
 הסבר לגורם מאשר – הגשת בקשה ממוחשבת למענק קריטריונים

 

הגשת הבקשה למענק  ,שמחים לעדכן שהחל מהשנה אנוכחלק משיפור השירות והנגשת המידע, 

 קריטריונים תתבצע באמצעות המערכת הממוחשבת החדשה, ולא בטופס ידני כבשנים קודמות.

משנה זו הינו ראש המחלקה ולא הדיקן הגורם המאשר החל , מרכזתהועדה העל פי הנחיות 

 שדורשים אישור חריג. ,טופס יעבור לאישור ממונה עקיף רק במקרים שהוגדרו במערכתה והרקטור.

 דיקן יאשר טפסים של ראשי מחלקות, ורקטור יאשר את טפסי הדיקנים.

 אישורים. לבאופן אוטומטי ושליחתו, הטופס יועבר  ע"י חבר הסגל לאחר מילוי הטופס

 

 ממוחשבות.הקריטריונים האישור בקשות טרם  את ההנחיות להלןלקרוא בעיון לך אנו ממליצים 

 אנו לרשותך לסיוע.

 כתובת מייל טלפון תפקיד שם

 bananii@bgu.ac.il 08-6472618 רמ"ד סגל אקדמי בכיר יפעת בנני

 levilil@bgu.ac.il 08-6472668 רמ"ד סגל אקדמי בכיר ע. לילך דוידוביץ
 hirik@bgu.ac.il 08-6461238 עוזרת ראשית לרקטור אל גוזלן-בת

 

 לאישור טופס קריטריונים  הנחיות

 כניסה למערכת הינה באמצעות הקישור הבא: 

https://bgucr4u.bgu.ac.il/ords/f?p=132:101 

 , על מנת להימנע מתקלות טכניות. (chrome)להיכנס לקישור בסביבת כרום מומלץ 

יופיע בצדו פתח דף האינטרנט ותפריט הפעולות י ,לאחר כניסה למערכת בדפדפן כרום והזדהות

 הימני של המסך:

 

שלך. הסברים לגבי אופן מילוי הבקשה תציג את טופס הבקשה האישי  "טופס בקשה"לחיצה על 

 ממוחשב נשלחו אליך במייל נפרד, וכמו כן קישור יופיע במסך הראשי של טופס הבקשה.באופן 

 ך.הממתינות לאישורחברי הסגל בקשות תציג את "רשימת בקשות" לחיצה על 

 

 לאחר לחיצה על כפתור "רשימת בקשות", יופיעו כל בקשות הקריטריונים הממתינות לאישורך.

https://bgucr4u.bgu.ac.il/ords/f?p=132:101


 דוגמה:

 

 "פרטי טופס".  בעמודה  על  ללחוץ יש של חבר סגל, על מנת לאשר בקשה 

 ואישורו.חבר הסגל אישור הטופס דורש כניסה לכל קריטריון שדווח ידנית על ידי 

בקריטריונים שמולאו ידנית ע"י חבר הסגל יופיע בעמודה "צפייה/דיווח קריטריון" הסימון בגדול בצבע 

 ירוק:

 

 ממתין לאישור. -הסטטוס  כמו כן, בעמודת "סטטוס טיפול" יופיע

 יש ללחוץ על הסימון הירוק בעמודת "פרטי טופס" על מנת להכנס לקריטריון ולאשר אותו

 

בקטן בצבע יופיע בעמודה "צפייה/דיווח קריטריון" הסימון ע"י חבר הסגל מולאו  שלאבקריטריונים 

 כחול:

  

 קריטריונים אלו.ל להכנסאין צורך  

 

 

 

  

 לקריטריון יש אפשרות לאשר או לדחות את הקריטריון.לאחר כניסה 

 בשדה "סיבת אישור/דחייה/הערה": להוסיף נימוק חובהבמקרה של דחיית קריטריון 



 

 

 

 קריטריון תתקבל הודעה שהקריטריון אושר בהצלחה.הלאחר אישור 

 יש לחזור למסך הראשי של הבקשה ע"י לחיצה על כפתור חזור. 

 

 קריטריון, הסימון בעמודת "פרטי טופס" ישתנה לכחול וסטטוס הטיפול ישתנה לאושר:לאחר אישור 

 

 

)אין יותר סימונים ירוקים בעמודת "פרטי  לאחר הטיפול בכל הקריטריונים שהמתינו לאישוררק 

 .הטופס כולויש לאשר או לדחות ברמת  יופיע בתחתית המסך כפתור "אשר טופס".  ,טופס"(

 

הבקשה  (שמילא הקריטריוניםכל גם אם אושרו שור הטופס כולו )ללא אילתשומת ליבך, 

 הסגל. המענק לא יועבר לחברו לא תאושר

 

לטפל בבקשות על מנת לחזור למסך הבקשות ו יש ללחוץ על כפתור "חזור לרשימת טפסים" 

 שבתור העבודה.נוספות ה

 

 

 . אישור נוסף נדרשבמידה ש ,הבא המאשרפס יועבר לגורם הטו ,לאחר אישור הטופס על ידך

על לחבר הסגל תשלח הודעה במייל  לאחר טיפולך בבקשהור האחרונה, אם הנך תחנת האיש

 .שאושרמענק ית טופס הקריטריונים וגובה הדחיאישור/

 

 


