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  מילואים שירות :הנדון

  

  :יהם של המשרתים במילואיםחובותיהם וזכויות מידע בדברלהלן 

 ת/מועד שבו נדרשההיוודע  על חובת  חלה החובה להודיע לממונה מיד עם ת /על העובד
 .לשירות מילואים פעילייצב להת

 המקוריהמילואים  אישוראת  לאגף משאבי אנוש להעבירת /על העובדבתום המילואים  .1
 . תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי ה שלהמיועד לתביע

בתנאי  ,שירות במילואיםהעבור תקופת  השכראת מלוא  ת/וניברסיטה תשלם לעובדהא .2
  .לעיל 2האישור כאמור בסעיף לאוניברסיטה  ועברי ,המילואים משירות החזרהעם מיד ש

המילואים את  משירותהחזרה מיד עם  אגף משאבי אנושמציא לת/שלא י ת/עובד  .3
 של החזר לתבוע האוניברסיטה וכלוכתוצאה מכך לא ת, לעיל 2כאמור בסעיף , האישור

  כות מכלתהא האוניברסיטה רשאית לקזז ולנ, תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי
 .שירות המילואים תתקופבגין  םששול שכראת ה, זכאות לתשלום

 ת/ובוחר, באוניברסיטת תל אביב ה/ת במקום עבודה נוסף לעבודתו/ת המועסק/עובד .4
 ינוכה, להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות האוניברסיטה

  .מילואיםהשירות  תקופתהשכר בגין  ה/ממשכורתו

 

ישולם תגמול מילואים בעבור  2008 –ח "קון לחוק שירות המילואים התשסבהתאם לתי .5
במילואים עקב השירות  ת/של המשרת ההכנסהללא אבחנה אם  נפגעה , כל יום שירות

                                                                                                                        .או לאו
, את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה ה/אשר ביצע ת/עובד ל"הנעל פי התיקון 

          - חופשהמועד או בימי בימי , בימי המנוחה השבועית, דהיינו בשעות הפנאי
 .  ה/מילואים עבור אותם ימים בהם שירתה תגמוליהן למשכורת הרגילה והן ל ת/זכאי

מילואים שיוגש על ידי בשירות ל ייעשה על פי אישור "הנמילואים על שירות ה התגמול
ת ויועבר באמצעות האוניברסיטה למוסד לביטוח לאומי לתביעת תגמולי /העובד

, או הצהרת נוכחות או החתמת נוכחות ביצוע מטלותהצהרה בדבר  ועל פי, המילואים
 .ה/תובהסכם העסק כאמור ת/הכל בהתאם לחובות העובד
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  :להלן פירוט בדבר אופן הגשת האישור על שירות המילואים וטופס ההצהרה
  

  , לתשומת לב
  

  , כאמור לעיל , יש להקפיד על העברת אישור שירות המילואים המקורי לאגף משאבי אנוש
  

  .ת טופס הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים/ת אינו ממלא/וגם אם העובד
  
  
  

o  ועובדים הפטורים מהחתמת נוכחות הוראהסגל , אקדמיחבר סגל:  

טופס מלא ל ת/ת אשר ביצע את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה נדרש/עובד
דוגמת הטופס מצורפת למייל זה ותוצג בדף הבית ( "בודה בעת שירות מילואיםע הצהרה על"

  .ולטההפק להעביר לאישור ראש מינהל, )של אתר אגף משאבי אנוש

  ).פרידה כהן' גב(  שכר יחידת תשלומיליועברו  המקוריאישור המילואים טופס ההצהרה ו

                                                                                                               

o  המחויב בדיווח והחתמת נוכחות מינהליעובד :  

במילואים  ת/ה העובד/לואים לדוח הנוכחות של החודש בו שירתאישור המייש לצרף את 
  . א"למדור בקרה והשמת כ ולהעבירו

 החתמתל ת/נדרשאת שירות המילואים מעבר לשעות העבודה  ת/מבצעת אשר /עובד
במהלך גם , ובעת היציאה ממנהלעבודה  בעת ההגעה ,כמקובל באוניברסיטה ,חותנוככרטיס 
                                                                                                                . המילואיםשירות תקופת 

.                                                                                                                         
הנוכחות של דוח ו במהלך תקופת המילואים יסומנו בבירור על גבי ודה שבוצעשעות העב

על ידי  כנהוג , דוח הנוכחות יהיה חתום ומאושר.  ת במילואים/ה העובד/החודש בו שירת
         .ראש מינהל הפקולטה/  מנהל היחידה

                                                                                   

                            

  ,בברכה                                                                                                

  מריאנה שדה                                                                                               

                                  ל למשאבי אנוש"סמנכ                                                                                     


