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 תהליך העבודה

 הרשמה חד פעמית למערכת בדיקת כושר הראייה

 רכישת כרטיס חכם

 תוכנת הכרטיס החכם -התקנה חד פעמית

 כניסה למערכת וביצוע בדיקת כושר ראיה



 רכישת כרטיס חכם -'שלב א

 את הכרטיס ניתן לרכוש באחת משתי החברות

 לאתר החברה לאתר החברה

http://www.comsign.co.il/
http://www.personalid.co.il/


 רכישת כרטיס חכם -'שלב א

 לחץ כאןלהסבר על הליך ההנפקה 

,  לצורך הנפקת התעודה עליכם לתאם עם אחת משתי החברות מראש

 :ולהצטייד במסמכים הבאים

 ספח+ תעודת זהות •

 :מסמך מזהה נוסף•

 (עם תמונה)רשיון נהיגה בתוקף •

 דרכון בתוקף•

 

http://www.gov.il/FirstGov/smartCard/business/businessStart/


 התקנת התוכנה -'שלב ב

 לחץ כאןלהסבר על הליך ההתקנה 

את תוכנת הכרטיס החכם יש להתקין באופן  

חד פעמי על כל מחשב בו תבוצע בדיקת  

 כושר ראייה

 לחץ כאןלמוקד התמיכה 

http://www.gov.il/FirstGov/smartCard/business/businessInstall/guideInstall/


 התקנת התוכנה -'שלב ב

 כרטיס חכם חתימה אלקטרונית<  GOV.ILגלוש לאתר 1.

 "להתקנת הכרטיס החכם"לחץ על כפתור 2.

http://www.gov.il/FirstGov/smartCard/


 התקנת התוכנה -'שלב ב

 "הורד תוכנה"לחץ על כפתור 3.



 התקנת התוכנה -'שלב ב

 "SAVE"בחלון ההתקנה לחץ על כפתור 4.



 התקנת התוכנה -'שלב ב

 ושמור את הקובץ על שולחן העבודה5.



 התקנת התוכנה -'שלב ב

בסיום הורדת הקובץ יופיע על שולחן העבודה קובץ  6.
 fullsetup.exeבשם 

 ל הקובץעיש לבצע לחיצה כפולה עם העכבר  



 התקנת התוכנה -'שלב ב

 "Run"בחלון ההתקנה לחץ על כפתור 7.



 התקנת התוכנה -'שלב ב

 המתינו בזמן הופעת חלון זה8.



 התקנת התוכנה -'שלב ב

 "המשך"לחץ על כפתור 9.



 התקנת התוכנה -'שלב ב

סמן את קורא    א-

הכרטיסים וסוג  

הכרטיס שיש  

 ברשותך

אשר את תנאי  ב-

הסכמי השימוש  

 בתוכנה

 בחירת כרטיס וסוג קורא10.

לחץ על כפתור  ג-

 "התקן"



 התקנת התוכנה -'שלב ב

 המתן בזמן שההתקנה מתבצעת11.



 התקנת התוכנה -'שלב ב

 "סגור"לחץ על כפתור  12.



 התקנת התוכנה -'שלב ב

 USB -בסיום ההתקנה חבר את קורא הכרטיסים ליציאת ה 13.

 

 

 

 

 הכנס את הכרטיס החכם לקורא הכרטיסים14.

 

 

 

 

לאחר הכנסת הכרטיס יופיע אייקון בצורת שבב אלקטרוני  15.

 בשורת המשימות  

 USB -בסיום ההתקנה חבר את קורא הכרטיסים ליציאת ה 13.

 

 

 

 

 הכנס את הכרטיס החכם לקורא הכרטיסים14.

 

 

 

 

לאחר הכנסת הכרטיס יופיע אייקון בצורת שבב אלקטרוני  15.

 בשורת המשימות  

 USB -בסיום ההתקנה חבר את קורא הכרטיסים ליציאת ה 13.

 

 

 

 

 הכנס את הכרטיס החכם לקורא הכרטיסים14.

 

 

 

 

לאחר הכנסת הכרטיס יופיע אייקון בצורת שבב אלקטרוני  15.

 בשורת המשימות  



 התקנת התוכנה -'שלב ב

 מרכז התמיכה בכרטיס חכם של ממשל זמין  
 

מרכז התמיכה של , במידה ואתה נתקל בקושי בהתקנה•

 .ממשל זמין ישמח לסייע לך

 שעות ביממה בטלפון 24המוקד פועל •

 5שלוחה  1800-200-560    

 תשובות לפתרון בעיות נפוצות ניתן למצוא באתר •

   GOV.IL 

http://www.gov.il/FirstGov/smartCard/business/Questions/


 רישום למערכת בדיקת כושר   -'שלב ג

 הראייה  

 לחץ כאןלכניסה לטופס הרישום 1.

 

 במידה ומופיעה על המסך 

 :  ההודעה

 

 

 

 

 

 

 

 לחץ כאן        התמיכה  לפנות למוקד יש 

https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=scapermission@tehila.gov.il


 !שים לב
 

תוכנת סרגל הטפסים תוסיף לדפדפן במחשבך סרגל •

כלים מיוחד המאפשר ביצוע פעולות שונות בטפסים 

 .מקוונים

 .בפתיחת טופס מקוון רקסרגל הכלים יופיע •

 רישום למערכת בדיקת כושר   -'שלב ג

 הראייה  



 מאפשר את שמירת הטופס במחשב האישי: שמור

 מאשר את שליחת טופס ליעדו: שלח

 מאפשר קבלת הסברים נוספים הנוגעים למילוי הטופס: עזרה

 מאפשר מחיקה של המידע אשר הוזן בטופס: נקה טופס

 מאפשר את הדפסת הטופס עם הנתונים שהוזנו: הדפס

 לחצנים עיקריים בסרגל הכלים

 רישום למערכת בדיקת כושר   -'שלב ג

 הראייה  



 :מילוי טופס הרישום

 רישום למערכת בדיקת כושר   -'שלב ג

 הראייה  
מלא את  א-

הפרטים  

 ג הטופס"ע

חתום  ב-

באמצעות  

הכרטיס  

החכם  

 שברשותך



 "O.K"בחר בכפתור 

 :מילוי טופס הרישום

 רישום למערכת בדיקת כושר   -'שלב ג

 הראייה  



ולחץ על  , הקלד את הסיסמא שקיבלת בעת רכישת הכרטיס

 "VERIFY"כפתור 

 :מילוי טופס הרישום

 רישום למערכת בדיקת כושר   -'שלב ג

 הראייה  



 "שלח"לחץ על כפתור 

 :מילוי טופס הרישום

 רישום למערכת בדיקת כושר   -'שלב ג

 הראייה  



 :לאחר שליחת הטופס תתקבל ההודעה הבא על הצג

 :מילוי טופס הרישום

 רישום למערכת בדיקת כושר   -'שלב ג

 הראייה  



 קבלת אישור על שליחת הבקשה
לאחר שליחת הטופס תתקבל בתיבת הדואר האלקטרוני שלך 

 :ההודעה הבאה

 רישום למערכת בדיקת כושר   -'שלב ג

 הראייה  



 קבלת אישור על קבלת ההרשאה
המאשרת את , כעבור מספר ימים תתקבל ההודעה הבאה

 הרישום למערכת

 רישום למערכת בדיקת כושר   -'שלב ג

 הראייה  



 כניסה למערכת וביצוע בדיקה -'שלב ג

 הכנס את הכרטיס החכם לקורא הכרטיסים1.

 לחץ כאןלכניסה לטופס בדיקת כושר הראייה 2.

 מלא את הטופס על פי ההוראות הבאות3.

https://sca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=licensing11@mot.gov.il


 כניסה למערכת וביצוע בדיקה -'שלב ג

מלא את 

 הפרטים

ולחץ על כפתור 

 "התחל בדיקה"



 כניסה למערכת וביצוע בדיקה -'שלב ג

בכל שלב ניתן 

להתחיל בדיקה  

י לחיצה "חדשה ע

בדיקה  "על 

 "חדשה



 כניסה למערכת וביצוע בדיקה -'שלב ג

 שליחת הטופס ניתן לבצע שינוי בבדיקה ולסכם מחדש לפניבכל שלב 



 כניסה למערכת וביצוע בדיקה -'שלב ג

חתימה על  

הטופס עם  

 הכרטיס החכם

שליחת הטופס  

 למשרד התחבורה



 כניסה למערכת וביצוע בדיקה -'שלב ד

 מרכז התמיכה בטפסים של ממשל זמין  
 

במידה ואתה נתקל בקושי בהתקנה מרכז התמיכה של •

 .ממשל זמין ישמח לסייע לך

 שעות ביממה  24המוקד פועל •

 :בטלפון 

 3שלוחה  1800-200-560    

 :במייל

 support@tehila.gov.il 



 .תודה


