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 (EMAIL)דואר אלקטרוני 

 מהו דוא"ל )דואר אלקטרוני(

 הקדמה 

קטרוני( הינה הודעה אלקטרונית המועברת ממחשב למחשב אלאר דו) דוא"ל

באמצעות רשת האינטרנט. ההודעה נשלחת בצורת טקסט ואפשר לצרף אליה 

 תמונות, מוסיקה או וידאו.קבצים מסוגים שונים: מסמכים הכתובים בוורד, מצגות, 

 דוא"ל מגיע ליעדו תוך שניות בודדות, ללא תלות בגודלו או ביעדו.

 באילו מצבים נשלח דואר אלקטרוני?

כל אחד שיש לו כתובת אלקטרונית )מייל( יכול לשלוח דואר, השאלה היא האם למי 

לצד השני שאתם רוצים לשלוח יש דואר אלקטרוני. זה כמו טלפון. אם יש לכם טלפון ו

טלפון, אז תוכלו לדבר. אבל אם רק לכם יש טלפון אז לא תוכלו ליצור קשר עם מי 

 שאין לו טלפון. 

 כשצריך לשלוח חומר בכתב )חוזים, מכתבים, תמונות וכד'(. ▪

 כשרוצים להפיץ מידע להרבה אנשים. ▪

כשרוצים להעביר קבצים, ולאפשר למקבל הקובץ לשמור ו/או לערוך את  ▪

 הקבצים.

 כשרוצים להגיד משהו, שאינו דחוף ולא רוצים להפריע עם צלצול הטלפון. ▪

 ועוד ועוד מצבים... ▪

 יתרונות הדואר האלקטרוני

 מהיר ביותר למשלוח. ▪

 ימים בשבוע. 7שעות ביממה  24 –זמין  ▪

 חינם! –זול  ▪

 אין מגבלה לכמות הטקסט. ▪
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 שהוא.מאפשר להעביר קבצי תמונות, וידאו, קול וקבצים מכל סוג  ▪

 מאפשר משלוח בו זמני למספר גדול של אנשים. ▪

 אם אתה לא שם אתה לא קיים...

 מרכיבי הדואר האלקטרוני

מכתב מכיל שני חלקים: מעטפה ותוכן )נייר שכתוב עליו, פריט(. דואר אלקטרוני 

מכיל את אותם רכיבים רק ביחידה אחת. הנה ארבעת המרכיבים העיקריים למשלוח 

 דואר אלקטרוני:

 למי אנו שולחים את המכתב )מעטפה(. –כתובת הנמען  – לא ▪

 מי שולח את המכתב )מעטפה(. –כתובת השולח  – מאת ▪

 טקסט חופשי )חלק מתוכן המכתב(. – נושא ההודעה ▪

 טקסט, תמונות, וידאו, מצגות )תוכן מכתב(. –תוכן ההודעה  ▪

 דוגמה למכתב רגיל:

 

 

 
 

 

 

 

 איך שולחים ומקבלים דואר אלקטרוני?

כדי שנוכל לשלוח דואר אלקטרוני, אנו זקוקים לכתובת דואר אלקטרוני משלנו. 

 כתובת הדואר האלקטרוני היא דבר אישי שיש לכל משתמש. 

 :לכבוד

 משה כהן

  8נרקיס 

 77777תל אביב 

 דוד לוי: מאת

 6מנורה 

 66666יהוד 
 

 

 נושא המכתבהנדון:  

  תוכן המכתב 

 כתובת הנמען

 נושא

 תוכן

 המכתב

 כתובת השולח
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 איך פותחים חשבון דואר אלקטרוני?

כתובת דואר אלקטרוני אישית מקבלים כאשר אנחנו מצטרפים לספק שירות 

לאינטרנט, בין אם זה הכבלים, אינטרנט לאינטרנט שבאמצעותו אנחנו מתחברים 

 זהב, נטוויז'ן וכדומה.

אפשר גם לפתוח תיבות דואר אצל ספקי דואר אחרים באינטרנט כמו: וואלה, 

Google.נענע ואחרים. רובם מספקים את השירות חינם , 

 סיסמה ושם המשתמש

ריכים לתיבת דואר בסניף הדואר יש מפתח. כדי להיכנס לתיבת הדואר האלקטרוני צ

שם וסיסמה הניתנים לכם על ידי ספק שירות הדואר, שבדרך כלל גם מספק לכם 

 שירות לאינטרנט ודרכו אתם מתחברים.

במקרה שתפתחו תיבות דואר אצל ספק שירותי דואר באינטרנט )גוגל, למשל( גם אז 

 תקבלו שם וסיסמה. 

 כדאי שתדעו:

ס לחשבון הדואר הסיסמה היא קוד סודי שמאפשר לכם, ורק לכם, להיכנ ▪

 שלכם.

  ללא הסיסמה, לא ניתן להיכנס! ▪

 עליכם לזכור את הסיסמה ואת שם המשתמש שלכם. ▪

 אל תגלו אותה לאיש! –הסיסמה היא אישית וסודית  ▪

בעת הקלדת הסיסמה יופיעו על המסך נקודות שחורות, במקום אותיות  ▪

 ומספרים שנקליד, כדי שאיש לא יראה את הסיסמה.
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  וא"למבנה של כתובת ד

( ולא User Name) שם המשתמשהוא  @החלק שנמצא מצידו השמאלי של הסימן 

חשוב אם רושמים את השם האמיתי או לא. את שם המשתמש בוחרים לפי רצוננו 

 האישי.

 (.Domain( והדומיין )Hostהוא שם הספק המארח ) @החלק שבצד ימין של הסימן 

 לדוגמה:

.com liorapc @ Liora 

 ת הדוארשם תיב @ שם שרת

חלק אחרון שאולי נמצא אותו בכתובת דוא"ל הוא סמל המדינה. מוצגים לדוגמה 

 סימנים של חלק מהמדינות:

 

 

 

 

 

 

 meהיא תיבת דואר של המשתמש   me@zahav.net.ilדוגמה נוספת: הכתובת 

 012smileשהוא מחשב של חברת  zahav.net.ilהנמצאת במחשב שקוראים לו 

(012smile.חברה המספקת שירותי רשת בישראל ,) 

 סוגי דואר אלקטרוני

שם במחשב -האלקטרוני למעשה מייצגת תיבת דואר הנמצאת איכתובת הדואר 

באינטרנט. אפשר להוריד את הדואר לתיבת המקומית במחשב שלכם ואז לנהל אותו 

 מדינה  סמל          מדינה  סמל

dk   דנמרק  br ברזיל 

au אוסטרליה  es ספרד 

ar ארגנטינה  il ישראל 
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מקומית )לקרוא, למחוק( או שניתן לנהל את הדואר )לקרוא ולמחוק( בתיבת הדואר 

 שנמצאת במחשב באינטרנט.

אם הדואר שלכם מנוהל במחשב שלכם, ההבדל הגדול בין שני סוגי השירותים הוא ש

תוכלו לקרוא אותו רק שאתם יושבים מול המחשב שלכם )הנמצא בבית(. לעומת 

זאת, את הדואר שמנוהל באינטרנט תוכלו לקרוא מכל מחשב המחובר לאינטרנט 

)ובתנאי שאתם זוכרים את השם והסיסמה(. אתם צריכים להחליט איך אתם רוצים 

 לנהל את הדואר.

 דואר במחשבניהול 

הדואר האלקטרוני שלכם מחכה לכם בתיבת דואר במחשב הנמצא באינטרנט. אם 

בחרתם לנהל אותו במחשב הביתי יהיה עליכם להוריד את הדואר מהמחשב 

באינטרנט אל המחשב שלכם. רק לאחר מכן תוכלו לנהל אותו, כלומר לקרוא, 

 למחוק, להעביר הלאה לחברים ופעולות נוספות.

לדוגמה מאפשרת לכם לנהל בקלות את הדואר במחשב  Outlook Expressתוכנת 

שלכם. התוכנה כבר מותקנת במחשב שלכם, כך שצריך רק להפעילה. תוכנת 

Outlook Express  דורשת התקנה, וספק שירות לאינטרנט דרכו אתם מחוברים

 לאינטרנט ישמח לעזור לכם להפעילה בפעם הראשונה.

 טרנטניהול דואר באינ

יש היום מספר ספקי דואר באינטרנט המאפשרים לפתוח תיבות דואר באינטרנט, 

 .Gmail by Google, , Yahoo Walla, Nanaחלקם בחינם כמו: 

 את הדואר מנהלים בעזרת הדפדפן, אותו אתם כבר מכירים. 

לדוא"ל המנוהל ברשת יש יתרון עצום: אפשר, בקלות ובנוחות, לקבל ולשלוח דוא"ל 

בעולם )בתנאי שהוא מחובר לאינטרנט, כמובן(, ומבלי שצריך לשנות את  מחשבמכל 

ההגדרות במחשב שבו עובדים. המשמעות היא שאם אתם נוסעים לחו"ל, מבקרים 
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אצל הנכדים או אצל חברים, תוכלו לקרוא את הדואר אם יש במקום מחשב המחובר 

 לאינטרנט.

 .Gmail -את הדואר האלקטרוני )המסופק בחינם( נפתח ב

תוכלו לבחור כל שירות דואר אחר,  –הוא שירות דוא"ל חינמי בעברית  Gmailדואר 

 .Gmailכמו אלה שהוזכרו לעיל ואין חובה דווקא לבחור בשירות 

  Gmail -הרשמה לקבלת תיבת דוא"ל חינם ב

 פתחו את הדפדפן, .1

 www.gmail.comהיכנסו לאתר  .2

 ,Gmail -, הירשם לSign up for Gmailלחצו בעזרת העכבר על הקישור  .3

יופיע לפניכם טופס הרשמה לשירות. אם אתם רוצים )ואתם רוצים( לראות 

: לחצו על החץ Change Languageאותו בעברית, מצד ימין יש תיבה בשם 

 .עבריתמטה ובחרו 

 
 מלאו את הפרטים כפי שנדרש: .4

מלאו את השם הפרטי שלכם )בעברית או באנגלית, איך  – שם פרטי .א

 שתרצו(.

מלאו את שם המשפחה שלכם )בעברית או באנגלית, איך  – שם משפחה .ב

 שתרצו(.

אותיות אנגליות ומספרים בלבד! למי שקוראים לו משה כהן  – שם כניסה .ג

הוא יכול לפתוח תיבה  mosheCohenלא חייב לפתוח תיבת דוא"ל בשם 

או כל טקסט אחר שהוא צירוף של  robertאו  miro204או  theKingבשם 

 ת וספרות.אותיות באנגלי

mailto:liora@liorapc.com
http://www.liorapc.com/


 

 
 

 הדרכת מחשבים ואינטרנט בקלותליאורה מרום, 
 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

8 

יכולה להיות רק תיבת דואר  gmail.comמכיוון שבמחשב  – בדוק זמינות .ד

אחת עם אותו שם, לחיצה על לחצן זה בודקת האם זמין השם שבחרתם. 

 לחצו על הלחצן.

תווים  8תווים. זה אומר שהסיסמה חייבת להכיל  8לפחות  – בחר סיסמה .ה

לכם כי זה יהיה ויותר. אל תבחרו בסיסמה המורכבת מתאריך הלידה ש

כמו לשים בדלת הכניסה מנעול עם מפתח אחיד, כמו שבדרך כלל נמצא 

 בדלת השירותים.

 כדאי שתכתבו את פרטי הכניסה: שם וסיסמה על דף נייר. .ו

 הקלידו את הסיסמה פעם נוספת. – הזן מחדש את הסיסמה .ז

 ס. ודאו שמילאתם את השדות כנדרש. עברו שוב על הטופ .ח

ודאו שרשמתם לעצמכם את השם, הסיסמה, השאלה  .ט

 והתשובה.

 לחצו על הלחצן עליו רשום: "אני מסכים צור את החשבון שלי". .י

 הערה: ההרשמה דומה כמעט בכל אתר אשר מספק דוא"ל חינם.

 שינוי הממשק לעברית

 בחלקו העליון של החלון. Settingsלחצו על הקישור  .1

 

 .Hebrewובחרו  Gmail display languageלחצו על חץ מטה בתיבת הטקסט  .2
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 בתחתית החלון. Save Changesלחצו על לחצן  .3

 Would you also like to make Hebrew yourכמענה לשאלה:  Noלחצו 

language for other Google sites? 

 שליחת דוא"ל

 ולשלוח הודעת דוא"ל עלינו לעשות את הצעדים הבאים:כדי ליצור 

 Gmail -היכנסו לתיבת הדואר ב .1

 פתחו את הדפדפן, .א

 www.gmail.comהיכנסו לאתר  .ב

 (,Username) שם משתמשהקלידו שם בתיבת  .ג

 ,Tabהקישו על מקש  .ד

 (,Password) סיסמההקלידו סיסמה בשדה  .ה

 .Enterהקישו  .ו

 אימייל חדש לחצו על הקישור  .2

 

 ,אלהקלידו את הדוא"ל של הנמען בשדה  .3

 ,נושאהקלידו את נושא ההודעה בשדה  .4

הקלידו את תוכן ההודעה בשדה הלבן הגדול. שימו לב שאפשר לעצב את  .5

 הטקסט ממש כמו בוורד )טוב, לא בדיוק אותו דבר, אבל דומה(,

. אל: האחד, מעל שדה שלח. יש שני לחצני  שלחלחצו על לחצן  .6

 לשדה ההודעה. אין חשיבות על איזה לחצן תלחצו.השני מתחת 
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 (Inbox -קבלת דוא"ל )דואר נכנס 

איך אפשר לדעת אם קיבלנו הודעה חדשה בדוא"ל? כאשר פותחים את תוכנת 

אפשר להבחין אם יש הודעת  דואר נכנסומסתכלים על תיבת  Gmailהדוא"ל של 

 דואר חדשה בתיבה. מכתבים חדשים מוצגים באופן מודגש.

 כאשר רוצים לפתוח הודעת דוא"ל שנשלחה אלינו:

 ( אשר נמצא בצידו הימני של החלון,Inbox) דואר נכנסלחצו בעכבר על  .1

 בחלק המרכזי רואים את המכתבים הנמצאים בתיקיית דואר נכנס, .2

 Gmail -לחצו בעכבר במקום כלשהו בשורת המסמך )את הודעת הפתיחה מ .3

Team .יש לכם בוודאות( כדי לפתוח את הדוא"ל בחלק המרכזי של החלון 

 

 ( (Replyתשובה להודעת דוא"ל 

 איך עונים על הודעה של מי ששלח לנו?

אפשר להשיב למי ששלח לנו דואר. פעולה זו תחסוך מאיתנו זמן ועבודה מיותרת. 

כלומר, במקום לרשום את כתובת הדוא"ל והנושא שלה מחדש, הם יופיעו אוטומטית 

 .השבבחלון החדש שייפתח כאשר נלחץ על 

 כאשר מקבלים הודעת דוא"ל ורוצים להשיב לשולח:

 ((Reply השבלחצו על  .1

 ה עליה אתם משיבים,בתחתית ההודע

 הקלידו את ההודעה, .2

: בתחתית ההודעה ישנו העתק של ההודעה המקורית שקיבלתם, שימו לב

עליה אתם משיבים, תוך ציון מועד שליחתה. בדרך כלל מקובל להשאיר 

בהודעה החדשה העתק מההודעה שנשלחה אליכם. הדבר מסייע למקבל 

 במידה ואינו זוכר את פרטיה.ההודעה להימנע מאיתור ההודעה ששלח 
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 . (Send)שלח לחצו על לחצן  .3

 

 ((Forwardהעברת דואר אלקטרוני 

לעתים מקבלים הודעות דואר ממען אחד ורוצים להעביר לנמען אחר. כאשר מקבלים 

 הודעת דוא"ל ורוצים להעביר אותו לנמען אחר:

רוצים ( בתחתית ההודעה אותה אתם Forward) העבר לנמעניםלחצו על  .1

 להעביר הלאה,

 

 ( את כתובת הדואר אליה אתם רוצים להעביר דוא"ל זה,To) אלרשמו בשדה  .2

 הקלידו תוכן שילווה את ההודעה )לא חובה(, .3

 (.Send) שלחלחצו על לחצן  .4

 הדפסת דוא"ל

לא את כל הודעות הדוא"ל שאנו מקבלים צריך להדפיס. כשרוצים להדפיס הודעת 

 דוא"ל:

 במקום כלשהו בשורת הודעת הדוא"ל שברצונכם לקרוא.לחצו בעכבר  .1

מימין או משמאל לכותרת המכתב יופיע סמל של מדפסת נלחץ עליו ויפתח  .2

  חלון עם ההודעה ומעליו ההדפסה

 

 ( לפי הצורך,Print) הדפסהעשו את הבחירות בחלון  .3

 (.Print) הדפסלחצו  .4
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 מחיקת דוא"ל

למייל )הריבוע האפור הקטן. תוכלו לסמן לחצו על תיבת הסימון הנמצא מימין  .1

 עוד כמה מיילים כדי לבצע עליהם את אותה פעולה(,

 

 .מחקלחצו על לחצן  .2

 אנשי קשר

עוזר לנו  Gmailמכיוון שאין לנו יכולת לזכור את כתובות הדוא"ל של כל  חברינו, 

לנהל את הרשימה, בעיקר כדי שיהיה קל לנו לשלוח להם שוב דוא"ל. זוהי רשימת 

 אנשי קשר.

כתובות דוא"ל מתווספות באופן אוטומטי לרשימת אנשי הקשר שלך בכל פעם 

שאתה משתמש ב: "השב", "השב לכולם" או "העבר" כדי לשלוח הודעות לכתובות 

 שלך. שלא נשמרו קודם ברשימת אנשי הקשר 

יעזור לנו לרשום את הכתובת. כאשר נשים  Gmailכאשר נכתוב הודעת דואר חדשה, 

את הסמן בשדה אל ונקליד את האות הראשונה של הדוא"ל אליו מיועד המייל, 

Gmail .יציג רשימה של מיילים שמתחילים באותה אות, כך שיהיה עלינו רק לבחור 

 שרעריכת פרטי איש קשר שנמצאים ברשימת אנשי ק

 אנשי קשרובחרו באפשרות  קודותנה 9לחצו על  .1

, ולפניכם תופיע רשימת כל כתובות הדוא"ל אליהם אנשי קשר שלילחצו על  .2

בנוסף נוכל לראות גם אנשי קשר פופולרים ואנשי קשר  שלחתם מיילים,

 נוספים
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את פרטי איש הקשר שנבחר ונוכל  נקבל לחצו על אחת מכתובות הדוא"ל, .3

 לערוך את המידע לגביו

 

יציאה  בעברית או באנגלית כרצונכם, שם הוסףהקלידו את שם הנמען בשדה  .4

 .מהתיבה תבצע שמירה אוטומטית של השינויים

 הוספת איש קשר

 לפעמים אתם רוצים להוסיף איש קשר לרשימת אנשי הקשר, מבלי לשלוח לו מייל:

  ,חדש איש קשריצירת  לחצו על .1

 ,שםהוסף הקלידו את שמו בשדה  .2

 ,כתובת דוא"ל ראשיתהקלידו את כתובת הדוא"ל בשדה  .3

 .יציאה מהתיבה תבצע שמירה אוטומטית .4
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 קבוצות אנשי קשר

כאשר אתם שולחים דוא"ל לאותה קבוצה של כתובות דוא"ל, הגיע הזמן ליצור קבוצה 

מאותן כתובות של אנשי קשר. בפעם הבאה שתרצו לשלוח דוא"ל לאותה קבוצה לא 

 תצטרכו לציין את הכתובות אחת לאחת, אלא שלחו לקבוצה.

 של אנשי קשר )תווית( יצירת קבוצה

          ,יצירת תוויתלחצו על  .1

 ,ובו נזין את שם הקבוצה ונלחץ על אישוריפתח חלון  .2
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 שיווקנקבל בצד ימין את שם הקבוצה לדוגמה  .3

דות נקוה 3ים על בוחרים את האנשים הרצויים לוחצ.עוברים שאנישי הקשר .4

 יתולאורך ובחחרים את התו

 משלוח דוא"ל לקבוצת אנשי קשר

( את שם הקבוצה. מספיק Toכדי ליצור ולשלוח הודעת דוא"ל יש להקליד בשדה אל )

יראה לנו רשימה עם שמות הקבוצות  Gmail -להקליד את האותיות הראשונות כדי ש

 ושמות כתובות הדואר עם האותיות שהקלדנו.

 

 פתיחת קובץ מצורף בדואר אלקטרוני

 :Gmail -היכנסו לתיבת הדואר שלכם ב .1

 פתחו את הדפדפן, .א

 www.gmail.comהיכנסו לאתר  .ב

 (,Username) שם משתמששימו את הסמן בתיבה  .ג

 הקלידו את שם תיבת הדואר שלכם, .ד

 במקלדת, Tabהקישו על מקש  .ה

 (,Password) סיסמההקלידו את הסיסמה בשדה  .ו

 .Enterהקישו  .ז

בחלק המרכזי אתם רואים את המיילים שנמצאים בתיקייה דואר נכנס. זכרו כי 

 שטרם קראתם מופיעות באופן מודגש.הודעות חדשות 

מופיע בצד שמאל של שורת המייל ליד  לחצו על הודעת דואר שסמל אטב  .2

 התאריך )או השעה(.  
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 כדי לשמור את הקובץ במחשב, הורדלחצו על  .3

 

 

 

( כדי לצפות בתוכן File Download) הורדת קובץ( בחלון Open) פתחלחצו  .4

הקובץ. יתחיל תהליך של הורדת הקובץ ומייד לאחריו תיפתח התוכנה אשר 

 תציג את תוכנו. בסיום הצפייה בקובץ, סגרו את התוכנה.

 או

( כדי לשמור את File Download) הורדת קובץ( בחלון Save) מורשלחצו  .5

 הקובץ במחשב שלכם,

 נווטו לתיקייה המתאימה במחשב שלכם, שם יישמר הקובץ, .א

 (,Save) שמורלחצו על  .ב

 Downloadשיח ההורדה הושלמה )-( בתיבת הדוClose) סגורלחצו  .ג

compete.) 

 בתוכנו:הקובץ עכשיו נמצא במחשב שלכם. כדי לצפות 

 (,My Computer)המחשב שלי פתחו את  .א

 נווטו לתיקייה בה שמרתם את הקובץ, .ב

 סמנו את שם הקובץ כך שייראה על רקע כחול, .ג

 .Enterהקישו  .ד

 או

( כדי לבטל את File Download) הורדת קובץ( בחלון Cancel) בטללחצו  .6

 הפעולה ולחזור להודעת הדואר.
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 שליחת דוא"ל כולל קובץ מצורף

היתרונות הגדולים של דוא"ל היא היכולת לצרף אליו קובץ. זה יכול להיות קובץ אחד 

תמונה, מצגת, סרט וידאו, קובץ וורד או כל קובץ אחר. הנמען יוכל לצפות בתוכן 

 הקובץ וגם לשמור אותו אצלו במחשב.

לפני המשלוח, תכננו איזה קובץ אתם רוצים לשלוח. הקובץ שאתם רוצים לשלוח 

, וכדאי מאוד גם לדעת באיזו תיקייה הוא נמצא וסגורבמחשב  שמורת צריך להיו

 במחשב.

 ,Gmail -היכנסו לתיבת הדואר ב .1

 ,כתוב דוארלחצו על הקישור  .2

 , אלמקלידים את הדוא"ל של הנמען בשדה  .3

 ,נושאכותבים את נושא ההודעה בשדה  .4

הטקסט מקלידים את תוכן ההודעה בשדה הלבן הגדול. שימו לב שאפשר לעצב את 

 ממש כמו בוורד. טוב, לא בדיוק אותו דבר, אבל דומה,

 הנמצא מתחת לשורת נושא,  צרף קובץלחצו על  .5

 נווטו לתיקייה שם נמצא הקובץ שברצונכם לשלוח, .6

 סמנו את שם הקובץ כך שייראה על רקע כחול, .7

 ( כדי לצרף את הקובץ. Open) פתחלחצו  .8

 ,צרף קובץ נוסףכדי לצרף קובץ נוסף לאותה הודעת דואר לחצו על .10

 ,7חזרו לסעיף .11

, השני מתחת אל: האחד, מעל שדה שלח)יש שני לחצני  שלחלחצו על לחצן .12

 לשדה ההודעה. אין חשיבות על איזה לחצן תלחצו(.

הערה: מכיוון שצורפו קבצים להודעה, ייתכן שזמן המשלוח יתארך בהתאם לגודל 

 ים המצורפים. הקבצ
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 Gmailיציאה מדואר 

 שם החשבון ואז על צא לחצו על 

חשוב מאד להתנתק מהשירות בגמר העבודה, במיוחד אם אתם נכנסים לשירות 

 ממחשב שאינו נמצא בביתכם. 

 דואר זבל

לפעמים מקבלים דוא"ל ממישהו שאינכם מכירים ואף פעם לא ביקשתם ממנו לשלוח 

 פרסומי ויש הקוראים לו דואר זבל.לכם דואר. זהו דוא"ל 

דוא"ל מכל סוג שהוא )פרסומי או לא פרסומי( יכול להכיל בתוכו וירוס אשר יתקוף את 

המחשב. מאידך יתכן שבטעות יכנסו לתיקיית דואר זבל גם מכתבים שהיו אמורים 

 להגיע לדואר נכנס.
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