
 CRM-מערכת ה
והאפליקציה
של כולנו  

משהו מתחיל מתגלגל ברחובות"

משהו אחר יורד במדרגות

תופס לו בזנב, משהו קורה

....."משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

עידן חדש מתחיל
שירות דיגיטלי לתושב

שדה נחמיה
.מידי שבוע נחשוף בפניכם עוד שימושים באפליקציה

עברו לשקף הבא



בקשה / דיווח לטיפול 
?איך תדעו שהבקשה או הדיווח שלכם נקלטו 

לאחר ששלחתם בקשה לשירות או 

תוכלו לעקוב אחר סטטוס הבקשה  , דיווח לטיפול

. שלכם

?עושים זאתאיך 

ובוחרים -לוחצים על הסימן הזה 

". הדיווחים שלי"-ב 

ולעקוב אחר סטטוס הבקשה שם תוכלו לראות 

.שלכם



בקשה / דיווח לטיפול 
או הדיווח שלכםמעקב אחר הבקשה 

( כלומר הבקשה שלכם נשלחה–התקבל במערכת )חדשדיווח –אדום

( הגורם המטפל קרא את הבקשה שלכם ומטפל בה)בטיפולדיווח –כתום

( הפניה נסגרה וטופלה) שטופלדיווח –ירוק

תוכלו למטה לראות את הדיווחים < למשל  אדוםתלחצו על סטטוס אם 

שעדיין לא הועברו לטיפול

, עצמהאם תלחצו על הפניה

תוכלו גם לראות את תשובתו של . יוצג לפניכם פירוט הפניה והצפי לטיפול

.הגורם המטפל בפניה במידה וכתב לכם

.  לכל פניה או דיווח מוגדר זמן שונה לטיפול



למשתמשים עדכון 
iOS  iphone-ב 

למשתמשים באפליקציה באמצעות 

כפתור החזרה , האייפוןמכשיר 

. המסומןבמקום אנמצ-לאחור 

אבל אם תלחצו, אינו נראההכפתור 

בכל מסך שבו תהיו תוכלו  , המסומן-במקום 

.לחזור למסך הקודם



פרויקט כרטיס ההטבות לתושבי  
.הגליל יצא לדרך

-כבר נרשמו כמה עשרות עסקים 
!אל תישארו מאחור

כל בית אב בגליל המזרחי יקבל  
.כרטיס לרכש מקומי

במסגרת הכרטיס יקבלו התושבים  
הנחות קבועות בבתי

.עסק שונים

כל העסקים נותני ההנחות יופיעו  
בדף אינטרנט עם פירוט ההנחה

.וכן קישור לאתר או דף העסק

ם  /אני מבקש להזמין אותכן
.להירשם כעסק הנותן הנחות

:הרישום בקישור הבא
https://forms.gle/xwHA5khkqUE9k3zEA

2020הכרטיס יופץ לקראת סוף 
.2021ותחילת 

העסקיםות/שלום לכל בעלי

https://forms.gle/xwHA5khkqUE9k3zEA


מחשבים תעסוקה מחדש  : מזמינים אתכם למפגש בנושא
בעידן הקורונה

תקופת הקורונה הביאה אתגרים גדולים בכל הקשור  
למציאת משרות  

.ולהתמודדות עם תחרות גדולה בקרב מבקשי עבודה

לחדשאו לשנות, להתמקדנבין במה כדאי ��
בתחום העבודה

היכולות ותחומי העניין האישיים, הכישוריםזיהוי��

אפשריים  כיוונים תעסוקתייםגיבוש השערות לגבי ��

חסמיםכלים להתמודדות עם ��

ייעוץ בניהול קריירה –אבני דרך –בהנחיית מרים שפיר 
וחיפוש עבודה

9:00-12:00|22/10חמישי 
ZOOM |ללא תשלום בהרשמה מראש בקישור:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev4F0X-
YziZsD2aHT6_0jDAIIWSPHL2UHWDv9DPB3u9QE5Zg/viewform

חדשים לחיפוש עבודה בעידן הקורונהחשיבהטיפים וכיווני -וב קלאב 'מעברים ג

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev4F0X-YziZsD2aHT6_0jDAIIWSPHL2UHWDv9DPB3u9QE5Zg/viewform


חוליות  –דרושים 
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חוליות  –דרושים 
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מ"משרדי אג

2שלוחה –טליה 

1שלוחה –אתי  

מ "משרדי אג

04-6945143

נשמח לעזור
אך  , תוכלו ליצור איתנו קשר בכל שאלה ועניין

בבקשה עשו זאת דרך הטלפון במשרד בשעות  
המקובלות ולא בהתקשרות או בהודעות דרך  

.הנייד האישי

תודה   



בואו להיות חברים שלנו

בפייסבוק
ובאינסטגרם

קהילת שדה נחמיה
לשליחת חברות לחצו על הקישור

אל תשכחו לעשות לנו        

https://www.facebook.com/profile.php?id=100048911059495
https://www.instagram.com/agamsdenehemia/



