
אתר נירית החדש — סקירה מהירה לתושבים 

המערכת החדשה מחליפה את הודעות האימייל מהמזכירות, וכן את אתר האינטרנט המיושן 

של הישוב. המטרה היא לאפשר לכל תושב להתעדכן בדרך הנוחה לו בהודעות שיפורסמו 

בנושאים שונים, תוך שמירת אתר האינטרנט מעודכן ונגיש לחיפוש תכנים.  
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  הסיכום היומי 

מעכשיו, תקבלו מידי יום סיכום יומי מותאם אישית אל תיבת המייל 

שלכם, שיכלול את תקציר ההודעות החשובות שעלו באותו היום 

באתר. 

אם תגללו את ההודעה למטה, תחת הכותרת ״ניהול חשבון״ תוכלו 

להתאים לעצמכם את הסיכום. לחיצה על ״שינוי מועד הסיכום״ 

תוביל אתכם אל מסך בו תוכלו לבחור מתי תקבלו הודעות מהסוג 

הזה, לחיצה על ״הוספה / מחיקה של ערוצים״ תוביל אתכם 

לרשימת הערוצים שנכללים בסיכום, עם אפשרות להירשם 

לערוצים חדשים באתר או להסיר את ההרשמה. כדי להסיר את 

עצמכם מרשימת התפוצה, לחצו על ״ביטול השירות״. 

הודעות שהוגדרו כדחופות במיוחד (דבר שקורה לעיתים רחוקות 

וכולל בעיקר הודעות בנושא ביטחון), יישלחו אליכם מיד לאחר 

שהועלו לאתר.  

  

  עמוד הבית 

בראשית עמוד הבית מופיעות ההודעות הרשמיות האחרונות שפורסמו 

ע״י המזכירות ומנהלי הערוצים השונים, ומתחתיהן ההודעות החדשות 

ביותר בלוח המודעות - לוח שמעודכן ע״י התושבים (ר׳ ״הוספת 

הודעה חדשה״). בכדי לקרוא הודעה בשלמותה, יש להקליק על 

הכותרת או האייקון מימינה. 

בצד השמאלי של העמוד, תוכלו למצוא קישורים שימושיים בנושאים 

רלוונטיים, לוח אירועים (אותו מעדכנים המזכירות ומנהלי הערוצים), 

וכן טופס יצירת קשר עם מנהלי האתר. 

  כניסה לערוץ 

ההודעות באתר מחולקות לערוצים, וכל 

ערוץ מנוהל ע״י הגורם הרלוונטי 

(לדוגמה, רכזת הנוער מעדכנת את 

ערוץ הנוער). רשימת ערוצים מקוצרת 

מופיעה בשורה שמתחת לתמונת 

הפנורמה באתר (״סרגל הערוצים״), 

וכדי לצפות בכל הערוצים יש ללחוץ על 

הכפתור   בצד שמאל של השורה. לחצו על ערוץ כדי להיכנס אליו. 
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  חיפוש באתר 

לחיצה על כפתור זכוכית המגדלת   שנמצא בצד שמאל של 

סרגל הערוצים, תפתח תיבת חיפוש ובה תוכלו לכתוב את 

מילות המפתח שברצונכם למצוא באתר. לאחר שתסיימו 

לכתוב ותלחצו ״חפש״, תקבלו רשימה של כל האיזכורים של 

המילים שהקלדתם בהודעות באתר. 

  שימושון ואודות 

שני ערוצים מיוחדים שנמצאים באתר הם השימושון והאודות.  

אם תלחצו על ״שימושון״ בסרגל הערוצים, תוכלו למצוא מידע שימושי לתושבי נירית, כמו שעות פתיחת 

המזכירות והספריה וקווי התחבורה הציבורית שמגיעים לישוב. 

בערוץ האודות תמצאו מידע בסיסי אודות הישוב והקמתו, לצד מפת נירית המעודכנת. 

  הלוח הקהילתי 

רכיב מרכזי באתר החדש הוא ההודעות שלכם - התושבים. הוספת הודעה שתתפרסם בערוץ ״לוח 

מודעות קהילתי״ ובעמוד הבית, ויוכלו לצפות בה כל תושבי נירית, היא פשוטה ביותר. 

פתחו הודעת אימייל חדשה בתיבה שלכם, הקלידו את הנושא בשדה הנושא (חובה) ואת תוכן ההודעה 

בשדה המתאים (רשות), והוסיפו קבצים מצורפים כמו תמונות או קבצי WORD (רשות). שלחו את 

ההודעה המוכנה לכתובת nirit.wall@locali.co.il, ותוך זמן קצר היא תפורסם באתר! 

זהו לא פורום לדיונים או תגובות כמו ברשתות החברתיות, אלא לוח מודעות אלקטרוני. המודעות ישלחו 

במסגרת הסיכום היומי, והאופציה להוסיף הודעות פתוחה לתושבים בלבד. ההודעות נתונות תחת פיקוח, 

אולם האחריות על התוכן מוטלת על המפרסם בלבד, שיזוהה בשמו. 

  יש למה לחכות… 

האתר החדש נמצא בצעדיו הראשונים, ומידע נוסף כמו רשימות חוגים ושמירה, פרוטוקולים מישיבות 

הועד, בעלי עסקים ועוד יעלו אליו בהמשך לצד הערוצים הקיימים. 

כנסו עכשיו לאתר נירית החדש! 
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