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 רקע .א

ניתן לדווח הצהרות על עמידה בקריטריונים כחלק מתהליכי המיכון ושיפור השירות של אגף משאבי אנוש  .1

  באופן מקוון.אקדמיים 

דיווח ההצהרות מבוצע באמצעות מערכת אינטרנטית אחודה אשר דרכה מדווחות גם הצהרות המחלה,  .2

 .למוסד זמן מלאקדשת המילואים ו

תשע"ו והחל ממועד זה ניתן יהיה לאחזר את כלל ההצהרות אשר  לראשונה בתשנת מופעלתהמערכת  .3

 מדווחות באמצעותה.

 .המערכתמצורף מדריך משתמש לשימוש  .4

    כאןלכניסה לאתר לחץ  .2
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 כניסה למערכת  .ב

 מסך כניסה למערכת:

 

 
 

 

 דגשים :

 .כולל ספרת ביקורת, תעודת זהות משרד הפנים תעודת זהות: מספר  .1

סיסמה זהה לזו באמצעותה נכנסים למערכת הצהרות ) אנוש משאבי סיסמת   סיסמא: .2

 ( מחלה ולמערכת תלוש השכר המקוון   

על הקישור, באמצעות  את הסיסמא ניתן להקיש מקרה בו אינך זוכר בכל שכחת סיסמא ? .3

)הסיסמא תשלח שלח סיסמא חדשה למייל האישי שלך הזדהות פשוטה ת   

  )payroll.com-malamontime@malamמכתובת     

  .ללחוץ על כפתורלאחר הזנת הנתונים יש  .4
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 שכחת סיסמא? .ג

  :לבצע את השלבים הבאיםהסיסמא יש  לצורך שחזור .1

  מספר ת.ז משרד הפנים כולל ספרת ביקורת   : ת.זמספר 

 בפורמט  תאריך לידה  :הזדהות לפי תאריך לידהdd/mm/yyyy  

 לחיצה על כפתור אישור 

 "  תשלח סיסמא חדשה לתא הדוא"ל שלך.אישורלאחר לחיצה על כפתור " .2

 

 

 

 

 

 

לידה: לחץ על לוח השנה  תאריך
 לבחירת תאריך הלידה

 

 ת.ז כולל ספרת ביקורת
 

 לחיצה על הכפתור
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 אופן דיווח ההצהרה .ד

 

 יש לדווח את ההצהרה בהתאם לשלבים הבאים :

 

 כניסה למשימה  .1

 

 

 מכתב הרקטור  .2

 בתום קריאת המכתב יש לסמן "הנני מאשר/ת" .א

 "המשך"לחיצה על  .ב

 

 

 

 כניסה להצהרה
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 :בחירת קריטריונים  .3

סמך זה ניתן לצפות במרוכז בכל הקריטריונים אותם ניתן לבחור. עמידה בשלושה קריטריונים מב

מענק מלא. בעת הבחירה בקריטריון יפתח מסך הסבר על הקריטריון. במקביל ניתן במזכה 

 הסבר תוך עמידה על סימן השאלה בסוף כל שורה.ה אותולצפות ב

 שנה קודמת, יש לבחור שנה ה אינהבמידה ותקופה ההצהרה  .א

 סימון הריבוע שלפני הקריטריון הנבחר .ב

 , מלל חופשי.פירוט לגבי אופן העמידה בקריטריון  .ג

 לחיצה על לחצן  .ד

ולחזור למערכת להשלמת הדיווח      במידה ונדרש השלמת מידע, יש ללחוץ

 במועד מאוחר יותר. 
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 :אישור ההצהרה  .4

לחיצה על לחצן "אישור" תעביר את טופס ההצהרה המקוון לאישור הדיקן. לחיצה על "חזור" 

 ותאפשר את עדכון ההצהרה.תחזיר את הטופס שלב אחד אחורה 

 

 

 

 תמיכה טכנית .ה

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

 ( .8 מ נמוכה מגרסה אקספלורר

 ו/או לכתוב לנו לכתובת: לרכז כ"א ושכר במחלקת כ"אבכל בעיה ו/או שאלה ניתן לפנות  .2

online@savion.huji.ac.il-hr 
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