
 

סיסמה חזקה עוזרת: 

לשמור על המידע האישי שלנו. •
להגן על הודעות האימייל, הקבצים ועל שאר התוכן. •
למנוע ממישהו לפרוץ אל החשבון האישי שלנו.•
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יצירת סיסמה מאובטחת היא חלק חשוב בהגנה על החשבון שלכם. אם לדוגמה, אתם משתמשים 
בתאריך יום ההולדת שלכם, מיקוד של הבית, שם שלכם או מס׳ 123456 – יש לכם סיסמא גרועה! 

 טיפים
הטיפים הבאים מסבירים כיצד 

סיסמה טובה בנויה. מומלץ 
להשתמש בהם לשיפור הסיסמה 

שלך.
לסי@מה טובה

4 טיפים

יש להימנע משימוש במילים, 
במשפטים ובדפוסים פשוטים 

וקלים לניחוש. לדוגמה: 

"abcd" או “1234”. רצפים של ספרות ואותיות כמו 

כמו “password".מילים ומשפטים מובנים מאליהם 
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יש להימנע משימוש במידע 
שאנשים אחרים עשויים 

לדעת עליך או שניתן לגלות 
אותו בקלות. לדוגמה: 

שם הרחוב שלךהכינוי שלך שם חיית המחמד שלך 
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שלבו תווים מסוגים שונים. 

ות גדולות 
השתמשו באותי

וקטנות, ספרות, סימנים 

 לדוגמה:  
ותווים מיוחדים.
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שמרו על סודיות סיסמה,אסור •
לשתף אותה עם אחרים. 

שמרו סיסמאות במקומות •
בטוחים. לעולם אל תמסרו 

סיסמאות בדוא"ל . אל תשמרו 
על פתק מודבק על מסך 

מחשב, תחתית של מקלדת. 

יש להשתמש בסיסמה שונה •
עבור כל אחד מהחשבונות 

החשובים שלכם. 

שנו את הסיסמה בקביעות: •
כדי להבטיח שהסיסמה 

תישאר סודית, תצטרכו לשנות 
אותה כל כמה חודשים. 

נצלו יישומים הבוחנים חוזק •
סיסמאות: זכרו שחוזק 

הסיסמה נמדד לא רק באורכה, 
אלא גם בהרכבה. ההרכב 

נמדד בעיקר ברצף תווים 
באנגלית – אם הוא מוכר, או 

ישים, או פופולארי 

כדאי להוסיף אפשרות לשחזור •
סיסמה למקרה ששוכחים את 

הסיסמה. על ידי הוספת מספר 
טלפון (אימות דו גורמי) 

 על הסיסמה להכיל לפחות
 אחד מכל סוג מהתווים
 הבאים: אותיות רישיות

  לדוגמא
A, E, R 

אותיות קטנות. לדוגמה: 
 a, e, r 

ספרות. לדוגמה:  
 7 ,6 ,2

סימנים ותווים מיוחדים. 
לדוגמה:  
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 Arie1970son-Dany דוגמא : הסיסמה
יש בה אותיות ריאשיות אותיות קטנות 

ומספרים . אך היא קלה לזכירה!איש 
אחד בשם אריק שנולד בשנת 1970 יש 

Dany לו בן בשם

מחליפים אותיות אותיות בספרות ובסימנים: 
בוחרים במילה או במשפט ומשתמשים בספרות 

ובסימנים במקום חלק מהאותיות. לדוגמה: 
  "h@ppYH@nu##aH" הופך ”Happy Hanukkah"

   "L8rg@+0R"-הופך ל "Later gator"

ס
שמירה על אבטחת הסיסמאות

תוכנות ניהול סיסמאות 
הן בעצם כספות 
דיגיטליות לכל 

הסיסמאות שלכם. 
בעזרתן, תצטרכו לזכור 

רק סיסמה אחת - עבורן - 
ותוכלו להיכנס בבטחה 

לכל שירות מקוון.* שמירה וניהול סיסמאות באנדרואיד

שמירה וניהול סיסמאות באנדרואיד


