
 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
 

 

   

 

  מדרי� מקוצר
  חתימה דיגיטלית

  מדינת ישראל
  ה"מרכב
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לצורך בחירת הקובץ    לחץ על לחצן  .3

  .הרלוונטי

  :                                    יפתח החלון הבא

  

  ולחץ על 1בחר בקובץ ששמרת לפני כן בסעיף  .4

  .לחצן 

  .שם הקובץ הנבחר יופיע בחלון

 

 

  .חתימה על קבצים - לחץ על לחצן  .5

  :יפתח החלון הבא

  

 .בחר באפשרות הרלוונטית דרות לחתימה נוספתהגבבלוק 

  .לחץ על הלחצן  .6

  .הזן את סיסמתך ולחץ על הלחצן 

   :יפתח חלון האישור הבא

 

 

 מרכז תמיכה

. דת לכולםאך היא מיוע, הפניה בחוברת זה הנה בלשון זכר

 !נעשה מטעמי נוחות בלבד, השימוש בלשון זו

  :ה לשירותכ�"מרכז תמיכה מרכב
  5012443�02בטלפו� 

 ccc@mof.gov.il  מייל

 תהלי� עבודה – חתימה דיגיטלית

תמיכה להורדת התוכנה למחשב האישי 
  :של� נית� לפנות למרכז תמיכה תהילה

  1800200560בטלפו� 

 support@tehila.gov.ilמייל 

 תהלי� עבודה – חתימה דיגיטלית

במידה והקובץ כבר חתום על ידי   - שים לב 
ליד שם הקובץ תופיע , מורשה החתימה הראשון

  .signed –המילה 
 



  התקנת התוכנה
 

 תהלי� עבודה – חתימה דיגיטלית
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 תהלי� עבודה – חתימה דיגיטלית

: הכנס לקישור הבא  .1

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

s/businessInstall/  

       FULLSETUP.EXEהפעל או שמור את הקובץ  .2

  . במחשבך     

  USBם לכניסת לאחר ההתקנה חבר את קורא הכרטיסי .3

  .במחשב

וודא , הכנס את הכרטיס החכם אל קורא הכרטיסים .4

  .שהנורית הירוקה דולקת באופן קבוע ולא מהבהבת

על  שולחן העבודה   וודא שנוצר קיצור הדרך   .5

  .ועבור לתהליך החתימה

לצורך בחירת הקובץ    לחץ על  לחצן  .3

  .הרלוונטי

  : יפתח החלון הבא

 

  . בחר בקובץ הדרוש ולחץ על לחצן  .4

  :לון הבאשם הקובץ הנבחר יופיע בח

  

 .חתימה על קבצים  - לחץ על הלחצן  .5

  

  

  .הזן את סיסמתך ולחץ על לחצן  .4

   :יפתח חלון האישור הבא

  

  ת קיצור דרךלחן העבודה יופיע הקובץ החתום תחבשו

  .      :  הבא

 .מורשה חתימה הנוסףל ל"שלח קובץ זה דרך הדוא .5

  חותם שני

 ל במחשב"שמור את הקובץ החתום שקבלת בדוא .1

 .האישי

  .הנמצא בשולחן עבודה  קיצור הדרך  לחץ על .2

  :הבא יפתח חלון 

  

 תהלי� עבודה – חתימה דיגיטלית

 .במחשב שלך Z)40(עם קבלת  טופס מאגד  .1

  .הנמצא בשולחן העבודה לחץ על קיצור הדרך  .2

  :יפתח חלון הבא

 


