
י העובדים"הדרכה למילוי ע
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אלקטרוני101תהליך עדכון נתונים לטופס . א

להלן יפורט תהליך עדכון ואישור  •
:אלקטרוני101נתונים בטופס 

הינו טופס אשר העובד מצהיר על 101טופס 1.
שינויים שחלו בפרטיו האישיים לצורך חישוב 

.המס
לאור השינויים שחלו בתקנות מס הכנסה  2.

כל עובד מחויב למלא  2014החל מינואר 
:101טופס 

.קלנדריתבראשית כל שנה –פעם בשנה . א
.בכל פעם שחלים שינויים בפרטיו האישיים. ב

מעסיק אישור

כאסמכתאות מסמכים צירוף

טופס 101מילוי

בכתובת101ניתן להיעזר בסרטון הדרכה למילוי טופס 
https://www.youtube.com/watch?v=m97H0mdjJzU
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כניסה למערכת. ב

:הכניסה למערכת תתבצע דרך כתובת האתר. א

https://payroll.malam.com/290.

.בשדה מספר משרד290יש להקיש מספר משרד . ב

בשדה  , יש להקיש מספר זהות כולל ספרת ביקורת. ג

(.בהתחלה0ללא )מספר זהות

כפי שמופיע  , יש להקיש סיסמא בשדה סיסמא. ד

.ת/בתלוש המשכורת של העובד

.  לאחרת הזנת הנתונים יש ללחוץ על כפתור כניסה. ה
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השלמת פרטים לצורך שחזור סיסמא ושליחת הודעות לעובד. ג

יתבקש להזין  /ת ת/כל עובד, בכניסה ראשונית למערכת1.

מספר טלפון ושאלת זיהוי לשחזור  , כתובת דואר אלקטרוני

.סיסמא

כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הנייד ישמשו ליצירת  2.

.ומעקב לאישורו101משוב בנוגע לשלבי מילוי של טופס 

לאחר הזנת כתובת מייל ותשובה לשאלת זיהוי יש ללחוץ  3.

.על כפתוח אישור לשמירת הנתונים
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:  שחזור באמצעות קישור שכחתי סיסמא•

שחזור סיסמא. ד

:אופציות3אפשר לשחזרה ב , ה את הסיסמא/ת שכח/במקרה בו העובד
.י לחיצה על קישור שכחתי סיסמא"ע. א
.י שחזור לפי תאריך לידה"ע. ב
תשובה-באמצעות מנגנון שאלה . ג
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תשובה-שחזור סיסמא באמצעות מנגנון שאלה 
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תישלח סיסמא זמנית לכתובת  , בתום הליך שחזור הסיסמא
.  כפי שהוזנה במסך עדכון השלמת פרטים, ל"דוא

ת יתבקש להחליפה  /מיד לאחר הזנת הסיסמא הזמנית העובד
.לסיסמא קבועה

:לשם כך יופיע המסך כדלקמן

סיסמא צריכה 
6להיות בעלת 
תווים לפחות 

ולהכיל לפחות  אות 
( אנגלית)לטינית 

.אחת וספרה אחת
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101מילוי ועריכת טופס . ה

לאחר שלב ההזדהות ייפתח המסך להלן בו יש ללחוץ על כפתור  
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של העובד נמצא בשלב של מילוי עובד 101במידה וטופס 
עליו להמשיך  , חדש101לא יתאפשר לעובד למלא טופס 

.שכבר נוצר101לערוך את טופס 
לכניסה לטופס להמשך העריכה יש ללחוץ על כפתור  
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חדש או על כפתור  101לחיצה על כפתור מילוי טופס 
:העריכה תפתח את המסך הבא
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:שלבים6תהליך מילוי הטופס כולל 

.בדיקת פרטי המעסיק. א

במקרה הצורך )ת /עריכת פרטים אישיים של העובד. ב

.בת הזוג/ מצב משפחת ופרטי בן, לרבות כתובת( כמובן

.עריכת פרטי הילדים לפי העניין/ מילוי / בדיקת . ג

.דיווח על הכנסות מכל המקורות. ד

.או זיכויים ממס הכנסה/מילוי שדות לבקשת פטורים ו. ה

.חתימה על הצהרה ושליחת הטופס לבדיקת המעסיק. ו
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ניתן לדלג בין השלבים באמצעות לחיצה על 
:הקישור הרלוונטי בשורת פירוט השלבים כדלקמן

או באמצעות הכפתורים  

הממוקמים בחלק התחתון של המסך
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:אלקטרוני101דגשים למילוי טופס 

יש לבדוק את נכונות הנתונים  , חלק מהנתונים נשתלים אוטומטית ממערכת השכר1.

.נתונים בהתאם/ עדכוני פרטים / ובמידת הצורך לערוך שינויים 

.ישנם שדות חובה למילוי שבלעדיהם לא תתאפשר השלמת תהליך המילוי2.

:להלן הדגשים למילוי החלקים השונים של הטופס3.
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.מסך זה מוזן אוטומטית על ידי המערכת ואינו ניתן לשינוי

:  מסך זה מחולק לשניים

ת  /פרטי העובד1.

בת הזוג/פרטי בן2.
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.יש לוודא כי הפרטים המדווחים אכן זהים לפרטים המופיעים בתעודת הזהות-א

.במידה והפרטים אינם זהים יש לעדכנם ולצרף צילום של תעודת הזהות כולל הספח-ב

.ה רק אם יש אישור פקיד שומה ולצרף את האישור/ניתן לסמן מצב משפחתי פרוד-ג

:  לצירוף אסמכתאות יש ללחוץ על הכפתור-ד

אז נדרש לבחור את שם  , אם סומן כן. שדה חבר בקופת חולים הינו שדה רשות ואין חובה לסמנו-ה

.ת/ת העובד/קופת החולים שבה מבוטח
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.ת/אה במצב משפחתי בחלק בפרטי העובד/ניתן למלא חלק זה רק אם סומן נשוי-א

יש לעדכנם ולצרף צילום של תעודת הזהות  , בת הזוג/ במידה ויש שינוי בפרטי בן -ב

.כולל הספח

.בת הזוג/ בפרק זה חובה לסמן האם אין או יש הכנסה לבן -ג

:אז חובה לסמן מקור ההכנסה, בת הזוג/ אם סומן שיש הכנסה לבן -ד

או הכנסה אחרת/עסק      ו/ קצבה / עבודה 
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.שנים19במסך זה יש לדווח את פרטי הילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 

למלא באותה השורה את השדות                 חובה, במידה ונרשמו פרטים באחת השורות-א

.מספר זהות ותאריך לידה, שם

.נמצא בחזקתייש לסמן זאת בעמודה שכותרתה , ת/במקרה בו הילד נמצא בחזקת העובד-ב

צירוף אישור על קבלת קצבת  מחייבת בגינו קצבת ילדים /סימון בעמודה שכותרתה מקבל-ג

.ה/אישה נשואה או אלמןבמקרה של למעט, ילדים מהמוסד לביטוח לאומי
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:מסך זה מחולק לשניים

ממעביד זההכנסותיפרטים על 1.

פרטים על הכנסות אחרות2.
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בסעיף זה נדרש לדווח פרטים על -א

.הכנסות ממעסיק נוכחי

י סימון  "סעיף זה ימולא אוטומטית ע-ב

.  משכורת חודשסוג הכנסה 

תחילת העבודה בשנת  שדה תאריך -ג

תאריך של  ימולא אוטומטית על המס 

. בינואר של שנת הדיווח1

1עובד שהחל את עבודתו לאחר ה -ד

יצטרך לשנות את התאריך  בינואר 

ת את /ה העובד/לתאריך שבו התחיל

.העבודה בפועל אצל המעסיק הנוכחי
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.סעיף זה הינו סעיף חובה למילוי-א

בסעיף זה נדרש לדווח פרטים על -ב

(.באם ישנן כאלה)הכנסות אחרות 

:האפשרויות2יש לבחור אחת מ -ג

.אין לי הכנסות אחרות לרבות מלגות1.

:יש לי הכנסות אחרות כמפורט להלן2.

עובד שמילא כי יש לו הכנסות  
7אחרות חייב לבחור את אחת מ 

.האפשרויות המפורטות בחלק זה
בבחירת סוג ההכנסה  להעזרניתן 

י לחיצה על הסימן      המופיע  "ע
.מול כל סוג הכנסה
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:מסך זה מחולק לשני חלקים
זיכוי/ פטור . א
תאום מס. ב

זיכוי/ פטור . א

ת זיכוי  /ת מבקש/חלק זה ימולא במידה והעובד1.

.או פטור ממס מסיבות שונות

,  להבהרות על אופן מילוי השדות בפרק זה2.

י הלחיצה  "אפשר להיעזר בהודעות הסבר ע

על הסימן     המופיע בכל שדה המצריך  

.הבהרות וביאורים

.  לחלק מהסעיפים נדרש לצרף אסמכתא3.

לצורך צירוף אסמכתאות יש ללחוץ על 

.הכפתור

במקרה בו יסומן שדה עם בקשת הטבת מס  4.

הודעת  ת לה תתקבל /ה זכאי/ת אינו/שהעובד

.שגיאה בצבע אדום 23



ת תיאום /ת מבקש/חלק זה ימולא במידה והעובד. א

:  מס מאחת הסיבות שלהלן

  לא הייתה לי הכנסה מתחילת שנת המס

.הנוכחית עד לתחילת עבודתי אצל מעביד זה

  יש לי הכנסות נוספות ממשכורת כמפורט

להלן

פקיד השומה אישר תיאום לפי אישור מצורף

פקיד השומה אישר תיאום  אם סומנה האפשרות . ב

אישור תיאום לצרףחובהאזי , לפי אישור מצורף

.מס מפקיד השומה

לצירוף אישור תיאום מס מפקיד השומה יש ללחוץ . ג

על הכפתור
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צרוף מסמכים

:ניתן לצרף מסמכים השמורים במחשב כאסמכתאות באופן הבא

:לחיצה על כפתור              תפתח את המסך הבא
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לטעינת המסמך הסרוק יש ללחוץ על כפתור                            אשר יפתח  

חלון שבאמצעותו אפשר להגיע למסמך הסרוק והשמור במחשב האישי של  

:open/ יש לסמל את המסמך הרלוונטי וללחוץ על כפתור פתח . ת/העובד
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י לחיצה על           "לאחר טעינת המסמך הסרוק אפשר יהיה לצפות בו ע

י לחיצה על      "או למחוק אותו ע
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שמירה כטיוטה 

בתחתית מסך המילוי יש ללחוץ על צלמית  , לשם שמירת הטופס כטיוטה

.  לחיצה על צלמית                 תפעיל מנגנון התראות במקרה בו הטופס לא מולא כנדרש

במקרה כזה בתחתית המסך תופיע הודעה עם סימן           על מספר שדות שמולאו באופן  

.  לא תקין

חלון עם פירוט שגיאות  " תקפיץ"לתיקון יש ללחוץ על צלמית          לחיצה על צלמית         

לחיצה על צלמית          מתוך חלון עם פירוט שגיאות במילוי  . כמוצג להלן, במילוי הטופס

:תפנה למסך הרלוונטי שבו יש לבצע את התיקון הנדרש, הטופס
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הדפסת הטופס

בתחתית מסך המילוי יש ללחוץ על צלמית, לשם הדפסת הטופס1.

.ההדפסה תכלול את הטופס עצמו יחד עם כל הצרופות2.

:ישנם שני מצבי הדפסה3.

.המופיעה באלכסון" טיוטה"על הטופס תוטבע , במקרה בו טרם הושלם מילוי הטופס. א

הטופס המודפס יופק ללא סימן מים  , י  העובד"במקרה בו הושלם מילוי הטופס ואושר ע. ב

.באמצע הטופס
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הדפסת טופס לא מושלם
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י העובד"הדפסת טופס מלא ומאושר ע
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מסמכים והצהרה

.בחלק זה אפשר לראות ולצפות בכל הצרופות תוך ציון הסעיף שבמסגרתו צורפה האסמכתא ותאריך הצרוף-א

לצפייה במסמך המצורף יש ללחוץ על צלמית  -ב

למחיקת המסמך יש ללחוץ על צלמית  , אפשר למחוק מסמך שצורף-ג
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הצהרה

ת  /בתום השלמת הפרטים ולפני שליחת הטופס לבדיקת ואישור המעסיק יש לסמן שהעובד

לא ניתן , ללא סימון        בחלק ההצהרה. ת את ההצהרה המופיעה בפרק זה/ה ומאשר/קרא

.יהיה להשלים מילוי הטופס ושליחתו לבדיקת המעסיק
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ת /העובד, בכדי להשלים את פעולת אישור ההצהרה

:ה למערכת/יידרש להזין את הסיסמא באמצעותה נכנס/ת
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מילוי עובד"במסך הכניסה ישתנה השלב מ , השכר ' במקרה בו נשמר בהצלחה ונשלח למח  "

". י העובד"אושר ע"ל 

כל שינוי יחייב  –יוכל להמשיך לערוך אותו /ת ת/י המעסיק העובד"כל עוד הטופס לא אושר ע

.מחדש לאשר את ההצהרה

י "אושר ע"ל " י העובד"אושר ע"יתעדכן מ המעסיק השלב י "אחרי שהטופס ייבדק ויאושר ע

אלא ליצור מהדורה נוספת  , ואז לא יתאפשר יותר להמשיך לערוך את הטופס הקיים" המעסיק

.של הטופס בגין אותה שנת המס
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,  היה והטופס לא מולא כנדרש או שלא מולאו שדות חובה

:חלון עם פירוט שגיאות במילוי הטופס" יוקפץ"

o  לחיצה על צלמית לתיקון מתוך

חלון עם פירוט שגיאות במילוי  

תפנה למסך הרלוונטי  , הטופס

שבו יש לבצע את התיקון 

.הנדרש

o לתשומת הלב כל שינוי המבוצע

בטופס יחייב ביצוע תהליך  

ההצהרה מחדש תוך הזנת 

.הסיסמא
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ח נמצאים קישורים"ביההאינטרנט של באתר 
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:קישורים

לחוברת ההדרכה,

 היוטיובלסרטון

 101למילוי טופס
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