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  2012ספטמבר 
  

  ,חברים וחברות שלום

מעת לעת נתקלים חברי סגל גמלאים בקשיים בהתנהלות מול יחידות או גופים באוניברסיטה 

קושי כזה התעורר לאחרונה לגבי סוגיית ההוראה . במסגרת פעילותם האקדמית בקמפוס

להימנע ובגינו יצאה בעבר פניה של הועד לחברי הסגל הגמלאים , בהתנדבות של חברי סגל

הקושי  נבע מכך שנראה . מהוראה בהתנדבות עד להסדרת הסוגיה עם רשויות האוניברסיטה

מיותר לציין את עגמת . היה שהתנדבותם של הגמלאים נובעת מלחץ המופעל עליהם  לעשות כן

  .הנפש הנגרמת לגמלאים במצבים מסוג זה

ל האקדמי הבכיר עם הנהלת ובעקבות מגעים שקיים ארגון הסג, לאור קושי זה וקשיים אחרים

כוננה האוניברסיטה את נציבות הקבילות של חברי סגל אקדמי בכיר , האוניברסיטה בעניין

תפקידה של הנציבות הינו לתת מענה לחברי קבוצה זו הנתקלים בקשיים . שפרשו לגמלאות

.  אחרובכל עניין, עקב פעילותם האקדמית בקמפוס כלשהם מול מוסדות או גופים באוניברסיטה

והיא אינה מחליפה בהכרח את ההתנהלות הישירה של חברי הסגל , נציבות זו היא אמצעי נוסף

ובודאי שניתן לפנות לארגון הסגל האקדמי הבכיר , הגמלאים מול הגופים השונים באוניברסיטה

  . בכל עת ובכל עניין

שויות לי וחסר פניות של הגמלאים עם ראמוסד הנציבות ישמש צינור הידברות ניטר

ה /סמכויותיו, ת הפניות/ה של נציב/מעמדו. האוניברסיטה באותם מקרים בהם ייווצר צורך כזה

ה תובטח /ובמסגרת כתב המינוי שלו, ה יעוגנו בהוראות האוניברסיטה/ואופן התנהלותו

 ממונה על ה/שההוראות קובעות שהנציב, יצוין. ה בהנהלת האוניברסיטה/ואי תלותו, ה/עצמאותו

  . בתיאום עם ארגון הסגל האקדמי הבכיר, ידי נשיא האוניברסיטה והרקטור

ארגון הסגל . ובעיננו זוהי בחירה ראויה מאד, יאיר אהרונוביץ' לתפקיד הנציב הראשון נבחר פרופ

ואנחנו בטוחים שימלא את , אהרונוביץ עם כניסתו לתפקיד' האקדמי הבכיר מברך את פרופ

  .  הנדרשת ובדיסקרטיות הראויהתפקידו ברגישות

מסיר הועד את האיסור להוראה בהתנדבות על ידי , אהרונוביץ לתפקיד' עם מינויו של פרופ

אנחנו מניחים שגמלאי הסגל האקדמי הבכיר שיתבקשו ללמד בהתנדבות יעשו זאת . גמלאים

ום שכתב מש, תעוגן בכתב מינוי, גם אם היא בהתנדבות, אנו ממליצים שההוראה. בחפץ לב

במידה וייווצר אצל . ת/ת המתנדב/המינוי מבטיח החלת תנאי הביטוח השונים על הגמלאי

הם  מוזמנים , שאי היענות ללמד בהתנדבות עלולה להרע להם, ולו הקטן ביותר, הגמלאים חשש

פניה כזו . על מנת למנוע  מצב מעין זה) ובוודאי שגם לארגון הסגל האקדמי הבכיר(לפנות לנציב 
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חשיפה של זהות הפונים לנציב בהליך בירור . שאר דיסקרטית ותזכה לטיפול מהיר והוגןתי

ואך ורק לגורמים שהקובלים , קובלנתם תיעשה אך ורק לאחר קבלת הסכמתם של הקובלים

  .מתירים לעשות כן

  

אנחנו מקווים ששיתוף הפעולה בין הגמלאים ומוסדות האוניברסיטה ימשיך להתקיים מתוך 

  .רצון טוב מכיוון שתרומתם חשובה מאד לכולנוהדדיות ו

  

  ,בברכת שנה טובה ופורייה

 אלי

  

 


