
 שאלות ותשובות  

 למה צריך את מקומי? 

, ולאחר קבלת החלטות לגבי הפתרון הרצוי,  בניהול חיובי התושבים משמר הנגב אתרה מספר אתגרים 

 איתרנו את אפליקצית מקומי שנותנת מענה לנקודות הבאות: 

בצורה שהקשתה   ברמת התקשורת הישובית הודעות יצאו במדיות השונות )ווטסאפ, מייל, סמס( .1

לבקר ולוודא שלכל התושבים יש גישה להודעות חשובות מחד ולא יקבלו אותה הודעה מספר רב  

מקומי נותנת אפליקציה פשוטה שמאפשרת לכלול את כל התושבים באותה   –של פעמים מאידך 

 קבוצה 

מקומי    – מערכת הנה"ח קיבלה החלטה לאחד את כל החיובים להנה"ח ותשלום בהוראת קבע  .2

 תנת שירות נוח לנהל את המעבר. נו

 מידע על החיובים לחבר שעד היום נעשה בהדפסת כרטסת וחלוקה הדפים לתיבת הדואר  .3

מסופוני חיוב ישיר לחיוב מזמן מענפים )נושא זה נדחה לשלב עתידי כאשר יסתיים הפיתוח של   .4

 המסופונים בהתאם לצרכינו( 

 נים?האם הנתונים האישיים והפיננסיים שלי בטוחים ומוג

מקומי פועלת לפי תקני אבטחת מידע מחמירים ומקפידה על חוק הגנת הפרטיות )פורסמו מסמכים אשר  

 נמצאים באתר "אבטחת מידע במקומי"(. 

 איפה אני מוצא את המידע הישובי?

הנהלת הקהילה והאגודה מתארגנות לישיבה שתגבש נהלים מסודרים בנושא, העקרונות שמיושמים וכי  

 ת קודמות: שגובשו בישיבו

 הודעות שוטפות מתפרסמות בקבוצות השונות במקומי  .1

הודעות שרוצים לשמר גם לחיפושים עתידיים )כגון שעות פתיחה, פרוטוקולים, עלונים ועוד(   .2

 יפורסמו גם באתר הקיבוץ וגם במקומי 

 שליחת מיילים לחברים מתבצעת דרך האתר.  .3

 אפליקציה?ומה עם אנשים מבוגרים שאין להם גישה לטלפון חכם ול

 התשובה לנושא הזה כפולה: 

בשיתוף עם העוסקים  ראשית, אנו בקשב לצרכים של האוכלוסיה הבוגרת ומחפשים כל הזמן פתרונות 

 בנושא. 

שנית, בתפיסה של מקומי, חבר קהילה שלא התקין את האפליקציה, מקבל את ההודעות בסמס /מייל על  

 מנת שלא יפספס הודעות חשובות. 

 יכול להתנתק מהמערכת?האם אני 

 , מכיוון שמדובר באפליקציה שפועלת על פי חוק הגנת הפרטיות, אז כל אחד רשאי להתנתק

לצערנו המשמעות של החלטה זו הינה התנתקות מהקהילה אליה אנחנו שייכים, ואפשרות התשלום של  

 החיובים שהם חלק מהמגורים בישוב קטן. 

החשש הגדול הוא שתהיה הודעה דחופה על אירוע בישוב אשר לא תגיע למי שצריך לקבל אותה, כי הוא  

 בחר להתנתק מהתקשורת הישובית. 

 מה השינוי לעומת היום? 

  המערכת:השינוי מבחינת 

ניהול החיובים באופן אחיד ובמקום אחד מאפשר התייעלות בעבודת הענפים והנה"ח ובקרה טובה   .1

 יותר 

 בעמלות ובאחזקת מסופי ויזה מרובים. חסכון  .2

 החלפת מערכת שאינה עונה על הצרכים.  .3

 השינוי מבחינת החבר: 

 אפשרות בקרה של החיובים בצורה נגישה ושקופה.  .1

 בשלב שני תוכלו גם לראות פירוט חיובי הכלבולית וחדר האוכל  .2



 למה אי אפשר להשאר במצב הקיים? 

התוכנה שמשמשת אותנו לשידורי ויזה אינה עונה על  , מעבר לרצון ליעילות, בקרה ואיחוד תהליכים 

 יותר, ולכן נוצרה דחיפות להחלפת השיטה הקודמת. הצרכים 

מי שמשלם כבר היום בהנה"ח, בעצם מקבל מידע ממוחשב ללא הדפסת דפים, ובעצם אין שינוי מהותי  

ולא דרך התוכנה  אותן עובדות בהנה"ח משדרות את המס"ב דרך סוכנות מקומי של מס"ב  – מבחינתו 

 הקודמת ששימשה אותנו. 

 חששות לנתוני חשבון הבנק / הפקדת מידע אישי בידי גורם חיצוני

 חששות אלו הינם לגיטימיים ורציניים ולכן הקדשנו להם מחשבה בעת בחירת המערכת החדשה. 

 העלינו לאתר הקיבוץ את נהלי ותקני אבטחת המידע אשר חברת מקומי פועלת לפיהם, 

בזום עם כל המעוניינים כדי לענות על כל שאלה )כולל   20:00בשעה  15/6רותם מחברת מקומי תיפגש ב 

 אתם מוזמנים להצטרף לשאול כל שאלה .   –נושא אבטחת המידע( 

 אוסיף דגשים מבחינתנו: 

גישה לחשבון הבנק שלכם. מספר החשבון משמש   – לא במקומי ולא בקיבוץ   –אין לאף אחד  .1

 החיובים בלבד באמצעות מס"ב.. לצורך ביצוע 

ניהול החיובים והפעלתם מתבצע אך ורק על ידי מנהלות החשבונות פה במשמר הנגב וללא נגיעה   .2

 של אנשי מקומי. 

 הגישה לוואן נפתחת בבקרה ושליטה שלנו  .3

 למה אני צריך לחתום שוב למקומי?   – לבעלי הוראת קבע קיימת 

מידע נוקשים, ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות, לכן הם קבעו נוהל  חברת מקומי פועלת לפי נהלי אבטחת 

 ששום גורם לא יכול להכניס פרטי בנק של אדם ולתת הרשאה לשידור חיובים בתוכנה, למעט אותו אדם. 

היה לנו מאד נוח לו יכולנו להקים את כולכם באופן אוטומטי במערכת , בהתאם לנתונים שכבר מצויים  

 כבר נתתם, אבל זה לא ניתן לפי הנוהל ששומר על זכויותיכם. אצלנו ולהרשאת החיוב ש

 לכן אנחנו מאד מבקשים שתיכנסו לקישור שנשלח אליכם בסמס, תמלאו את הפרטים הנדרשים ותחתמו. 

 

 שאלות נוספות?? 
 ותשאלו  20:00בשעה  15/6בואו למפגש עם רותם ממקומי ב 


