
חוברת הדרכה  

דיווח שעות



."נוכחותשעון"מערכתדרךנוכחותידווחוהחברהעובדיכל1.1.2020מתאריךהחל

מותאםרספונסיביואתרהדפדפניםסוגילכלהמותאם,אינטרנטאתרדרךהיאזולמערכתכניסה

תוקםנוכחותלדיווחאפליקציה).בדיווחלצפייההניידמהפלאפוןכניסהכוללשוניםבגדליםלמסכים

(הבאבשלב

מבוא

"ארגוניפניםמידע"–סים"למתנהחברהאתרמתוךמתאפשרתנוכחותשעוןלמערכתהכניסה

"נוכחותלדיווחכניסה"

(חסרהז.ת)סיסמה,(מלאהמיילכתובת)משתמששםבאמצעותהזיהויהראשוןבשלב

ההרשאהאת.'וכדעובדיםדוחותאישור,שעותדיווח,לומותאמותהרשאותלפיייכנסעובדכל

(סופימאשר,ראשוןמאשר,שעוןנוכחות).הפתיחהבמסךלבחורישהרצויה

המופיעותההגדרותלפיחודשכלבסיוםהנוכחותדוחלאישורשלוהישירהמנהלהוגדרעובדלכל

.אנושבמשאבי

10עדמאשרומנהלחודשבכל5עדהרלוונטייםהאישוריםכלצרוףכולללסגורישהדוחאת

.זהמתאיךלחרוגאין–בחודש

.חודשכלבסוףהחודשיהדוחסגירתכוללהאפשרייםהדיווחיםסוגיעלעבורהסברזהבקובץ



נוכחותכניסה לאתר שעון ❖

שעות לפי סוגי פעילותדיווח ❖
עבודה במשרד•

(הוספת מיקום)+ למשרד עבודה מחוץ •

רצף ימי מחלה+ מחלה •

בקשת חופשה+ חופשה •

רצף ימי מילואים+ מילואים •

הצהרה•

בחירה•

ל בתפקיד"חו•

החלפת יום•

לידהחופשת •

ביטול דיווח•

תוכן עניינים

אישור וסגירת דוח חודשי❖



כניסה לאתר דיווח נוכחות
–ארגוניפניםמידע–סים"למתנהחברהאתרדרךנוכחותדיווחלאתרהכניסה

"נוכחותלדיווחכניסה"



כניסה לאתר שעון נוכחות 

החברהאתרמתוךמתאפשרתנוכחותשעוןלמערכתהכניסה

"נוכחותלדיווחכניסה"ארגוניפניםמידע–סים"למתנ

באמצעותהזיהויהראשוןבשלב

(השכרתלושמגיעשאליהמלאהמיילכתובת)משתמששם

(ביקורתספרתוללאבהתחלה0-ללא–חסרהז.ת)סיסמה

אישור,שעותדיווח,לומותאמותהרשאותלפיייכנסעובדכל

במסךלבחורישהרצויהההרשאהאת.'וכדעובדיםדוחות

(סופימאשר,ראשוןמאשר,שעוןנוכחות).הפתיחה

"שעותדיווח"–"נוכחות"האפשרותאתהימניבתפריטלבחורישלאתרבכניסה



דיווח שעות

להשתמשישהרצויהחודשאתלבחורכדי,הנוכחיהדיווחחודשיופיעשעותדיווחלחלוןבכניסה

.חודשלשדההסמוכיםבחיצים

הנבחרהיום,בעכברכפולהבלחיצהלדיווחהרצויהיוםאתלבחורישהרצויהחודשבחירתלאחר

.לעדכוןייפתח



מחשבתאוטומטיבאופןהמערכתזואופציהבבחירת

שנקבעכפיעבודה/ביתמ"קחישובכוללעבודהשעות

.לוהמותאמותהגדרותעובדלכל,אנושבמשאבי

הפעילותסוגאתלבחורישהרצויהיוםבחירתלאחר

:לדוגמאשייפתחבתפריט
משרד/עבודהדיווח❑

" אישור"יש בחור לאחר בחירת סוג הפעילות 

.ולעבור לדווח את היום הבא

עבודה במשרד-דיווח סוג פעילות  



עבודה מחוץ למשרד-דיווח סוג פעילות 

:אתלהזיןמבקשתהמערכתזופעילותסוגבבחירת

וסיוםהתחלהשעת❑

:הנסיעהמסלולשלנכוןרישוםעללהקפידיש–הנסיעהמסלול❑

(ורחובעיררק–מיקוםס"מתנשלשםלא)ורחובעירלרשום➢

ימיןבצד+העלללחוץישאתריםעודוישבמידה)וחזרהיציאהמסלול➢

(במסלולשעותעודויתווספו

Googleעםלייןאוןמסונכרנתהמערכת➢ Mapבאופןמ"הקאתומשלימה

.אוטומטי

קצרהסברלרשוםישלהוסיףומעונייניםבמידה–הנסיעהמטרת➢

בהתאםלסמןישאשלהוצאותלקבלשבאפשרותםלעובדים–אשל➢

ימיןבצדהשחור+-העלללחוץישנוסףנסיעהמיקוםלהוספת➢

.הבאליוםולעבורלאשרישבסיום❑



מחלה-דיווח סוג פעילות 

אתלסרוקיש"מחלה"פעילותסוגבחירתטרם

.אותוולשמורלמחשבהרלוונטיהמחלהאישור

שיששדהיפתח"מחלה"פעילותסוגבבחירה

:המחלהסוגאתלבחור

עובד▪

ילד▪

זוגבן▪

הורה▪

.אישורלבחורישבסיום–"עיון"שדהעלבלחיצההקובץאתלצרףישהמחלהסוגבחירתלאחר

להשתמשיש:ברצףמחלהימימספרלבחירה

.הדיווחמסךשלימיןבצדשנמצאתבאפשרות

לבחוריששייפתחבחלון

"מחלה"–פעילותסוג▪

המחלהאישורתאריכי▪

הקובץצירוף▪

OKעללחיצההפעולהאישור▪
או/ושבת/שישיכוללרצףלדווחלהקפידיש▪

.חגים



חופש-דיווח סוג פעילות 

היוםאתלבחורישמסויםליום"חופש"פעילותסוגלבחירת

אתלהזיןיש–הערה"חופש"לבחורהפעילותבסוג,הרצוי

.ולאשרהבקשה

"חופשהבקשת"לשלוחישומעלהימיםמשלושה

אישורואחרירק,הישירהמנהללאישורשתשלח

.בדיווחהחופשהאתלהזיןאפשרותיש

-העלללחוץישחופשהבקשתלשליחת

לבחוריששייפתחבחלון,המסךשלימיןבצד

תאריכיאתולהגדיר"חופש"הפעילותבסוג

קצרהסברלרשוםישבהערה.החופשה

.OKעלללחוץהפעולהולאישור

רצף ימי חופש–דיווח סוג פעילות 



מילואים-דיווח סוג פעילות 

אתלסרוקיש"מילואים"פעילותסוגבחירתטרם

.אותוולשמורלמחשבהרלוונטיהמילואיםאישור

הקובץאתלצרףישפעילותסוגבחירתלאחר

.מועדמבעודבמחשבשנשמר

יש להשתמש באייקון         שנמצא בצד ימין  

.של מסך הדיווח

:לבחוריששייפתחבחלון

"מילואים"–פעילותסוג▪

אישורתאריכי▪

הקובץצירוף▪

.OKעללחיצההפעולהאישור▪

רצף ימי מילואים–דיווח סוג פעילות 



הצהרה-דיווח סוג פעילות 

עובד רשאי להיעדר מהעבודה יום או יומיים רצופים  

וזאת ללא  , מסיבת מחלה, במשך שנת עבודה אחת

.  סמך הצהרה אישית-תעודה רפואית אלא על

ימי  , כל עובד זכאי ליומיים הצהרה בכל שנת עבודה

ימי ההצהרה אינם  , ההצהרה יקוזזו מימי המחלה

.מצטברים לשנה העוקבת

סוג  "וב, יש להיכנס ליום הרצוי–" הצהרה"לבחירת 

בסיום יש ללחוץ על –" הצהרה"–בוחרים " פעילות

.אישור

בחירה-דיווח סוג פעילות 

עובד רשאי  , ניתן לקחת ימי בחירה גם למטרת ארועים פרטיים

יומיים בכל שנה קלנדרית ולסמן אותם  , לפי בחירתו, להיעדר

"בחירה"כימי 

סוג  "ולבחור ב, יש להיכנס ליום הרצוי–לבחירת יום 

.אישורעלבסיום יש ללחוץ –" יום בחירה"–" פעילות



ל בתפקיד"חו–דיווח סוג פעילות 

ל במסגרת עבודתו ידווח עד תאריך  "עובד היוצא לחו
על העובד להגיש מבעוד מועד . ל"סיום השהות בחו

יש לסמן . מול מחלקת קשרי חוץ. ל"בקשה ליציאה לחו
.שבת/רק ימי עבודה לא לכלול שישי

בדיווח נוכחות יש להשתמש באפשרות  
ולבחור בסוג  (  דיווח ימים ברצף)הוספה מרוכזת 

"ל בתפקיד"חו"הפעילות 
.לבחור את תאריכי הדיווח ולאשר

החלפת יום–דיווח סוג פעילות 

עובד שנאלץ לעבוד ביום שאינו מוגדר עבורו כיום  

ידווח על יום  , (יום שישי או שבת: לדוגמא)עבודה 

באותו  , ויהיה זכאי ליום חופשי  אחר, העבודה

!חודש בלבד

החלפת  "על היום החופשי שיבחר ידווח העובד 

.יום זה לא ינוכה ממכסת ימי החופשה,  "יום



חופשת לידה–דיווח סוג פעילות 

בדיווחים יש .  שבועות15בת ד"לחלעובדת זכאית 

.  לעדכן את תאריך הסיום של חופשת הלידה

בתאום  , במידה והעובדת מאריכה את חופשתה

ת ולדווח את  "עליה לבחור בחל, עם המנהל הישיר

לא לשכוח לעדכן את  , תאריך חזרתה מחופשה

.משאבי אנוש בתאריך הלידה

בדיווח נוכחות יש להשתמש באפשרות  
ולבחור בסוג  ( דיווח ימים ברצף)הוספה מרוכזת 

לבחור את תאריכי הדיווח  " ד"חל"הפעילות 
.ולאשר

עובד שנולד  , עובד שנולדה לו בת ידווח יום חופשה-יום חופש בגין לידה

ימי  5עובד רשאי לזקוף עד , (כולל יום הברית)לו בן ידווח על יומיים חופשה 

.בת/מחלה עבוד לידת בן



לא להיכנס אליו  )לביטול דיווח יש לעמוד על היום שממנו רוצים למחוק את הדיווח ❖
(רק לקליק עליו קליק שמאלי אחד לצבוע אותו

יומיביטול דיווח 

בחלון שנפתח יש ללחוץ על ❖
אישור והדיווח יימחק



ה/ת ישיר/אישור דוח חודש והעברה לאישור מנהל

לאחר שהוזנו כל הנתונים וצורפו , יש לאשר את הדוח החודשיבחודש 5עד בסיום כל חודש 

('מילואים וכד, מחלה)כל המסמכים הרלוונטיים 

למעלה בצד ימין-כדי לסגור את הדוח החודשי יש ללחוץ כל ה

.יש לבחור אישור-תופיע הודעה האם לאשר את החודש  

.הדוח יועבר לאישור מנהל לאחר אישורו הדוח עובר למשאבי אנוש ולשכר



חהלבהצ
:ניתן לפנות אלינו, בכל שאלה

rotem@matnasim.org.il: רותם אליה מייל

nava@matnasim.org.il: נאוה קורנבלום מייל

mailto:rotem@matnasim.org.il
mailto:nava@matnasim.org.il

