
 בהנח"ש בקהילת משמר הנגב  התנהלות הכספיתה  ועדכון  שינוי
 

 חברי קהילת משמר הנגב שלום, 

 

והיתה מצוינת לזמנה, אך    לפני יותר מעשרים שנהמערכת החיובים כפי שהיא מנוהלת היום עוצבה  

ובמרכזם גידול ורב גוניות באוכלוסייה ובסטטוסים אשר הביא עמו להגדלה   עם השנים חלו שינויים

 . ליתהניהומשמעותית בנפח עבודת ההנח"ש והמורכבות 

 המערך כיום על בסיסו עובדת מערכת הנח"ש הינו מיושן ולא תואם את הצרכים והאתגרים:

בקרות ושקיפות כלפי    לרבות ריכוז של החיובים והזיכויים לתושב במקום אחד,  לא מתאפשר   

 .התושב עצמו

 . מועדי חיוב שוניםווח ארוך ו, מחסור בדוחות ניתוח לטעמלות גבוהות 

 

מתייחסת כל סוגי התושבים בישוב  לרבות כמובן חברי קיבוץ    במסמך זה המילה תושב   הערה חשובה:   *

 גודה. וחברי א 

 

לעבור לניהול כל חיובי  , הוחלט  תושביםשירות לשיפור הכדי לתת מענה הולם יותר לניהול תקין ו

וקהיל ולאפשר    ושימוש בהוראת קבע,  דרך כרטסת הנהלת החשבונות (ת הקיבוץהישוב )אגודה 

 באופן רציף לכל החיובים המתבצעים. שקופה לכרטסת ישירה ולכל התושבים גישה 

 

זאת   לבצע  קיבוצים  כדי  בעשרות  של  כמו  הגישה  את  מקומי, אשר מאפשרת  אפליקצית  נבחרה 

 . מבצעת את הסליקה בפועל מול הבנקיםו  המנוהלים במערכת הנה"ח ולחיובים התושב לתקציבים

הפיננסית למערכת  הרישום  על  מפורט  הסבר  מסמך  תקבלו  הקרובים  לביצוע  ו,  בימים  קישור 

 ההרשמה: 

הרישום לאפליקציה את    נדרשים רק לאמתתושבים אשר כבר חתומים על הוראות קבע,   ✓

 הפיננסית כדי להכנס למערכת הניהול,

לתושבים אשר משלמים בויזה, תיפתח אפליקציה נוחה לחתימה על מספר הוראות קבע  ✓

 גורמים מחייבים: הקיבוץ ואגודת המתיישבים(. 2כנדרש )בשלב זה יש 

 מה מרוכזת לכל מי שזקוק לכך.נדאג לתמיכה והחת ✓

 

 לנוחיותכם מצורף הסבר על אופן החיוב וכיצד תראו זאת בבנק ובכרטסת. 

 

 בקישור: אותה, להתקין מזמינים את כל מי שעדיין לא התחבר לאפליקציהבנוסף 
http://onelink.to/mekome_app 

 (6614348-540)מי שנתקל בבעיה מוזמן לפנות למירית בווטסאפ 

 

 בברכה,

 

 צוות מקומי ו ש "חהנ

 

 

 

 

http://onelink.to/mekome_app


 

 

 פירוט אופן החיוב עם דוגמא של חברנו ישראל ישראלי: 

 כל החיובים על ידי ענפי הקיבוץ, וכן חיובי החשמל והמים נמצאים בכרטסת של חברת הקהילה  ✓

 נמצאים בכרטסת של חברת האגודה. כל החיובים של ענפי האגודה   ✓

 דף התקציב של מקומי מציג את כל החיובים עם הפירוט והגורם המחייב.  ✓

 אחת של הקיבוץ ואחת של האגודה.   –שורות חיוב  2בבנק תראו  ✓

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


