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כניסה למערכת
אנו שמחים להעמיד לרשותכם מערכת  101אלקטרוני – פתרון מתקדם מבית הר-גל ,המאושר ע"י רשות המיסים.
הפתרון מותאם לצרכיו השונים של כל משתמש ,ומאפשר מסע ממוקד ופשוט במערכת.
בסיום התהליך יועבר הטופס דרך המערכת ישירות אל חשב/ת השכר.
תודה על שיתוף הפעולה.
הגישה אל מערכת טפסי הר-גל
אפשרית מ כל מחשב/מובייל בעל חיבור אינטרנטי ונתמך בדפדפנים  – IE, Chrome, Firefoxמגרסה  11ומעלה
יש להכנס דרך הקישור שנשלח אליכם ע"י מנהל הפרוייקטים מחברת הרגל
בכניסה למערכת מתקבל דף הכניסה
כניסה באמצעות זיהוי ב SMS -היא דרך קלה ופשוטה המתאימה למשתמשים רגילים
יש להכניס את שם המשתמש שהוא מספר תעודת זהות מלאה ואת מספר הטלפון הסלולרי
והמערכת תשלח הודעת טקסט עם מספר זיהוי אישי ל 5דקות בכדי להכנס למ ערכת בקלות

בנוסף ,
ניתן להיכנס באמצעות שם משתמש
כניסה זו מתאימה יותר למשתמשים אשר נכנסים באופן שוטף למערכת (מנהלי מערכת )
יש להזין פרטי הזדהות:
שם משתמש – הזנת מספר תעודת הזהות (ללא  0מוביל).
סיסמה – הסיסמה ניתנת לפי בחירת הארגון והיא חד פעמית לצורך כניסה ראשונית
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(ללקוחות שמק ימים את מספרי העובדים כתעודת זהו ת ללא סיפרת ביקורת והמערכת מבצעת את ההשלמה של
ספרת הביקורת ,הסיסמא תהיה מספר ה עובד ז"א מספר ת עודת זהות ללא  0מוביל וללא ביקורת )
בסיום כניסה עם סיסמא ראשונית המערכת מבקשת לבצע החלפת סיסמא לסיסמא חזקה .
סיסמה תקינה תכיל לפחות  8תווים בינהם לפחות אות אחת גדולה ,אות אחת קטנה ,ספרה ותו מיוחד .אין לבחור
בספרות עוקבות.
לדוגמהH@rgal1930 :

אפשרויות נוספות במסך זה :


לחיצה על העינ ית – מקלה על אופן הזנת הסיסמא ומציגה את הסיסמא שהוקלדה



כניסה למילוי טופס לחברות שונות – במידה והעובד עובד ביותר מחברה אחת  ,בעת לחיצה על "אישור"
תפתח בפניו אופציה של בחירת החברה הרצויה



שכחתי סיסמא – עובד אשר שכח את סיסמתו יכול להקיש על האפשרות "שכחתי סיסמא" לקבל סיסמא
זמנית ואיתה להיכנס למערכת ולאחר מכן יוכל להחליף אותה עצמאית .
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מנהל מערכת
למשתמש המוגדר כ" -מנהל מערכת" יוצגו דף בית ותפריט שונ ים משאר העובדים וכן יוגדרו לו הרשא ות:
 . 1לצפות בדף הב ית במצב טפסי  101של כלל העובדים במפעל – תמונה מלאה.
 . 2לאשר/לדחות מסמכים מצורפים ואת טפסי .101
 . 3לחתום דיגיטלית על הטפסים.
 . 4קבלת אינפורמציה על פעולות שנעשו במערכת .LOG -

דוגמא לדף הבית ותפריט של מנהל מערכת -

במסך מופיעים שני לחצני עזר למשתמש המערכת :

-

לרענון הנתונים -

-

חזרה לדף הבית -
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שלבים לשימוש במערכת
במצב זה נמצאים הטפסים
שעדיין לא מולאו ע"י העובד
עובד שמילא את הטופס,
הטופס יועבר למצב ממתינים
לאישור

עובד שהחל למלא טופס
אך שמר אותו כטיוטה
יועבר למצב מולאו חלקית

במצב ממתינים לאישור
נמצאים כל הטפסים
שממתינים לאישור מנהל
המנהל יוכל לאשר או
לדחות את הטופס

מנהל שדוחה את טופס העובד
הטופס מועבר
למצב ממתינים לתיקון

עובד שתיקן את הטופס
הטופס יוחזר למצב ממתינים
לאישור
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מנהל שמאשר את הטופס
הטופס יועבר למצב
ממתינים לחיתום

מנהל שביצע חיתום אלקטרוני
עבור הטפסים אותם אישר
יועברו לסיום תהליך

צפייה ומעקב אחר מצב טפסי  –101מסך ניהול
בדף הבית של מנהל המערכת מוצגים כל המצב ים של טפסי  101שנשלחו לעובדים למילוי וכן מוצגים מספר
העובדים תחת כל מצב.
מצד שמאל של מסך הבית ישנו מנוע חיפוש עובדים  ,באמצעותו ניתן לחפש עובד במכל אחד מהמצבים בו נמצא
העובד
ניתן לחפש עובד לפי  :שם פרטי  ,שם משפחה  ,מספר זהות

במידה ומעונינים לחפש עובד במצב מסויים כמו במצב ממתינים למילוי
בהקלקה על ה מצב נבחר יפתח מסך ובו רשימת העובדים הנמצאים באותו מצב וכן יתאפשר לבצע "סינון" על מנת
להציג עובדים בהתאם לדרישה.
מצב "ממתינים למילוי":

7

אישור/דחיית טופס ומסמכים מצורפים
בהקשה על שורת פרטי עובד יפתח מסך בו יוצגו פרטי העובד ובראשו יופיעו מספר לחצנים:
 צפיה בטופס – בהקשה על לחצן זה יוצג טופס מלא כולל כל הפרטים שדווחו
 אשר טופס – בהקשה על לחצן זה ניתן לאשר את הטופס (במידה וקיימות צרופות חובה לאשרן קודם).
 הורד טופס – בהקשה על לחצן זה יוצג טופס  101מלא עם נתוני העובד בפורמט .PDF
 מסמכים מצורפים – בהקשה על לחצן זה יוצגו המסמכים שצורפו לטופס ע"י העובד בהתאם לנדרש (פירוט
מופיע בהמשך).
 דחה טופס – בהקשה על לחצן זה ניתן לדחות את הטופס עם בחירת סיבה לדחייה והוספת מלל חופשי.
 מחק טופס – בהקשה על לחצן זה ניתן למחוק את הטופס.
 אפשרות נוספת במ סך זה לעדכן את פרטי העובד ,בסיום העדכון להקיש על לחצן "עדכן" ולשלוח לעובד
טופס  101חדש למילוי


תהליכים שיש לבצע בשלב זה :
 . 1יש לצפות בטופס של העובד באמצעות הקלקה על האייקון "צפיה בטופס"  -אייקון אדום אומר שיש שינויים משנה
קודמת )
 . 2יש לבצע בדיקת אופן מילוי הטופס ע"י העובד
 . 3יש לבצע בדיקת מסמכים מצורפים ולאשר אותם במידה הם תקינים – מסמכים שלא אושרו האייקון יהיה בצבע
אדום ומסמכים שאושרו האייקון יהיה בצבע כחול
 . 4במידה ואישרתם את המסמכים והכל תקין יש לאשר את הטופס ולעבור לעובד הבא באמצעות החץ
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 . 5במידה והמסמכים אינם תקינים יש לחזור למצב של הטופס ולבצע דחיית טופס  .יש לבצע דחיית טופס גם אם
אחד מהנתונים שהעובד מילא אינם נכונים/תקינים .

להלן הסבר על המסכים הרלוונטים ואופן שימוש במערכת בשלב זה :

מסמכים מצורפים
לצורך בדיקת צרופות לטופס  101יופיעו במסך "מסמכים מצורפים" כל הצרופות שהוסיף העובד בהתאם
לנתונים שהוזנו בטופס לצד כל צרופה יופיע תיאור.
ניתן לפתוח ולצפות בצרופה בהקשה על הקישור בשדה "מסמך" ,ולאשר את המסמך ע"י סימון תיבת הסימון
בשדה "אישור" ולסיום להקיש שמירה.
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במידה והצרופה אינה תואמת את הנדרש א ו חסר בה מידע ,ניתן לצאת מהמסך ללא סימון אישור ולדחות את

הטופס ,להלן ההודעה שתופיע -

לעובד תופיע הודעה בהתאם -

אשר טופס
לחצן זה משמש לאישור טופס והעברתו לחיתום (חתימה דיגיטלית) ,אישור טופס יתאפשר רק לאחר אישור
צרופות במידה וצורפו .בעת אישור הטופס תופיע ההודעה הבאה -
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דחה טופס
באפשרותו של מנהל המערכת לדחות את הטופס ,בהקשה על לחצן "דחה טופס" .לאחר דחיה ייפתח מסך
עם שדה "בחירת סיבה לדחייה" ובו יופיעו רשימת סיבות לדחיית הטופס לבחירה
ובנוסף תופיע תיבה להוספת טקסט חופשי להסבר מפורט יותר או הנחיות לעובד.

מחק טופס
בכל שלב יוכל לבחור מנהל המערכת למחוק את הטופס מהמערכת ע"י הקשה על לחצן "מחק טופס",
אפשרות זאת קיימת גם לאחר אישור הטופס והמתנתו לחיתום -תחת מצב "ממתינים לחיתום".
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תזכורות מיילים/סמסים
מנהל המערכת יכול לשלוח תזכורות מתוך המצבים השונים לעובדים בדבר:
-

הודעה על טופס חדש

-

תזכורת למילוי טופס

-

תזכורת להמשיך תהליך אם הטופס נשמר כטיוטה

-

הודעה על דחיית הטופס

-

הודעה על אישור הטופס

שימו לב ,בהתאם להגדרות הלקוח ניתן לבצע את כל התקשרות מול העובד באמצעות מסרונים ואימיילים
ו לנוחיותכם ,ניתן גם ליצא את המצבים השונים לדוח אקסלי ע"י לחיצה על צלמית אקסל המצויה בפינה השמאלית
העליונה בכל מצב

12

פעולות נוספות במסך "פרטי עובד"
כניסה למסך פרטי מיסוי תתבצע ע"י הקלקה על העובד הרצוי ברשימת העובדים הקיימת בכל מצב .



מנהל המערכת יכול לאפס סיסמה של עובד בכל זמן נתון ע"י "איתחול סיסמה"
עם לחיצה על הכפת ור תפתח חלונית להגדרת סיסמה זמנית לעובד ,יש למסור לעובד את הסיסמה
שהוגדרה ולאחר הכניסה הוא ידרש לשנותה כבפעם הראשונה שהתחבר למערכת.





ניתן לשחרר עובד נעול ע" הסרת ה V -מעובד נעול
ניתן להפול עובד ללא פעיל ע"י הסרת ה –  Vמעובד פעיל
הגדרת מנהל מערכת נוסף תתבצע ע"י חברת הרגל – יש לפתוח קריאה בנושא זה .
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חיתום דיגיטלי
רכישת תעודת חיתום מתבצעת מול חברת Comsing
בסיום קבלת תעודת החיתום תצטרכו לבחור סיסמא בחברת  Comsingלטובת החיתום
את הסיסמא הזו יש להעביר טלפונית למנהל הפרוייקטים בהרגל לצורך הגדרת החיתום הדיגיטלי במערכת הטפסים
לאחר אישור טפסים ע"י מנהל המערכת ,הטפסים עוברים אוטומטית למצב "ממתינים לחיתום"
בהקשה על לחצן מצב "ממתינים לחיתום" מדף הבית ,יפתח מסך עם רשימת כל הטפסים הממתינים לחיתום ,ניתן
לשלוח את כל הטפסים לחיתום או לחילופין קיימת אפשרות לבצע סינון טפסים ולשלוח את חלקם לחיתום.

חיתום בענן הר-גל -חיתום Online
החיתום מתבצע באמצעות פניה מאחורי הקלעים לשרתי החיתום של חברת קומסיין מבלי שנדרשת התערבות ידנית
של מורשה החתימה בארגון
דגש  -במצב "ממתין לחיתום" באפשרות מנהל המערכת לבחור שלא להחתים טופס דיגיטלית ולבטל את אישור
המנהל באמצעות הקשה על לחצן "ביטול אישור מנהל" ,הטופס יוחזר למצב "ממתינים לאישור".
לא ניתן לבטל חיתום דיגטלי ולכן אם העובד מעונין לבצע שינויים בטופס ה  101באמצע השנה מנהל המערכת
יוכל לפתוח לו טופס חדש לשנת המס הנוכחית ,הטופס יתווסף לטופס הקיים במערכת.
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הקמת עובדים
הקמת עובדים אינה מתאימה לכל לקוח – יש לפנות למנהל הפרוייקטים בהרגל לבדוק התאמה
מתפריט "ניהול עובדים" יוכל מנהל המערכת לבחור באפשרות להקמת עובדים במערכת:


ניהול עובדים  יצירת עובד חדש:

תיעוד פעולות מערכת
מנהל המערכת יוכל לעקוב אחר כל הפעולות שנעשו במערכת טפסי  101באמצעות תפריט "תיעוד פעולות מערכת",
על המסך יופיעו מידע על מספר משתמשים שנוצרו במערכת עם פירוט מלא של היוצר כולל תאריך ושעת היצירה.
וכן מידע על מספר הכניסות והיציאות של משתמשים ל מערכת עם כן פירוט מלא של שמות המשתמשים כולל תאריך
ושעת כניסה/יציאה ל/מהמערכת.
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סנכרון – יצוא עובדים ממערכת שכר למערכת טפסים
ביצוע סנכרון הנתונים למערכת הטפסים נועד להתאמת הנתונים בין שתי המערכות שכר וטפסים
הסנכרון בתפריט "יצוא עובדים למערכת הטפסים" אחראי על הוספת עובדים חדשים או עדכון שינויים בפרטי העובד
הקמת עובד במערכת השכר צריכה להכיל את השדות הבאים :

השדות הינם שדות חובה וזאת כדי שנוכל לשלוח לאימייל או לטלפון של העובד קישור למילוי הטופס  101במערכת
הטפסים
לאחר הקמת העובד ניתן להעביר עובד חדש בממשק הסנכרון ע"י כניסה לתפריט "יצוא עובדים למערכת הטפסים"

ניתן לסמן את העובד שאותו אנו מעונינים להעביר למערכת הטפסים וכאשר אנו נכנסים לתפריט "יצוא עובדים למערכת
הטפסים" תפתח חלונית לבחירת סוג האוכלוסיה ,בחלונית זו יש לבחור "עובדים מסומנים" .
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סנכרון – יבוא עובדים חדשים ממערכת טפסים למערכת השכר
לקוחות אשר מקימים את העובדים במערכת הטפסים (באישור מנהל הפרוייקטים בחברת הר-גל בלבד )
יוכלו להיכנס לתפריט זה ולייבא את העובדים החדשים לתוך מערכת השכר
ולאחר מכן יסנכרנו את הנתונים שיגיעו מהטופס – נתוני העובד ונתוני מיסוי

סנכרון – דוח בקרת פרטי מיסוי
סנכרון הנתונים מתבצע ממערכת השכר  ,במהלך הסנכרון עוברים שני סוגי של נתונים :



נתונים של פרטי עובד
נתונים של פרטי מיסוי

לפני הסינכרון ניתן לבצע כמה פעולות בקרה :
 . 1ניתן לצפות בדוח אישורי מס  ,יש לבצע חישוב שכר מלא טרם הפקת הדוח
כניסה לדוח אישורי מס :
גרסת  - PDFכניסה דרך תפריט דוחות  > -הצגת דוחות מעיבוד שכר מלא  > -דוחות מיוחדים  > -דוח אישורי מס
גרסת  - Excelכניסה דרך תפריט כלים  > -תוספות דינמיות > -מידע אודות סביבת העבודה או כניסה ע"י cntrl+I
יש לעמוד על השורה שרשום בה  Mifal final :קליק ימני ופתיחת סייר
יש לחפש קובץ שההתחלה שלו היא XLIs

לאחר מכן חודש  ,שנה  ,מספר מפעל וסיומת csv

בעת החיפוש לדוגמא  :הוא נראה כך ,XlIs03b9.10.csv :
 = 03חודש
 = 10מספר מפעל
 . 2ברגע שנכנסים לדוח בקרת פרטי מיסוי דרך התפריט של מערכת הטפסים
ניתן לבחור רק עובדים מסומנים או את כל העובדים להפקה
לאחר מכן יפתח חלון ובו ארבע אקסלים שונים המציגים את הנתונים שהעובד ביצע בטופס לפני ביצוע הסנכרון
קובץ פרטי עובדים  ,קובץ פרטי ילדים  ,קובץ פרטי מיסוי  ,קובץ פרטי מיסוי ילדים
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סנכרון – יבוא נתוני  101אלקטרוני
ביצוע סנכרון :
כניסה דרך התפריט הבא  ,ניתן לבחור לצורך הסינכרון עובדים מסומנים או כל העובדים לפי בחירה .

לחיצה על תפריט זה תבצע ייבוא של כל הנתונים הדמוגרפיים של העובד ונתוני המיסוי כפי שהעובד מילא בטופס

סנכרון – יבוא מסמכי  101אלקטרוני
כניסה דרך התפריט הבא  ,יבוא המסמכים מתבצע באמצעות התפריט המצורף
סנכרון של כל האישורים שצורפו לטופס ה 101-ע"י העובד וייבוא של הטופס  PDFהחתום דיגיטלית
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את המסמכים ניתן לראות בתיקית המסמכים אשר נמצאת בתחתית המסך  ,לחיצה על התיקייה תפתח את כל התיקיות שיש
במסמכים לפי תיקיות
המסמכים שמגיעים ממערכת טפסים כולל הטופס  101החתום יהיו תחת תיקייה "טופס "101

20

21

סנכרון  -טבלת מעקב

עבור כל הפעולות הסנכרון במערכת מתבצע רישום של תקינות הרשומות בטבלת המעקב
טבלת המעקב מכילה את הפרטים הבאים :
רשומות תקינות  :אלו רשומות שבוצע עבורן הסינכרון
רשומות שגויות  :אלו רשומות שלא בוצע עבורן סנכרון
רשומות עם אזהרה  :אלו הן רשומות עם הערה ,ישנם הערות שמצריכות טיפול וישנם הערות כלליות (נפרוט מטה את סוגי
ההערות)
לדוגמא  :רשומה מס'  164זהו סינכרון שבוצע בתאריך  17.03.2019סה"כ הועברו  26רשומות שמתוכן  3רשומות תקינות 23
רשומות שגויות ו 3רשומות עם הזהרה .
לחיצה על הצגת טבלה תלויה מביאה אותנו למסך נוסף המפרט את הנתונים ברשימה
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את הנתונים שמוצגים במסך הבא יש לייצא לאקסל

בקובץ האקסל אנו נראה את הנתונים הבאים :

שימו לב ,
לכל עובד בקובץ הזה קיימות שתי רשומות  ,הראשונה עבור פרטי עובד והשניה עבור פרטי מיסוי .
המלצה  :בכדי לעבוד על האקסל בצורה יעילה ונכונה כדאי לעקוב אחר הסעיפים הבאים :
 . 1יש להסתיר את כל העובדים שלא בוצע עליהם עדכון ע"י סינון
עובדים שלא בוצע להם עידכון יכולים להיות משתי סיבות :



עובד שכבר בוצע לו סינכרון אחד באותו יום
עובד שהמנהל שלו אינו אישר את הטו פס ולכן המערכת לא תעביר את פרטי המיסוי שלו
 . 2כפי שמצויין מעלה ישנם רשומות שהן כלליות ואין צורך לטפל בהן ולכן כדאי גם להסתירן

"אין תמיכה במערכת לקלוט גם קצבה וגם משכורת"
"אין תמיכה במערכת לקלוט סוג הכנסה 'מלגה"
"אין מפרישים עבור העובד לקרן השתלמות"
"אין מפרישים עבור העובד לקיצבה/לביטוח
א.כ.ע/.פיצויים"
"בוצע ביטול אישור מס הכנסה"
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 . 3יש להסתיר גם הערות מסוג :
 לעובד בוצע עדכון
 לעובד בוצע עדכון פרטי מיסוי
מאחר ולא היו חריגים או הערות לעובדים אלה והנתונים הועברו בהצלחה
 . 4הערות שיש להתייחס אליהן הם :

מצב שבו העובד מילא בטופס

הסבר נרחב

אישור באישורי מס הכנסה בתוקף

העובד צרף תיאום מס לשנה נוכחית ,נדרש להזין את האישור
במערכת השכר

עדכון משרה נוספת

"נדרש להזין אישור מס מפקיד השומה או להפנות את העובד
לפקיד שומה לעריכת תיאום מס"

הכנסה מסוג קצבה וסימן על הכנסה
אחרת

"נדרש להזין אישור מס מפקיד השומה או להפנות את העובד
לפקיד שומה לעריכת תיאום מס"
"העובד הינו נכה  100%ובעל הכנסה נוספת ,נדרש להזין אישור
מס מפקיד השומה או להפנות את העובד לפקיד שומה לעריכת
תיאום מס"

לא נמצא יישוב

"היישוב שהזין עובד אינו תואם את רשימת היישובים במערכת
השכר"
"העובד הינו בעל הכנסה נוספת וצירף אישור לקבלת הטבת יישוב
מזכה ,נדרש להזין אישור מס מפקיד השומה או להפנות את
העובד לפקיד שומה לעריכת תיאום מס"
"עובד עולה חדש/תושב חוזר הזין תאריך בשדה  -לא הייתה לי
הכנסה בישראל מתחילת שנת המס עד לתאריך"...
"העובד סימן בקשה לתיאום מס ללא צירוף אישור מס ,סומנה
אחת מהסיבות המפורטות בטופס ,נדרשת בדיקה"
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מעבר לשנה חדשה
מעבר לשנה חדשה מתבצע באופן אוטומטי בתאריך  01.01לכל שנה
ניתן להיכנס לשנים קודמות דרך בחירת השנה משמאל בדף הבית ולראות את הסטאטוס של הטפסים לכל שנה ושנה .

בהצלחה !
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