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 מטרת הנוהל .1

  .להגדיר את תהליך החתמת ובקרת נוכחות עובדים

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל .2.1

 

 תוכן הנוהל .3

העובדים מחויבים במסגרת החתימה על חוזה העסקה בהחתמת נוכחות יומית  .3.1

 בכניסה ויציאה וכן במהלך היום במידה ויש יציאה לעניינים אישיים.

 ם הנוכחות:לצורך החתמת הנוכחות קיימות בחברה שתי מערכות לרישו .3.2

 מעונות יום מכבים+שגיא .3.2.1

במתקנים הנ"ל מותקן שעון נוכחות. לעובדים נמסר כרטיס אלקטרוני  .3.2.1.1

 .3.1להחתמת נוכחות בהתאם לאמור בסעיף 

 הפיקוח על ביצוע ההחתמות מבוצע ע"י מנהלות המעון. .3.2.1.2

תקבל סיכום של הנתונים שהצטברו בשעון חשבת השכר סוף חודש מידי  .3.2.1.3

 למערכת הנוכחות.

הלות המעון מבצעות מעקב על הנוכחות באופן שוטף ויזום דרך מנ .3.2.1.3

 .ומעדכנת את הנוכחות בהתאם לצורךהאינטרנט 

 חישוב השכר מבוצע עפ"י ביצוע השעות בפועל. .3.2.1.3

 יתר המתקנים של החברה .3.2.2

כל עובדי החברה האחרים מחויבים בהחתמת נוכחות ע"י חיוג מהטלפון  .3.2.2.1

חל איסור (. טיימווטש)למערכת ניהול נוכחות  ,המאושר לכל עובד

 להחתמה של עובד אחר למען חברו.

 הפיקוח על החתמת הנוכחות מופקד אצל כל מנהל תחום. .3.2.2.2

מנהלי התחומים צופים באמצעות התוכנה בדוחות מידי סוף חודש  .3.2.2.3

במידה וחסרות החתמות על מנהל  . באחריותםששל העובדים הנוכחות 

 התחום לבדוק עם העובד את הסיבה ולאשר.

ושרו לאחראי על אמנהל התחום מעביר רשימת החתמות חסרות ש .3.2.2.3

 הנוכחות להקלדה בתוכנה.

לאחר הקלדת הנתונים העובד ומנהל התחום חותמים על הדוח באמצעות  .3.2.2.3

 .תוכנת הנוכחות

 השכר מחשבת על פי הדוחות את השכר.חשבת  .3.2.2.3
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 אחריות ביצוע .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהלות מעון .3.2

 חשבת שכר .3.3

 כלל העובדים .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 

  א.מ.ל 

 

 נספחים .3

 

 א.מ.ל

 

 תפוצה .7

 

 מנהלת החברה העירונית .7.1

 מנהלות מעון  .7.2

 חשבת שכר .7.3

 כלל העובדים .7.3
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