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 םפה הכללית ועדכוניהחלטות האסי

 שלום רב,
התקיימה אסיפה כללית של ארגון הסגל  31/10/18 -ביום חמישי בתאריך ה

 :האקדמי הבכיר במהלכה נתקבלו ההחלטות הבאות
 

 .2017אושרו הדוחות הכספי והמילולי לשנת  .1
יו"ר הארגון פרופ' שולי וינטנר וחברי  –נבחרו לכהן בקדנציה נוספת  .2

 הוועד ד"ר יובל פיינשטיין וד"ר אורנה בלומן.
אושרה קביעת מיסי החבר לחברי סגל בפנסיה צוברת שיוצאים  .3

)הסכום יבחן בכל שנה מחדש ע"י  ₪  66לגמלאות לסכום חודשי של 
 וועד הארגון(.

 
 

ווח על הפעולות והישגים של שנת הלימודים במסגרת האסיפה ד
 :הנוכחית תשע"ח

 
סיום כל ההשלכות של הסכם השכר, כולל הפיצוי לגמלאים ושינויים  .1

 בטופס הקריטריונים
הסדרת קקמ״ב לגמלאים, כולל וועדת חריגים וכולל קבלת המקדמות  .2

 בבנק יהב, סניף האוניברסיטה.
ביטוח בריאות חדש עם חברת הביטוח "איילון" חתימה על הסכם  .3

 באמצעות מועדון טוב.
 מו״מ על קיצוץ גמולי תפקיד לראשי חוגים הסתיים בפשרה. .4
 יוסדר סופית בקרוב. -עליה בדרגה לאחר פרישה  .5
תודות למר ברוך מרזן,   -הגדלת הקצבת האוניברסיטה לארגון  .6

 ל .מנכ"ל וסגן הנשיא למנה
 העברת הפעילות הכלכלית של הארגון לבנק יהב .7
 טיפול בנושאי פרט .8
התחייבות של הרקטור  - עירוב הארגון בכל מקרה של זימון לשימוע  .9

 ליידע את הארגון לגבי כל חבר סגל שמוזמן לשימוע.
התחייבות למכתב סיכום לאחר כל פגישה עם דיקן/רקטור בענייני  .10

 קידום/קביעות
 קבלת מט״ח לנסיעות בבנק יהב .11
 הארכת הסכם הפעלת מזנון חדר המורים על ידי שונטל לעוד חמש שנים .12
תודות להנהלת האוניברסיטה ,  –העסקה ישירה של עובדי הניקיון  .13

 .ה בנושא העסקה ישירהאוניברסיטת חיפה היא החלוצ

 

 -עדכונים ברמה הארצית פעילות המועצה מתאמת של ארגוני הסגל 

אילן הצטרפו כל -פרט לאוניברסיטת בר -התנגדות להפרדה מגדרית  .1
 האוניברסיטאות לעתירה במעמד של ידידי בית משפט.

 התנגדות לקוד האתי .2



 עדכונים לגבי נושאים פתוחים ואתגרים

 שנות צבירה 24-קופת הגמל ״תמר״ לאחר פחות מ .1
 חתימה על הסכם הפנסיה הצוברת .2
  

 
 התפתחויות ועדכונים נוספים יועברו באסיפה הבאה

 
 בברכה

 שולי וינטנר
 יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר


