
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 מדריך למשתמש

 פרויקט מדדי תוצאה 
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 תוכן עניינים
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 3עמוד  

 יקר! ספק

   

 .  תוצאה מדדי בפורטל השימוש אופן את לך להסביר הינה זה מדריך של מטרתו  

 . ביחידותיך תוצאה מדדי פרויקט לניהול מטעמך הרכזים את להגדיר תוכל זו במערכת  

 .הבריאות במשרד למערכות וממוחשב ישיר באופן הפרויקט שאלוני את להזין יוכלו( בלבד והם) אלו רכזים  

 מדריך זה מחולק לשלושה חלקים,   

  

   הסבר כיצד להוסיף רכז חדש מטעמך.  –בלבד  מיועד לספקים ראשוןחלק   

 .הסבר על רישום למערכת זהויות -מיועד לכל מי שמשתמש בפורטל  חלק שני  

    מדריך למשתמש מדדי תוצאה. –מיועד לממלא השאלון  חלק שלישי  

 

  



 4עמוד  

 הוספת רכז 
 

  ,)פעולה זו תבוצע ע"י הספק(למלא שאלון במערכת יש להקצות עבורו הרשאות לרכז  אפשרעל מנת ל   

טופס יועבר )הולשמור את הטופס למקרה הצורך  משפטי סודיותהספק צריך להחתים את הרכז בטופס  .1

 (.בנפרד מהמדריך

 יש להוסיף את הרכז בפורטל הספקים כדלהלן: .2

 לפורטל הספקים:  כניסה   

i. )כניסה לרשת משרד הבריאות )זהה לכניסה לפורטל שקדיה 

 דרישות מקדימות   

 ר לאינטרנטוחיב. 
  כרום ,דפדפןexplorer 10   .ומעלה 
 כרטיסים קורא. 
 .כרטיס חכם 
  כל משתמשי פורטל שקדיה יוגדרו באופן אוטומטי גם ) המשתמש הוגדר כהלכה ברשת משרד הבריאות

 . (בפורטל זה
 
 : פעולות סדר

 
 ירוקה נורה שדולקתולוודא  הכרטיסים קורא תוךל החכם הכרטיסלהכניס את  יש. 
 להכנס לכתובת  https://vpn.health.gov.il/wapp 

 וסיסמה שניתנה לך לטובת כניסה לפורטל ספקים  להזין שם משתמש זהה לפורטל שקדיה. 
 שדהבRealm  ב  לבחור במידה ומופיע משהו אחר יש לבחור- EXTPORTAL . 
 ה כפתור  על ללחוץ :Sign  In.  

 

 
 

  

https://vpn.health.gov.il/wapp
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 .Ok, יש ללחוץ על חכם בכרטיס מוגדרכפי ש המשתמש רטיפ עם חלון יופיעלאחר מכן 

 

 . Verifyעבור הכרטיס חכם, יש להזין את הקוד וללחוץ PIN יופיע חלון להזנת קוד כעת 

 

)הקישורים האחרים יהיו שונים ממה שמופיע בצילום  פורטל ספקים -לבחור ב יש במסך שיפתח 
 .מסך, יתכן גם שלא יהיו קישורים נוספים כלל(

 

 

 

 

  



 6עמוד  

ולאחר מכן ללחוץ על  וסיסמה שהתקבלו מצוות התמיכה להכניס את שם משתמש יש במסך הבא 

 כניסה

 

  

 



 7עמוד  

 בכניסה לפורטל הספקים יוצג המסך הבא:

 יש לבחור ספק מתוך הרשימה בשדה "בחר ספק" ולאחר מכן יוצגו כל כל הרכזים שתחת אותו הספק )הנבחר(.  

 בשביל להוסיף רכז נוסף לרשימה )תחת אותו ספק( יש ללחוץ על הוספת רכז.    

 כאשר לא נבחר ספק לא יוצגו שמות הרכזים כלל והכפתור הוספת רכז לא יהיה פעיל. שים לב! 

   

 :המסך הבא לאחר לחיצה על הוספת רכז יוצג 

 ולאחר מכן ללחוץ על "הקמת רכז".)הם שדות חובה( יש להזין את כל שדות פרטי הרכז  

 התאמה להיות חייבת ולכן האוכלוסין מרשם מול לאימות נשלחים( משפחה ושם פרטי שם, זהות' מס)  הזהות פרטי

 .הזהות בתעודת מופיעים שהם כפי לפרטים מושלמת

שמכיל   (SMSובנוסף ישלח מסרון ) שם משתמש,המכיל לאתר עם לינק  אל הרכז לאחר הקמת הרכז, ישלח מייל 

 .הראשוניתאת הסיסמה 



 8עמוד  

 מחיקה או עדכון פרטי רכז

 

ספק", לאחר מכן  בחרים יש לבחור את שם הספק בשדה "ו לעדכן פרטים אישיים של רכז מסועל מנת למחוק א

 פתח רשימה של כל הרכזים תחת אותו ספק. ת

 עדכון רכז

 לעדכון פרטי רכז לחץ על כפתור עריכה בשורת הרכז הרצוי. .1

 

 :הבא החלון יפתח זה כפתור על לחיצה לאחר

 

 על כפתור "עדכן רכז". עדכן את המידע הרלוונטי ובסיום לחץ

  למחיקת רכז לחץ על .2 בשורת הרכז הרצוי.

  

 israel@israeli 00-008800 123456789   עריכהלחצן  ישראלי ישראל
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 תהליך רישום לרכז

 

 על מנת לענות על השאלון בצורה מאובטחת הינך צריך לעבור תהליך רישום קצר.

  . מייל שנשלח אליך לאחר הצטרפותך למערכתבהמצורף לינק דרך הבצע כניסה בכניסה ראשונית 

 

  

להזין את הסיסמה הראשונית  יש 

   SMSשקיבלת ב

להזין את השם משתמש יש 

  שקיבלת במייל 

יש להזין את השם משתמש שנשלח לך במייל   למסך הרשמה ראשוני, מובילהלינק 

 .(SMS) שנשלחה אליך במסרון )הראשונית(והסיסמה 

 

    .(PasSword)כדוג'   גדולות\יש להקפיד על הזנת אותיות קטנותשים לב ! 
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  תהליך הזדהות ראשונית יופיע המסך הבא:לאחר 

  הרישום.תהליך להשלמת  שדותלהזין את כל ה יש

  .מצירוף של עשרה תווים )ללא רווחים( תורכב קבועה הסיסמה ה שים לב !

       :אין  -(  * % & $ # @ !  התווים האפשריים: אותיות לועזיות, ספרות וסימנים מיוחדים )אחד מהבאים

 להשתמש באותיות בעברית.

        כדוגמת  , וסימן מיוחדמספרהסיסמה להכיל אות גדולה, אות קטנה, על(Pa$$worD12).  

 

הקבועה שם משתמש שקיבלת במייל והסיסמה חלון הבא: יש להזין את ההיופיע  לאחר הגדרת סיסמה קבועה 

 ולאחר מכן ללחוץ על כניסה שהגדרת באתר

יש להזין את הסיסמה שקיבלת  

 SMSב

יש לבחור סיסמה המורכבת  

אות  יםכילמה ,מעשרה תווים

, וסימן מספרקטנה,  גדולה, אות

 .מיוחד

שאלות אבטחה,   2יש לבחור 

למקרה שתשכח את הסיסמה 

שבחרת תצטרך לענות על שאלה  

 סיסמה.זו לצורך זיהוי וחידוש 
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 מדדי תוצאה –מדריך למשתמש 

 

 : ומעלה ( Ex 10 כרום או הפורטל תומך בגרסת שים לב!) דרך הקישור דלהלןלאחר הרישום הראשוני יש להיכנס 

http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/results/Pages/default.aspx 

 כניסה למערכת.ד שמאל יש ללחוץ על הקישור למצויאות הנפש . שמפנה לדף פנימי באתר , דף של בר

 

  יופיע החלון הבא: 

  

יש להזין את השם משתמש שקיבלת  

שהגדרת  הקבועה במייל והסיסמה 

 כניסהבאתר ולאחר מכן ללחוץ על 

http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/results/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/results/Pages/default.aspx
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 , כניסה למערכתאת שדות ת.ז. של הרכז + מתמודד ולאחר מכן ללחוץ יש להזין יפתח החלון הבא כעת 

 

 יפתח שדה נוסף של במידה וממלא השאלון הינו איש צוות יש לבחור בשדה הממלא הוא =< איש צוות  שים לב!

 ת.ז. איש הצוות.

 השאלון נתמך רק בשפה עברית.בשלב זה 

  

 מקראה :

 
= מטופל במוסד לבריאות   מתמודד

 הנפש.

 מדריך במוסד. \= תומך  רכז

= מוסד מטעם משרד הבריאות כגון   ספק

 הוסטל וכדו'.
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יש לבחור בסוג השאלון שעליו רוצים לענות צרכן שירות/צרכן  לאחר לחיצה על "כניסה למערכת"  יופיע המסך הבא,

  )קוד ספק.. וכו'(להזין את השדות  רצוי שאלון קצר(.\שירות קצר )שאלון מלא

 

 ובו יצטרך לענות על שאלות . ניתן ללחוץ על כפתור "התחל" ויפתח לרכז השאלוןולאחר מכן 
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מחולק השאלון ישנם סוגים שונים של שאלות, לא חייב לענות עליהם לפי הסדר, בכניסה לשאלון יש לשים לב ש

  פרקים לפי נושאים,מספר ל

 סימון שאלה )?(ישנם שאלות שיש בצידם אייקון של  שים לב!..

 יותר לשאלה ובלחיצה נוספת ההסבר יעלם.בלחיצה על הסימן שאלה יפתח הסבר מפורט 

 

 

 בסוף כל נושא בתחתית הדף יש את הכפתור "המשך לשלב הבא", 

 לשונית הבאה, מילוי השאלות בל המשתמש יעבורהתשובות נשלחות למערכת ולחיצה על כפתור זה ב

 

והשאלות  בשאלון, אפשר לעבור מלשונית ללשונית "המשך לשלב הבא" על הכפתור תכל עוד לא לחצ שים לב!..

 .יהיו מסומנות וניתנות לשינוישכן מולאו 

ולשנות ערכים בתשובות שיצאת ממנה לחזור ללשונית  יהיה לא ניתן לאחר לחיצה על הכפתור "המשך לשלב הבא"ו

  כך : וראי לשוניתשאלות בהו,  ה פעימה של מילוי השאלוןבאותשהזנת 
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 שיופיע על תמונת המצב. מס'המילוי הוא ה, מס' בראש כל עמודה בשאלון השאלון מופיעמס' מילוי 

 

במידה והרכז לא סיים לענות על כל השאלון יש ללחוץ על "שמירה ויציאה" )למעלה( ע"מ שהוא יוכל לחזור למקום 

 , הפסיק )עד שבועיים(בו 

 .לאחר פרק זמן של שבועיים השאלון יתאפס וממלא השאלון יצטרך לענות עליו מראשיתו שים לב!..

 

 תמונת מצב

המתבססת על התשובות שענית בשאלון עבור מצב תמונת דו"ח  למייל של הרכזישלח בסיום מילוי הטופס, 

 המתמודד.
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 נספח תקלות ופתרונות למשתמש
 

 

 עם הלינק ששלחו לי.אני לא מצליח להכנס לאתר  : תקלה

 ומעלה  explorer 10כרום ,דפדפן להשתמש ביש  –שימוש בפדפנים לא תומכים  :פתרון 

 

 .אני מקבל הודעה שגיאה בלתי צפויה בכניסה ראשונית : תקלה

 .הזמנית אנא בדוק כי הזנת נכון את הסיסמה : 1פתרון 

הסיסמה משתבשת.  - WORDאל האתר! בהעתקה מ  WORD - אין להעתיק את הסיסמה מה : 2פתרון 

ולאחר מכן להעתיק ממנה  (note padכמו למשל )כנת טקסט ולהקליד את הסיסמה לת מומלץ טיפ!

 ולהדביק בשורת הסיסמה.

 )לא מהבאנר באתר( לפורטל יש להיכנס מהלינק במייל שקיבלת  בכניסה ראשונית : 3פתרון 

 

 .שהספק הוסיף אותי לרשימת הרכזים בפורטל ספקיםלא קיבלתי מייל  לאחר  : תקלה

  שגוי אנא בדוק מול הספק.באופן  הלמערכת הוכנס השהוכנס שכתובת המייליתכן  : 1פתרון 

 .?!spam ל חוסם קבלת מיילים מארגון או מעביר מייל שנתת לספק כתובת היתכן ש : 2פתרון 

 ?!.ru סיומת  –מייל רוסי הינו מייל שנתת לספק כתובת היתכן ש : 3פתרון 

 .(וכדו' מייל לא בתוקף )מייל של אוניברסיטההתיבת יתכן ש: 4פתרון 

 

 עם הסיסמה. SMSאני לא מקבל  : תקלה

  יתכן שמספר הטלפון שהוכנס למערכת הוכנס שגוי אנא בדוק מול הספק. : 1פתרון 

 .יתכן ששהית בחו"ל בעת שהספק הגדיר אותך במערכת : 2פתרון 

 

 .אני מקבל הודעה שגיאה בלתי צפויה לאחר ההרשמה הראשוניתבכניסה  : תקלה

 .אנא בדוק כי הזנת נכון את הסיסמה : 1פתרון 

הסיסמה משתבשת.  - WORDאל האתר! בהעתקה מ  WORD - אין להעתיק את הסיסמה מה : 2פתרון 

ולאחר מכן להעתיק ממנה  (note padכמו למשל )כנת טקסט ולהקליד את הסיסמה לת מומלץ טיפ!

 .ולהדביק בשורת הסיסמה

  לאחר ההרשמה הראשונית ומעלה יש להיכנס מהבאנר. : 3פתרון 


