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  14.5.2014- אסיפה כללית - ארגון הסגל האקדמי הבכיר ן על פעילותעדכו

  פרופ' אלי וייץ: -יו"ר הארגון

 היום יות. ובארגון הסגל האקדמי הבכיר קיים ייצוג לכל פקולטה, פרט למדעי החיים ולאמנ

: עמית פונדיק ממשפטים, הם החברים  חברים מהסגל הפעיל ושני גמלאים.  7 מכהנים בוועד

מדויקים, שלמה מטלון מדעים רוח,  דנה רון מהנדסה, ארז עציון ממדעי הדיה עזרא מעוב

ויאירה אמית נציגי הגמלאים. אני מהפקולטה למדעי   , עוזי אבןניהולמרפואה, יואב גנזך מ

  ארז הוא מזכיר הארגון, יואב גזבר הארגון, וחגית הן מנהלת המשרד.  החברה. 

מדעי יות וחררדו לייבנר מוממשפטים, זוהר איתן מאמנ חברי ועדת הביקורת:   הילה שמיר

 .רוח, יו"רה

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

אך לצערי הנהלה לעיתים איננה מתייחסת אלינו כשותף ולרוב  ,כל חברי ההנהלה הינם מצוינים

  לוונטיות אלינו כארגון היציג של הסגל האקדמי הבכיר.אף לא מיידעת אותנו על החלטות הר

  

הסתיים  םלהלן סקירה קצרה בנושאים העיקריים בהם טיפלנו במהלך השנה החולפת. בחלק

  עודנו נמשך. םהטיפול, בחלק

בממוצע בין שכר  17% –: לאור דו"ח של האוצר מצאנו שקיים פער של כ פערי שכר

ר גברים חברי הסגל האקדמי הבכיר. הממצאים נשים חברות הסגל האקדמי הבכיר לשכ

  מלמדים על קצב קידום מהיר יותר אצל גברים הן במזרח הקמפוס והן במערב הקמפוס.
פרופסורים מן המנין מאשר  במזרח הקמפוס יש פחות נשים מאשר במערבו, יש יותר

להנהלה  פרופסוריות מן המנין, וגברים זוכים ליותר תוספות מחקר.  הצגנו את הממצאים

והמלצנו המלצות בסיסיות לתיקון הפערים, המלצות שעלותן הכספית איננה משמעותית: 

; החלת הדרגות ההתחלתיות short list - ו  long listהנהגת תהליכי גיוס פורמליים עם 

 הנהוגות במזרח הקמפוס גם במערב הקמפוס; כלומר קליטת חברי הסגל החדשים

הליכי קידום משמעותיים בלבד; הקמת צוות קיום שני דרגת מרצה בכיר, ולאחר מכן  ב

שיסתייע  בצוותי בדיקה פקולטטיים לנושא פערים  יברסיטהלקידום שיוויון מגדרי באונ

מגדריים. דבר מכל זה עדיין לא בוצע.  בכוונתנו להמשיך את המחקר ולבדוק אם פערים 

בשכר.   ביקשנו  בפרודוקטיביות, כלומר בתפוקות המחקר, הם שמסבירים את הפער

  לקיים דיון בסוגיה בוועדה המרכזת אך עד כה לא נענתה ההנהלה לבקשתנו.
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כידוע קוצצו גמולי תפקיד לבעלי תפקידים מרמת ראש חוג ומעלה, וחלקם גמולי תפקיד :

.  הארגון פועל מזה תקופה ארוכה על מנת להחזיר את המצב 2002/3 -בוטלו כליל, ב

וכה התעלמה ההנהלה מתביעתנו ורק לפני מספר חודשים לקדמותו.  במשך תקופה אר

לגבי .  לפני כחודשיים העבירה ההנהלה אלינו את הצעתה שאנובנאותה לנהל מו"מ 

לשיפור מצב גמולי התפקיד  יברסיטהשינוי גמולי התפקיד. בדקנו ומצאנו שהצעת האונ

עלים, עם ראשי וכלל לא עם הפו –נים וכו' אנים, סגני דקאדק –מיטיבה עם המנהלים 

החוגים.    ארז עציון ואני ביקשנו פגישה דחופה עם הנשיא, הסברנו לו את הקושי עם 

הצעת האונ' והנשיא הגדיל את ההצעה. עובדה חלופה נוספת המגדילה עוד יותר את 

   .2014הגמולים לראשי החוגים. הנשיא מתכוון להחיל אותה בהדרגה החל מסוף מאי 

לאחרונה, באפריל, נודע לנו שינויים ארגוניים בקמפוס ן לגביהיוועצות עם הארגו-אי :

ן מדעי הרוח, לאחר היוועצות עם הרקטור, הודיע לחברי סגל החוג אבאקראי שדק

לצרפתית על סגירתו של החוג. בעקבות כך יפרשו שניים מחברי סגל החוג  וארבעה 

גל הזוטר. למותר לציין חברי סגל ישובצו בחוגים אחרים. כמו כן יפוטרו חלק מחברי הס

שהדבר נעשה תוך התעלמות מהוראות האוניברסיטה לגבי נוהל סגירת חוג וללא קיום 

 סראמחודש מו"מ או היוועצות עם הארגון.  בנוסף לכך  דנה הועדה המרכזת במהלך 

והחליטה על החלתו החל מתשע"ה. גם החלטה זו נתקבלה  ,במבנה לוח לימודים חדש

לאחר דין ודברים עם ההנהלה נראה לי כי הובהר לה  ם הארגון.ללא כל היוועצות ע

מתי  - הבהר היטב כיצד עליה לנהוג בבואה להנהיג שינויים המשפיעים על תנאי עבודתנו 

עליה לידע אותנו, מתי עליה להיוועץ בנו ומתי עליה לנהל מו"מ עמנו. בכל מקרה קיבלנו 

ח בתשע"ו ושאף חבר סגל בכיר לא הבטחה שהחוג לצרפתית, בצורה זו או אחרת, יפת

  יפגע.

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

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

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

ות חברת הייעוץ.  למיטב ידיעתנו מתמקדת הועדה בשינויים מבניים, לאור המלצ

בתגמולים מעודדי מצויינות ובשיפור קליטת סגל מצטיין.  בהיבט המבני מתכוונת הועדה 

 25-ארגון של מבנה הפקולטות, כל פקולטה תורכב מבתי ספר, סה"כ כ-להמליץ על רה

 הה קטנתהינים והרקטור אבתי ספר. משמעות הדבר היא שמוטת השליטה של הדק

אנחנו העברנו לועדה את התייחסותנו    יותר, שחוגים קטנים יעלמו או ימוזגו עם אחרים.
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לגבי תגמול מעודד מצויינות, הבהרנו שאנו מתנגדים לגמישות ניהולית ולשכר 

כל תוספת לחברי הסגל כל עוד הדבר אינו  דיפרנציאלי. הסברנו שהארגון תומך במתן

של בעל תפקיד זה או אחר אלא נעשה לפי קריטריונים אוביקטיביים ברורים  תלוי בגחמה

  בשקיפות מלאה.  תבצעוי

נציג הארגון מוזמן באופן קבוע לישיבות הוועד המנהל. במסגרת זו נתקלנו וועד מנהל :

בנסיונות חוזרים ונשנים למדר אותנו באמצעות הכללת סעיף בסדר היום הנקרא "נושא 

ולה "נושא סגור" לדיון נדרשנו לצאת. העימות בינינו לבין יו"ר הועד סגור". כשהיה ע

המנהל בענין זה הסלים בתקופת התהליך של בחירת הנשיא. נלחמנו נגד התופעה 

  רק כשיש ניגוד עניינים ברור, נצא.   –ונראה שהצלחנו להגיע להבנות בנושא 

גמלאים   :    

ואני במלוא המרץ כדי לאפשר לגמלאים למעלה משנתיים פועלים יאירה אמית מזה   .1

לפעילויות שונות בקמפוס, במיוחד בפקולטות למדעי הרוח  כניסה חופשיתשלנו 

כל יוזמה שלנו, לרבות הצעתנו למתן פיצוי מלא בגין כניסת גמלאינו להרצאות ולאמנויות. 

את נים על עצמם להסדיר און , נבלמה. לאחרונה קיבלו שני הדקלפקולטות על ידי הארג

 10%-והחל מן השנה הבאה ישלמו גמלאי הסגל האקדמי הבכיר לא יותר מ ,הנושא

  מהתשלום שמשלם אורח מחוץ לקמפוס.    

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

$ ליום.    כך הדבר גם לגבי חברי 5מקרן קשרי מדע גמלאים עד תקרה של  ןמוילמניתן 

 את חלק העובד ניתן יהיה לממן מקרן קשרי מדע. –סגל פעילים 

נציב קבילות גמלאים. אתם  -זה זמן מה מוסדה פונקציה חדשה  באוניברסיטה מ .3

  או בקשה.מוזמנים לפנות אל הנציב, פרופ' יאיר אהרונוביץ, בכל תלונה, משאלה 

פורום שכנים  

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

הפורום מטפל בסוגיות שונות: תעריפי מרכז הספורט, העסקת עובדי קבלן, הטרדה מינית 

  בקמפוס, ועוד.

ליטיגציה   

שאים הללו אנחנו בשני הנו –מגדל בניין  המעבר לפנסיה צוברת, והחזרת כספי קרן

בראשון על פי בקשת הבג"ץ, בשני על פי בקשת בית הדין הארצי  .מצויים בהליכי גישור

  לעבודה.  
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סגל רופאי השיניים בבית הספר לרפואת שיניים שונים  תנאי ההעסקה של – רופאי שיניים

 על פי המלצת עורכות הדין שלנו, הם פעלו בנפרד לחתימת הסכם .משלנו בכמה פרמטרים

. יש להם כיום  וועד נפרד ואנחנו, כמובן, נמשיך לתמוך בהם 2013שכר ייחודי באוגוסט 

  ולשתף עמם פעולה.

בימים אלו אנו שוקדים על שיפור פוליסת ביטוח מחלות  – שיפור תנאי פוליסות הביטוח

לסגל הצעיר. בפוליסת ביטוח השיניים הוכנסו כמה שיפורים  מסוימתהוזלה  לעקשות, ואף 

מבלי לפגוע אך קרה מעט ייופוליסת ביטוח הבריאות התעלות נוספת למבוטחים,  ללא

מהותית בתנאי הפוליסה. פוליסת ביטוח הבריאות כוללת גם ביטוח סיעודי והיא בתוקף עד 

. אנחנו עוקבים אחרי הדיונים על שינויים אפשריים בביטוחי בריאות קולקטיבים על ידי 2017

  הממונה על הביטוח באוצר. 

בנוסף לכך,  בימים אלו ממש ו לאחרונה השגנו שיפור בתנאים של כרטיסי אשראי, – הטבות

  מציעה האוניברסיטה באמצעות אגודת הסטודנטים כרטיס אשראי אוניברסיטאי חדש.

בארץ, ואינה משלמת עבור הוצאות לינה  75%שלם :  האוניברסיטה נוהגת לכנסים בארץ

כנס בארץ וכנס בחו"ל.  עבור מדוע לא יהיה אותו דין עבור כלכלה.  אנחנו בודקים כלל 

 מוסמכת.  ת דעתממתינים לחוו

עדכונים מהמועצה המתאמת   

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

  האקדמי הבכיר של שבע אוניברסיטאות המחקר:

דשים מכתב הממריץ את  האוניברסיטאות כזכור, שלחה ות"ת לפני מספר חו חוזים אישיים:

להנהיג חוזים אישיים לחברי סגל אקדמיים.  דבר זה גרר הכרזה על סכסוך עבודה.  בדיונים 

בנושא בין נציגי המועצה המתאמת לבין נציגי ות"ת  חזרו נציגי המועצה והדגישו את 

נגדות לתגמול התנגדותם לחוזים אישיים. יחד עם זאת  הבהירו שאין לארגוני הסגל הת

חוקרים מצטיינים ובלבד שהדבר ייעשה לפי קריטריונים אוניברסליים ולא יהיה נתון לפרשנות 

  ההנהלות.

כן ות"ת והממונה על השכר הוציאו הנחיה לקצץ את סל הקליטה בחצי וכמו  סל קליטה:

להפעיל את הסל בצורה דיפרנציאלית ולא שיוויונית. נציגי המועצה חזרו והדגישו את 

  התנגדותם המוחלטת להנחיה ואת התנגדותם העקרונית לשכר דיפרנציאלי.



!
!
!
!

.  המועצה 2013הסכם השכר של הסגל האקדמי הסתיים בסוף דצמבר הסכם שכר:  

פנתה אל ועד ראשי האוניברסיטאות בדרישה לפתיחת מו"מ על הסכם חדש.  המועצה 

צוניים, כפי שהיו מודעת לנזקים המצטברים מהעדר הסכם שכר בתוקף.  במקרים קי

ערב השביתה הגדולה האחרונה, העדר הסכמי שכר ועדכון שכר עלולים לגרום לשחיקה 

  מאסיבית בשכר אנשי הסגל.

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

ל בשלב האחרון שלפני יציאה למעין מכרז שבאמצעותו תנסה להפחית את דמי הניהו

הנגבים מחברי סגל באפיקי חסכון אלו.  במצב הנוכחי חברי הסגל המנהלים את והצבירה 

קרן ההשתלמות שלהם באמצעות גופים כמו ד״ש ואנליסט, או גופי ניהול השקעות דומים,  

משלמים דמי ניהול שללא ספק ניתן להפחיתם. אנו מקווים שבמשא ומתן כגוף המייצג את 

   .דמי בכל האוניברסיטאות, נזכה להנחות משמעותיותכלל אלפי חברי הסגל האק

הסכומים המוכרים ע"י מס הכנסה עבור שבתון לא עודכנו  שיפור החזרי מס עבור  שבתון:

למרות העלייה ביוקר המחיה. האש"ל המוכר לתקופת שבתון עמד על  '90 -מאז שנות ה

לתקופת  האש"ל היומי $ ליום. בנוסף לכך נוכו מיתרת דמי השבתון, לאחר הפחתת סך100

השבתון, מס הכנסה וביטוח לאומי . עם החזרה משבתון ניתן היה להתחשבן מול מס הכנסה 

ולקבל החזרים, אולם מביטוח לאומי לא ניתן היה לקבל החזר. במילים אחרות, תשלומי 

בעקבות התערבות   היו גדולים מהמוצדק וללא אפשרות לקבל החזרים. הביטוח לאומי

$.  כך יחסך סכום לא 122 -תאמת עודכן גובה האש"ל היומי בתקופת השבתון להמועצה המ

  מבוטל מהיוצאים לשבתון.

  פרופ' יואב גנזך, גזבר הארגון:

מיסים  
  

ו  ,שנים 10 -ל 90%כוי בסך יהחברים יקבלו נ –כוי עבור תשלום דמי חבר לארגון ינ -

  .אח"כ 50%

  .ל"ת אשמתוכנן טופס הצהרה על הוצאו –ל ללא קבלות "אש -

  .רטייםפמוש בנקודות לצרכים ימתוכנן טופס הצהרה על אי ש –מתמיד הנוסע ה -

שמיועד  ,החברים יצטרכו לשלם מס עבור החלק היחסי של הכרטיס –נסיעות מעורבות  -

  .רטיתפלנסיעה 

  .100%מ ל "אנו בדיון עם האוניברסיטה לגבי העלאת התשלום מקק –נסיעות בארץ  -



!
!
!
!

  
ביטוחים  

  
עברנו לספק חדש (באותם תנאים) כיוון שהקודם דרש העלאת  –קשות ביטוח מחלות  -

  .פרמיה 

פעילים: האוניברסיטה תשלם את מלוא סכום הביטוח לחברים  –ביטוח בריאות חו"ל  -

 .$ ליום) אבל לא תשלם עבור בני משפחה1.3(

  .לא מקקמ"גמי תשלום בדיון עם האוניברסיטה לגבהעניין גמלאים: לחברים                                    

 20%עליה של למעלה מ ל נונדרש  ביטוח בריאות הראל: לאחר מו"מ אינטנסיבי בו -

 בתוקף עדכלול, והפוליסה הינה . הביטוח הסיעודי 9.5%סיכמנו על עליה של בפרמיה, 

  .בהתאם לתקנות הרגולטיביות החדשות תנו הדברים , ואז יש2017 שנת

  .עם כיסויים נוספים בלי לשנות את הפרמיהביטוח שיניים: נחתם חוזה חדש  -

  

  
   

  

 


