
אפליקציית דיווח 
הכשרה לבני/ות השירות הלאומי אזרחי



ברוכ/ה הבא/ה לאפליקציית הדיווח! 

לאחר הכנסת מספר תעודת הזהות שלך - תישלח לך סיסמה בהודעת sms לטלפון.



לאחר הכנסת הסיסמה,  
תגיע/י למסך הראשי  



בגלילה למטה  
תמצא/י את הפרטים האישיים שלך



על מנת לדווח ״כניסה״  

נלחץ על  
״בואו נתחיל״



לאחר הלחיצה - 
תירשם השעה בה נכנסת.



על מנת לדווח ״יציאה״ - 
יש ללחוץ על  

״לסיום״



תיבת הודעות 

העלאת דוח חתום 
במידה והמפעיל/ה לא מעלה 

חתימה דיגיטלית 

במסך הכניסה ישנם מספר אפשרויות (הסברים בהמשך)

דיווח 
העדרות - 

חופשה/מחלה



לחיצה על שלושת הפסים הכחולים - תוביל למסך עם אפשרויות נוספות 



מסך נוכחות  
מרכז את דיווח השעות החודשי. 

ניתן לבחור חודש ולהיכנס לדוח השעות המתאים.  

כאן תוכל/י 
לעדכן ידנית את השעות  

(במידה ושכחת או לא יכולת מסיבה מוצדקת) -באישור הרכזת שלך. 

לדווח את סוג ההיעדרות ולהעלות את הטפסים הרלוונטיים.   



מסך נוכחות  
יש לבחור את החודש המתאים



מסך נוכחות  
לאחר בחירת החודש,  

יופיע הדוח עם הימים החסרים, מסומנים בתכלת. 



לחיצה על ״דיווח״ תפתח ארבע אפשרויות : 
נוכחות, העדרות, חופשה, מחלה, קורונה 



במידה ובחרת ״נוכחות״ (כלומר, לא מילאת כניסה/יציאה במועד)  -  
עדכנ/י את השעות ולחצ/י על ״דיווח+״



במידה ובחרת ״העדרות״ -  כלומר, סיבה אחרת מלבד חופשה, מחלה או קורונה ;  
ייפתח בצד חלון ובו ״קוד פעילות״ (בשקף הבא)



לחיצה על ״קוד פעילות״ תפתח רשימה ארוכה של אפשרויות לבחירה :



במידה ובחרת ״מחלה״ 
ייפתח בצד חלון ובו ״קוד פעילות״  עם מספר אפשרויות: 



במידה ובחרת ״חופשה״ 
ייפתח בצד חלון ובו ״קוד פעילות״  עם מספר אפשרויות: 



במידה ובחרת ״קורונה״ 
ייפתח בצד חלון ובו ״קוד פעילות״  עם מספר אפשרויות: 



כאשר תלחצ/י על  
״סגירת חודש״ - 

יפתח חלון  
שיעדכן את  

מספר הימים בחודש,  
מספר ימי העבודה,  
ואת הימים השגויים 



כתובת מייל לשליחה –  

לרוב זו תהיה כתובת המייל של המפעיל,  

אליו הדוח ישלח לחתימה דיגיטלית. 

אם אין לך את כתובת המפעיל,  

יש למלא את המייל שלך ולתת למפעיל לחתום ידנית. 



ברגע שהחודש נסגר,  

הכפתור של ״סגירת חודש״ יתחלף ל״פתיחת חודש״. 

לאחר שתלחצ/י על ״פתיחת חודש״,  

הרכזת תקבל על כך הודעה ואם הכל תקין,  

היא תאשר לך את פתיחת החודש. 



בסיכום דיווחים שנתי  - המסך מחולק לשנה א' ושנה ב‘. 
במסך זה תמצא/י  

את ניצול ימי החופשה / מחלה  
לאחר שאושרו על ידי מטה העמותה,   

את סגירת החודש  
ואישור הרכזת.





במסך ״איזור אישי״ 
תמצא/י  

את הפרטים האישיים שלך, 
את הפרטים של מקום השירות והרכזת  

סיכום כללי של ימי חופשה ומחלה,  
אישור וועדה רפואית ואישור רציפות השירות  
(חיסורים ללא אישור אינם מצויינים במסך זה)





במסך זה תמצא/י הודעות הנשלחות ממטה העמותה



על מנת לדווח על יום היעדרות ניתן לעשות זאת גם דרך המסך הראשי. 
לחיצה על אייקון הפנים תחזיר למסך הראשי בו נבחר ב״דיווח העדרות״



לאחר בחירה ב״סוג הדיווח״, נבחר מתוך רשימה ב״קוד הפעילות״

בחירה  
ב״קורונה״:

בחירה  
ב״העדרות״:



בהצלחה!


