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 רכז מדע ים המלח והערבההכנסת שעון דיגיטלי במ
 

 עובדות / עובדי מרכז מדע שלום רב,
 

על מנת לייעל את מערכת איסוף שעות העבודה תוך הפחתה משמעותית של הרישום 

יעברו כל השלוחות  במרכז מדע ים המלח והערבה  2019הידני , החל מחודש אפריל 

לציין כי בשלוחת ים המלח פועל השעון הדיגיטלי החל מיולי לשעון נוכחות דיגיטלי. יש 

2018.. 

יהיה חודש פיילוט  כלל שלוחתי לצרכי לימוד המערכת  ואיסוף ש"ע   2019חודש מרץ 

 בלבד במערכת במקביל לרישום הידני . 

 .הדיגיטלי השעון במערכת ורק אך תתנהל ע"ש איסוף מערכת 2019 אפריל מחודש החל
לכך שקצת "מלחיץ" להתחיל בנהלים חדשים ולשנות הרגלים ישנים,  אנחנו מודעים

סבלנות וסובלנות מכל הצדדים, אך מהלך זה מיועד לייעל את עבודתנו וכן  שתידר

 להתאים עצמנו לדרישות החוק. 

 לתשומת לבכם, מילוי ההוראות כנדרש, חשוב ביותר וימנע תקלות ועיכובים. 

 להכרות השלוחה ומזכירות השלוחות מנהלי עם כההדר פגישת נקיים הקרובים בימים
 .במערכת לרישום לעובדים הנחיות תשלחנה מכן לאחר .המערכת והפעלת

 
ירוכזו ע"י מזכירות השלוחה ויועברו על ידן לאישור וחתימת מנהל  םהדוחות הדיגיטליי

 השלוחה.

 דוחות קרהדוחות החתומים יועברו לסיגל. לתשומת לבכם, סיגל תעביר לחשבת השכר 

 .חתומים

סיגל, אחראית על הצד המנהלי והתפעולי בטיפול בדוחות, אישור תקינותם והעברה 

 לחשבת השכר.

 כוח אדם אחראי על יישום המהלך, הפעלתו והבקרה. לליאור, סמנכ"

 תודה גדולה לגיא כהן על ליווי ההקמה והטמעת המערכת במו"פ.

השעות של השעון הדיגיטלי וקליטתה להלן מספר כללים שלפיהם תתנהל מערכת איסוף 

 במערכת השכר:

 ימים. 5מספר ימי הנוכחות השבועית יעמוד על  .1

 שעות עבודה ביום. 8.5מספר שעות התקן ליום עבודה יעמוד על  .2
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 בדיקת חוסר בימי עבודה תעשה בחישוב מצטבר ברמה חודשית. .3

 שעת התחלת יום עבודה אינה  מחייבת, )שעון גמיש(. .4

 12 -שעות ביום. למען הסר ספק, לא תיזקף צבירה של שעות מעבר ל 12ד מעבר ל לא ניתן  לעבו .5

 שעות ביום במערכת.

ניתן לכלול בצבירה החודשית גם שעות עבודה שבוצעו ביום שישי, וזאת באישור המנהל  .6

 הישיר/מנהל השלוחה.

למען הסר ספק, לא תיזקף צבירה של  יום שבת נחשב יום מנוחה ולכן לא תורשה עבודה ביום זה. .7

 שעות ביום שבת במערכת.

 .לאותו חודש השכר בתשלוםיקוזז ש"ע בחודש (  187)לפי  החודשיהעבודה  בשעות חוסר .8

 60ככלל, חוזי העבודה הינם חוזים אישיים וכמקובל במשרות אמון  הינם כוללים תשלום עבור  .9

תיזקף צבירה של שעות  אסף לשעות נוספות. ולשעות נוספות לחודש. לא יינתן תשלום מיוחד ונו

 מעבר למצוין לעיל.  

 המערכת מאפשרת לדווח על נסיעות כפי שנעשה עד כה בטבלת האקסל. .10

 : כן אם אלא השלוחה באתר תבוצע  המרכז עובד/עובדת עבודת .11

 העבודה מתבצעת בשטח באישור מנהל השלוחה . •

 מרכז מדע ים המלח והערבהניתן אישור אחר חריג של מנהל השלוחה ומנכ"ל  •

 הסכם העסקה של העובד מתיר עבודה מאתר אחר •

 

 אתם מוזמנים לפנות בכל שאלה קטנה כגדולה ונשתדל לתת מענה ברור ומהיר.

 שיהיה לכולנו מעבר מוצלח וחלק.

 בברכה

 ליאור פלג 

 סמנכ"ל כספים וכוח אדם

 

 העתק:

 מנכ"ל–יעל מאור 

 חשבת שכר–רוני תורג'מן 

 וזרת סמנכ"ל כוח אדםע -סיגל  

 
 

mailto:yael@adssc.org

