
 הקדמה
 נט.-מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן

 ,למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפסהזמנית את סיסמת הכניסה 

 שנשלח אליכם בדואר רגיל.

דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן הכניסה למערכת, והצפייה בתלוש השכר ובטפסים 

 .101וטופס  106ים לתלוש, כמו טופס הנלוואחרים 

 

 כניסה למערכת

 כניסה ראשונה למערכת

 את הפעולות הבאות: והראשונה למערכת חילן, בצע כםבכניסת

 .https://hilanet.co.il/openu.aspלמערכת חילן בכתובת:  והיכנס .1

 :ייפתח דף הכניסה למערכת .2

 
  אפסים ללא, שלכם הזהות תעודתאת מספר  ודיהקל מספר עובדבשדה 

 .מובילים

  ומופיעה בחלקו  ,כםשהופקה עבורהזמנית  הסיסמהאת  ודיהקל סיסמהבשדה

 התחתון של תלוש השכר המודפס.

 כניסהעל הלחצן  צולח. 

https://hilanet.co.il/openu.asp


 ייפתח דף לשינוי הסיסמה: .3

 
  את הסיסמה החדשה. ודיהקל סיסמה חדשהבשדה 

  החדשה שוב את הסיסמה ודיהקל הקלד סיסמה שניתבשדה. 

 בצעעל הלחצן  צולח. 

 תכםלהקליד שאלה ולענות עליה. שאלה זו תשמש א וייפתח דף שבו תתבקש .4

 לשנות סיסמה במערכת חילן. ובהמשך, במקרים שבהם תרצ

 שימו לב,

 תווים. 5לפחות  השאלה והתשובה עליה צריכות להכיל   

  שהקלדתם בשדה התשובה לצורך אחזור במקרה זכרו במדויק את התשובה

 הצורך.

 

 :ייפתח הדף הראשי של המערכת .5

 
(למידע נוסף על צפייה  לתלוש השכר שלילצפייה בתלוש השכר, לחצו על הקישור  .6

 ).9בתלוש השכר, ראו עמוד 

  



 כניסה חוזרת למערכת

 את הפעולות הבאות: ולכניסה חוזרת למערכת, בצע

 .https://hilanet.co.il/openu.aspבכתובת:  מערכת חילןל והיכנס .1

 ייפתח דף הכניסה למערכת: .2

 
  אפסים ללא, כםאת מספר תעודת הזהות של ודיהקל מספר עובדבשדה 

 .מובילים

  בכניסתך הראשונה םאת סיסמת חילן שהגדרת ודיהקל סיסמהבשדה 

 למערכת.

 הערה: 
 תתבקש להחליף את סיסמת חילן.  חודשים 3-פעם ב
 כניסהעל הלחצן  צולח. 

 ייפתח הדף הראשי של המערכת: .3

 
דע נוסף על צפייה (למי לתלוש השכר שליעל הקישור  לחצו לצפייה בתלוש השכר, .4

 ).9עמוד  בתלוש השכר, ראו

, הנמצא בצדו השמאלי העליון של דף יציאהעל הקישור  צולח ,ליציאה מהמערכת .5

 המערכת.
 

 לב! מושי

 את ההודעה הבאה: ויינעל, ותקבל כםפעמים, חשבונ 5סיסמה שגויה  םאם הקשת

 
, בכתובת כץ אנהל , יש לפנות באמצעות הדואר האלקטרונילשחרור הנעילה

annaka@openu.ac.il. 

https://hilanet.co.il/openu.asp


 

 בקשת סיסמה חדשה

באמצעות המערכת סיסמה להפיק  ואת סיסמת הכניסה לחילן, תוכל םבמקרה ששכחת

 חדשה.

 את הפעולות הבאות: ולבקשת סיסמה חדשה, בצע

 למערכת חילן. והיכנס .1

 .שכחתי סיסמהעל הקישור  צובדף הכניסה למערכת, לח .2

 
 :אישורעל הלחצן  צובחלון שייפתח, לח .3

 



 :בקשת סיסמה חדשה לחילן נטייפתח הדף  .4

 
 .כםשל תעודת הזהות מספראת  ודיהקל מספר העובד שלךבשדה  .5

 .על הלחצן  צולח .6

 ייפתח הדף הבא: .7

 
  כםאת תאריך הלידה של ודיהקל הלידה תאריךבשדה. 

  כםלהציג בכניסת םשבחרת המדויקתאת התשובה  ודיהקל תשובתךבשדה 

 .ת הזיהוי, בשלב יצירת שאלהראשונה למערכת

 על הלחצן  צולח. 

 בסיום התהליך תתקבל ההודעה הבאה: .8

 



בדואר האלקטרוני הודעת מערכת, המכילה פרטים על הסיסמה  כםבנוסף, תשלח אלי

 הזמנית וקישור לכניסה למערכת:

 
למערכת חילן עם הסיסמה  ושל הודעת הדואר והתחבר 1על הקישור שבסעיף  צולח .9

 .םהזמנית שקיבלת

 ייפתח דף הכניסה למערכת חילן. .10

 בדואר האלקטרוני. םאת הסיסמה הזמנית שקיבלת ודיהקל .11

לסיסמה קבועה, כפי  כםלהחליף את הסיסמה הזמנית של ובשלב זה, תתבקש .12

 .ראשונה למערכתכניסה בפרק  3שמתואר בסעיף 

 לב! מושי

 באמצעות הדואר האלקטרונילפנות  כםבבעיות בחידוש סיסמת חילן, עלי יםנתקל םאתאם 

  .annaka@openu.ac.il בכתובת, אנה כץל

 

 שינוי סיסמה יזום

 את הפעולות הבאות: ולמערכת, בצע כםלשינוי סיסמת הכניסה של

 .הגדרות אישיותלכרטיסייה  ועבר .1



 :אסיסמשינוי ייפתח הדף  .2

 
  עד כה במערכת  תכםאת הסיסמה ששימשה א ודיהקל ,סיסמה ישנהבשדה

 חילן.

  את הסיסמה החדשה. ודיהקל ,סיסמה חדשהבשדה 

  שוב את הסיסמה החדשה. קלידוה ,הקלד סיסמה שניתבשדה 

 לב! מושי

בכל  םלהציג את הסיסמה שהזנת ותוכל בצורה נכונה את הסיסמה, םכדי לוודא שהקלדת

 .סיסמה הצגשדה, באמצעות לחיצה על הלחצן 

 
 

  



 צפייה בתלוש השכר

 , מתוך מערכת חילן.101-ו 106 ובטופסיתלוש השכר, תוכלו לצפות באופן מקוון ב

 

 שימו לב,

בכניסתכם הראשונה למערכת חילן, תתבקשו לחתום על טופס המאשר את תנאי השימוש 

 במערכת. 

 תוכלו לצפות בנתוני השכר שלכם בחילן:ללא חתימה על טופס זה, לא 

 
 שעות ממועד אישור תנאי השימוש. 24תוכלו לצפות בנתוני השכר תוך 

  



 צפייה בתלוש השכר

 לצפייה בתלוש השכר, בצעו את הפעולות הבאות:

 .בדף הבית של המערכת, לחצו על הקישור  .1

 במרכז הדף יוצג תלוש השכר האחרון שקיבלתם: .2

 
כר מחודש אחר, פתחו את מסנן החודשים, הנמצא בחלקו העליון של לצפייה בתלוש ש .3

 הדף, ובחרו בחודש הרצוי:

 
 

 



 הדפסה ושמירה של תלוש השכר

 תוכלו להדפיס את תלוש השכר, או לשמור אותו במחשב שלכם.

 להדפסת תלוש השכר, בצעו את הפעולות הבאות:

 הציבו את מצביע העכבר בחלקו התחתון של התלוש. .1

 :Acrobat-המסך, יוצג סרגל כלים של תוכנת ה בתחתית .2

 

  לשמירת התלוש, לחץ על הלחצן. 

  להדפסת התלוש, לחץ על הלחצן. 

 צפייה בטפסים ובמרכיבי השכר

 .תיק אישיבתפריט  שאילתות וטפסיםמתוך הקטגוריה  101-ו 106תוכלו לצפות בטופסי 

 .2013יוצג במרץ  2012של שנת  106טופס לידיעתכם, 

 
  אישיתיק בתפריט  תקציר שכרלהצגת מרכיבי השכר שלכם בגרף, לחצו על הקישור. 

  תשלומים להצגת מידע על תשלומים וניכויי שכר, לפי חודשים, לחצו על הקישור
 .תיק אישי, בתפריט וניכויים
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