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 מערכת קהילתית חדשה במושב קדרון -קהילנט הנידון: 

 מידע לתושבים

 
 ! חברי וחברות קהילת מושב קדרון היקרים , שלום רב 

בשבועות האחרונים  ברצוננו להביא לידיעתכם שהתחדשנו במערכת קהילתית במושב.

הרלוונטיים לכלל הקהילה למערכת הקהילתית החדשה אנו עמלים על איסוף התכנים  

 בישוב.

 נט -קהילה שם המערכת : 
 

מטרתה לאחד את כל אמצעי המידע  -המערכת הקהילתית )במחשב ובאפליקציה( 

 המוענק לתושבים תחת קורת גג ניהולית וטכנולוגית אחת!

 

ת מטעם במסגרת המערכת ישלח כל המידע לציבור לרבות הודעות מזכירות, הודעו

הנהלת הקהילה , הודעות מטעם המועצה, הודעות ביטחון , תרבות, חינוך, אחזקה 

 ועוד .

 

מערכת קהילה נט זמינה עבורכם באפליקציה )כולל קבלת התראות על הודעות 

חשובות של הישוב( . אפליקציית קהילה נט קטנה מאוד בנפח וכמעט אינה תופסת 

 היישובי בכף ידכם!! מקום במכשיר הנייד שלכם !  כל המידע

 המערכת הקהילתית זמינה גם במחשב האישי בביתכם או במקום העבודה .

היות והמערכת הינה אינטרנטית תוכלו להיות זמינים למידע ולדברים נוספים בכל זמן 

 ובכל מקום שתרצו.

 

לשתף מידע רלוונטי לקהילה בנושאים  לכם התושבים, מאפשרת המערכתבנוסף 

 שונים כגון: טרמפים, גנים, בעלי מקצוע, בייביסיטר וכל נושא שתרצו.
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כיצד נראים אינדקס תמונות כולל , להלן תקציר אפשרויות המערכת 

 : האייקונים באפליקציה שעומדת לרשותכם

 
  א. ספר טלפונים ישובי

 בלחיצת כפתור מתוך האפליקציה מאפשר: חיוג לכל תושבי ותושבות קדרון

 שליחת מייל מאחד לשני בלחיצת כפתור מתוך האפליקציה             

 
 

 ב. הודעות / פורומים

 כאן תמצאו את כל ההודעות שהישוב מפרסם מזכירות" =  -"הודעות לתושבים  .1

כאן תוכלו לכתוב  הודעות משלכם לכלל הישוב ,  קדרון "=  -"שיח תושבים  .2

 וגם לקרוא הודעות של חברי קהילה אחרים .להגיב 

= כאן תוכלו להתעדכן בחירום שבשגרה, וכן בשעת חירום /  חירום " -" ביטחון  .3

 .מצב מלחמה

 

 : שימו לב

הפורומים הנ"ל פתוחים. זאת אומרת שיש לכם את הבחירה להישאר בפורום  כל

ום. בנוסף מי שתרצו ולקבל את ההודעות מהמושב או מהתושבים , או לצאת מהפור

ללא צורך לבקש ממנהל  24/7שיצא מפורום במערכת יכול לחזור אליו עצמאית 

 הפורום או מנהל המערכת .

 בידיים שלכם ! -ייישובהשליטה בקבלת המידע הפנים 

 

: כאן תוכלו לפרסם הודעות לישובים אחרים ולקרוא הודעות " ייישובהבין  הפורום. "4

 להם קהילנט . מישובים אחרים  במועצה, שיש 

בנוסף, בפורום הבין יישובי מתפרסמות הודעות שוטפות מטעם מועצה אזורית ברנר 

 לשירותכם. מוזמנים ומוזמנות להתעדכן !
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  ג. לוח אירועים ישובי / בין ישובי

כאן תמצאו בצורה מרוכזת )לפי חודשים( את כל האירועים המתקיימים במושב קדרון, 

 ואירועים שמפרסמת לשירותכם מועצה אזורית ברנר.  ,המועצה יביישוב

 

 של מושב קדרון םאירועי= שחור אירוע בצבע 

 ,המועצה עצמם  יומיישובמטעם המועצה /  אירועים=  ירוקאירוע בצבע 

 שבלוח השנה העבריחגי ישראל  = אדום בצבע םאירועי

 
 

 2ד. לוח מודעות ויד 

ואחת מכם להעלות מודעה בנושאים מגוונים כפתור זה באפליקציה מאפשר לכל אחד 

 …..כגון: למכירה ) רכב, דירה(, להשכרה, דרושים, מחפשים, מוסרים ועוד

 שימו לב : 

 לכל מודעה שאתם מעלים ניתן להוסיף / לצלם תמונות שיופיעו כחלק מהמודעה.

 בלוח המודעות תוכלו לבחור האם להציג את המודעה רק לתושבי קדרון או להציג את

 !!!! ארץהפורומים בהמודעה ללקוחות קהילנט בכל 

 
 

 ה. שעות פעילות מוסדות הישוב

 לגבי שעות הפעילות של מוסדות הישוב : מעודכן מידע 

כולל האפשרות לחיוג , בריכה, מזבלה וכ''ו , זאת , מרפאה, דואר , ספריה מזכירות

טיס שעות בלחיצת כפתור על מספר הטלפון שמופיע בכרמהאפליקציה! ישיר 

 .הפתיחה

 כמו כן מופיע בדף קהילנט בלשונית : הודעות ומידע .
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 ו. אלבומי תמונות

 מתוך חיי הקהילה של מושב קדרוןשיעלו באלבומי התמונות  הצפיי

 
 ז. כפתור בעלי מקצוע מומלצים

 מאפשר לכל תושבי קדרון להמליץ על בעלי מקצוע בתחומים השונים לכלל הישוב .

ניתן להוסיף למאגר בעלי המקצוע גם מקצוענים שלא מתגוררים בישוב אך שימו לב : 

 הם בעלי מקצוע טובים שיכולים לשרת את כלל הציבור .

 בנוסף תוכלו להשתמש במאגרים של בעלי המקצוע של לקוחות קהילנט האחרים. 

 תוכלו בלחיצת כפתור ליצור קשר ישירות עם בעל המקצוע )חיוג ושליחת מייל(

 
 פתור להזמנת בייביסיטרח. כ

בכפתור זה ההורים יכולים לפרסם את שמות ילדיהם ליתר תושבי הישוב על מנת 

 שיוכלו להתקשר ולהזמין בייביסיטר בישוב בלחיצת כפתור מתוך האפליקציה. 

 שימו לב: רשימת הילדים בכפתור זה זמינה רק לתושבי קדרון שנרשמו במערכת.

ב גם את שנת הלידה ) על מנת שמי שמחפש מומלץ , בנוסף לשם הילד, לכתו

 בייביסיטר ידע בן כמה הילד/ה(.

 
 ט.  כפתור אינקס עסקים

כל בעלי העסקים במושב יכולים לבנות לעצמם כרטיס עסק שיכול להכיל בתוכו מלל 

 הסבר על העסק, תמונות, סרטון תדמית ודרכי יצירת קשר עם בעלי העסק.

תושבי קדרון , מוצג בישובי קהילנט האחרים של  שימו לב : כרטיס העסק זמין לכל

בניית כרטיס עסק  מועצה אזורית ברנר וגם מוצג באתר התדמיתי של הישוב !!

 אפשרית במערכת קהילנט במחשב ובאפליקציה.
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  ייישובי .  ספר מתכונים 

 + המלצות ... תוכלו להעלות ולשתף לכלל הקהילה את המתכונים שלכם

 להשתמש במתכונים שהעלו לקוחות קהילנט מכל הארץבנוסף תוכלו 

 בתיאבון!!

 
 י"א .  מידע תפעולי ושימושי בנושאי תחבורה ציבורית

 כפתור זה מכיל לשירותכם את האפשרויות הבאות:

 . תכנון נסיעה ארצי מנקודה לנקודה בארץ. 1

 ע.. קבלת מידע בזמן אמת מתי האוטובוס צפוי להגיע לתחנה שבה נמצאים כרג2

 . מידע שימושי בנושא קווי הלילה של משרד התחבורה3

 . חיוג בלחיצת כפתור למוקדי המידע של חברות התחבורה הציבורית: "אפיקים" 4

 "מטרופולין" , "אגד" , "רכבת ישראל" ו"מוקד המידע הארצי של משרד     

 התחבורה".      

 
 

 באפליקציה לקבלת מידע וביצוע פעולות שקשורים במועצה י"ב . כפתור יחודי

 אזורית ברנר       

  

 כפתור יחודי זה מאפשר לכולכם:

 . גישה ישירה לאתר המועצה1

 . גישה ישירה לפניות וטפסי המועצה 2

 . מידע על זמני הסעות3

 . תשלומים ורישום לפעילויות4

 . גישה ישירה ל"תיק תושב" 5

 רישוי )בעלי חיים(. תשלום אגרת 6

 . אפשרויות יצירת קשר עם הגורמים השונים במועצה.7

 

  בקיצור : כל הקשר למועצה בכף ידכם באפליקציית קהילנט !!
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 ... לתשומת ליבכם

 . אפליקציית קהילנט מאפשרת לכם/לכן לבחור את צליל ההתראה שכל אחד 1

 ואחת מכם רוצים לקבל : צליל התראות ברירת מחדל של המכשיר הנייד שלכם   

 של קהילנט, התראה שקטה ללא צליל. יייחודצליל התראה    

 <----פרופיל כל אחד בוחר לעצמו מתוך האפליקציה : לחיצה על כפתור    

 .< בחירת סוג ההתראה בשדה "צליל התראות"-----דואר /SMSהעדפות     

 

 יש באפשרותכם לצאת עצמאית מפורומים שהמידע שמתקבל בהם לא רלוונטי. 2

 לגביכם . ובכך לבחור איזה מידע תרצו לקבל ולשתף בקהילנט.    

 תוכלו לעשות זאת  -כמו כן, במידה ותרצו לחזור לפורום שיצאתם ממנו בעבר     

 בוצה , או עצמאית ישירות מתוך האפליקציה ) ללא צורך לבקש זאת ממנהל הק    

 כדי V< מסמנים ----< קבוצות -----לחיצה על כפתור פרופיל מנהל המערכת(:     

 כדי לצאת מקבוצות. V -להצטרף לקבוצות או מסירים את ה    

 

 SMS -בימים הקרובים נשלח אליכם הזמנות ברישום למערכת : 

)* למי שהמייל שלו מעודכן במערכת  להתקין את המערכת. ובמייל

במידה ואינכם מקבלים התראה למייל אנא הוסיפו אותו בדף –יקבל הודעה גם למייל 

 (  הפרופיל האישי

 . : הרשמה למערכת באפליקציה קצרה מאד וחד פעמיתשימו לב 

 ! : מספר הנייד שלכם לכולם שם המשתמש

לקבוע בהרשמה סיסמא אחרת  תתבקשוואז ) . לכולם  1234:  הסיסמא הראשונית

 ספרות(.  8 -ל 4בין  -קבועה 

בכניסה הראשונית שלכם למערכת יש לעדכן פרטים אישיים ככל שתרצו,  -. . .   חשוב

חשוב לנו להסביר כי המידע פנימי, וניתן גם להסתיר פרטים אישיים מכלל 

במידע פנימי על מספר  רמזכירות המושב תוכל להיעז –המשתמשים. יחד עם זאת 

 וכ''ו לצרכי מיפויי פנימיים.(  \תאריכי יומולדת \שכבות גיל \התושבים

 

 מה שזמין וממתין עבורכם באפליקציה הקהילתית החדשה .  זה על קצה המזלגו

חברת קהילנט מעמידה לרשותכם מוקד שירות ותמיכה טלפוני לכל שאלה ובירור 

 שקשורים בתפעול המערכת הקהילתית.

  ! אל תהססו לפנות- המוקד פתוח עבור כולכם -  9001970-04:  טלפון מוקד התמיכה

 support@mishpuhe.co.ilניתן לפנות למוקד התמיכה גם למייל : 

 ומאיזה ישוב אתם. ,וטלפון ליצירת קשר ,להשאיר פרטים : שם מלאיש 

 

 , ניתן לפנות גם אליה במידת הצורך 7832588-054ורד אבירם  : במושבאשת הקשר 

 אנו מאחלים לכם ולנו בהצלחה והנאה משימוש במערכת החדשה .             

 בברכה , צוות קהילנט !                                             
 

mailto:support@mishpuhe.co.il

