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  פרופ' אלי וייץ-דבר היו"ר - כללית אסיפה

 

חברי ועדת הביקורת ל, מנהלת הארגון שלנו, חגיתבראשית דברי אני מבקש להודות ל •

בעלי  ארז עציוןוליואב גנזך , לדנה רוןל תודה מיוחדת.  ארז בן יוסףו זהר איתן, נתן דסקל

 היום על כך לכל מי שנמצא פהתודה י הוועד כולם.  והתפקידים המרכזיים בוועד ולחבר

  . טרחתם להשתתף באסיפה הכללית השנתית של ארגון הסגל הבכירש

. רפואהלמעט הפקולטה ל, ותפקולטה כל בקדנציה הנוכחיתמיוצגות  ארגוןבועד ה •

 2 -ו, נשים שלש הנוכחי בוועד  .גמלאיםחברים  ושני הפעיל מהסגל חברים 10 בועד כ"בסה

 רון דנה  ,מרוח עזרא עובדיה, ממשפטים פונדיק עמית :חברי הועד הם .צוברת בפנסיה בריםח

 גנזך יואב ,יותומנמא מיכאלי טלילה ממדעי החיים, אאורי גופנ,ממדויקים  עציון ארז, מהנדסה

 . הגמלאים נציגי אמית יאירהו מירון מוטי ,עסקים ממנהל

 מנהלת הן חגיתו, הארגון גזבר יואב ,גוןהאר מזכיר הוא ארז, ר"יו יתנסג הינה דנה •

ובנוסף לתפקידי כיו"ר הארגון אני מכהן גם כיו"ר  החברה למדעי מהפקולטה אני  .המשרד

 המועצה המתאמת של ארגוני הסגל הבכיר.

, יוסףארז בן ו, יותומאמנ איתן הרז מרפואה,  נתן דסקל   :הם הביקורת ועדת חברי •

  . רוחמדעי המ

 
 היחסיםלמרות . האוניברסיטה הנהלת מול הינה הוועד עבודת עיקר הדברים מטבע  

אשר  נהלההה אין אנו זוכים לשיתוף פעולה עם ההנהלה חברי כל עם שלנו מצויניםה האישיים

 האקדמי הסגל של היציג כארגון אלינו הרלוונטיות החלטותל בנוגע אותנוטורחת ליידע  דתמי לא

  .הבכיר



!
!
!
!

  

 שכנים פורום

. הסטודנטים אגודת ר"ויו הוועדים שלשת מראשי המורכב אסטרטגי פורום נההי זו מסגרת

 הטרדה ,קבלן עובדי העסקת :הרלוונטיות לקהיליית האוניברסיטה שונות בסוגיות מטפל הפורום

  .ועוד, בקמפוס מינית

  נקבל דיווח מפורט מדנה רון. השאיפה שלנו הינה להעסקה ישירה.   –עובדי קבלן

 לים לשיפור תנאי ההעסקה.בינתיים אנו פוע

  עובדי פרוייקט, עובדי מחקר, אוכלוסיות בעלות סטטוס העסקה נמוך, בהן אנו מנסים

 לתמוך במסגרת הניתן.

 בהיותנו חברים בקהילת הקמפוס לעיתים אנו מטפלים בסוגיות  – הקליניקה המשפטית

ם בפקולטה שביתת הקלינאי –שאינן קשורות ישירות לסגל האקדמי. דוגמא בולטת לכך 

 םמאוגדים באף וועד ועובדים בתנאי לא היומשפטנים ש 14למשפטים. זו קבוצה קטנה של 

קשים ושכר נמוך. הם שבתו. נתבקשנו הן על ידי הקלינאים והן על ידי הנהלת הפקולטה לסייע 

הן מבחינת שיפור וועשינו זאת. השביתה נסתיימה בהצלחה הן מבחינת שיפור תנאי ההעסקה 

 שכרם.

 ושאים שוטפיםנ

 גם השנה כמו בשנה שעברה ההוצאות שלנו עלו במקצת על ההכנסות שלנו.  דו״ח כספי :

עיקר ההוצאות הן על השי לחג, ויעוץ: יעוץ משפטי, יעוץ מס, ויעוץ פנסיוני אותו אנחנו מעניקים 

לכל חברי הסגל שבפנסיה צוברת ולחברים בפנסיה התקציבית שלקראת פרישה. עם זאת מצבנו 

הפיננסי איתן.  יש לנו בקופה לא מעט כספים שנצברו במהלך העשורים האחרונים כתוצאה 

  מעשיית אלו שהיום כבר גמלאים.

 שנות עבודה  25נערך אירוע לציון  ,השנה, בפעם הראשונה: לוותיקים אירוע

 מנהלי. סגל ה, הן לסגל האקדמי והן ליברסיטהבאונ

 ם.כן נערך אירוע משותף לפורשי שני הסגלי

 וחלקם, ומעלה חוג ראש מרמת תפקידים לבעלי תפקיד גמולי קוצצו כידוע: תפקיד גמולי 

 המצב את להחזיר מנת על ארוכה תקופה מזה פעל הארגון.  2002/3 משבר שלב, כליל בוטלו

פחות משנתיים לפני  ורק מתביעתנו ההנהלה התעלמהממושכת  תקופה במשך.  לקדמותו

 עיבדנו ,ושיטות ארגוןמדור מרחמני  עובד בעזרת, ואני עציון ארז   נאותה ההנהלה לדון בכך.

 יךלהתה. ביישומה החל הנשיא. ספר בתי ולראשי החוגים לראשי הגמולים את המגדילה חלופה
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מתמהמהת  השנייה.  הפעימה הראשונה בוצעה בשנה שעברה. הפעימה יםשנ 4 עלמתפרס 

פגש יסטרטגי.  בימים הקרובים ארז ואני נבשל הארגון מחדש של הפקולטות לאור התכנון הא

 .10/15עם הרקטור על מנת להחיל את הפעימה השנייה שתכנס לתוקפה מ 

 :ליטיגציה

 כתוצאה מהליך משפטי וגישור הנוגע לכספים המגיעים לנו מפוליסת הביטוח  – שי לחג

ת כל ם לרווחכספים אלו מיועדיש בהסכם נקבע₪.  מיליון  1.8נפסקו לטובתנו של מגדל בניין 

השנה. הגדלנו את היה האחרון והשני  פסחחג ה לרגל בשי היה הראשון הביטוי. חברי הארגון

 ברסיטהלגמלאים מתוך מחשבה שכספים אלו נצברו במהלך עבודתם באוני הןהשי הן לפעילים ו

 גמלאים.ינם של אלו שהיום ה

 הליך משפטי בנמצא שנים רבות  הנושא : צוברת לפנסיהמפנסיה תקציבית  המעבר

ראשית, פנינו  – .מאחר והממונה על השכר לא מאשר את ההסכם עליו חתמנו עם ההנהלה

ושוב לבג״ץ, מכן חר לאדין הארצי לעבודה, לגישור, ה תלבי יודין האזורי לעבודה, אחרהלבית 

עיקר המאבק שלנו השקענו לא מעט משאבים לטיפול בעניין.  לגישור, לבג״ץ ושוב לגישור.

צוברת, חברי הסגל פנסיה בשיפור התנאים הכספיים להם זוכים חברי הסגל שבמתמקד 

 .  2003שהצטרפו לסגל מאז אוקטובר  הצעירים

לתת את סכים הסוף סוף המצב, נכון לימים אלו: לגבי המחלוקות הכספיות, הממונה על השכר 

הנהלה. ה מצד יםקושי ואך עכשיו התעוררהאוניברסיטה,  בינינו לביןהסכם שנחתם ל ברכתו

 יברסיטהמתן סל קליטה לחברי הסגל שהצטרפו לאונהוא תיקונו  במחלוקת שבא על נושא אחד

  הדבר מתבצע;  – 10/2003מאז 

ליולי (במקום  מינוי לאלו שהצטרפו מאזההקדמת הינו  שטרם בא על פתרונו נושא נוסף

 28.5 - ונ׳ הינה כהעלות המשוערת לאכלומר, תוספת של שלש משכורות. . 2002/3אוקטובר) 

  ₪.  מיליון

  . צוברתבפנסיה הוא ביטוח עבור חברי סגל  שטרם נפתר בעל משמעות כספיתנוסף נושא 

הגישור יתפוצץ  ,אנחנו בדין ודברים עם ההנהלה בשני נושאים אלו. אם לא נגיע להסכמה

  שקול נקיטת צעדים ארגוניים.לאף יתכן שנאלץ , ווהצדדים יבקשו פסק דין

. לאחרונה ביטל בית הדין חופשת לידהבבית הדין האזורי לעבודה הינו דמי  שנדוןף נושא נוס

האזורי והורה לצדדים לדון באופן שבו האוניברסיטאות  בית הדין הארצי את פסק הדין של

  מטפלות בנושא. 
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האונ׳ מבצעת הפחתה  .פנסיה כפל הוא האזורי הדין בבית משפטי בדיוןהמצוי  נוסף נושא

שולמת לחברי הסגל האקדמי באם החבר והחברה זכאים גם לפנסיה בקרן פנסיה בפנסיה המ

  ותיקה בגין עבודה במקום אחר.

 בתוקף עדהינה שלנו הבריאות  ביטוח פוליסת – ביטוח בריאות וביטוח סיעודי פוליסות •

 והיא כוללת ביטוח סיעודי. לאור הוראת הממונה על הביטוח לא ניתן כיום לכלול ביטוח 4/2017

הנעשה בשוק אחר .  אנחנו עוקבים אחרי הנחיות האוצר ום חדשיםייקולקטיבים סיעודי בביטוח

.  הבדיקות שלנו מלמדות ות ולחבריםעל מנת לדאוג לכך שנוכל להגיע לפוליסה טובה לחבר

 בשלב זה רב הלא נודע על הנודע.  שבשלב זה אל לנו לעשות כל שינוי בפוליסה הקיימת.

לציין הוא שמרפאת השיניים של בית לי ח שיניים השינוי היחידי אותו חשוב לגבי פוליסת ביטו

   להסדר.  מומלץ! ההספר לרפואת שיניים שלנו נכנס

  

 75%החזיר ל נוהגת האוניברסיטההגענו להסכמות עם ההנהלה בעניין.   :בארץ כנסים •

   .בוקר ארוחת כולל איננו האירוח אם 100% כלכלה ועבור ,לינה הוצאות עבור

 

 לגבי  וגשנשה הערות .פשוטים לא מאמצים לאחר התקנון נבדק מחדש,: פטנטים תקנון •

 .התקבלו האחרונה הטיוטה

 
 

 ללא שסמולר בחניון לחנות בכך יםמעוניינל לאפשר מנת על לוטיפי כנוער: חניה לוטיפי •

שור אי לרכבםכיום, חברי סגל ש. , במידה ונתקלו בבעיית מציאת מקום חניה בקמפוסתשלום

איננו יודעים כמה זמן הנושא עדיין בבדיקה, חניה בקמפוס יכולים לחנות בסמולרש ללא תשלום.  

 הדבר ימשך.

 

אגף הנדסה, יחידת הביטחון ואנחנו גיבשנו נוהל מחייב המאפשר שימוש : נוהל מצלמות •

 במצלמות ואינו פוגע בפרטיות.
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   המתאמת מהמועצה עדכונים

הסגל האקדמי כוללת את יושבי הראש של ארגוני הסגל האקדמי  של ארגוני המתאמת המועצה

 הבכיר של שבע אוניברסיטאות המחקר:

 ערכה המתאמת המועצה:  גמל וקופות השתלמות קרנות, פנסיה קרנות בעמלות שיפור 

 כתוצאה מכך הופחתו משמעותית. (צוברת) פנסיה וקופת השתלמות ותרנק ןלעניי מכרז מעין

 .  אלו חסכון באפיקי סגל ברימח הנגבות העלויות

 לאחר שהמדינה שכר הסכם ללא אנחנו מעל שנתיים: שכר הסכם לגבי ומתן משא .

האוצר מתנה  .ת"וות האוצר עם מ"במו התחלנו ,שלשה-סיכמה עם ההסתדרות לפני חודשיים

העמקת התגמול על מצוינות  - את קיום המו"מ על הסכם שכר בדיון מקביל בשני נושאים נוספים 

חוזים אישיים), וניתוק הפנסיה התקציבית  , deadwood -(סל קליטה, מענקי קריטריונים, טיפול ב

 למדד. הגמלה  תשל הגמלאים שלנו משכר הפעילים והצמד

איננו מקבלים את ההתניה שהאוצר מנסה לכפות, להתנות את הסכם השכר בהסכם מעבר 

לא יתקדם בשל כך נכריז סכסוך  אם מו״מ השכר שלנו   להצמדת הפנסיה התקציבית למדד.

אנו מודעים לכך כי הצמדת הגמלאים למדד כבר נעשתה בכל  עבודה וננקוט בצעדים ארגונים.

המגזרים במשק הציבורי, ואנחנו נותרנו האחרונים. אנו מוכנים להתקדם גם בעניין זה בזהירות 

תנו להסכים למעבר . יחד עם זאת אין בכוונךהמתבקשת. כי ברור שלא נוכל למנוע את המהל

להצמדת הגמלה למדד מבלי שנקבל פיצוי ראוי, כפי שקיבלו יתר המגזרים, ולא נסכים להפוך 

  נושא קרדינלי זה לבן ערובה של מו"מ הסכם השכר.

דרישה  העלהבדרכים נוספות. לאחרונה  בסגל האקדמי באוניברסיטאותהאוצר מנסה לפגוע 

 , באונ׳ תל אביב ובאוניברסיטת חיפה;יטה העבריתבאוניברסמסגני נשיא למחקר  השבת שכרל

האוצר  פועל במקבילמגמלאי האוניברסיטה העברית.  ובנוסף לכך הוא תובע השבת שכר גם 

אם . ולהתאימו לנהוג בשרות המדינה את הסכם הפנסיה של האוניברסיטה העבריתלקעקע 

ו איננו זהה להסכמי גם הסכם הפנסיה שלנבאים בתור, מאחר שהאנחנו יצליח בכך, נהיה 

  הפנסיה של עובדי המדינה.  
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  כמו כן, ות״ת מנסה להרע את תנאי תוספות המחקר על ידי יצירת מדרגות חדשות, גבוהות יותר. 

  אנחנו פועלים על מנת לסכל את רוע הגזירות.

  

  

  ולבסוף:

ים, בימים הקרובים יתקיימו בחירות לוועד לשנתיים הבאות. אנא העמידו מועמדות ומועמד

  להצביע! זכרו -והחשוב מכל 

  

 חג שמח!

  

 

 

 

 

  

 


