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 זכאות הבראה .1
 

מאפשרת תשלום לכל העובדים הזכאים  טריו. בכל שנה נדרשים המעסיקים לשלם הבראה לעובדיהם
 .בהתאם לזכאות השנתית או בהתאם ליתרת הזכאות

תתבקש לבחור לאיזו קבוצת עובדים " זכאות להבראה"בכניסה למסך 
ש גם להגדיר את מינימום תתבק. לכל העובדים, או, לשלם את ההבראה

לפי החוק זכאי עובד לתשלום )חודשי העבודה המזכים בהבראה 
ותתבקש להגדיר אם ברצונך לשלם ( חודש 21הבראה לאחר עבודה של 

תשלום ההבראה בדרך . הבראה לפי יתרת זכאות או לפי זכאות שנתית
 !זו מותנה בהגדרת הסכמי הבראה לעובדים 

 
הגדר את תעריף . רשימת העובדים ומספר ימי ההבראה להם הם זכאים לאחר סיום ההגדרות תתקבל

, התעריף והכמות יועברו לתלוש העובד( ראה למטה– ניתן להעתיקו כל העובדים מתפריט עריכה)ההבראה 
 .וניצול ההבראה ירשם בטבלת ההיעדרויות של אותו עובד

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק שדה

, לכל השורות את אותו נתון, הניתן להעתיק נתונים לשורה  הבא
העתקת השדה משמשת בעיקר בקלט . או לשורות הריקות בלבד

למשל כשרוצים לשנות לכל העובדים בבת אחת  את , אורכי
, הבראה, מחלה)ניתן לשימוש בחוזי העבודה . תעריף ההבראה

ניתן להעתיק , לאחר שמגיעים לזכאות המרבית, שם( חופשה
 .זכאות זו גם לשנים הבאות
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 הסכמיםהגדרת  .2
 

הבראה או מחלה בחר באחד , להגדרת הסכם חופשה
הסכמי חופשה והבראה מגדירים את הזכאות של .  מהם

שים לב . בהתאם לוותק, העובד לימי חופשה שנתיים
המופיעים כאן הם רק לדוגמא ואין בהצגתם " הסכמים"שה

בחר הסכם , לצפייה או עריכת הסכם.  הדרכה או המלצה
להגדרת הסכם חדש  הקלק על .  מרשימת ההסכמים

מקש       
לפי , להגדיר לחברה מספר הסכמים ניתן 

 העדרות<עובדבמסך . ההסכמים כאן הם לדוגמה. הצורך
ובהתאם לכך יזוכה , יש לשייך את העובד לאחד ההסכמים

הגדרת ימי ההבראה נעשית  .כרטיס החופשה של העובד
 . באופן זהה

בחר הסכם מרשימת , לצפייה או שינוי הסכם מחלה
 להסכם חדש  F9או הקש , ההסכמים

                                            
 

 עדרותיה .3
 

 
מילואים , מחלה, כל  ההתחשבנות עם העובד לגבי יתרות וניצול ימי החופש במסך העדרות מנוהלת 

 .והבראה
 

 
 

 (.או העדרות, מילואים, מחלה, חופשה)תאור כרטיס ההעדרות   -     שם
 .יתרת ההעדרות כפי שהועברה מהחודש הקודם – קודמת  יתרה
, ימי מחלה 5אם שולמו , לדוגמה. העברה אוטומטית. מספר הימים ששולם עבורם בתלוש השכר  - ניצול

 . 5הניצול שיועבר למסך זה יהיה 
 (מהכמות שנרשמה בשכר. )אם ברצונך להכתיב למערכת ניצול שונה ממה ששולםV סמן   – ניצול ידני
 .רשום את ימי הניצול שברצונך להכתיב למערכת – ניצול ידני

 .העדרות<בדבהתאם להגדרות במסך עו, הזיכוי השנתי המגיע לעובד – שנתי
 .העדרות<אם ברצונך להכתיב למערכת זכאות שנתית שונה ממה שהוגדר במסך עובדV סמן   - שנתי ידני

 .העדרות<בהתאם להגדרות במסך עובד, התוספת המחושבת של הזכאות – תוספת החודש
 .שינוי של התוספת המחושבת של הזכאות השנתית  - שינוי ידני

 .לאחר רישום צבירה וניצול, היתרת העדרות לחודש ז  -  יתרה
 

 דוחות .4
 

, זכאות ויתרה סופית של ימי חופשה, ניצול, דיווח על יתרה התחלתית. דוחות היעדרות של העובדים
 .מחלה ומילואים, הבראה

 

 5חופשה  הבראה
 ימים

 ימים 6חופשה 

 

 

 


