
המדריך המלא
לניהול היישוב

שהוא  היא  ספר  בכל  ביותר  הגדולה  "התועלת 
מלהיב את הקורא לפעולה עצמית." תומאס קרלייל



תוכן העיניינים
5 מבוא        
6 ניהול חיובי מיסים       

ניהול רשימות לחיובי מסי ארנונה ומסי ועד.
     <  ניהול רשימות כלליות לחיוב – חוגים, שמירה וכיו"ב.

     <  ניהול רשימות לזיכוי.
     <  הודעות מוניציפאליות משולבות – מיסים, מים, ביוב, חוגים שמירה וכו'

8 ניהול חיובי מים       
     <  הגדרת מונים )ביתי, משקי, מעורב, כללי, ביקורת(.

     <  איסוף קריאות מהמונים )ידני, אלחוטי, סלולארי, מסופונים(. 
     <  הגדרת מכסות מים ומדרגות מחיר. 

     <  היטל צריכה עודפת – "היטל בצורת".
     <  הפקת חיובי מים

      << חיובים בגין צריכת מים.
      << חיובים בגין ביוב.

      << חיובים קבועים בגין אחזקת רשת המים.
      << חיובים חד פעמיים.

     <  תפעול רשת המים  - ניהול קוים, מעקב אחר פחת, החלפה ותיקון מונים.
     <  דוחות

      << דוחות מעקב צריכה וניצול מכסות.
      << דוחות על פי סוגי מונים.

      << דיווח ממוחשב על פי הוראות חוק היטל צריכה עודפת.
10 חישובי ריבית והצמדה למדד      
12 גבייה        

     <  גבייה מרוכזת באמצעות הוראות קבע – "מס"ב".
     <  גבייה מרוכזת באמצעות כרטיסי אשראי- "סליקה מרובה".

     <  משלוח מכתבים לחייבים.
     <  חישובי ריבית והצמדה למדד.

     <  קופה, קבלות והפקדות.
18 ניהול תקציב       

     <  הגדרת סעיפים תקציביים וקישורם לחשבונות במערכת.
     <  הגדרת התקציב.

     <  הפקת דו"ח תכנון מול הביצוע בפועל.
19 כרטסת עזר לניהול הפעילות באיחוד העוסקים     
 20 צפי תזרים מזומנים       

     <  תכנון צפי תזרים המזומנים.
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22 ביקורת חשבונאית – הנהלת חשבונות ליישובים     
     <  מערכת פקודות יומן.

     <  חשבוניות מס, הודעות חיוב וכל מסמכי הנהלת החשבונות הנדרשים. 
     <  התאמות בנק וכרטסת.

.PCN874 – דיווחים למוסדות – מע"מ ומס הכנסה כולל 6111, דוח 856, ו  >     
     <  מאזנים, כרטסות ומחוללי דוחות נוספים.

     <  ניתוח לפי ענף/נושא+דו"ח אנליטי.
     <  ממשקים למערכות חיצוניות – שכר, ביקורת, וכו'. 

24 ספר מרשם האוכלוסין – "מערכת תושב"     
     <  פתיחת כרטיס לכל תושב ולבני משפחתו. 

     <  הפקת דוחות מגוונים לפי חתכים ומיונים לצורך ניהול ההסעות, פתיחת חוגים וכו'. 
 26 ניהול תשלומים לספקים      

     <  קליטת מסמכי הרכש וההוצאות.
     <  דוחות בקרה -דו"ח תשלומים, גיול חובות.

     <  צפי תזרים מזומנים.
     <  מערכת הדפסת שיקים.

     <  תשלום מרוכז באמצעות הוראת קבע- מס"ב ספקים.
28 "כפר-נט" – שירות חדש לתושב – תצוגה מאובטחת של מצב חשבונו באינטרנט  
29 כלים שימושיים       

     <  "מוקד 106"- לניהול פניות התושבים
.ONLINE פתיחת הפנייה ושיוכה לגורם המטפל באופן אוטומטי >>      

      << ריכוז פניות לפי גורמים מטפלים דרך האינטרנט.
      << ניתוח הפניות ע"פ תקופות, נושאים וגורמים מטפלים.

     <  ניהול פרוטוקולים
      << פתיחת כרטיס לכל ישיבה תוך הצמדת הפרוטוקול וההחלטות שהתקבלו.

      << אפשרות לאיתור פרוטוקול, החלטה בחתכים רבים.
30 אודותינו        
32 לפרטים נוספים       
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נשמח לעמוד לרשותכם בנדון ובכלל.
בברכה,

יגאל פרוינד, מנכ"ל
קראטיב סופטוור בע"מ

הננו מתכבדים להציג בפניכם את המדריך המלא לניהול היישוב.
בספר זה תמצאו את מכלול הנושאים הרלבנטיים לכל יישוב ומושב מנקודת מבט מעודכנת וחדשנית. 

כמובילי שוק ב 20 השנים האחרונות, צברנו ידע רב אותו אנו שמחים לחלוק איתכם.

אתם מוזמנים להתעדכן ולהשתלם בפתרון השלם לניהול היישוב: 

מבוא

מערכת מים לניהול 
הצריכה, החיובים של 

המים בישוב

מזכירות 
הוועד/ 
אגודה

מערכת מט"ב לגבייה 
אוטומטית דרך 

הוראת קבע

מערכת תקציב - 
לבקרה על סעיפי 

התקציב

מערכת הדפסת 
שיקים - לתשלום 
מהיר שלהוצאות 

הישוב

מערכת "כפר נט" 
לתצוגת מתב החשבון 

של החבר באינטרנט

Topic
לניהול היישוב

אתר אינטרנט 
רשמי ליישוב 

מחברת "דרונט"

מערכת מוניציפאלי
לניהול הגבייה בגין 
המיסים, החוגים וכד'
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ניהול חיובי מיסים וחיובים מוניציפאליים שונים
את החיובים בגין הארנונה, מיסי ועד, שמירה, חוגים וכו' מבצעים באמצעות "מערכת מוניציפאלית". 

המערכת מאפשרת הכנת רשימות, על פי נושאי החיוב השונים. 

כל רשימה כוללת את פרטי התושבים יחד עם שאר הפרמטרים הנדרשים לביצוע החיוב. 

המערכת מאפשרת רישום כל הנכסים של התושבים, כולל שטחם וכולל הנחות שונות על פי הנחיות
משרד הפנים.

      <  החיובים מתבצעים בלחיצת כפתור באופן אוטומטי ללא טעויות וללא בזבוז זמן עבודה מיותר.
      <  כל הודעת חיוב מוניציפאלית לתושב יכולה להכיל את כל סוגי החיוב הרלבנטיים לתקופה

          לדוגמא: ארנונה, חוגים, שמירה, ביוב, חשמל, מים, ריבית והצמדה.
      <  החיובים המוניצפליים יוצרים תנועת חוב בכרטיס הנה"ח של התושב באופן אוטומטי.

      <  התושב יכול לצפות את החיוב החודשי ע"י התעדכנות באינטרנט באמצעות מערכת "כפר-נט".
      <  במערכת המוניציפלית ניתן לנהל גם רשימות לזיכוי

חיוב מוניציפאלי לדוגמא

ניהול חיובי מיסים
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את החיובים ניתן להדפיס על גבי דפי מעטפה המכילים גרפיקה והודעות של היישוב 
וכן מתקפלות למעטפה מבוילת.

כמו כן, ניתן להדפיס את החיובים על גבי שובר לתשלום בבנק הדואר.

טיפ
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ניהול חיובי מים 
את ניהול החיובים בגין אספקת המים ביישוב מבצעים באמצעות "מערכת המים".

המערכת מטפלת בכל תהליך חיובי המים כמפורט:

הגדרת מונים
במערכת ניתן להגדיר מספר סוגים של מונים:

ביתיים, משקיים, מעורבים, כלליים ומוני ביקורת )לדוגמא: שעון מקורות(
לכל מונה ניתן להגדיר את פרטי המונה ובעליו, תיאור החלקה וסדר ההליכה.

איסוף קריאות מהמונים 
איסוף הקריאות יכול להתבצע על ידי הזנה ידנית של הקריאות, או ע"י קליטה אוטומטית )ממסופונים או 

ממונים אלחוטיים(.
במערכת ניתן להגדיר "מכסות מים" - לצריכה ביתית, לגינה ולחקלאות וכן, לקבוע מדרגות מחיר עלפי 

כמויות הצריכה בפועל.

היטל צריכה עודפת- "היטל בצורת".
בהמשך להחלטת הכנסת, החל מ 1.1.2010 יתווסף מס של 20 ₪ על כל מ«ק מים ביתיים הנצרכים על ידי 

משקי הבית מעבר לסף החודשי הקבוע. 
במערכת המים, קיים מנגנון המטפל בנושא זה ומאפשר ליישוב לחייב בגין ההיטל במידת הצורך.

הפקת חיובי מים
      <  הפקת חיובי מים מתבצעת באופן אוטומטי ללא טעויות וללא בזבוז זמן עבודה מיותר.

      <  ניתן לייצר חיובים בגין צריכת מים, ביוב, אחזקת רשת המים, ביטוח שעונים וכן, בגין חיובים חד 
פעמיים שונים כדוגמת דמי חיבור מחדש.

      <  ניתן לשלב את חיובי המים עם החיובים המוניציפאליים 
      <  תפעול רשת המים - ניהול קוים, מעקב אחר פחת, החלפה ותיקון מונים.

      <  ניתן להדפיס את החיובים על גבי דפי מעטפה המכילים גרפיקה והודעות של היישוב, ומתקפלים 
למעטפה מבוילת. 

      <  ניתן להדפיס את החיובים על גבי שובר לתשלום בבנק הדואר.
      <  חיובי המים מתעדכנים בכרטיסי הנה«ח של החבר באופן אוטומטי

דוחות
      <  דוחות מעקב צריכה וניצול מכסות.

      <  דוחות על פי סוגי מונים.
      <  הפקת דוח חריגים לביקורת

      <  דיווח ממוחשב על פי הוראות חוק היטל צריכה עודפת.
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דוגמא לחיוב מים
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חישובי ריבית והצמדה למדד
במידה והתושב פיגר בתשלום חובו, על פי רוב יתבקש לשלם ריבית והצמדה בהתאם לטבלאות הריבית. 
את תוספת הריבית ו\או ההצמדה מבצעים באמצעות "מערכת ריבית". מערכת זו מאפשרת חישוב ריבית 

והצמדה לכרטיסי הנה"ח. המערכת מאפשרת הפקת דו"ח ריבית וכן יצירת פקודות יומן אוטומטית. 
פקודת היומן מחייבת )או מזכה( את הכרטיסים בריבית ובהצמדה.

 
חישובי הריבית וההצמדה מחושבים על פי תאריכי הערך הרשומים בכרטסת.

הריבית מחושבת בשיטה של "מספרי ריבית", כלומר על פי מספר הימים בפועל בהם הייתה יתרת הכרטיס 
שונה מאפס. ההצמדה מחושבת נכון למדד הידוע המבוקש.

 
המערכת מנהלת מספר רב של טבלאות ריבית, כך שניתן להצמיד טבלאות ריבית שונות לכרטיסים שונים. 

הריבית נרשמת כ-% ריבית לשנה או כ-% ריבית לחודש.

המערכת מנהלת לכל תאריך שלושה אחוזי ריבית שונים:
 % ריבית חובה למסגרת מאושרת, % ריבית חובה בחריגה ו-% ריבית זכות.

המערכת מאפשרת לחשב "ריבית דה ריבית" אחת לחודש, אחת לרבעון או אחת לשנה.

חישובי ריבית

כרטיס חבר לדוגמא
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דוח ריבית לדוגמא 
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גביית התשלומים מן התושבים הינה משימה חשובה אשר תוצאותיה ישפיעו על היכולת לממש את 
המטרות של היישוב.

ברוב היישובים מופעלות כיום מערכות אוטומטיות לגבייה מרוכזת כך שהגבייה הפרטנית קטנה והזמן 
מתועל למשימות אחרות.

גבייה מרוכזת באמצעות הוראות קבע – "מערכת מס"ב" 
ברוב המקרים, מקבל התושב הצעה לשלם את חשבונותיו ליישוב בהוראת קבע דרך הבנק. כך מרוויחים 

כל הצדדים, התושב זוכה לחסוך זמן וכסף ואילו הועד חוסך משאבים במאמצים לגבות את הכסף.

את הגבייה המרוכזת מבצעים באמצעות "מערכת מס"ב" המאפשרת לגבות את התשלום בהוראת קבע 
מאותם התושבים שאישרו זאת.

הזיכויים מתבצעים בלחיצת כפתור באופן אוטומטי ללא טעויות וללא בזבוז זמן עבודה מיותר.
את הקובץ שנוצר באמצעות המערכת מייצאים למסלקה הבין בנקאית.

התושב יכול לראות את הזיכוי בחשבון הבנק וכן, את כל ההתחשבנות עם היישוב באינטרנט וזאת 
בעזרת מערכת "כפר-נט".

גבייה
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גבייה מרוכזת באמצעות כרטיסי אשראי- "מערכת סליקה מרובה"
ישנם תושבים רבים המעדיפים לשלם בכרטיס אשראי וזאת עקב הנוחיות והפשטות בתשלום בדרך זו.

את הגבייה המרוכזת באמצעות כרטיסי האשראי מבצעים באמצעות "מערכת סליקה מרובה" המאפשרת 
לגבות את התשלום באמצעות כרטיס אשראי וזאת מאותם התושבים שאישרו את הגבייה בדרך זו.

       <  הזיכויים מתבצעים בלחיצת כפתור באופן אוטומטי ללא טעויות וללא בזבוז זמן עבודה מיותר.
       <  תוך כדי הפקת הקבלות מתבצעת סליקה דרך האינטרנט וזאת הודות לשיתוף הפעולה של בית 

התוכנה עם זכייני ש.ב.א.
       <  במידה והסליקה צלחה יודפס על גבי הקבלה קוד האישור ובמידה וכשלה תתקבל הודעת על סיבת 

הכישלון, לדוגמא: מספר או תוקף שגויים, חוסר מסגרת וכו'.
       <  התושב יכול לראות את הזיכוי בחשבון הבנק וכן, את כל ההתחשבנות עם היישוב באינטרנט וזאת 

בעזרת מערכת "כפר-נט".

משלוח מכתבים לחייבים
על מנת לתת שירות טוב יותר לתושב וכן למקסם את הגביה, ניתן לשלוח לתושבים מכתבים המפרטים 

את מצב חשבונם.
את משלוח המכתבים מבצעים באמצעות מערכת מכתבים לחייבים. 

את המכתבים ניתן להוציא בחתכים שונים ולשלוח בדואר, בפקס או בדואר האלקטרוני.
את המכתבים ניתן להדפיס על נייר מעטפה מבויל או להשתמש במערכת הדיוור הישיר להדפסת מדבקות 

המכילות את שם התושב וכתובתו.

"מכתב לחייב" לדוגמא
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חישובי ריבית והצמדה למדד
במידה והתושב פיגר בתשלום חובו, על פי רוב יידרש לשלם ריבית והצמדה על פי טבלאות הריבית. את 

תוספת הריבית ו\או ההצמדה מבצעים באמצעות "מערכת ריבית". מערכת זו מאפשרת חישוב ריבית 
והצמדה לכרטיסי הנה"ח.

המערכת מאפשרת הפקת דו"ח ריבית וכן יצירת פקודות יומן אוטומטית.
פקודת היומן מחייבת )או מזכה( את הכרטיסים בריבית ובהצמדה. 

חישובי הריבית וההצמדה מחושבים על פי תאריכי הערך הרשומים בכרטסת.
הריבית מחושבת בשיטה של "מספרי ריבית", כלומר, על מספר הימים בפועל בהם הייתה יתרת הכרטיס 

שונה מאפס. ההצמדה מחושבת נכון למדד הידוע המבוקש.
 

המערכת מנהלת מספר רב של טבלאות ריבית, כך שניתן להצמיד טבלאות ריבית שונות לכרטיסים שונים. 
הריבית נרשמת כ-% ריבית לשנה או כ-% ריבית לחודש.

המערכת מנהלת לכל תאריך שלושה אחוזי ריבית שונים:
% ריבית חובה למסגרת מאושרת, % ריבית חובה בחריגה ו-% ריבית זכות.

המערכת מאפשרת לחשב "ריבית דה ריבית" אחת לחודש, אחת לרבעון או אחת לשנה.
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דו"ח ריבית לדוגמא
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קופה, קבלות והפקדות
בכל מזכירות נהוג לאפשר לתושב גם להגיע ולשלם בקופה.

את קליטת התשלום מבצעים באמצעות מערכת קופה, קבלות והפקדות.

במידה והתושב מגיע לשלם בעבור חיוב שקיבל או לחילופין לסגור חשבון יש להפיק עבורו קבלה. 
את התשלום ניתן לקבל במזומן, המחאה, כרטיס אשראי או העברה בנקאית בנפרד או במשולב באותה 

הקבלה על פי הצורך.

במידה ומדובר בכרטיס אשראי ניתן לבצע סליקה מתוך התוכנה תוך כדי הפקת הקבלה  וזאת באמצעות 
מערכת סליקה ONLINE. כך נחסך זמן הקלדת פרטי הכרטיס, מעבר למערכת אישור ידנית והמתנה 

לקבלת האישור.

16 



כאשר מקבלים המחאות ניתן להשתמש בקורא שיקים החוסך זמן וטעויות הקלדה. 
את הקבלות מפקידים לבנק בקלות ונהנים מתזרים מזומנים פשוט ומדויק.

טיפ

קבלה לדוגמא
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כל גוף מתוקצב נדרש לנהל תקציב. לשם כך ניתן להשתמש ב"מערכת תקציב".
במערכת ניתן להגדיר סעיפים תקציביים שונים ולקשרם לכרטיסי הנהלת החשבונות המתאימים להם. כל 

סעיף ניתן לתקצב שנתית, חודשית או על פי חודשי הפעילות הרלבנטיים לסעיף.
דוחות התכנון מול הביצוע משווים בין התכנון כפי שהוגדר בסעיפים התקציביים לבין הביצוע בפועל כפי 

שנרשם בכרטיסי הנהלת החשבונות. 
ניתן לראות את הדוחות מרוכזים ומפורטים על פי חתך ענפי, תאריכי וכו'.

דוח תקציב לדוגמא

ניהול תקציב

ניתן לייצא את הדוח לאקסל ולהפיק מגוון גרפים לתצוגה פשוטה וחזותית של הנתונים.
טיפ
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כרטסת עזר לניהול הפעילות באיחוד העוסקים
מושבים אשר קיים בהם "איחוד עוסקים" חייבים לכלול בדוח את כל מחזור העסקאות של האגודה 

והפעילות העסקית של חבריה ואילו על כל חבריה הנכללים באיחוד עוסקים של המושב מוטלת האחריות 
לדווח על עסקותיהם הנפרדות שאינן מדווחות על ידי האגודה. 

החוק מאפשר כי עוסק מסוים ירשם רישום מאוחד יחד עם עוסקים אחרים לגבי חלק מעסקיו וברישום 
נפרד לגבי חלק אחר של עסקיו.  

את ניהול הפעילות באיחוד העסוקים מבצעים במערכת "כרטסת עזר".

המערכת מאפשרת הזרמה נוחה ומהירה של פעילות הקניות והמכירות של כל אחד מחברי האגודה, תוך 
דיווח גם לכרטסת העזר וגם לספרי הנהלת החשבונות של האגודה.

המערכת מנהלת את לקוחות וספקי החברים ומאפשרת דיווח מדויק ומלא של דוחות מע"מ של החברים 
ודוחות 856 ו-874 מאוחדים לספקי החברים והאגודה גם יחד.

מערכת זו גם נותנת פתרון לדרישה של שלטונות המע"מ להפריד בין עסקאות בתוך איחוד העוסקים 
לעסקאות מחוץ לאיחוד.

כרטסת עזר
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צפי תזרימי
תכנון צפי תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הינו כלי ניהולי חשוב ביותר לצורך 
מעקב אחר תנועת הכספים. 

תכנון תזרים המזומן הצפוי מאפשר התאמה בין 
תנועת המזומנים למסגרות האשראי וליתרות 

הקיימות.

תזרים המזומנים ניזון מפעולות הרשומות בספרי 
הנהלת החשבונות דוגמת תנועות בנק, שיקים 

שנתקבלו מלקוחות, שיקים שנמסרו לספקים וכיו"ב
וכן מפעולות כספיות עתידיות אשר טרם התרחשו 
ואשר אינן רשומות בספרי החברה. לדוגמא: החזר 
הלוואות, תשלום שכר עבודה, תשלומי מע"מ, מס 

הכנסה וביטוח לאומי.

המערכת מציגה בפני מנהל הכספים/ החשב/ 
המנכ"ל של החברה תמונה עדכנית של תחזית 

תזרים המזומנים של החברה, אשר לוקחת בחשבון 
את כל המרכיבים הנ"ל.

את תחזית תזרים המזומנים ניתן להציג ברזולוציה 
יומית, שבועית או חודשית.
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דוח צפי לדוגמא
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ביקורת חשבונאית – הנהלת חשבונות ליישובים
מערכת הנהלת חשבונות הינה בסיס המידע הכספי של היישוב.

בתוך המערכת נאגרים כל הנתונים הפיננסים שמתוכם ניתן לנתח את הפעילות ולדווח לגורמים 
הרלבנטיים.

       <  מערכת פקודות יומן להזרמת נתונים מהירה ומתקדמת תוך שימוש במספר מנגנונים: 
     <<  ארכיב פקודות חוזרות לצורך רישום מהיר ונוח של פקודות יומן בעלות מבנה קבוע אשר

                    חוזר על עצמו
     <<  אפשרות לשתילת ערכים לאורך הפקודה

     <<  סוגי תנועה מקצרים את זמן הקליטה וממזערים טעויות
       <  חשבוניות מס הודעות חיוב וכל מסמכי הנהלת חשבונות הנדרשים

       <  התאמות בנק פשוטות ויעילות הכוללות ייבוא דפי הבנק היישר מהאינטרנט
       <  התאמת כרטסת לבקרה מוחלטת ויעילה 

       <  מכלול הדיווחים למוסדות:
     <<  טיפול בניכוי במקור ספקים כולל הנפקת האישורים השנתיים לספקים. טיפול בדו"ח 874 כולל     

PCN874 – הדוח החדש                    
     <<  טיפול במקדמות חברים. 

     <<  מערכת דיווח מע"מ, 
       <  מאזני בוחן מגוונים: סופיים, תקופתיים, ועל פי קבוצות שיוך

       <  ניתוח לפי ענף\נושא "דוח אנליטי" ניתוח איכותי של הענפים השונים ביישוב
       <  כרטסות ומחוללי דוחות נוספים.

       <  ממשקים לכל התוכנות הרלבנטיות.

ביקורת חשבונאית

על מנת לייעל את עבודתו של מנהל החשבונות, ניתן לחבר למחשב במזכירות עמדה 
להתחברות מרחוק. עמדה זו תוכל לשרת הן את היו"ר והן את מנה"ח בבקרה ובניהול 

השוטף.  העלויות זניחות והתועלת מרובה.

טיפ
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פקודות יומן

ביקורת 
חשבונאית

מאזניםחשבוניות

מוסדות

התאמות כרטסת 

התאמות בנק

כרטסות

ייצוא לתוכנות זרות
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מערכת תושב
ספר מרשם האוכלוסין – "מערכת תושב"

לכל יישוב קיים צורך לנהל את ספר התושבים.  את ספר התושבים מנהלים באמצעות מערכת "תושב". 
במערכת כרטיס מרובה פרטים לכל תושב המאפשר קבלת דוחות רבים לפי חתכים לצורך ניהול החלטות 

כגון: הסעות, פתיחת חוגים וכו'.  מערכת "תושב" מאפשרת קליטת נתונים מרוכזת מאקסל.

מגוון דוחות תומכי החלטה לדוגמא:
       <  אלפון תושבים

       <  תושבים לפי קבוצות גיל
       <  שיבוץ גנים והסעות

       <  ימי הולדת
       <  תושבים לפי סטטוס גיל

       <  תושבים לפי מקצועות
       <  תושבים דוברי שפות זרות

       <  תושבים לפי השכלה
       <  תושבים לפי תחבבים

       <  תושבים לפי רכבים
       <  תושבים לפי חיות מחמד

ניתן לקלוט רשימות תושבים מאקסל לתוך המערכת להקמה מהירה
טיפ

טופס שאילתא לתושב לדוגמא
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כרטיס תושב לדוגמא
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בכל יישוב יש צורך לנהל את ההוצאות באופן הדוק על מנת שתהיה בקרה על יציאת הכספים מקופת 
היישוב. לשם כך ניתן להשתמש במערכת ניהול התשלומים לספקים.

במערכת זאת ניתן לקלוט את מסמכי הרכש וההוצאות וזאת באמצעות קליטה מהירה של מסמכי 
הספקים וההוצאות לספרי הנה"ח. על מנת למנוע תשלום שגוי או כפול מובנה במערכת מנגנון בקרה 

למניעת הקלדה כפולה של חשבוניות הספקים. 
כתוצאה מקליטת החומר במערכת, ניתן להפיק דוח ניכוי במקור ספקים )856( ודוח החזרי מע"מ )874( 

בלחיצת כפתור.

על מנת לווסת את התשלומים ניתן להיעזר במערכת צפי תזרים מזומנים –לקבלת החלטה מושכלת לגבי 
מועד התשלום בפועל. ר' פירוט בפרק צפי תזרים מזומנים.

כמו כן,  עומדים לרשות המשתמש דוחות בקרה מגוונים -דו"ח תשלומים, גיול חובות וכרטסות לשליטה 
מוחלטת על התשלומים לספקים.

ניהול תשלומים לספקים

ניתן לקשר לכל ספק את הסכם ההתקשרות עימו )סרוק או מוקלד( וכך לרכז את כל 
החומר הרלבנטי בתיק הספק.

טיפ

צ'ק לדוגמא
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את התשלום בפועל ניתן לבצע במספר אופנים:
       <  באמצעות "מערכת הדפסת שיקים" –הדפסה ישירה של תנועת התשלום ממערכת הנהלת 

החשבונות על גבי ניירות שיקים ללא צורך בכתיבה ידנית של פקודות היומן ושל התאמת הכרטסת - 
חיסכון בזמן ובטעויות.

       <  כמו כן, קיימות במערכת זו, אפשרויות מתקדמות להדפסת שיקים אוטומטית ע"פ חתכים 
וקריטריונים שונים.

       <  באמצעות תשלום מרוכז באמצעות הוראת קבע- "מערכת מס"ב ספקים" ניתן לשלם באופן מרוכז 
לספקים באמצעות הוראת קבע בנקאית – מס"ב.

       <  באמצעות שיק ידני וקליטתו במערכת כפקודת יומן.
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תצוגת מצב החשבון של התושב מול היישוב. בדומה לחשבון הבנק באינטרנט באמצעות מערכת "כפר-נט" 
יכול התושב לצפות בתנועות הכספיות שלו מול היישוב – וזאת בכל רגע נתון.

כך מציג היישוב שירות זמין 24 שעות ביממה,  7 ימים בשבוע דבר המשפר את מעמדו בקרב התושב 
שמרגיש שהוא מקבל שירות מעולה.

מערכת "כפר-נט" כוללת מחולל טפסים אוטומטי ליצירת סיסמאות לכל התושבים לצורך התחלה פשוטה 
של התהליך מול התושב.

השירות מגובה בטכנולוגית האבטחה המובילה כיום ה ובשירות לקוחות טלפוני.

"כפר-נט" 

"כפר נט" – מתאים גם למועצות אזוריות וגם לעסקים המבקשים ליהנות מתצוגה 
אינטרנטית מאובטחת של כרטסות ללא קשר באיזה מערכת נוצרו. 

אפשר לשב את מחולל הסיסמאות

טיפ
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מוקד 106 -  ניהול פניות התושבים 
על מנת לנהל את פניות התושבים ניתן להשתמש במערכת "מוקד 106 - ניהול פניות התושבים".
באמצעות מערכת זו ניתן להשיג בקלות רבה תיעוד וניתוב של הקריאות ליעדן באופן שוטף וזאת

דרך האינטרנט.
כך למשל, כאשר מתלונן התושב על נזילה, אי פינוי פסולת או כל נושא אחר פותח הגורם המקבל קריאה 

מקוונת אשר מופנית מיד לגורם המתאים ביישוב או במועצה מבלי צורך בטלפונים מיותרים ובהשקעת
זמן יקר.

התוצאה: ייעול הטיפול בפניות התושבים לרווחת מזכירות היישוב וכלל התושבים.

כלים שימושיים

ניהול פרוטוקולים
לצורך ניהול הפרוטוקולים ביישוב יש צורך במערכת ייעודית אשר תסייע בניהול ההחלטות השונות 

והפרוטוקולים הרבים.
ב"מערכת ניהול הפרוטוקולים" יש אפשרות להצמיד את קבצי הפרוטוקול, לסכם בקצרה את עיקרי 

הדברים וכן לתייג לנושאים שונים.
ניתן לאתר כל פרוטוקול בקלות ע"פ חתך תאריכים ו\ או על פי קטגוריות שונות. 

ייעול פניות 
התושב

 ייעול וחיסכון 
במשאבים

טיפול יעיל 
בבעיה על ידי 

הגורם המתאים 

קישורה לגורם 
המטפל הרלבנטי

הקלדת הפנייה 
באינטרנט

פניית התושב 
למזכירות
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בית התוכנה קריאטיב סופטוור בע"מ הוקם בשנת 1987 על ידי מר יגאל פרוינד אשר משמש בתפקיד 
המנהל הכללי של החברה. 

קריאטיב סופטוור הינה החברה המובילה בישראל באספקת פתרונות תוכנה למושבים ויישובים קהילתיים 
וכן, מתמחה במתן פתרונות ניהול לעצמאים, עסקים קטנים, חברות ומפעלים. קריאטיב סופטוור היא 

היצרנית של התוכנות הבאות:
.Manager, JuniorPro, Junior, Topic, Estate, Mano Cruise Control

שירות מקצועי ואמין
צוות העובדים המנוסה והמיומן הינו שותף להטמעת הקוד האתי של החברה ומחויב ליושר והגינות, 

מקצועיות חסרת פשרות ומתן שירות מעולה ללקוחות החברה.
שותפינו העסקיים מרחיבים ומשלימים עבור לקוחותינו את סל הפתרונות תוך מתן מענה לכל צורך אפשרי.

השירותים והמוצרים שאנו מציעים מתאפיינים בחדשנות, פשטות הפעלה וטכנולוגיה מתקדמת תוך 
הקפדה על חיסכון בזמן יקר בשלב היישום וההטמעה .

שירותים נוספים:
ניהול מלאי, אינוונטר, מחלקות,* שעון נוכחות, חופשות ומחלות, * ניהול כרטסת רכבים ותיקונים * תוכנות 

לניהול עסקים לעצמאיים, עסקים קטנים ובינוניים. * פתרונות תוכנה ואינטרנט בהתאמה אישית ע"פ 
דרישה.

אודותינו
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הפתרון השלם שאנו מציעים ליישובים
מרבית המושבים והיישובים הקהילתיים בארץ ואלפי לקוחות עסקיים יעידו כי 

את מירב תשומת הלב אנו מקדישים למתן השירות ללקוח תוך שיפור מתמיד של חווית השירות והעמקת 
הקשר עם הלקוח.

אנו מאמינים כי אצלנו תמצאו את הפתרון השלם, המקצועי וזאת במחיר הוגן מלווה בתמיכה ושירות 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

בתוכנותינו משתמשים בין היתר המושבים והישובים הבאים:
אשחר, מעלה צביה, רמות נפתלי, יודפת, לפידות, יעד, כנף, דמיידה, נתיב השיירה, כפר טרומן מגדל, 

ראש פינה, כפר חגלה, כפר חיים, עדי, ניר צבי, דישון, כפר ברוך, נווה ירק, שדה אילן, שדה אליעזר, שדה 
יעקב, גן חיים, כפר ביאליק, משמרת, רמת צבי, מירון, יערה, דלתון, שרונה, רקפת, ארבל, בית שערים, בית 
לחם הגלילית, אביחיל, שעל, לימן, בצת, דובב, רועי, אמץ, פורת, עזריאל, מ.א אשכול, רם-און, חניאל, שער 

אפרים, מעלה גמלא, עדנים, אילניה, צור משה, נתיב העשרה, בן שמן, כוכב השחר, אליקים, בני עטרות, 
ארגמן, מרגליות , אבן מנחם, מועוויה, חזון, כרמי יוסף, גורן, הילה, נחלים, ניצני עוז, כסלון, קרית יערים, 
נטועה, בית הלל, כרם בן זמרה, טל שחר, חצבה, שדות מיכה, ברקת, ירדנה, שדה ורבורג, בית נחמיה, 

יפית,  נעמה, עין אילה, גיתית, נופית, פקיעין, צופית, הזורעים, יקנעם, גן יאשיה, משמר הירדן, תומר, פצאל, 
נווה אטיב, גאולים, ואדי סלאמה, חניאל, גנתון, רשפון כפר יעבץ, זיו הגליל, אודים, בצרה, נווה ימין, אחיהוד, 

חירות, טל אל, כפר דניאל, בית חנניה, גילון, שורשים, צורית, רועי, אמציה, עוזה, מייסר ועוד ..
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לפרטים נוספים
נשמח לספק לכם את כל המידע הנדרש לכם בכדי לקדם את יישובכם 

ולהציע לכם את מכלול הפתרונות להם אתם זקוקים.

אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר:
1-599-505019 מרכזיה   

04-6293087 פקס   
04-6293123 מחלקת מכירות  

054-4423783 מנהל מכירות  
04-6293366 שירות לקוחות  

info@crtv.co.il דוא"ל   
ת.ד 221, זיכרון יעקב, 30900 דואר   

www.crtv.co.il אתרינו באינטרנט  
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