
    

 , שלום רב משמר הנגב חברי קהילת 

ולשפר את השירות, נגישות המידע   תושבי המקום אנחנו מכניסים לשימוש כלי נוסף שבא לחבר את כל  בימים אלו 

 . ושקיפות לחברים 

 על מה מדובר? 
,  קבוצות דיון קריאות שירות,  , םשוטפי עדכונים  - תחברו לקורה בישוב תהמקום בו זה   מקומי.  הכירו את אפליקציית 

אצלכם בכף היד במקום על לוחות המודעות,   . כל העדכונים, כל המידע, בזמן אמת נים , ספר טלפושונות  הודעות

 הקיבוץ(.  חותכם באתר אר לנו)המידע הקבוע כמו נהלים, פרוטוקולים ושעות פתיחה יש   ד'בוואטסאפ הפרטי וכ

כלו  תומכן ולאחר   תתאפשר גישה לכרטיס שלכם בהנהלת חשבונות לבדיקת הפעולות שנעשו בחשבונכםבהמשך 

 בדומה לביט.  , עבור רכישות פנימיותלשלם דרך האפליקציה  

, בצורה הטובה ביותר ותחסוך לנו )לפחות חלק(  תושביםהאפליקציה נבחרה ואופיינה כך שתיתן מענה לכלל ה

, תחסוך לנו עמלות רבות  בנוסף, חשוב מאד תר, ו, תאפשר ניהול יעיל יומהטפסים הרבים שהיום עוברים בנייר 

 ברות הסליקה. המשולמות כיום לח

 מיוחד באפליקציה מקום ? יש שירותשצריכים להזמין   תושבים •

 )כדי שנשפר לפעם הבאה(? שם המקום להעביר את המשוב  חג פוריםרוצים לחוות דעה על  •

ניתן  ים להודיע על בעיה במרחב הציבורי, פנס מזייף, ביוב גולש, פיצוץ בצינור, בעיה בטיחותית? רוצ •

 אם ישנם!( צילומים ישירות מהנייד )ולצרף את הודיע ל

 ? זה שם ישובצריכים את מספר הטלפון של גורם ב •

 יכירו? תעלו בצ'ט  תושביםשחשוב שגם שאר ה כלשהי שאלה  •

, וקישור לאתר  על השינוי דרך האפליקציההודעה תקבלו  –מחירים?  ידע כמו שעות פתיחה או שינויים במ •

 . בו נשמר המידע הקבוע 

 ? ומתי זה קורהאיך 
ור ולהתקין את  ללחוץ על הקישעליכם    –תקבלו הודעת סמס שבה הזמנה לאפליקציה  היום  כבר ✓

  הילתית:יה, ושם תתחברו לעולם התקשורת הקאפליקצה

o פקידים הישוב ובעלי תקבוצות לקבלת הודעות מ 
o  מרפאה, תשתיות ועוד..  ציה, אינסטל – קבוצות לקבלת שירות   

o  ם שיח הוריבמשמר, פרסום חופשי,  מדברים  – קבוצות לשיח חופשי 

  "קהילה"( תג לחיצה על ב ושלם חיבור מהיר לאתר הקיבוץ ללא צורך בהזדהות נוספת )בקרוב י ✓

  קישור תקבלו   – )לאגודה ולקיבוץ( הפיננסית ולחתום על הו"ק  עד סוף מרץ תתבקשו להרשם לאפליקציה  ✓

 יתואם יום מרוכז למי שצריך הדרכה. תמו. חות אליכם לטלפון

נבצע במרוכז את השינויים   1/5, וב  ח יוכלו לצפות בתקציבם דרך האפליקציה בעלי כרטיס בהנה"המשך  ב ✓

 יקציה. ובהיר דרך האפל   בהנהלת חשבונות וכולכם תוכלו לראות את החיובים באופן שקוף

את הפירוט של החיוב )שורות קניה בכלבולית(  לצפות בהמשך הדרך נעמיק את הישום כך שתוכלו   ✓

 שבהם יש חיוב מזדמן. בענפים  י " לתשלום על רכישותניישם את אפליקצית החיוב "ביט מקומו

 לי?מה עם הפרטיות ש
, פתוחה רק למי  אפליקציה פנים ישוביתזוהי כדי לענות על השאלות החשובות )והנכונות( בדבר סוגיית הפרטיות, 

האפליקציה לא עוקבת אחריכם, לא לוקחת לכם תמונות ולא מנטרת שום פעילות בנייד שלכם!  שחי פה ומבוקרת. 

 . בשטח וכו(פנס , מפגע בטיחות ) בעת מילוי דיווחים הקשורים למיקום הדיווח , זה  תוכלו באופן יזום לצרף מידע

 לסיכום:
   . ים שהתנדבו לסייע בהמשךקמת הפרויקט ולצוותהב  אנחנו נרגשים לקראת ההשקה ומודים לכל מי שהשקיע

ולענות על   לשמוע חוויות, לסייע אם יש קושי  פתוחים ניים. , ומבקשים מכולם להיות סבלהדרך אנחנו רק בתחילת 

   שאלות. 

 נפרסם מידע נוסף על ההתחברות לחלק הפיננסי. בעוד כשבוע 

 054-6614348יש לפנות למירית   אישית  או תיאום תמיכה , בקשות להקמת קבוצות נוספות לות בשא 

 בשם צוות מקומי, 

 אור ומירית 


