


,למעשה.ועודכלכלה,בידור,תרבות,מסחראפשרויות,ידעשלעצוםמאגרהואהאינטרנט
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.*גבולותאיןולכלכלהלמידעבו"קטןכפר"–"גלובאליכפר"להופךהעולםבותהליך

,האינטרנטשלביותרהגדוליםהיתרונותאחד
הרבהמידעהוא-לשנהמשנהתאוצהשצובר
,מהביתפעולותלבצעוהאפשרותלנוהנגיש
.שרותלנציגבקולהמתיןאובתורלהמתיןמבלי



אלו פעולות  
ניתן לבצע

דרך  
האינטרנט

/  חידוש
קבלת  
רישיון  
נהיגה

זימון תור 
לקופת  
חולים

קניות  
מהארץ  

ל"ומחו

ביצוע  
פעולות  
בחשבון  

הבנק

חידוש
דרכון

תשלום  
אגרות  
וקנסות

הזמנת  
ספח חדש 
לתעודת  

הזהות

בקשה
לשינוי  
כתובת

הזמנת  
מרשם  
מהרופא

הנפקת
תעודת  
אזרח  
ותיק

חידוש
רישיון  

רכב

תאום  
מס



?האינטרנטדרךהשירותיםביצועשלהיתרונותמה

בזמןחסכון•
מקוםמכלפעולותלבצעניתן,נוחות•
פתיחהבשעותתלותבלי,שעהבכלהפעולהלביצועאפשרות•
אדםובכחבמשאביםחסכון•



שהינו יחידה בתוך רשות , ומנוהל על ידי מערך ממשל זמיןהוקם GOV.ILאתר
.התקשוב הממשלתי וכפוף למשרד ראש הממשלה

האתר הוקם במטרה להנגיש לציבור מידע ושירותים ממשלתיים  
.  קלה ומהירה, בצורה פשוטה

לצפות במידע אישי ולצרוך שירותי ממשלה  , באתר ניתן לעיין במידע ממשלתי
.מבלי לחוות את הנטל הבירוקרטי המוכר, מכל מקום ובכל עת

.נועד לשמש את כלל האוכלוסייה בישראלהאתר 
ותקף והאתר מתעדכן ומוסיף שירותים עדכני , רשמיבאתר זה המידע 

.כל הזמן

הקדמהקצת 
פנימהלפני שגולשים 



כניסה לאתר

נכתוב בשורת  
החיפוש
Govאת המילה 

ניתן לכתוב גם  
בעברית גוב

להקליד בשורת הכתובת את כתובת האתר  -ניתן לחילופין



בכל פעולות , טלפון לתמיכה טכנית מס
.האתר

ונותן מענה 08:00-19:00מ ה-פעיל בימים א
אנגלית ורוסית, ערבית, בשפות עברית

שפת התצוגה של  
האתר  . האתר

תומך בשפות  
ערבית  , עברית

ואנגלית
תפריטים עם 

הנושאים 
העיקריים 

שקיימים באתר

,  מנוע החיפוש העיקרי באתר
כתיבת מילת חיפוש ולחיצה  

תציג  , על זכוכית המגדלת
לחיצה על החץ  . תוצאות

תאפשר סינון של  , הקטן
החיפוש



מקוטלגים לפי נושאים , כל נושאי האתר
.וממוינים בסדר עולה

תפתח תפריט מפורט , לחיצה על קטגוריה
.עם כל הנושאים הכלולים בה



שיוצג למשתמש, קיים מידע נוסף  באתר
רק בגלילת האתר כלי מטה

הפעולות הנפוצות  
והשימושיות  

,  ביותר
שמתבצעות  

באתר

מידע נוסף ונגיש  
לציבור

אתר ממשל  
זמין לילדים



?כיצד ניתן לבצע פעולות באתר

את המידע שברצוננו לחפש/ נקליד בשורת החיפוש את השרות שברצוננו לבצע
חידוש רישיון נהיגה לדוג

לאישור  
החיפוש נלחץ  

על זכוכית 
או  , המגדלת

אנטרנקיש 



האתר יציג לנו את כל התוצאות הקשורות לנושא החיפוש

התוצאה הראשונה  
כ את המידע  "תכיל בד

השימושי והנפוץ ביותר



יופיע כל המידע הרלוונטי , לאחר שבחרנו בתוצאה הרצויה
מפורט וברור

ניתן  
לשלם  

לחידוש 
הרישיון  
ישירות 

מהמחשב



לצורך ביצוע התשלום על חידוש הרישיון נלחץ על הכפתור

:יופיע המסך הבא



:תהליך התשלום מורכב מארבעה שלבים

בחירת  
השירות  
המבוקש  

והזנת  
פרטים  
אישיים

רק לאחר שהזנו את כל הפרטים  
-נוכל לעבור לשלב הבא, האישיים

וביצוע  *  הזנת פרטי אשראי
.התשלום

לאחר ששילמנו נקבל אישור על  
ביצוע התשלום



ישנן פעולות הדורשות מילוי טפסים מקוונים

אתמילוי הטופס בהקלדה מהיר ומדויק והופך את הטופס לקריא וכך מסייע לקדם •
.מהירות הטיפול בו

.בדיקת תקינות של הנתונים המוזניםמאפשר •
.כל טופס מקוון מלווה בהסבר על קבלת השירות והמסמכים הדרושים•
.ניתן לשמור את הטופס המלא במחשב לצורך אסמכתא ובירורים ולשלוח אותו ממנו•

?מהו טופס מקוון
.מבלי הצורך בהדפסה או במילוי ידני, טופס שממלאים ושולחים ישירות מהמחשב

היתרונות 
בטופס מקוון



בקשה לקבלת ספח לתעודת זהות

לאחר שנלחץ על הכפתור

לפרטי מבקש השירותנבחר בסוג השירות המבוקש ונעבור -יפתח טופס מקוון 

דוגמה למילוי טופס מקוון



נמלא את פרטינו 
פ  "ע, האישיים

השדות הדרושים  
ונלחץ על כפתור  

.שלח
הטופס יגיע  

במשלוח דואר  
ללא , לביתנו

בהתאם  . תשלום
לכתובת 
שמופיעה  
במרשם  
.האוכלוסין



מופיע סרגל לביצוע פעולות נוספות בטופס, בכל חלק עליון של טופס

באתר קיים מדריך -נדרשת  התקנה של סרגל, ישנם טפסים שלצורך השלמתם
קישור למדריך מפורט עם הסבר שלב אחרי שלב לביצוע הפעולה  

!חשוב לדעת

לחיצה על  
, כפתור זה

תבדוק אם 
כל השדות 

מלאים  
כנדרש

mailto:https://www.gov.il/he/Departments/Guides/installing_forms_toolbar?chapterIndex=2


...בואו ונראה שהכול ברור

בסיוע המדריך, עבודה עצמית1,2,3,4תרגילים 

תרגול



הורדת טפסים

,ללשכה לצורך קבלת השירות/ בחלק מהשירותים הדורשים הגעה פיזית למשרד
מה שיחסוך ,ניתן לקצר תהליכים בכך שנמלא מראש את הטפסים הנדרשים באתר

.זמן ויקצר תהליכיםמאתנו 

לתחתית העמודכדי להוריד טופס נגלול , הטפסים מופיעים בתחתית העמוד

.נפרדהטופס יפתח בחלון , נבחר בטופס הרצוי1.

להופעת הסרגל, נעמוד על החלק העליון של הטופס2.

נבחר באפשרות הרצויה בסרגל3.

סיבוב  
הטופס  
בכיוון  
השעון

הורדת  
הטופס  
ושמירתו
בתיקייה  
במחשב  

הדפסת הטופס  
רק כאשר  (

מחוברת מדפסת  
)למחשב



מידע משפטי
פסקי דין  , הוראות שעה, ניתן למצוא באתר מידע משפטי הכולל חוקים ותקנות

נבחרים ועוד
מהתפריט שבעמוד הראשי" מידע משפטי"כדי לבצע את החיפוש נבחר ב

  בחלון שיפתח ניתן לבצע חיפוש על פי מס
קטגוריות

סוג המידע  , שם משרד, כותרת או תקציר
תאריך וכדו, המשפטי



חיפוש משרדי ממשלה ורשויות ממשלתיות
*לאתרים של משרדי הממשלה ורשויות ממשלתיות, ניתן להגיע דרך האתר

מהתפריט שבעמוד הראשי" משרדים ורשויות"כדי לבצע את החיפוש נבחר ב

ניתן לבצע חיפוש ידני או לבחור  , בחלון שיפתח
מהרשימה



דוגמה אם ברצוננו להגיע לאתר של ביטוח לאומי

לדוגמה כדי להגיע לאתר של ביטוח לאומי

נכתוב בחיפוש  " משרדים ורשויות"נלחץ על 1.
"ביטוח לאומי"

נבחר בתוצאה שהתקבלה2.

:  נלחץ על, בדף שיפתח3.





נגיע לאתר שרות התעסוקה-בדרך זהה





 
 

 8מתוך  1עמוד 

 

 סדנת פטור מהתור

    1 ליתרג

 אבד הספח של תעודת הזהות, היא מעוניינת להזמין ספח חדש,ישראלי לגב' 
 .שיגיע עד לביתה. מבלי לצאת מהבית ומבלי לשלם על כך

 Gov.Il. היכנסו לאתר 1

 "ספח חדש לתעודת הזהות"כתבו בשורת החיפוש: . 2

 

 שמתקבלת. בחרו בתוצאה הראשונה 3
  מי יכול לבקש ספח חדש לתעודת זהות?בעמוד שיפתח, בדקו:    

    
     

 לחצו על הכפתור .4

 בחרו בסוג הבקשה המתאימה:. 5

 

   עברו לשלב הבא והזינו את פרטיכם האישיים, במידה ואתם זקוקים לספח  .6
  :לחצו על    

     

 .הספח יגיע עד לביתכם, על פי הכתובת שמופיעה במרשם האוכלוסין   
 

 בלשונית מעלה Xצאו מהטופס ע"י בלחיצה על  ,אם אינכם מעוניינים בספח. 7

 

 

 



 
 

 8מתוך  2עמוד 

 

    2ל יתרג

הרכב שלו, הוא מעונין  רישיוןצריך לחדש את  ישראל ישראלי,מר 
 לשלם את האגרה מהמחשב הביתי, מבלי לצאת מהבית

 מה עליו לכתוב בשורת החיפוש? .1
 

 

 בדקו מהם המסמכים הנדרשים, לצורך חידוש הרישיון .2
1____________. 
2____________. 
3____________. 
 

 בדקו מהם התנאים לקבלת השרות? .3
 
 

 לחצו על הכפתור .4

 הם פרטי הלקוח שתידרשו להזין?מ         

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 3ל יתרג

, היא מעוניינת לדעת איזה סיוע תוכל לקבל בארץ מארגנטינהעלתה לארץ סוסה משפ' 
 .בדיור, בסל קליטה ובמלגות מיוחדות

 )מסודר לפי א,ב(מתוך רשימת הקטגוריות  "עליה וקליטה"בחרו בקטגוריה  .1
 

   

 

 

    

 "סיוע לעולים ולתושבים חוזרים"בחרו באפשרות  .2
 

 מתוך האפשרויות שיפתחו, בחרו באפשרות .3
 כרטיס חינם לעולים לצפייה בהצגות""הטבת 

 )מסודר לפי א,ב יש לגלול מעט כלפי מטה( 
 

 לאחר שכתבתם
 בשורת החיפוש 

 ""חידוש רישיון נהיגה 
 בחרו בתוצאה הראשונה 
 שמתקבלת, בדף שיפתח 

 יופיע כל המידע 
 על התנאים, השלבים 
 והמסמכים הנדרשים. 



 
 

 8מתוך  3עמוד 

 

 מי זכאי להטבה? .4
 ______________________________________  
 ______________________________________  
 

 על הכפתור  צולח .5
 
 מה נדרש מהעולה לצורך הזדהות? ___________________ .6
 

 4ל יתרג

את תעודת הלידה של בנם יונתן. מכיוון שהתעודה  ,נדרשה להציג ישראלימשפ' 
 המקורית אבדה, הם מעוניינים בהנפקת תעודה חדשה.

 "הנפקת תעודת לידה"כתבו בשורת החיפוש  .1

  _______________________  מי יכול להגיש את הבקשה? .2

. לחצו על הכפתור 3  

 -"פרטי מבקש השרות" 3הזינו את פרטיכם. בלשונית  "פרטי מגיש הבקשה" 2. בלשונית 4
 מי שעבורו נדרשת התעודה.הזינו את פרטי 

 הם שדות חובה למילוי-שימו לב כי רק השדות עם הכוכבית

 ון וודאו כי מילאתם את כל הפרטיםבסרגל העלי "בדוק תקינות"לחצו על כפתור . 5

 . במידה ואתם זקוקים לתעודה לחצו על שלח 6
  

 

 בלשונית מעלה Xטופס בלחיצה על צאו מה ,.אם אינכם זקוקים לתעודה7

 

 הורדת טפסים 5ל יתרג

מעוניין לטוס לקנדה, לבקר את בנו ונכדיו. הוא ו מתגורר ברחובות ישראל ישראלימר 
מעוניין לקבל את כל , מר פז כי הדרכון שלו פג תוקף והוא מעוניין לחדש אותו, גילה

 תהליך חידוש הדרכון.הכרוך ב -המידע

 חידוש דרכוןכתבו בשורת החיפוש:  .1

 "בקשה לדרכון" בחרו בתוצאה הראשונה. 2

 האם לצורך חידוש הדרכון יש צורך גם  בהגעה  -נסו להבין, עמוד שיפתחמהמידע ב .3
 פיזית, או שניתן לבצע את כל התהליך דרך האתר?   



 
 

 8מתוך  4עמוד 

 

 דרכון? נפיקיש להביא ללשכה כדי להמה . 4
 

  

 הידעת?

 בעלות מופחתת,תשלום על הדרכון באינטרנט, הינו 
 כמו כן חידוש הדרכון בתקופת החורף 

 )מחודש נובמבר עד פברואר( גם הוא בעלות מופחתת.

זכאים להנחה חיילים בשרות חובה ומשרתים במילואים, 
 .מהעלות הרגילה 50%של 

 תיעוד ביומטרי בלבדניתן להנפיק  2017ביוני  1החל מיום 
ללשכות  ולא ניתן להנפיק או להאריך תוקף דרכון שאינו ביומטרי. לכן, תושבים שיגיעו

לצורך הנפקת תעודות זהות, דרכונים, או תעודות מעבר יונפק  רשות האוכלוסין וההגירה
יתבצע בלשכה בעת תהליך  עבורם תיעוד ביומטרי בלבד. צילום התמונה לדרכון

 ההרכשה. 
 .אין צורך להביא תמונות דרכון

 

לחסוך בזמן  רוצהמעוניין להזמין תור ללשכה דרך האינטרנט )הוא  אל ישראליישרמר 
 יקבלו עדיפות בקבלת שירות בלשכה( ,ושמע כי המזמינים תור

 "איך מקבלים דרכון" לחצו על . 5

 "תור בקליק" לחצו על המילים . 6

 

 

 

 "להזמנת תור באופן מקוון לחצו כאן"בעמוד שיפתח לחצו על :   .7

  "המשך ללא חשבון" מטהבחרו באפשרות  . 8
 ללא חשבון"(כן אני רוצה להמשיך " ואח"כ לחצו על)    

 "תיאום פגישה לתיעוד ביומטרי" 1בחרו באפשרות  . 9
 
 
 
 

 "לשכת רחובות"בחרו ב "מצאו מקום" 2בשלב .10

https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=95b283ad-fc02-40e6-ac6f-8986acac6b86&categories=eb35c46c-f89a-4c9f-8e48-7dea63b16224#collapseItem4
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=95b283ad-fc02-40e6-ac6f-8986acac6b86&categories=eb35c46c-f89a-4c9f-8e48-7dea63b16224#collapseItem4


 
 

 8מתוך  5עמוד 

 

 מה כתובת הלשכה?____________  
 

 לחצו על .11 
 

 שלכם.הקישו את מספר הזהות  •
 .הקישו את מס' הנייד שלכם •
 .חידוש-דרכון ביומטריבחרו באפשרות  •
 בחרו תאריך ושעה. •
 על קבע פגישה ואל תלחצועל החץ חזור לחצו  •

 

 
 

 -הורדת טפסים .12
 

 "קבצים להורדה"גללו בעזרת גלגלת העכבר לסוף העמוד 
 

 "בקשה לדרכון"לחצו על הטופס  .13
 
 

 למחשבאת הטופס שיפתח הורידו  .14 

 

 אם מחוברת מדפסת למחשב, ניתן להדפיס את הטופס בלחיצה על .15
 

 בלשונית מעלה, כדי לצאת מהטופס xלחצו על  .16
 

 לחצו על  .17
  

 
 התנסו בשלב הראשון -שלבים 4שימו לב כי תהליך התשלום מורכב מ .18

 
 מילוי פרטים אישיים •
 חישוב גובה האגרה עבור המבקש •
 הנחיות •
 תשלום •

  



 
 

 8מתוך  6עמוד 

 

 מידע משפטי 6תרגיל 

 לתפריט "מידע משפטי" . היכנסו1

 להגנת הצרכן וסחר הוגן" "הרשותבחלון החיפוש שיפתח בחרו במשרד: . 2

 

 בתוצאות שהתקבלו משמאל, בחרו בתוצאה הראשונה. 3
 "הקרן למימון תובענות ייצוגיות" 

 מה תפקידה של הקרן?

 

__________________________________________________ 

 

 משרדים ורשויות 7תרגיל 

 "משרדים ורשויות" לחצו בתפריט הראשי על  .1

 

 "ביטוח לאומי"בשורת החיפוש כתבו  .2

 היכנסו לאתר "המוסד לביטוח לאומי" .3

 לחצו על .4

 "באר שבע"היכנסו לסניף  .5

 _______________כתבו מהם שעות הפתיחה של הסניף? 

 "תשלומים"בחרו באפשרות  .6



 
 

 8מתוך  7עמוד 

 

  "בקשת מעבר בין קופות חולים"בחרו ב .7

 

 "תאריכי המעבר לקופות החולים"עיינו בטבלת  .8

באיזה תאריך יכנס המעבר  15/5אם תאריך המעבר הוא עד 

 לתוקף?____________

 

 לחצו על הכפתור .9

 

 סמנו את שדות החובה בתחתית העמוד, לחצו על  .10

 באפשרות הרצויה ובשם קופת החולים אליה תרצו לעבורבחרו  .11

  ☺) )רק לצורך התרגיל, כמובן

 

 "ישראל ישראלי"של  ופרטיבדף שיפתח הזינו את  .12
 0356945880מס' זהות: 

 05/10/1976תאריך לידה: 
 0508524158טלפון: 

 
 
 

 *שדות החובה אלו השדות שמסומן לידם 

 להשלים את הבקשה?מהם השדות הנוספים שיש למלא בעמוד כדי 

_________________________________________ 

 

 

 

  



 
 

 8מתוך  8עמוד 

 

 8תרגיל 

 "משרדים ורשויות"לחצו בתפריט הראשי על   .1
 "שרות התעסוקה"כתבו בשורת החיפוש  .2
 האייקוןלחצו על  .3

  
 

 שנה והוא מעוניין לעבוד בחופשת הקיץ. 15מלאו  ,לנכדו של מר לוי
 .לנכדו ולברר עבורו את הפרטים הנדרשים לצורך כךמר לוי מעוניין לסייע 

 

 מחפשי עבודה""בחרו בתפריט  .4

 "עבודת נוער"בחרו באפשרות  .5

 

 

 

 
 
 

 
 ______________?במשרדי התעסוקה ,מהם שעות הקבלה לנוער .6

 אסור להעסיק בני נוער?____________ ,מתחת לאיזה גיל .7

 "מסמכים ואישורים"עיינו בפסקה  .8

 אישורים צריך להציג הנער בפני המעסיק?אילו  .9

       _____________  _____________ 

 "שעות עבודה"עיינו בפסקה  .10

 כמה שעות בשבוע מותר להעסיק בני נוער?_____________ .11

 כמה שעות ביום?____________ .12

 "שכר המינימום לבני נוער עובדים"מטה את הדף עד לפסקה  ללוג .13

 ?ר פחות משכר המינימום, אם הנער מסכיםהאם המעסיק יוכל לשלם לנע .1

  

 


	פטור מהתור
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	לדוגמה אם ברצוננו להגיע לאתר של ביטוח לאומי
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

	הכרות עם שרותי הממשלה-תרגול

