
צפייה ביתרות חוב.

הצגת שוברים ששולמו ושוברים לתשלום.

הצגת צריכת מים וביוב.

הצגת נתוני ארנונה לפי נכס.

הוספת שירותים לעגלת קניות ותשלום בקליק.

הצגת מידע עירוני רלוונטי לתושב.

 חינוךרישום ושיבוץ למוסדות

בקשה לעדכון פרטים וכתובות מייל.

במידע   המאפשר לו צפייה , תיק תושב הינו פורטל ייעודי לתושב

.מגוון פעולות בקלות ובמהירותולבצע 

תשלומי חוגים

תשלומים לאירועי תרבות

 תשלום לקייטנות

  תשלום בגין השכרת מבנים

תשלומי חוגים לגמלאים

תשלומים למשחקייה

  תשלומים שונים לספרייה



יש להיכנס לאתר המועצה      מחלקות מועצה

מחלקת גביה וארנונה      תיק תושב



להרשמה יש ללחוץ על

"משתמש חדש"

,  לאחר לחיצה על משתמש חדש

תועבר לעמוד הבא

יש לבחור
"מועצה מקומית–קדומים "

שם משתמש וסיסמא ניתן למלא 

.לאחר רישום לאתר

הרישום לאתר יחל לאחר לחיצה על  

(בהמשך הדף" )משתמש חדש"

י "יש לאשר כי אינך רובוט ע

לחיצה במלבן הלבן



999999999ישראל ישראלי 

11111111111

קוד משלם

מסלקה' מס

קוד משלם  להקליד לאחר מכן יש 

מסלקה  \שוברומספר 

מספר השובר וקוד המשלם  

הארנונה  גבי שובר מופיעים על 
התקופתי



בסיום האימות הראשוני  

יש למלא את הפרטים  

"המשך"האישיים וללחוץ 



כעת יש לבחור שם משתמש  

וסיסמא לתיק התושב  

"סיום"וללחוץ על 



ישראל

!ברוכים הבאים לתיק התושב

:כעת ניתן לבחור ולבצע מגוון פעולות

ניתן לראות יתרות  

תשלום  , לתשלום

שובר ותשלומים  
.שונים

ניתן לראות  

.שוברים מרוכזים

/  פירוט חובות
.תשלומים

ניתן לראות פרטי  

נתונים כלליים  , נכס

ומידע על הארנונה  
.והמים

ניתן לבצע הרשמה  

מקוונת למודות 

.חינוך ולקייטנות
.ניתן לראות שיבוץ

ניתן לראות מידע 

בגין בקשות  

למחלקת הנדסה  
.וסטטוס



פעמי   -לתשלום חד

וללא הרשמה לאתר  

:ניתן ללחוץ על

ניתן להיכנס לתיק תושב 

גם ללא הרשמה



:כניסה לתשלום שובר ללא הרשמה לאתר

123456789ישראל ישראלי 

1234567

קוד משלם

מסלקה' מס

מסלקה\קוד משלם ומספר שוברלהקליד לאחר מכן יש 

מספר השובר וקוד המשלם מופיעים על שובר  

הארנונה התקופתי



,  לצורך רישום לחוגים

יש ללחוץ על כניסה  

לאורח



כעת יש ללחוץ על  

רישום לחוגים



רישום לחוגים  

יש למלא את הפרטים  

בכל השדות וללחוץ על  

המשך  



רישום לחוגים  

/  יש למלא את החוג

השירות המבוקש וללחוץ  

לצורך הזנת , על המשך 

פרטי תשלום


