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מהו הפורטל ?
 פורטל התלושים ממוקם בכתובת emun.co.il/portal )להלן: "האתר"( 

מאפשר גישה לעובדי הקבוצה לצפייה בתלוש השכר האישי.
הגישה לאתר הינה אישית ונדרשים שם משתמש וסיסמה.

מדי חודש, התלושים יועלו לאתר, על מנת לאפשר לכל עובד להכנס באופן עצמאי 
לאתר ולצפות בו לאחר פתיחת התלוש המוצפן. 

במסמך זה מוגדרות הפעולות שהינך נדרש על מנת  לצפות בתלוש השכר באתר.

אופן ההתחברות: 
 www.emun.co.il/portal יש להתחבר לאתר האינטרנט בכתובת

יש להקליד את מספר החברה בה הינך עובד)בהתאם לטבלה שלהלן( -
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לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור התחברות באופן הבא -3.

הקלד את מספר 
החברה אליה אתה 

שייך המספר נשלח 
אליך בסמס



במסך הבא, עליך להזדהות באמצעות שם או מספר עובד וסיסמא.

תתבצע ע"י מילוי השם הפרטי ולאחריו שם המשפחה באופן הבא - 

הזדהות לפי מספר עובד
תתבצע עם מספר עובד והסיסמא שנמסרה לך באופן הבא -

הזדהות לפי שם העובד
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יש להקליד תחילה 
את השם הפרטי  



בפעם הראשונה שתיכנסו למסך זה תתבקשו להחליף את הסיסמא לסיסמא חדשה.
נא הקפידו על סיסמה חזקה וכן הקפידו לשמור את הסיסמא במקום נגיש

מסך כניסה לפורטל
בלחיצה על כפתור התחברות יוצג לכם המסך הבא בפורטל

לאחר הכניסה לפורטל- עליכם לבחור את חודש התלוש ולבחור בכפתור "תצוגה".

צפייה בתלוש באמצעות סיסמא
התלוש מוגן בסיסמה. יש להקליד את הסיסמה שקיבלת כדי לצפות בתלוש.
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הקש סיסמא ראשונית

 הקלד פעמיים 
סיסמא חדשה



במסך המתקבל תוכל לבחור לקבל הסיסמא לפי מספר עובד או שם עובד
בנוסף, במסך תוכל לבחור לקבל הסיסמא במייל או בהודעת טקסט

שים לב במידה ותבחר לקבל הסיסמא בהודעת דואר אלקטרוני עייך להקליד את כתובת 
הדואר האלקטרוני הרשומה בתיקך במוקד אמון.

במידה ותבחר לשחזר סיסמא באמצעות הודעת טקסט עלייך להזין את מספר 
הטלפון הרשום בתיק העובד שלך במוקד אמון

בכל בעיה ניתן לפנות במייל לכתובת koralm@emun.co.il או 
לגברת קורל מזרחי ממחלקת שכר בטלפון 03-5395590.

 שחזור סיסמא
במידה ושכחת סיסמא ניתן לבקש סיסמא חדשה

לחץ על "שכחת סיסמא?"
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