
 

 

 2020דצמבר  27

 

 28.12.2020בימי הסגר החל מתאריך  והנחיות לעבודה תבניות התגוננות

 עובדות ועובדים יקרים, 

יום,   היום  בשגרת  רבים  שינויים  עימו  שמביא  במספר  ושלישי  נוסף  סגר  של  בפתחו  ניצבים  אנו 

אישיים. אנו מודעים למאמצים הרבים שאתם עושים כדי להמשיך  האתגרים בחיים המקצועיים ו

את העבודה בצורה הטובה ביותר ומודים לכם על כך. כולנו תקווה כי שמירה על ההנחיות יחד עם  

החיסונים שניתנים בימים אלו, יביאו סוף להתפשטות הנגיף ונוכל להתחיל פרק חדש, בריא וטוב  

 יותר.  

הממשלה על מעבר לסגר, מוסד הטכניון והטכניון יעברו לעבודה במתכונת של  בהתאם להנחיות  

תקפה החל מיום    ונוכחות בקמפוס. הנחיה ז  50%על    ותתבניות התגוננות מותאמות ליחידה, השומר 

 למשך שבועיים לפחות ועד הודעה חדשה.    17:00בשעה  27.12.2020א', 

 דגשים מיוחדים: 

 ס. על מנת להגיע לקמפוממשאבי אנוש  כתב מינוי /אין צורך באישור   .1

יאושרו רק במקרים חריגים באישור מראש של הממונה ושל משאבי  שעות נוספות בקמפוס   .2

 אנוש. לא ניתן לבצע שעות נוספות מהבית. 

עובדים שאין להם יכולת טכנולוגית לעבוד מהבית או שתפקידם לא מאפשר עבודה מהבית   .3

 יעבדו כל יום מהקמפוס.  –

תוך הקפדה על    ניתן להשלים שעות עבודה חסרות בימי ו' באישור הממונה ומשאבי אנוש  .4

 .100%כללי התו הסגול. שעות העבודה בימי ו' ישולמו לפי 

 

 אנו שבים ומזכירים: 

 זכאות סוציאלית כגון שעת גיל או שעת הורות יש לנצל ביום העבודה מהבית.   •

 ה דיווח שבועי של המשימות אשר בוצעו בבית.  / ת להעביר לממונה הישיר/על העובד •

על עבודה מהבית   • העובד דיווח  ע"י  היעדרות/  /יתבצע עצמאית  ת בפורטל באמצעות "דיווח 
 )סעיף זה לא תקף לצוות מחקר(נוכחות" בקוד דיווח  "עבודה מהבית במצב חירום". 

 אין קבלת קהל במשרדים. יש להקפיד לאכול לבד.   •

 כל הישיבות והדיונים ימשיכו להתקיים באמצעות הזום.  •

להגיע לטכניון עד לקבלת תוצאה שלילית  ת  /רשאי  ה/בדיקת קורונה, אינו  ת/שעובר  ת/עובד •
 בבדיקה. 

 עובדים הנמצאים בבידוד, עליהם לדווח על כך למשאבי אנוש ולפעול בהתאם להנחיות.  •



 

 

  בכתובת לאורך כל תקופת הסגר אנו עומדים לצידכם בכל נושא, מקצועי ואישי. ניתן לפנות אלינו  

cov@trdf.technion.ac.il-trdf לסייע  ונשמח . 

 ztali@trdf.technion.ac.il טלי זלמן

 veredpa@trdf.technion.ac.ilורד פליט אולשביץ 

בנוסף, אנו פועלים יחד עם חברת "אשחר", המעניקה שירותי טיפול, הכוונה וליווי מקצועי במצבי  
חיים, ראש מדור פרט  -דחק ומשברים. במידה ואתם מעוניינים בסיוע מקצועי, ניתן לפנות למיכל בר 

 .ilmichalb@trdf.technion.acבמייל 

 
 

חובה להקפיד על כללי התו הסגול כולל עטית מסיכה, ריחוק חברתי, חיטוי ידיים והימנעות  
מהתקהלויות. למען בריאות כלל עובדי הטכניון, הינכם נדרשים לגלות אחריות ולצמצם עד כמה  

 שניתן את המפגשים הפיזיים בין העובדים.

 

 באתר החירום של הטכניון. מומלץ להתעדכן 
 
 

 

 

 תודה על שיתוף הפעולה, 

 

 

 

 ורד בהר 

    סמנכ"לית משאבי אנוש ותפעול         
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