


כבוד לשדה נחמיה  

שגב הראל

, בנם של ספי  ונעמי

הוא הישראלי  

הראשון שישתתף  

בניסוי חיסון  

. הקורונה

!מאחלים בהצלחה

לקריאת הכתבה לחצו על התמונה

https://www.inn.co.il/news/455760


 CRM-מערכת ה
והאפליקציה
של כולנו  

מי שעדיין לא הוריד את האפליקציה

זה הזמן לעבור לשירות הדיגיטלי
בכל שאלה או סיוע בהורדה תוכלו לפנות אלינו 

04-6945143
agam@huliot.co.ilטליה

האפליקציה שלנו כבר באוויר
שירות דיגיטלי לתושב

שדה נחמיה

mailto:agam@huliot.co.il?subject=סיוע%20בנוגע%20לאפליקציה%20


או בקשה/מעקב אחר דיווח ו
?איך תדעו מה סטטוס הדיווח שלכם 

תוכלו לעקוב , לאחר ששלחתם בקשה לשירות או דיווח לטיפול

. אחר סטטוס הבקשה שלכם

?איך עושים זאת

". הדיווחים שלי"-לוחצים על הסימן הזה             ובוחרים ב 

.שם תוכלו לראות את הבקשות שלכם ולעקוב אחר סטטוס הבקשה

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

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

( הפניה נסגרה וטופלה)טופלהדיווח –ירוק

(בטיפולדיווח שעבר לסטטוס )כתוםאם תלחצו על הסטטוס  ה: למשל

.  יוצגו במרכז המסך הפניות הפתוחות שלכם כלומר הפניות שעברו לטיפול

. בלחיצה על הדיווח עצמו תוכלו לראות את פירוט הפניה והצפי לטיפול

במידת הצורך  . י הגורם המטפל"תוכלו לראות את התגובות הנרשמות עבורכם במערכת ע, בגלילה מטה

.תוכלו גם להגיב ולכתוב בתיבת השיח והגורם המטפל יראה ויקרא את תגובתכם

פניות שיועברו לסטטוס זה הן לרוב פניות -טיפול לטווח ארוך –סגולניסיוני / הוספנו סטטוס חדש 

.  שירות המצריך התערבות של גורמים חיצוניים לטיפול הבקשה/ החלטת הנהלה / הדורשות התערבות 

הפניה  , קראו את התגובה של הגורם המטפל, ראשית-הסגולאם הבקשה שלכם עברה לסטטוס , לכן

.  ותיסגר בהתאם בזמנה–בטיפול ובקרה , תישאר פתוחה

לכל פניה או דיווח מוגדר זמן שונה לטיפול

היכנסו לדיווח עצמו גללו למטה ותוכלו לראות את תוכן הדיווח ואת –כך גם בנוגע לשאר הסטטוסים 

. התגובות במידה ויש



תחומי עניין והתראות על הודעות 

בראש מסך הטלפון מצד ימין יוצג אייקון קטן     ולחיצה עליו תוביל אתכם  : אפשרות אחרת שיוצגו התראות

.  שימו לב שהתראות לאפליקציה מופעלות אצלכם בנייד*:                              ישרות ללוח ההודעות נראה כך

או לחילופין באופן יזום ללוח ההודעות  ( בלחיצה)תוכלו להיכנס להודעה ישירות מההתראה שקיבלתם 

.  הודעות חשובות מהאגודה ישלחו אליכם בהתראה מתפרצת, כמו כן. שבתחתית מסך הבית

?איך בוחרים את תחומי העניין 

.  היכנסו דרך הסימון הזה             מופיע מצד שמאל למעלה-ממסך הבית 

תחומי עניין<  ולאחר מכן ב< אזור אישי -בחרו ב

.הם התחומים אותם בחרתם כשנרשמתם לאפליקציה–תחומי העניין 

י בחירה ולאחר מכן בלחיצה "את תחום העניין עלהסיראו להוסיףניתן בכל שלב 

.  על סיום

כל הודעה שתצא בנוגע–מרפאה –אם בחרתם לסמן את תחום עניין : למשל

.להודעה שיצאה( הפניה)תתקבל אצלכם כהתראה –לעדכון מהמרפאה 

אבל תמיד תוכלו  לא תגיע אליכם התראה , כתחום ענייןמרפאה את לא בחרתם אם 

.   לראות את ההודעה בלוח ההודעות

התראה רק על  אתם תקבלו –בקרוב ישלחו התראות על הודעות שיעלו לאפליקציה 

.  תחומי העניין אותם בחרתם

: ההתראה תתפרץ ותיראה כך על גבי המסך



דרושים חוליות

mailto:morano@huliot.com
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הודעות מועצה

mailto:OfraP@galil-elion.org.il
mailto:tsvikag@galil-elion.org.il


,  קוראים יקרים

אתם מוזמנים להיכנס למהדורה  
',על הצפון'הדיגיטלית של 

או לגשת לנקודת החלוקה  
וליהנות  , הקרובה אליכם

.מהמהדורה המודפסת שלנו

חצו על התמונהל-לקריאת הגיליון 
או סרקו את הברקוד בנייד

http://magazine.rotemltd.co.il/al-hazafon-240/


בואו להיות חברים שלנו

בפייסבוק
ובאינסטגרם

קהילת שדה נחמיה
לשליחת חברות לחצו על הקישור

אל תשכחו לעשות לנו        

לחזורתוכלו-באייפוןלמשתמשים

האצבעעםהחלקהי"עהביתלמסך

.לשמאלמימין

אנדרואיד

iOS

להורדת האפליקציה

https://www.facebook.com/profile.php?id=100048911059495
https://www.instagram.com/agamsdenehemia/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctconnect.sdenehemia
https://apps.apple.com/il/app/%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%94/id1529784160?l=iw


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   


