Making a Positive Split

מדריך לאנשי מקצוע
 Familistהיא האפליקציה הראשונה בישראל שתומכת בהסכמי הגירושין והגישור ,הופכת את
יישומם לקלים לתפעול ביום יום וכל זאת תוך כדי התווית שיח חיובי וענייני בין ההורים.
אנחנו ב ,Familist-רואים אתכן ואתכם – נשות ואנשי המקצוע בתחום המשפחה ,כשותפים הטבעיים שלנו.
מניסיון ,התהליך הכואב של הפרידה והגירושין יכול להיות אחרת ,אם גם אתם תצטרפו
למהפכה החיונית בעולמן של מאות אלפי משפחות ותמליצו על .Familist
איך ומאיפה מתחילים?
כל הפרטים ממש כאן.

oﬃce@familist.co.il | www.familist.co.il

Making a Positive Split

הטמעת הוראות הסכם הגירושין באפליקציה
הגעתם לנוסח הסופי של ההסכם ,אישרתם אותו בפני הערכאה הרלוונטית
ועכשיו  -ההסכם צריך להיות ישים ונגיש עבור שני ההורים.
אז איך עושים את זה? יש לכם שתי אפשרויות:

"יוזר מגשר"  -מומלץ!
הקמנו במיוחד עבורכם ממשק ייעודי באפליקציה שבו תוכלו להטמיע עבור
הצדדים את כל ההסכמות שהשגתם עבורם בקלות ,בנוחות ובכמה דק' בלבד .יוזר
מגשר מאפשר תהליך זה ללא הגבלה עבור לקוחותיכם.
עבור יוזר מגשר ,בכל סיום הגדרת הסכם ,האפליקציה מאפסת את נתוני ההסכם
שסיימתם ומוכנה להסכם הבא.
ברגע שההורים יורידו את  Familistלניידים שלהם  -המערכת תזהה אותם באופן
אוטומטי ותסנכרן את שני הניידים להסכם הרלוונטי.
שימו לב :לאחר סיום מילוי ההגדרות באמצעות 'יוזר מגשר' )גם אם הן חלקיות(,
לא תוכלו לחזור לערוך את הפרטים .מכאן ואילך יוכלו לעשות זאת רק ההורים
עצמם.
כדי ליצור יוזר מגשר יש לדבר איתנו כאן.
ישראל ישראלי
ישראלה ישראלי

ההורים מגדירים בעצמם
אנחנו מאוד ממליצים לפתוח אצלינו יוזר מגשר ,אך אפשר גם אחרת :מורידים
את  Familistלנייד של אחד ההורים ומטמיעים את הגדרות ההסכם.
ברגע שההורה השני יוריד את  Familistלנייד שלו  -המערכת תזהה אותו באופן
אוטומטי ותסנכרן את שני הניידים להסכם הרלוונטי.
למדריך הפעלה  -לחץ כאן.

חשוב לדעת!
* במידת הצורך ,ניתן להזין את הגדרות ההסכם לאפליקציה בשלבים .כלומר ,גם אם ההורים הגיעו להסכמות
חלקיות בלבד )למשל רק לגבי חלוקת הימים אך לא בנוגע להוצאות( הם יכולים להתחיל להשתמש באפליקציה.
* כל ההגדרות ניתנות לשינוי בעתיד בהסכמת שני הצדדים.
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עם  Familistתוכלו גם:
* לסרוק את ההסכם לתוך  Familistכך שיהיה נגיש לשני ההורים לצפייה מהירה.
"קובץ הסכם".
לחצו על "הגדרות הסכם/פסה"ד"
* לבחור מתוך תבניות מוכנות מראש לחלוקת זמני שהות בין ההורים ,הניתנות לעריכה.
"הצע לי תבנית".
לחצו על עמוד "הגדרות יומן"
* להיעזר בתצוגה ויזואלית של חלוקת ימי השהות בשגרה ,בחופשות ובחגים שנתיים קדימה!
עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
* לזהות היווצרות רצפים בעייתיים בזמני השהות ולטפל בהם מבעוד מועד.
* להוסיף סוגי הוצאות מיוחדות בנוסף לסוגי ההוצאות המיוחדות המובנות כבר באפליקציה
"הוסף" בתחתית רשימת ההוצאות.
לחצו על עמוד "הוצאות חינוך ורפואה"
שימו לב ,כבר היום קיימים הסכמים שאושרו ע"י בית המשפט והגדרותיהם מיושמות
ב  .Familist -לנוחיותכם ,קיימים ניסוחים מוכנים אותם תוכלו לשלב בהסכמים ולהתאים
עפ"י הצורך.

אנחנו פה לכל דבר!

תמיכה
דרך הוואטסאפ

יש לכם או ללקוחות
שלכם עוד שאלות?

יש לנו גם בלוג,
עמוד פייסבוק ועוד

בכל רגע נתון ניתן לפנות אלינו
לתמיכה ישירות מהאפליקציה.
בוואטסאפ

יש לנו גם אתר מפורט שאתם מוזמנים
לבקר בו!

אנחנו מזמינים אתכם לפרסם
אצלנו תוכן רלוונטי!
השאירו פרטים כאן
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