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  הקדמה

, 2016-), התשע"ז2יכנס לתוקפו תיקון תקנות התעבורה (תיקון מס'  2017 ביוני 20-החל ב
רשות הרישוי,  במאגרי לבדוק למפעל בטיחות שירותי הנותן בתעבורה בטיחות קצין עללפיו 
 במפעל המועסק נהג של, בתקנות, כהגדרתם התעבורתיפרטי רישיון הנהיגה והמידע  את

 ברכב שנוהג מי של הנהיגה רישיון פרטי את לבדוק וכן, ככזה לשמש המיועד או נהג בתפקיד
 לבעל לדווח הבטיחות קצין על הבדיקה לממצאי בהתאם. בו לנהוג המיועד או המפעל של

  .במפעל פעילותו המשך בדבר המלצתו על המפעל

  

קבלת המידע כמפורט לעיל אודות הנהגים תתבצע באופן מקוון באמצעות שירות ייעודי אשר 
תוף עם משרד התחבורה כאשר הנפקת המידע תתועד במערכות פותח בממשל זמין בשי

  משרד התחבורה.

בחוברת המצורפת יופיעו הנחיות לשימוש בשאילתה לקבלת מידע אודות נהגים לקציני 
על  המונפק לקציני הבטיחותהבטיחות. השימוש במערכת מתבצע באמצעות כרטיס חכם אישי 

  מנת להגן על הנתונים ולזהות את המדווח. 

  לצורך שימוש נכון ויעיל במערכת, יש להקפיד על ביצוע כל השלבים בצורה מדויקת.

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  
  



 gov.ilאתר 

המאגד בתוכו את כלל השירותים המקוונים  הינו אתר השירותים והמידע הממשלתי gov.ilאתר 
ואחרים, המאפשרים לאזרחים, חברות וגופים ממשלתיים לבצע פעולות שונות באמצעות 
האינטרנט ובאופן מקוון. השימוש בשירותים אלה מאפשר לייעל את העבודה, חוסך בזמן 

  ובשעות עבודה, תוך שמירה על רמת אבטחה גבוהה.

 gov.ilשימוש בשירותי אתר 

  התקנת התוכנה לשימוש בכרטיס חכם – 1שלב 

על כל מחשב העושה שימוש  פעמי-באופן חדאת התוכנה לשימוש בכרטיס חכם יש להתקין 

  בכרטיס חכם. 

שיש ברשותם כרטיס חכם והתקינו בעבר תוכנה זו אינם צריכים  קציני בטיחותהערה: 

  .לבצע את ההתקנה שנית

  להתקנת התוכנה בצע את הפעולות הבאות:

   :gov.ilזור התמיכה באתר גלוש לא

1. https://www.gov.il/he/Departments/Topics/smart_card_and_electronic_signature 

  ופעל בהתאם להוראות. חכם"חץ על הקישור "התקנת כרטיס ל .2

      

  צור קשר

  ישמח לסייע לך.ממשל זמין  מרכז התמיכה שלאם אתה נתקל בקושי בהתקנה 

        : מייל, *8440 או 6664646-02בטלפון  19:00-08:00ה' בין השעות -בימים א'המוקד פועל 

supportbox@gov.il  .  

 

  

  בקשת הרשאה של קצין הבטיחות לשירות 'קציני בטיחות' – 2שלב 

 :בקישור הבאעליך להיכנס לטופס מקוון "בקשה להרשאה"  .1

https://goo.gl/mknRfn  

 והיישום אליו אתה רוצה לגשת.יש לבחור את שם המשרד  .2

בלבד  PDFולצרף כמסמכים סרוקים בפורמט  יש להזין פרטי התקשרותבשלב הבא  .3

 :מופיעים תחת דף השירות)את האישורים הבאים (



, המבקש, לקבלת מידע ממאגרי רשות הבטיחות קציןהצהרה של  – ההצהר .1
  .א לתקנות התעבורה, חתומה על ידי המבקש585הרישוי לפי תקנה 

 כתבי התחייבויות לקבלת מידע ממאגרי רשות הרישוי כדלהלן:  – תיוהתחייבו .2

 ב585 תקנה לפי הרישוי רשות ממאגרי מידע לקבלתכתבי התחייבויות   )א(
 כל של כאמור התחייבות כתב לצרף יש – מפעל – התעבורה לתקנות
 שירותי )הבקשה מגיש( הבטיחות קצין נותן להם מהמפעלים אחד

, חתום על ידי מורשה מידע נהגיהם לגבי לקבל מבוקש אשר ,בטיחות
   .של המפעל החתימה

שיון מוביל ילגבי קצין בטיחות הנותן שירותי בטיחות למפעל המחזיק בר  )ב(
 מידע לקבלת התחייבות כתב  -עבור כלי רכב שבו ניתן שירות הובלה 

קצין בטיחות,  – התעבורה לתקנות ב585 תקנה לפי הרישוי רשות ממאגרי
 חתום על ידי קצין הבטיחות.

 לשלוח את הטופס.ו   

רק לאחר שתקבל אישור במייל על בקשת ההרשאה, תוכל לגשת לשירות 'קציני  .4

  בטיחות'.

  השירות לקציני בטיחותביצוע פעולות על גבי   - 3שלב 

נהגים 'מידע אודות  לשירות התשלוםהשימוש במערכת נעשה על ידי חיבור הכרטיס, גלישה 
לבצע פעולות שונות  לשירות תוכל הכניסהוהזדהות באמצעות סיסמה. מרגע  לקציני בטיחות'

  כפי שיוסבר בהמשך. 

  לתחילת התהליך עקוב אחר ההוראות הבאות:

במחשב והכנס את הכרטיס החכם לקורא  USBחבר את קורא הכרטיסים ליציאת  .1

כלפי מעלה). לאחר הכרטיסים (כך שהשבב האלקטרוני על גבי הכרטיס פונה 

 הכנסת הכרטיס יופיע אייקון בצורת שבב אלקטרוני בשורת המשימות. 

 זה לשירותשים לב! ללא הכנסת הכרטיס החכם לא תוכל לבצע גלישה 

 

 "מידע אודות נהגים לקציני בטיחות" לשירותגלוש  .2

 לאישור OK"בחלון שיפתח יופיע שם המשתמש שלך. לחץ על כפתור " .3



 

 בחלון שיופיע הזן את הסיסמה לכרטיס החכם שברשותך. .4

  

  

  

  

  .לשירות התמיכהשים לב! אם אינך מצליח להתחבר, יתכן וקיימת בעיה בהתקנת התוכנה. פנה 

 . הגעת לעמוד הכניסה של חנות התשלומים 'מידע אודות נהגים לקציני בטיחות' .5



 
  .את סוג הבדיקה יש לבחור 5.1

זהות ומספר יש להזין את פרטי הנהגים עליהם ברצונך לקבל מידע (מספר תעודת  5.2
  רישיון נהיגה), ללחוץ 'אישור'.

  פרטי התשלום: 5.3
  יש לעבור לתשלום בכרטיס אשראי.



  

   –סל התשלום 5.4

  ראה את הרכיב והסכום לתשלום. -

  הזן פרטי החברה והאשראי -

  ולחץ 'שלם' סמן 'קראתי ואני מאשר את תנאי השימוש' -



  

  

  לחץ 'אישור' – אשר התשלום 5.5

  

  התשלוםאישור  5.6



  

  , יש ללחוץ על הכפתור 'להורדת הקובץ'.PDF-על מנת להפיק את קובץ ה 5.7

  



  תמיכה טכנית
   בממשל זמין.התמיכה  מוקדל לטיפול בבעיות בחיבור ובגלישה עם הכרטיס החכם פנה

: מייל, *8440 או 6664646-02בטלפון  19:00-08:00ה' בין השעות -בימים א'המוקד פועל 

supportbox@gov.il .  

 

  

  

  

  

  

   
  

  


