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?מדוע כדאי להצטרף לשירותי קופת החולים באינטרנט

.זמן והמתנה בתורחסכון של •

.לנציגבהמתנה טלפונית חסכון •

.בקופהמחוץ לשעות הפעילות ביצוע פעולות גם •



?אלו פעולות נוכל לבצע באתר קופת החולים



?אלו פעולות נוכל לבצע באתר קופת החולים

.זימון תור לרופא•

.צפיה בתיק הרפואי•

.צפיה בבדיקות מעבדה•

(.17טופס )בקשה להתחייבות •

.ל"ביטוח נסיעות לחו•

.הזמנת מרשמים לתרופות ועוד•



,  כדי להיכנס לאתר קופת החולים שלנו
נקליד את שמה במנוע החיפוש של גוגל

לדוגמה



" קופת חולים דיגיטלי"אנו נדגים את ההצטרפות דרך 

שהוקם לצורך הקורסזהו אתר דמה

לכל אחת מקופות החולים אתר המאפשר ביצוע  , קופות חולים שונות4בישראל קיימות 
אך הפעולות הבסיסיות אותם  , יתכן ומבנה האתר שונה בכל קופה. שירותים און ליין

.לעיתים בניסוח שונה-זהות בכל הקופות, נלמד



כדי להיכנס לשרות עלינו להצטייד
אם כבר יש ברשותנו,במספר זהות וסיסמה

.ונקליד אותםכניסה לאונליין נלחץ על 
אם אין ברשותנו עלינו ליצור סיסמה ראשונית



יצירת סיסמה ראשונית לאתר

,  דרך האתרשלכם או ישירות במזכירות סניף קופת החולים ניתן לקבל סיסמת כניסה לאתר 

.במערכת קופת החוליםמעודכניםבתנאי שמספר הטלפון הנייד והדואר האלקטרוני שלכם 



כדי לקבל סיסמת כניסה דרך האתר נלחץ על
כניסה לאונליין

אין לי סיסמה  ונבחר באפשרות 
.סיסמה קבועהכדי לקבל 

או נלחץ על 
כניסה עם קוד חד פעמי  

.סיסמה זמניתכדי לקבל 



נבחר באפשרות
"אין לי סיסמה"



לאחר שנזין את הפרטים  
.קוד לניידישלח , הדרושים

לאחר הקלדתו  
.ל שלנו"תשלח סיסמה לדוא



לאחר שיש ברשותנו סיסמה
נוכל להיכנס לשרות האישי

נלחץ על כניסה לאונליין



בשדה העליון נקליד את
הזהות שלנו' מס

ובשדה התחתון את
הסיסמה  

נשים לב לאותיות גדולות וקטנות באנגלית



נלחץ על  
כניסה



בחלק העליון של האזור האישי באתר יוצג 
לחיצה על לשונית בתפריט  . התפריט הראשי

.המבוקשתוביל אותנו לדף

זימון תור חדשנלחץ על הלשונית 
כדי לזמן תור לרופא



:נלחץ על התחום המבוקש
. 'אחיות וכדו, רופאים

או נבחר בשם הרופא שלנו
זימון תורונלחץ על הכפתור 



י הקלדה "לזמן תור גם ענוכל
,  של שם המשפחה של הרופא

תחום שירות
רופא עור  ' לדוג

.אזור וישוב רצויים



תקשורת עם הרופאדרך התפריט 
' נוכל לשלוח בקשות לרופאים כגו

,  בקשות לאישורים, חידוש מרשמים
.  והתייעצויותהפניות 

השירות מיועד למצבים רפואיים
.י הרופא"שאינם מחייבים בדיקה ע



נלחץ על  
הגשת בקשה חדשה



נבחר את הרופא הרצוי



נבחר את נושא הפניה
שאלה לרופא' לדוג



נקליד את השאלה הרצויה
ונלחץ על המשך



תוצאות בדיקותדרך התפריט 
נוכל לצפות

בתוצאות בדיקות שביצענו



סוג ותאריךהבדיקות מסודרות לפי 
נבחר בבדיקה הרצויה

להצגת תוצאותונלחץ על 



,בכחולתוצאות בטווח הנורמה יצבעו 
באדוםתוצאות חריגות יצבעו 

,לחיצה על שם הבדיקה באנגלית
תפתח חלון עם הסבר על הבדיקה  

.ועל הערכים הרצויים



בקשת התחייבותדרך התפריט 
נוכל להגיש  

17בקשה להתחייבות טופס 
.דרך האתר ומבלי ללכת לסניף



לאחר שסיימנו לגלוש באתר
.נלחץ על כפתור יציאה

,כך נשמור שהמידע האישי שלנו
.יישאר חסוי





במחשב האישי שלנואת כל הפעולות שהדגמנו נוכל לבצע גם 

י הורדת האפליקציה של הבנק"עוגם דרך הטלפון החכם 



כדי להוריד את האפליקציה של הבנק נכנס לחנות האפליקציות

"אייפון"סמל החנות בטלפון חכם מסוג 



"אנדרואיד"סמל החנות בטלפון חכם מסוג 



קופת החולים שלנונקליד בשורת החיפוש את 

נלחץ על                או

ונמתין להורדה



אם יש ברשותנו סיסמה נקליד אותה  
.ואת מספר הזהות
נלחץ על, אם אין ברשותנו סיסמה
אין לי סיסמה

או קוד כניסה חד פעמי



נבחר בשירות הרצוי


