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 30-4435063: ט"תמיכה טכנית של משהב

 בדיקת תקינות במשרד הביטחון
 

 .לפני בדיקת התקינות וודא כי מותקן הדרייבר המתאים לרכיב בו הנך משתמש .1
 

 :הבא האייקוןהבט ליד השעון ומצא את  :אם ברשותך כרטיס חכם
 

 
 

  במידה והציור לא מופיע עליך להוריד את הדרייבר המתאים בעזרת המדריך
 . להתקנה

i.  הביטחון באתר קומסייןהיכנס לעמוד ממשרד: 
 לחץ על האייקון של משרד הביטחון דרייברים וקבצים להורדה  תמיכה 

http://www.comsign.co.il/main.asp?proId=28&id=85 
ii.  ופעל על פי ההוראות" לחץ כאן למדריך התקנה לכרטיס"לחץ על. 

 
 :הבא האייקוןהבט ליד השעון ומצא את  :אם ברשותך טוקן

 

 
 

  במידה והציור לא מופיע עליך להוריד את הדרייבר המתאים בעזרת המדריך
 . להתקנה

i. היכנס לעמוד ממשרד הביטחון באתר קומסיין: 
 לחץ על האייקון של משרד הביטחון דרייברים וקבצים להורדה  תמיכה 

http://www.comsign.co.il/main.asp?proId=28&id=85 
ii.  ופעל על פי ההוראות" לחץ כאן למדריך התקנת דרייבר לטוקן"לחץ על. 

 .חבר את הרכיב למחשב .2

 nline.mod.gov.ilhttp://www.oטחון ילאתר משרד הב כנס .3

 "כניסה"לחץ " כניסה למשתמש רשום"תחת הכותרת  .4

 
 

 

 

 

 

http://www.comsign.co.il/main.asp?proId=28&id=85
http://www.comsign.co.il/main.asp?proId=28&id=85
http://www.online.mod.gov.il/
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 .טחוןיתמש והסיסמא שקיבלת ממשרד הבהקלד את שם המש .5

  33-0435343על מנת לקבל שם משתמש וסיסמא עליכם לפנות למשרד הבטחון 

 

 ".פרופיל ספק"ואז על " מידע לספק"לחץ על הלשונית  .0

 
 

 ".בדיקת תעודה דיגיטאלית"לחץ על " שירותים למשתמש" בצד ימין תחת הכותרת .3
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 (3בסעיף " )לבדיקת תעודה"בחלון החדש לחץ על  .8

 

 ."OK"ולחץ ( תעודת זהות+ שם מלא )סמן את השורה עם פרטי בעל הכרטיס  .4
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 (. User PIN)הקלד את הסיסמא של הטוקן  .13
  ! שים לב

לפחות אות אחת  A-Zאות אחת גדולה  לפחות: הכולליםתווים מורכבת ממינימום שישה  הסיסמא

 .ומספרים a-zקטנה 
 (. @ # $: ! לדוגמה)בסיסמתך יהיה גם סימן מיוחד  –במידה וברשותך טוקן 

 

 .""Verifyלאחר מכן לחץ על  .11

 
 
 

 "( תעודה אינה תקינה"או " סיסמא שגויה)"במקרה של הודעת שגיאה 
 3שלוחה  0778*קומסיין בטלפון התמיכה של יש לפנות למוקד 

 
, יחד עם הודעה נוספת" התעודה שבידך תקינה"במקרה בו אתה מקבל הודעה 

 בפעילות בתוך האתר  לעזרהאו 
 0475398-83לתמיכה הטכנית של משרד הבטחון בטלפון יש לפנות  


