Making a Positive Split

מדריך למשתמש
הורים יקרים ,אמהות ואבות
ברוכים הבאים וברוכות הבאות
לעולם שכולו סדר ,בהירות ושפיות!
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שלב ההגדרות
סדר ופשטות הם הצעדים הראשונים להשתלטות על כל נושא ,מסכימים? נהדר ,לכן נתחיל אתכם.
היכנסו למסך הראשי באפליקציה )

מצד ימין למעלה(

הגדרות הסכם  /פסק דין.

הגדרות משתמשים
ב Familist-אפשר להשתמש ביחד או לחוד.
אם רוצים להשתמש ב: Familist-
ביחד :הזינו שם מלא ,מייל ונייד של שני ההורים .המערכת תקשר את שני הניידים לאותו הסכם.
לחוד :הזינו שם מלא ,מייל ונייד של ההורה המשתמש .יש להוסיף רק את השם המלא של ההורה
השני )ללא פרטי הקשר(.

חלוקה בהוצאות
קבעתם ביניכם את אופן החלוקה של הוצאות החינוך והרפואה של הילדים?
נפלא ,זה בדיוק בשבילכם!
הזינו את ההוראות הרלוונטיות מתוך הסכם הגירושין או פסק הדין:
סמנו את אופן החלוקה בהוצאות המיוחדות בינכם )כמה כל הורה משלם( ,את סוגי הוצאות הרפואה
והחינוך המוסכמות ומה קבעתם לגבי קצבת הילדים.

הגדרות יומן
תמיד רציתם יומן משותף לענייני הילדים כדי לדעת איפה הם נמצאים בכל יום בשנה?
קדימה ,זה הזמן!
הזינו את ההוראות הרלוונטיות מתוך הסכם הגירושין או פסק הדין:
חלוקת ימים שבועית ,זמני אחריות על הילדים ,הגדרות חגים והגדרות חופש גדול  -הכל לפי צבעים.

חשוב לדעת!
* כל ההגדרות ניתנות לשינוי בעתיד ,בהסכמה.
* הקפידו על קריאת ההוראות במלואן בכל אחד מהשלבים.
* ניתן לסרוק לאפליקציה את הסכם הגירושין או פסה"ד  -לבחירתכם!
* לאחר שמירת כל שינוי חדש  -תשלח התראה לצד השני )רק אם הוא מחובר ל.(Familist-
* בכל שאלה שמתעוררת ניתן לפנות אלינו ישירות ב whatsapp-ע"י לחיצה על הכפתור 'לתמיכה'.
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היומן  -מה קורה עם הילדים?

איזה כיף! כל הסדר בשלב הראשון היה שווה.
כעת תוכלו לראות איפה הילדים וכל מה שצריך לזכור לגבי הלו״ז שלהם!
בתפריט הניווט התחתון בעמוד הבית ,לחצו על יומן.
מה ניתן לעשות ביומן?
בלחיצה על כפתור הפלוס הצהוב

תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:

הכנסת אירוע  -אפשרות לסנכרן עם היומן האישי.
* אופציה לשלוח בקשה לאישור הגעה מההורה השני.
כתיבת פתקית לתזכורת שני ההורים.
שליחת בקשת החלפה  -עם שתי אפשרויות:
* בקשת החלפה ללא בקשה ליום בחזרה.
* בקשת החלפה עם בקשה ליום בחזרה )ניתן להציע עד  2ימים אופציונליים(.
שימו לב
לא ניתן למחוק בקשת החלפה לאחר שנשלחה לצד השני.
הצד הנשאל להחלפה יקבל את הבקשה בצורת שאלה אמריקאית עם
אפשרות לסמן את אחת התשובות שהציע המבקש )או לסרב( .במידה
13
וההחלפה אושרה  -ימי ההחלפה יקבלו סימול מיוחד ביומן31 .

חשוב לדעת!
* ניתן לעבור בין החודשים בדפדוף לצדדים ,עד שנתיים קדימה.
* הצבע של הימים מראה אצל מי מכם נמצאים הילדים.
* החגים והחופשים צבועים לפי מה שהוזן בשלב ההגדרות.
* כל פעולה המתבצעת ביומן  -שולחת התראה לצד השני )רק אם הוא מחובר ל.(Familist-
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מאזן הוצאות  -על מה כבר שילמתם?
איך אתם מנהלים וחולקים את ההוצאות החודשיות על הילדים?
זה המקום לתעד הוצאות שביצעתם ולצפות בהוצאות של הצד השני.
זה המקום להיות פרקטיים ,שקופים וענייניים.
ציר מאזן ההוצאות המרכזי מבטא את מצב התקזזות ההוצאות כפי שהוגדר בהסכם או בפסה"ד.
לדוגמא :החלוקה בינכם היא .50% - 50%
הורה א' הוציא  1,700ש"ח בסה"כ בחודש | הורה ב' הוציא סכום של  3,000ש"ח סה"כ בחודש
כ"א מההורים צריך לשלם  2,350ש"ח בחודש.
סה"כ הוצאות הילדים  4,700ש"ח לחודש
המאזן יראה שהורה א' חייב להורה ב'  650ש"ח ).(2350-1700=650
חשבונית שלי  -כל החשבוניות שתיעדתי ושילמתי .ניתן לערוך או למחוק אותן בכל זמן.
חשבונית לדיון  -במידה ואחד הצדדים לא מסכים עם חשבונית שהועלתה ,הוא יכול לסמנה
כ"חשבונית לדיון" והיא לא תחושב במאזן ההוצאות עד להסכמה לגביה.
* רק הצד שהעלה חשבונית יכול לערוך אותה.
* רק הצד שביקש דיון לגבי חשבונית יוכל לחזור לאשר אותה ובכך להחזירה למאזן ההוצאות.
תשלומים  /קצבאות  -במידה וקצבאות מחושבות במאזן ההוצאות ,הן יופיעו בכל  20לחודש.
תשלום בין הצדדים  -לחצו על כפתור לתשלום הממוקם בראש העמוד ועדכנו את הפרטים.
מאזן ההוצאות יתעדכן אוטומטית.
ייצוא דו"ח הוצאות מפורט למייל  -היכנסו לתפריט הראשי ולחצו על קובץ הוצאות שם ניתן לייצא
דו"ח הוצאות מפורט ,לפי תאריכים ,כולל אסמכתאות.

חשוב לדעת!
* כל פעולה במאזן ההוצאות שולחת התראה לצד השני )רק אם הוא מחובר ל.(Familist-
* בגלילה מטה ניתן לראות את מאזן ההוצאות עד שנתיים אחורה.
* דו״ח ההוצאות שנשלח למייל ,כולל רק את החשבוניות ששילם ההורה השולח.
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