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שירות התעסוקה עבורכם בכל זמן ובכל דרך

שירות התעסוקה הישראלי

התקבלת לעבודה.
מזל טוב ובהצלחה!!!

על מנת לקבל את מענק עבודה מרוחקת יש לדווח כל יום כשמגיעים לעבודה. 

? איך מדווחים : 
דיווח  באפליקציית  ״ok2go״                                                                          

 לפני הדיווח יש לוודא כי הגדרת ״מיקום״ מופעלת בסמארטפון, וכן אפשרות גלישת
  .WIFI נתונים או

 פותחים את האפליקציה.  
 לוחצים ״כניסה״ )כפתור ירוק( באמצעות האפליקציה < בוחרים ״כן״ )כפתור ירוק(,

וממתינים לאישור על הדיווח.
 אם הדיווח לא נקלט, יש לצאת מהמבנה, או לשנות מיקום ולנסות שוב עד לאישור על הדיווח.

דיווח טלפוני
 מתקשרים  לאחד המספרים: 050-5005006 או 052-9999006, ולוחצים ״1״.

אם אין קליטה במקום העבודה באופן קבוע, יש לפנות למוקד, ולבדוק אפשרות לדווח בדרך לעבודה.

  הנחיות ודגשים נוספים: 
 יש לדווח כל חודש לפחות 11 ימים בכניסה לעבודה כדי להיות זכאים למענק. עדיף לדווח בכל ימי העבודה כדי להמנע מתקלות.

 אם שוכחים לדווח בבוקר, אפשר לדווח במהלך יום העבודה.
 אין צורך לדווח יציאה.

 אם בחודש מסוים לא דיווחת מספיק לצורך קבלת המענק, ניתן לקבל את המענק גם בחודש הבא.
סך הכל – הינך זכאי לתשלום של 5 חודשים, במהלך 12 חודשים מיום תחילת העבודה.

 שים לב – יתכן כי תתבקש להגיש תלושי שכר כהוכחה לעבודה שעליה דיווחת באמצעות האפליקציה / טלפון.

₪  איך מקבלים את המענק:
כשבוע מסוף חודש, בו דיווחת 11 ימי עבודה או יותר, מקבלים SMS שמזכיר לך לגשת ולקבל את המענק במזומן מכל סניף בנק 

הדואר באמצעות הצגת תעודת זהות או רשיון נהיגה )מומלץ לקחת גם את דף ההסבר המיועד לנציג בנק הדואר(.
לתשומת ליבך: ניתן לקבל את המענק עד 90 יום מסוף חודש העבודה עליו משולם המענק.

   החלפת מכשיר טלפון / מספר נייד:
אם החלפת סמארטפון )ללא החלפת מספר הנייד( – יש להתקין את האפליקציה מחדש  כך:

 נכנסים ל appstore / חנות Play  ומחפשים ״ok2go״.
 מורידים את האפליקציה Clock2Go )של ok2go( )בדר״כ מופיעה ראשונה ברשימה(.

 בוחרים שפה רצויה. מתבקשים להכניס את מספר הטלפון הנייד ומאשרים את תנאי השימוש. מקבלים SMS עם
מספר לאישור. מזינים את מספר הטלפון שלך והאפליקציה אצלך בסמארטפון. 

 אם לא מצליחים להוריד את האפליקציה יש ליצור קשר עם המוקד או עם מתאם ההשמה שלך
)פרטי ההתקשרות בתחתית הדף(.

אם החלפת מספר נייד – יש לעדכן את מתאם ההשמה שלך )פרטי ההתקשרות בתחתית הדף( במספר החדש ורק אחר-כך 
להתקין שוב את האפליקציה )כמפורט בסעיף הקודם(.

לכל בעיה בדיווח או בקבלת המענק יש לפנות למוקד 9687*
או

 למתאם ההשמה שלך: _________________ בטלפון: __________________


