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 יציאה לחופשה ללא תשלום  הנדון:

הפסקת ובשל הקורונה,  נגיףהתפשטות הנחיית הממשלה על מעבר למתכונת חירום בעקבות לאור  .1
 "ת(. הוציאך לחופשה ללא תשלום )להלן: חלאלצים ל, אנו נהלימודים בטכניון וצמצום העבודה

 
ימים. מעת לעת נבחן את הנסיבות והשינויים   30ויימשך לפחות  18.03.2020מיום רביעי החל"ת יחל  .2

 .  , אם יהיו כאלהונעדכן אותך בדבר שינויים במשך החל"ת, בהתאם להנחיות הממשלה
 

, ניתן להודיע על התפטרותלחלופין ל"ת או ו נימוקים כנגד הוצאתך לחככל שברצונך להעלות בפנינ .3
 .  michalb@trdf.technion.ac.il בדוא"לבר חיים  מיכל, לידי למחלקת משאבי אנושבכתב  העבירםל

 
 הטכניון יימשכו, בסייגים הבאים: מוסד במהלך החל"ת יחסי העבודה בינך ובין  .4

 
 ם שכר עבודה; בתקופת החל"ת לא ישול .4.1
פשה, דמי  לה, חותקופת החל"ת לא תמנה לצורך זכויות התלויות בוותק, כגון צבירת ימי מח .4.2

 . הבראה, פיצויי פיטורים 
שתלמות(. אנו הקופות הגמל )ביטוח פנסיוני ו/או קרן למהלך החל"ת לא יופרשו עבורך כספים ב .4.3

דיר את שמירת הרצף הביטוחי ממליצים לך לפנות לקרן הפנסיה או לסוכן הביטוח על מנת להס
 שלך בתקופה זו. 

 
ה לדמי . במידה ותגיש לביטוח לאומי תביעל"תבח ובדלע המעסיק אינו משלם דמי ביטוח לאומי .5

 אבטלה, ובמידה ותביעה זו תאושר, ינוכו דמי הביטוח הלאומי מקצבת האבטלה. 
במידה ולא ישולמו לך דמי אבטלה עליך להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי ישירות מול ביטוח 

 לאומי.
 

ת זכאותך ובפרט בחינך, יאנו ממליצים כי בתקופה זו תפנה למוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויות .6
 בכתובת: לקצבת אבטלה

xhttps://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.asp 

 לבקש במייל  ( ניתן 1500וב.ל.   100טופס מעסיק לצורך הגשת תביעה לדמי אבטלה )ב.ל.        

 salary@trdf.technion.ac.il-trdfמשמעון סייג ממחלקת שכר        
 
על התפטרותך, או שלא להודיע כעת  י /לשוב לעבודה כסדרה. אם תבחר י/בתום החל"ת תתבקש .7

 נערוך גמר חשבון בהתאם. , לחזור לעבודה בתום החל"ת

קווה כי נוכל לחזור לשגרה בצורה  אנו מודעים לקושי שעלול להתעורר נוכח המציאות המאתגרת וכולנו ת
על שיתוף  ךים במטרה למזער פגיעה בעובדים ובארגון, ומודים להמהירה והבריאה ביותר. אנו פועל

 . הפעולה

 בברכה, 

 מחלקת משאבי אנוש                                 

 :ת\אישור העובד
 ת בחתימתי. זא ת\ומאשר ה\םקראתי את ההודעה הנ"ל, הבנתי את תוכנה ואני מסכי

 
_______________       ________________        ________________ 

 תעודת זהות                     ת\חתימת העובד    תאריך 
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