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 רקע  . א 

מהמערכת  ולהדפיסם  השכר תלושי ב ניתן לצפות  ,כחלק מתהליכי המיכון ושיפור השירות של אגף משאבי אנוש .1

 . 2013משנת  106 -וכן טפסי ה , 2014מתלוש ינואר המקוונת. במערכת נמצאים תלושי שכר 

 מצורף מדריך משתמש לשימוש באתר.  .2

 כאן לכניסה לאתר לחץ  .3
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 כניסה למערכת   . ב 

 מסך כניסה למערכת: 
 

 
 
 

 דגשים : 
 .  6500 :מספר קבוע   חברה:  .1

 . ביקורתהספרת  ללא אפסים בהתחלה, אך עם  תעודת זהות משרד הפנים תעודת זהות: מספר  .2

 , המורכבת מאותיות ומספרים.  אנוש משאבי סיסמת   : הסיסמ .3

  מהקוד הסודי על תלוש השכר, המורכב ממספרים בלבד. שונהסיסמה זו                                 

 באמצעות  ועל הקישור,  להקיש ניתן, הסיסמהאת  ת/אינך זוכר אם ?  הסיסמ שכחת  .4

תשלח הסיסמה . האישי שלךלדוא"ל חדשה סיסמה שלח הזדהות פשוטה ת             

 payroll.com-DoNotReply@malamמכתובת    

 .ללחוץ על כפתור  לאחר הזנת הנתונים יש  .5
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 ? סיסמה שכחת   . ג 

  זיהוי ושאלת טלפון, מספר  אלקטרוני דואר כתובת להזין יתבקש עובד , כללמערכת ראשונית בכניסה .1

 .  הסיסמ לשחזור

אם אין ברשותך מספר נייד, יש לרשום   .משוב  ומספר נייד ישמשו ליצירת האלקטרוני הדואר כתובת .2

 מספר טלפון אישי אחר. 

  יש למלא את השדות הבאים:הסיסמה  לצורך שחזור .3

  6500   חברה : •

 משרד הפנים כולל ספרת ביקורת זהותמספר   מספר עובד :  •

  תאריך לידה או שאלת אימות : בחירת שיטת הזדהות •

 סיסמה לחץ לשחזור  •

 שלך.האישי חדשה לדוא"ל סיסמה "  תשלח סיסמהלאחר לחיצה על כפתור "שחזור  .4
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   106וטפסי  צפייה בתלושי שכר   . ד 

המאוחר (או חודש הכניסה לעבודה  2014מתלוש ינואר ולהדפיסם תלושי השכר שלך בניתן לצפות  .1

המאוחר (שנת הקליטה באוניברסיטה מ או  2013מהטופס לשנת   106טפסי בוכן  )ניהםימב

 .)ניהםימב

6500 

 ת.ז כולל ספרת ביקורת 
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 לצפיה בתלוש השכר יש לגלול כלפי מטה עד לחודש השכר הרצוי וללחוץ על   .2

 יש ללחוץ על הקישור    106לצפיה בטפסי  .3

 (ראה חץ) 106לחיצה על לשונית טפסי  .4

 

 

 

 

 לצפיה בתלושי השכר  ישראליישראל 
 

לשונית גישה  
 106לטפסי 

 

 106לצפיה בטפסי 
 

 106לצפיה בטפסי 
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 תמיכה טכנית  . ה 

בשתי הגרסאות האחרונות בלבד. ( אין תמיכה בדפדפן   הדפדפנים בכלל תומכת המערכת :  דפדפנים .1

 ) . 8 מ נמוכה מגרסה אקספלורר

 . 1024X768 של מינימום  ברזולוציית תומכת  המערכת : מסך תרזולוציי .2

 PDF READERעל המחשב תוכנת   להתקיןלצורך צפיה בתלושים יש  .3

 https://www.huji.ac.il/mysalaryהלינק המלא לאתר:  .4

 . ניידים  טלפונים באמצעות תלושים בהצגת תומכת אינה המערכת של הנוכחית הגרסה .5

לפנות למוקד   יש ,106בעיות בפתיחת קבצי התלוש/בכניסה למערכת או  טכניותבמקרה של בעיות  .6

  ithuji@savion.huji.ac.il"ל בדוא או  5883450-02התמיכה של רשות המחשוב בטלפון 

 ניתן לפנות לעוזרי המנהל ביחידה ו/או לכתוב לנו לכתובת: ,שאלה אובכל בעיה  .7

online@savion.huji.ac.il-hr 
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