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 8201-72מס' הודעת אגף משאבי אנוש 

ראשי אגפים / דיקני משנה / מנהלי בתי"ס / מנהלי רשות / מנהלי מח' מינהל / מזכירי 

 נים / חוגים / עוזרי כ"א ביחידותפקולטאות/ מכו

 ,שלום לכולם

 דיווח על היעדרות בגין תאונת דרכיםהנדון: 

חלה חובת דיווח על כל פגיעה בתאונת דרכים שבעקבותיה העובד  להביא לידיעתכם כי אני מבקש 

 נעדר מעבודתו.

עובד נפגע בתאונת דרכים ונעדר מהעבודה, האוניברסיטה ממשיכה לשלם לו את שכרו, על כאשר 

מקדמה, לפנים משורת הדין כלום השכר בתקופה זו נעשה חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו. תש

והסיבה לכך היא שהחובה לפצות את העובד על מכלול נזקיו, לרבות הפסדי שכר, מוטלת על 

 ולא על האוניברסיטה במסגרת ימי המחלה. חברת הביטוח שבה נעשה ביטוח החובה

עקב אבדן  הנזק שנגרם להאת חברת הביטוח בגין ולכן גם תובעת האוניברסיטה זכאית לתבוע 

 ימי העבודה.

המייצג אותו בתביעה  הדיןביא לידיעת עורך להחשוב ביותר כאשר עובד תובע את חברת הביטוח, 

לצורך  כוונתה של האוניברסיטה לתבוע מחברת ביטוח את ההפסד כאמור. בדברנגד חברת ביטוח 

 רך הדין שמייצג את העובד.הסבר לעורך הדין של העובד, הוכן מסמך מיוחד שיש למסור לעו

 ביצוע הפעולות הבאות: על  יש להקפידעת אירוע תאונת דרכים לעובד ב

 ,דיווח ומסירתו למחלקת כח אדם." מכתב לעובד בעת תאונת דרכים"קבלת  .1

נוהל הגשת מסמכים לאגף משאבי אנוש באמצעות האתר אינטרנט בכתובת:  .2

https://hr.huji.ac.il/caraccident 

 בדוח הנוכחות. " מחלה בגין תאונת דרכים"קוד  דיווח  .3

 עדכון של עוזר המנהל ביחידה על היעדרות עקב תאונת דרכים. .4

 

 

https://hr.huji.ac.il/sites/default/files/h-r/files/mktb_lvbd_-_tvnt_drkym.pdf
https://hr.huji.ac.il/sites/default/files/h-r/files/mktb_lvbd_-_tvnt_drkym.pdf
https://hr.huji.ac.il/caraccident


 

 

מדובר ב"תאונת עבודה" ויש  –ידה ותאונת הדרכים אירעה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה במ

 .039-05 לפעול במקרה זה בהתאם להוראת ההנהלה בנושא  פגיעה בעבודה שמספרה

 

 בברכה,

 

 לדותן זייד

 ראש אגף משאבי אנוש

 

        

 

   

 

 

                                 

 העתק:
 נשיא

 רקטור
 סגן נשיא ומנכ"ל

 יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר
 יו"ר מועצת העובדים

 מנהל מח' כח אדם, אגף משאבי אנוש
 מנהל מח' שכר, אגף משאבי אנוש

 ח ארגוני מנהלת הדרכה ופיתו
 עוזר בכיר למערכות מידע ונוהלים, אגף משאבי אנוש

 עוזר מנהל מח' כ"א, אגף משאבי אנוש
 אדם ביחידות  -עוזרי מינהל וכח

 אדם ושכר, מח' כ"א, אגף משאבי אנוש-רכזי כח
 

https://hr.huji.ac.il/sites/default/files/h-r/files/pgyh_bbvdh_05-039.pdf

