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 לסטודנט לפי שעות  דיווח ועדכון נוכחות מדריך ל
 
 

 

 כניסה למערכת
 

 

 http://in.bgu.ac.il/Pages/default.aspxדף הבית של האוניברסיטה: ל סלהיכנ יש 

   .יש לעמוד עם הסמן על "לסטודנטים"

 האפשרות "דיווח נוכחות בעבודה" כך תקושר לאתר על יק " יש להקלקריירה ועבודהתחת "

 חילן נט.  –הנוכחות הממוחשבת 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

במידה והינך סטודנט שאינו לומד באוניברסיטה,   לצורך כניסה וזיהוי, עליך להקליד נתוניך האישיים.

 .08:30-15:30בין השעות   1, חדר  58לבניין עם תעודה מזהה  למחשוב  עליך לגשת
 

 

 

http://in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx
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 בדף הבית מופיעות הודעות חשובות המפרטות:  

 מועד אחרון לעדכון ואישור הנוכחות באמצעות האתר  ✓

 "מנוי אינו פעיל"הסבר והדרכה בהצגת הערה  ✓

 
 

 :  עיקריים בנוסף מופיעים שני חוצצים

 נוכחות. חוצץ תיק אישי וחוצץ 
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   תיק אישיחוצץ 

 

 )כותרות התפריטים בצד ימין(: הבאים םתפריטי קיימים ה חוצץ זהתחת 

   פי שהועברו על ידך ליחידה להעסקת סטודנטים. כיופיעו פרטיך האישיים "פרטים אישיים" תחתיו   ✓

 "שכר" תחתיו יופיעו תלושי שכרך. ✓

 .     106וטופס  101טופס  ותחתיו יוצג –"שאילתות וטפסים"  ✓

 

 
 

 

 

 נוכחות
 

 נוכחותחוצץ 

 

 )כותרות התפריטים בצד ימין(:הבאים  תפריטיםתחת חוצץ זה קיימים ה
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 "דיווחים"   ✓

 "שאילתות וטפסים"   ✓

 

 להלן פירוט כללי הנוכחות באוניברסיטה: 

עליך  ,לצורך החתמת הנוכחות את כרטיס הסטודנט שברשותךשמגנטת במחלקת הבטחון לאחר  ✓

ה על  המופיע יש לשים לב לשעה .בכניסה וביציאה מהעבודה באופן אישי להחתים כרטיס נוכחות

. במידת הצורך יש לשנות המגנוט  הכרטיס ובהתאם להגעתך או צאתך מהעבודה להחתים –ג הצ

   שעון המגנטי.הלחצן המתאים בליציאה/ כניסה באמצעות 

 העסקתך אפשרית בהתאם למסגרת שעות העבודה שהוגדרו על ידי הממונה במנוי העסקתך.   ✓

 . ימים ברצף 7ור הינו בתנאי שלא תעבוד ישהא –יג כחרבמידה ואושרה עבודתך בשבת ו/ או בחג 

 

 מסך דיווח ועדכון

 

ניתן לראות את דיווח הנוכחות לחודש הנבחר במלואו, ואת מספר השעות שבוצעו בכל יום   .1

 בחודש.  

 כל יום מוצג בצבע בהתאם למקרא המופיע משמאל.

מים מקש "י לחוץ עללתצוגה מפורטת יש לבחור את הימים בהם אתה מעוניין לבצע עדכון ול  .2

 נבחרים". 

 הימים יוצגו בחלק התחתון של המסך.           

שעת כניסה, שעת  יש להקליד בטור "דיווח ידני" –לדיווח ו/או  ביצוע תיקונים בימים נבחרים  .3

 יציאה ולבחור נושא ואת סוג הדיווח. 

 ווח( סוגי די)להלן טבלת  יש לשים לב : ישנם סוגי דיווח המחייבים צירוף אישור סרוק ✓
 

 
 

 

 

 
 בסיום הדיווח הידני יש לבצע שמירה.  .4

 במידה וקיימת שגיאה, סיבת השגיאה תופיע בצבע אדום.   .5

 כל דיווח ידני דורש אישור של ממונה.

חשוב לשים לב  
האחרון  לתאריך 

בו נאספו הנתונים  
 משעוני הנוכחות 

יש לעמוד על 
הימים לעדכון  

ולסמן אותם 
בעזרת העכבר.  

יש ללחוץ על   
"ימים נבחרים" 
ע"מ שיתווספו 
 לטבלת העדכון
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 דיווחים המגיעים משעון הנוכחות מאושרים אוטומטית. 

 שינוי של דיווח שכבר אושר יחייב פעולת אישור מחודשת.  .6

שכל הדיווחים הידניים אושרו ושלא קיימות שגיאות או  ווחיםז דיריכו סךמיש לעקוב ולבדוק ב .7

 הערות חריגות.  

 
 

 טבלת סוגי דיווח :

 

 צירוף אישור  סוג דיווח נושא 

  עבודה נוכחות 

  עבודה מהבית   

   

 חובה  מחלה  מחלה 

 חובה  מחלה משפחתית   

 חובה  מחלת הורה   

 חובה  מחלת בן/בת זוג   

 חובה  ג ן בת זוהיעדרות בגי  

 חובה  טיפת חלב   

 אבל 

  אבל  

 

 

 

 

 

 

 טבלת דיווחים שגויים :

 

 ההודעה המוצגת נושא 

 שעות ביום  12עבודה מעל 
   –כמות השעות של הדיווח היומי חורג מהמותר 

 נדרש אישור מש"א 

 עבודה פחות ממינימום 

 דקות( 15-)פחות מ 
 םלא ישול -דיווח "עבודה" מתחת לכמות נדרשת 

 אין לדווח עבודה ביום זה ללא אישור מש"א  חירות ה בבעבוד

 מינוי לא פעיל מינוי לא פעיל 

 

 

 
 

עליך לפנות   –במקרה שאין מנוי פעיל שעות המופיעות כ"שגיאה" אינן מאושרות לתשלום. שים לב, 

   .במועד לא נוכל לטפל בשכרך –פעיל  והמנוי אינובמידה בדחיפות לממונה שלך לשם הסדרת המנוי. 

 

 

 

 מסך ריכוז דיווחים 

 

 במסך זה מוצגים כל דיווחי הנוכחות שלך לחודש נתון כולל הדיווחים הידניים שבוצעו.  
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 ניתן לדפדף בין החודשים בעזרת תיבת הבחירה המופיעה בחלקו העליון של המסך. 

 על ידי הקלקה כפולה על תאריך נבחר.מסך דיווח ועדכון בנוסף ניתן לנווט ל

 

 

 
 

 

 עים בוורוד הם דיווחים שגויים או שאינם מלאים ויש להשלימם. דיווחים הצבו

 

דיווח לא מאושר יופיע במסך ריכוז דיווחים בצבע צהוב )לאחר האישור יוצג כשורה לבנה בדומה  

 לדיווחים המגיעים משעון נוכחות המאושרים אוטומטית(. 

 

 

  –או מאושר חלקית/במידה ודיווח אינו מאושר ע"י הממונה או מש"א  ו   

 יש לוודא אישור סופי ותקין לפני המועד האחרון לעדכון,  

 המפורסם מדי חודש בכניסה למערכת  בדף הבית.

 
 

 
 

 

 מסך גיליון מנותח

 

 בגיליון המנותח ניתן לצפות בנתוני הנוכחות המחושבים.  
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 במסך המקדים יש לבחור בחודש מבוקש. 

 

 

 
 .ללילה הקודם להפקתוודכנים עבמסך זה מוצגים נתוני נוכחות מ

 הנתונים כוללים דיווחי נוכחות, מכסת שעות  מקסימלית ומכסת ש"נ חודשית. 

 

 

 
 

 

יתעדכנו במסך    המחלהוהיתרות במוני  מעובד סופילאחר עיבוד נוכחות חודשי תוחלף התצוגה בגיליון 

 . פירוט ההיעדרויות

 

עדכונים שבוצעו ידנית באתר חילן נט לפי ת בותוכל לצפ – "יומן תיקונים"תחת  בתפריט "דיווחים"

 .התקופה שתבקש להציג
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העוקב לכל חודש  09 -לחודש ומועבר לחשבון הבנק שלך ב 31עד  01השכר מחושב לתקופה שבין 

 עבור החודש שחלף. 

עד  01 תקופה שביןבתאום איתו בת צעיהעבודה שבשעות  לדוגמה, שכר חודש ינואר: על הממונה לאשר

 לחודש פברואר והשכר יועבר לחשבון  הבנק שלך  01 -אר. עליו לאשר הנוכחות עד הולינ  31

. חילן נט מערכתאמצעות רטרואקטיבי בלא ניתן לבצע דיווח ואישור נוכחות . פברואר לחודש 09 -ב

 המועד האחרון לדיווח ואישור נוכחות מופיע בדף הבית בכניסה לחילן נט.

 

 - רטרואקטיבינוכחות אישור 

מנת שנוכל לטפל בשכרך רטרואקטיבית , עליך להפיק גיליון מנותח לחודש הרלוונטי ולהדפיסו.   לע

לאישור הממונה ח "להעביר הדו במידה ויש תיקונים עליך לתקן ידנית ולנמק מדוע מועבר רטרו. יש

  המאושר ליחידה להעסקת סטודנטים כדי ששכרך יועבר)חתימה וחותמת( ולאחר מכן להעביר הדו"ח 

 במקרה זה השכר יועבר לחשבון הבנק שלך בשכר הקרוב ביותר להגשת הדו"ח הרטרו'.  אליך בהקדם. 

 

 אישורי מחלה 

  לתשלום. עבורך שאושרו בכל חודש תזוכה במכסת שעות מחלה בהתאם לשעות העבודה 

 כסת שעות מחלה מופיעה בתלוש השכר שלך.    מ

 . מחלה הינו בהתאם לחוקהתשלום בגין ימי ה

נט ולצרף האישור למערכת -עליך לדווח ימי המחלה במערכת חילן –ידה ונעדרת מהעבודה בשל מחלה מב

 . pdfכקובץ 

 

 שעות טיפת חלב 

זכאית לשעות טיפת חלב המיועדות לשם פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות  עובדת הרה

לד, לרבות בדיקות הנערכות מחוץ  ילהריון, הנעשים על ידי רופא נשים או בתחנה לבריאות האם וה

 הפניית התחנה.  פי לתחנה על

עליך להודיע ליחידה להעסקת סטודנטים בדבר הריונך ותאריך צפוי ללידה. בהתאם לכך תזוכי במכסת  

שעות טיפת  20 -שעות חודשיות( זכאית ל 90שעות טיפת חלב: עובדת המועסקת עד חצי משרה )עד 

שעות טיפת חלב.   40 –שעות חודשיות( זכאית ל  182ל  91לאה )בין מחלב. עובדת המועסקת עד משרה 

במידה ונעדרת מסיבה זו עלייך לדווח ההיעדרות בחילן נט ולצרף אישור רפואי המפרט שעות ההיעדרות 

 בשל בדיקות הקשורות להריון. 

 התשלום יבוצע בהתאם לאישור ועד להשלמת ערך יום.

 

 מילואים ימי אישור 

למחלקת שכר בבית הסנאט  על ביצוע ימי המילואים ן ימי מילואים, עליך להגיש אישור ילצורך החזר בג

זכה אותך בשכר הקרוב להגשת תתבע את ביטוח לאומי ובמקביל מחלקת שכר ת. 1קומה  129חדר 

 אישור המילואים.    

 

 .ונשמח לעמוד לשרותך הננו מאחלים לך הצלחה בעבודה

 

 
 ( באגף החדש.  1)קומה   116נטים ממוקם בבית הסטודנט, חדר  דסטו  משרד היחידה להעסקת 

 11:30 –  08:30שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' בין השעות  

   14:00  –  12:00יום ג' בין השעות         

 בכל חודש לא תתקיים קבלת קהל עקב סגירת שכר.   04עד   01בין הימים        


