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  2015יוני  9                      

     

  אסיפה כללית: דיווח יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר

  

 חברי לייבנר חררדוו איתן זהר, תירוש ליופי, שלנו הארגון מנהלת, לחגית להודות מבקש אני

 ליואב, רון לדנה להודות לי חשוב. עזרא עובדיה, האסיפה ראש ליושב תודה.  הביקורת ועדת

 תודה- לכל הנוכחים.  כולם הוועד ולחברי בוועד המרכזיים התפקידים בעלי ,עציון ולארז ךגנז

  . היום שבאתם

מהסגל חברים 8 כ"בסה. לרפואה פרט, פקולטה לכל ייצוג קיים הבכיר האקדמי הסגל בארגון 

 רון דנה,  מרוח עזרא עובדיה, ממשפטים פונדיק עמית: הם החברים  . גמלאים ושני הפעיל

 גנזך יואב, יותומאמנ מיכאלי טלילה, החיים ממדעי אגופנ אורי, ממדויקים ןעציו ארז, מהנדסה

 2 -ו, נשים שלש השנה בוועד לנו יש. הגמלאים נציגי אמית ויאירה מירון מוטי, ניהולמ

  ).צוברת בפנסיה סגל חברי' (צעירים'

 גזבר יואב, הארגון מזכיר הוא ארז, ר"יו סגנית הינה דנה  . החברה למדעי מהפקולטה אני

  .המשרד מנהלת הן וחגית, הארגון

, לייבנר וחררדו, מאמנויות איתן הרז, ר"יו – ממשפטים תירוש יופי:   הביקורת ועדת חברי

  .מרוח

  

 עם שלנו האישיים היחסים. האוניברסיטה הנהלת מול הינה הוועד עבודת עיקר הדברים מטבע

 וקורה כשותף אלינו מתייחסת יננהא ההנהלה לעיתים אך מצוינים הינם ההנהלה חברי כל

  .הבכיר האקדמי הסגל של היציג כארגון לנו הרלוונטיות החלטות על אותנו מיידעת שאיננה

  

 בחלק. החולפת השנה במהלך טיפלנו בהם העיקריים הנושאים אודות קצרה סקירה להלן

  .נמשך עודנו אחר בחלק, הטיפול הסתיים

  

לפורשים אירוע בהנהגת החלה יברסיטההאונ, יםדיונ סידרת לאחר: לפורשים אירוע ,

״ גדות״ האירועים באולם במאי התקיים הראשון האירוע. והאקדמי המנהלי סגלחברי ה

 היה האירוע. מנהל וראשי ניםאקד, הנשיא, המנכ"ל הרקטור בהשתתפות, בספורטק
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 לשני משותף היה שהאירוע כך בשל במיוחד, חמות תגובות אלינו והגיעו מוצלח מאד

  .הסגלים

חוג ראש מרמת תפקידים לבעלי תפקיד גמולי קוצצו 2002/3 -ב, כידוע: תפקיד גמולי 

 המצב את להחזיר מנת על ארוכה תקופה מזה פעל הארגון.  כליל בוטלו וחלקם, ומעלה

, ואני עציון ארז.   מ"מו עמנו לנהל ההנהלה נאותה חודשים מספר לפני.  לקדמותו

 לראשי הגמולים את המגדילה לופהח גיבשנו, ושיטות ארגון ממדור רחמני עובד בעזרת

  .שנתי 4 הינו התהליך. ה"תשע, השנה ביישומה החל הנשיא. ספר בתי ולראשי החוגים

  

שלדור" האסטרטגי היעוץ חברת בקמפוס פעלה החולפת בשנה: אסטרטגי תכנון" 

 כך בעקבות. האוניברסיטה של האסטרטגי התכנון לגבי ראשוני המלצות סט שהגישה

 בקמפוס שינויים להציע כדי למשפטים הפקולטה מן פורת אריאל ראשותב ועדה מונתה

, מבניים בשינויים הועדה מתמקדת ידיעתנו למיטב.  הייעוץ חברת המלצות לאור

 המליצה הועדה המבני בהיבט.  מצטיין סגל קליטת ובשיפור נותמצוי מעודדי בתגמולים

. ספר בתי 25- כ כ"סה, ספר תימב תורכב פקולטה כל, הפקולטות מבנה של ארגון-רה על

, יותר קטנות תהיינה והרקטור ניםאקהד של השליטה שמוטת היא הדבר משמעות

 לגבי התייחסותנו את לועדה העברנו אנחנו.   אחרים עם ימוזגו או יעלמו קטנים שחוגים

 גמישות'ל מתנגדים שאנו הבהרנו, בפרט. נותמצוי מעודד תגמול לגבי גם וכן הדבר

 כל הסגל לחברי תוספת כל במתן תומך שהארגון הסברנו. דיפרנציאלי ולשכר "ניהולית

 קריטריונים לפי נעשה אלא אחר או זה תפקיד בעל של בגחמה תלוי אינו הדבר עוד

  .  מלאה בשקיפות ויעשה, וברורים יקטיבייםיאוב

בשנה. כמשקיף המנהל הוועד לישיבות קבוע באופן מוזמן הארגון נציג: מנהל ועד 

 בסדר סעיף הכללת באמצעות אותנו למדר ונשנים חוזרים בנסיונות נתקלנו  שעברה

 נגד נלחמנו. לצאת נדרשתי לדיון" סגור נושא" עולה כשהיה". סגור נושא" הנקרא היום

  . לצאת נתבקשנו לא הנוכחית הלימודים שנת ומראשית התופעה

גמלאים   :    

 במלוא ואני  גנזך יואב, מירון מוטי, תאמי יאירה פועלים משנתיים למעלה מזה  .1 

 במיוחד, בקמפוס שונות לפעילויות חופשית כניסה שלנו מלאיםלג לאפשר כדי המרץ

  לאחר רק. פעולה לשיתוף נכונות בחוסר נתקלנו.  ולאמנויות הרוח למדעי בפקולטות

 כירהב האקדמי הסגל גמלאי,  הוסדר הנושא הקורה לעובי נכנסו בעצמם ניםאקהד ששני
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בכניסה להרצאות  ,לקמפוס מחוץ אורח שמשלם מהתשלום 10%-מ יותר לא משלמים

  .    בפקולטות אלה

 נסיעות ביטוח עבור משלם שהגמלאי שהחלק הוסדר – לגמלאים ל"חו ביטוח  .2 

 סגלה חברי.  ליום$ 5 של תקרה עד גמלאים מדע קשרי מקרן לממנו יהיה ניתן ל"לחו

  .כלולים אינם משפחתם בני אך, כלל משלמים לא – הפעילים

  

שכנים פורום  

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

  .ועוד, בקמפוס מינית הטרדה, קבלן עובדי העסקת: שונות בסוגיות מטפל הפורום

  

משפטיים בהליכים נושאים   

  . בניין מגדל קרן כספי והחזרת, צוברת לפנסיה המעבר – מרכזיים נושאים שני

. כשל הגישור.  לגישור הצדדים את שלח אשר ץ"לבג הגיע הנושא, לצוברת המעבר לגבי

  . דין לפסק ממתינים הצדדים

 המגשר. לגישור הגענו משפטיות בערכאות דיונים ולאחר, רבות שנים לאחר, בניין מגדל לגבי

 בארבע, ח"ש 1,800,000 לנו עבירת יברסיטההאונ :להסכמות ההנהלה ואת אותנו הביא

 לפעילים. האחרון פסח לרגל בשי היה הראשון הביטוי.  לסגל כשי נחלק שאותן פעימות

  .ח"ש750-ל 250-מ לגמלאים, ח"ש 750 - ל 500 -מ ההנהלה שחילקה השי את הגדלנו

        

  .לידה ודמי פנסיה כפל הינם האזורי הדין בבית משפטי בדיון נוספים  נושאים

  

מה במידת הוזלה ואף, שופרה קשות מחלות ביטוח פוליסת – יטוחהב פוליסות תנאי שיפור 

 השיניים ביטוח בפוליסת. "איילון" הביטוח בחברת הינו הביטוח כיום. צעיריםחברי הסגל הל

. 2017 עד בתוקף והיא סיעודי ביטוח גם כוללת הבריאות ביטוח פוליסת. שיפורים כמה הוכנסו

 הממונה ידי על יםיקולקטיב בריאות יטוחיבב אפשריים שינויים על הדיונים אחרי עוקבים אנחנו

  . באוצר הביטוח על

ועבור ,לינה הוצאות עבור 75% רשתחזי האוניברסיטה הנהלת עם סוכם:  בארץ כנסים 

  .  ארוחה כולל איננו האירוח אם 100% כלכלה
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מתקדמים לתארים תלמידים בהנחיית הרהכ לע  ההנהלה מול פועלים אנחנו: הוראה עומס 

  .התקדמות ללא - כה עד.  מהוראה םמסוי פטור נהכמק

כך להדקו במגמה הקייםהפטנטים  תקנון את לבדוק וועדה מונתה לאחרונה: פטנטים תקנון 

 וצגנשה הערות ,פשוטים לא מאמצים לאחר. יברסיטהבאונ ישארו מהם והפירות שהפטנטים

  .התקבלו - האחרונה הטיוטה בילג

השנה נערך, ההנדסה ל"סמנכ עם פעולה יתוףובש פונדיק עמית של ביוזמתו: חניה פיילוט 

 על להקל כדי, תשלום ללא, סמולרש בחניון השימוש אפשרות את לבחון מנת על פיילוט

 פטור המקנות תוויות מההנהלה קיבלנו, כך לשם. השיא בשעות בקמפוס החניה מצוקת

  .מהניסוי להסיק ניתן מסקנות לויא בודקים אנחנו.  הסגל לחברי הצענו אלו ואת מתשלום

זמן, קריטריונים, ל"לחו נסיעה – טפסים למחשב ממשיכה ההנהלה: ממוחשבים טפסים 

  .שותפים כן אנחנו בכך.   מלא

  

   המתאמת מהמועצה עדכונים

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

  :המחקר אוניברסיטאות שבעב הבכיר האקדמי

  :גמל וקופות השתלמות קרנות, פנסיה קרנות: טווח ארוך לחסכון להצעות בקשה

. פנסיה וקופות השתלמות קופות לענין מכרז במעין האחרון בשלב מצויה המתאמת המועצה

 אנו.  אלו חסכון באפיקי סגל מחברי הנגבות העלויות את משמעותית להפחית במגמה זאת

 קופת לגבי הצעות לקבלת בבקשה לצאת מכן ולאחר החודש עוד זה הליך לסיים מקווים

  .גמל

 עם מ"במו התחלנו. שכר הסכם ללא אנחנו וחצי כשנה מזה :שכר הסכם לגבי ומתן משא

 נקבעה לא עדיין, חדשה ממשלה – סיבות מכמה מאד איטית ההתקדמות.  ת"וות האוצר

 כנראה ת"והוות ג"המל הרכב, הגבוהה וההשכלה החינוך מערכת לגבי האוצר מדיניות

 ללא כי להסכם להגיע מנת על פועלים אנחנו. ההסתדרות עם הסכם אין, תקציב אין, ישתנה

  .העבר מן בהישגים רסוםכ למצוא עלולים אנחנו הסכם

  ,בתודה

 וייץ אלי


