חוברת הסבר
מילוי טופס  101בחילן נט
הקדמה
חילן נט הינו שירות אינטרנט ייחודי המאפשר גישה למידע האגור במערכת חילן ,באמצעות
הדפדפן .שירות זה מאפשר פריסה של שירותי המערכת למנהלים ולעובדים ברחבי הארגון
ומחוצה לו ומייעל את הקשר בין העובדים למחלקת משאבי אנוש והשכר.

כניסה למערכת
https://hilanet.co.il/mca.asp

יש להקיש מספר עובד בן  6ספרות כפי מופיע בתלוש שכר בדוגמא המצורפת:

לדוגמא 000161
והקשת סיסמה

 סיסמא ראשונית תישלח בדוא"ל ( לעובדים שטרם משתמשים במערכת)
 בכל מקרה בו יש צורך לאפס סיסמא ניתן לשלוח מייל לבקשה לאיפוס סיסמא ל:
 oגב' אורנה בביליאן17-5308570 ornaba@ariel.ac.il :
 oאו ל
 oגב' הדס רוזיליו 17-5308501 hadasro@ariel.ac.il :
 לאחר הכניסה הראשונית המערכת תבקש מהמשתמש לענות על שאלת זיהוי לצורך
קבלת סיסמא במקרה של שיכחה.

תפריט ראשי
עם הכניסה למערכת יופיעו חוצצי התפריט הראשי:

הגדרות אישיות

לאחר קבלת סיסמא ראשונית יש צורך להחליף את הסיסמא.
יש לשים לב כי בשדה הראשון מקישים את הסיסמא הישנה ובשני השדות הבאים את
הסיסמא החדשה.

מילוי טופס 101
 .0בדף הבית תופיע משימה למילוי טופס 010

 .2ניתן להיכנס למילוי הטופס גם דרך חוצץ " תיק אישי" > מילוי טופס  010ממוחשב

לאחר לחיצה על הקישור "מילוי טופס  010ממוחשב" יפתח החלון הבא:

לצורך זיהוי > יש להזין שוב את סיסמת הכניסה לחילן נט.
יש להתחיל למלא את הטופס הממוחשב ולפעול לפי ההנחיות של המערכת.

חוצץ פרטי המעביד ופרטים אישיים

פרטים אישיים צריכים להיות תואמים לפרטים המופיעים בתעודת הזהות.
למעבר מסך יש ללחוץ על כפתור :

ניתן לחזור למסך קודם ע"י לחיצה על כפתור:

חוצץ פרטי הילדים

פרטי ילדיך יוצגו במסך זה.
יש לסמן  Vבמקום הרלוונטי :
 האם הילדים בחזקתך?  -שימו לב – אי סימון הנתון הנ"ל יגרור שלילת הזכאות
לנקודות זיכוי בגין ילדים.




האם מקבל קצבת ילדים ? – שימו לב – במקרה של משפחה חד הורית אי סימון
הנתון הנ"ל יגרור שלילת הזכאות לנקודות זיכוי בגין הילדים.
אישה נשואה צריכה לסמן  Vבשני המקומות.

במידה ויש שינוי בפרטים המוצגים יש ללחוץ על
בסיום התיקון יש ללחוץ על שמור

ולבצע תיקון .

.

במידה ורוצים למחוק שורה יש ללחוץ על הסימן

חוצץ פרטי הכנסות ממעביד זה

ניתן לראות הסבר לגבי כל אחד מסוגי ההכנסות כאשר עומדים על סימן השאלה

חוצץ פרטים על הכנסות הוספות

הסבר מפורט:
קצבה – יש לסמן כאשר מקבלים קצבת פנסיה ולא כאשר מקבלים קצבת זקנה ,שארים או
נכות מביטוח לאומי.
מלגה – אין הכוונה למלגה מהאוניברסיטה

חוצץ פרטי בן /בת הזוג

חוצץ בקשת פטור או זיכוי ממס
שימו לב למי שהסעיפים רלוונטיים
 יש להתייחס לסעיפים  6-5נקודות זיכוי בגין ילדים  ,פעוטות והורה יחיד  /משפחה
חד הורית
 במקומות שיש לצרף אישור ללא האישור הנדרש הטופס לא יאושר.

חוצץ בקשת תיאום מס

חוצץ הצהרה
יש לסמן Vבהצהרה ולהקליד שוב את הסיסמא למערכת לצורך אבטחת מידע.

חוצץ סיום

יש ללחוץ על כפתור

תמיכה
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למדור שכר:
טניה רפאלוב – 00-2066609
אידית לוי – 00-2066109
בלה איסקוב – 00-2066069

tatyanar@ariel.ac.il
giz17@ariel.ac.i l

bellais@ariel.ac.il

