
 לחצן חירום בסמארטפון -
 אפליקציית מד"א

https://smartphonelessons.net - קורס סמארטפונים 

 המטרה
 התקנת אפליקציית מגן דוד אדום לשימוש במצבי חירום. באפליקציה  יש לחצן חירום

 השולח את המיקום המדויק למד"א ובכך מקל על האמבולנס להגיע אליכם בקלות. כמו

 כן יש לאפליקציה אפשרות להזין פרטים שיעזרו לצוות הרפואי להיערך לטיפול לקראת

 הגעתם.

 סדר הפעולות
 התקנת אפליקציית מגן דוד אדום ועדכון הפרטים האישיים בה

 לפני שתקראו את השלבים להתקנת האפליקציה, הנה "קיצור דרך" להתקנת

  האפליקציה. תיארנו בהמשך בכל זאת את השלבים כדי לתרגל התקנת אפליקציות.

 באנדרואיד – לחצו כאן כדי להגיע ישר לאפליקציה בחנות גוגל פליי ודלגו לשלב 5.

 באייפון – לחצו כאן כדי להגיע ישר לאפליקציה בApp Store ודלגו לשלב 5.

 שלבי התקנת האפליקציה:

https://smartphonelessons.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=il.org.mda.mymada&hl=iw
https://apps.apple.com/il/app/%D7%9E%D7%93-%D7%90-%D7%A9%D7%9C%D7%99-my-mda/id1151068122


 באנדוראיד: פתיחת חנות הplay – לחיצה על סמל שנראה כך- 1.

 באייפון: לחיצה על החנות – סמל שנראה כך- 
  לחיצה קצרה על חלון החיפוש בחלק העליון של הדף2.

  באנדרואיד זה נראה כך:

 
  באייפון זה נראה כך:

 
 הקלידו "מדא שלי"3.
 לחצו על חיפוש או "מדא שלי" ברשימה שתופיע מתחת למנוע החיפוש4.
  באנדרואיד – לחצו על "התקנה"5.

 באייפון– לחצו על הענן שיש לו חץ  
 לחצו על "פתח"/"open" על מנת לפתוח את האפליקציה6.
  לחצו על "אני מסכים" לאישור השימוש במיקום ובטלפון7.
 הקלידו את הפרטים האישיים שלכם8.
.9SMS לחצו על "אמת מספר טלפון", בשלב זה, תשלח אליכם למכשיר הודעת 

 ובה קוד
.10SMSהקלידו את הקוד שקיבלתם ב 
 זהו, אתם מוכנים. במקרה חירום בלבד – לחצו על הכפתור האדום הגדול11.

 והאפליקציה תפעיל את יצירת הקשר לאמבולנס ושליחת המיקום והפרטים
 למד"א.

 דברים נוספים שכדאי לדעת
  באפליקציה יש מידע על מחלת הקרונה●



 יש מידע על תרומת דם, עזרה ראשונה ומחלת הקרונה●
 אפשר להוסיף פרטים של המשפחה במקרה חירום מדא יודיע להם●
 קישור לאתר מד"א ובו פרטים נוספים על האפליקציה●

 שיעורי בית
 שתפו את השיעור הזה לכמה שיותר אנשים, זה יכול להציל חיים! גם לצעירים וגם

 למבוגרים.

 קבלו עזרה אישית בנוגע לשיעור
 יש לכם שאלות הקשורות לשיעור? מתנדבי "פסגה לגיל הזהב" מסייעים בחינם בכל

 הקשור לסמארטפונים וטכנולוגיה. ניתן לפנות אליהם באמצעות האתר, הוואטסאפ או

 בטלפון (בהשארת הודעה 072-3910440 ).

 

https://www.mdais.org/app

