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לכבוד חברי הסגל האקדמי הבכיר
אסיפה כללית דחופה שלא מן המניין בעניין סירוב האוניברסיטה לחתום עמנו על הסכם
פנסיה צוברת קבוע והולם
נמאס לנו לטחון מים .האוניברסיטה מזלזלת בחברי הסגל האקדמי הבכיר.
הנה פירוט קצר של המצב:
בעקבות המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת ב 2004-נחתם ב 2005-הסכם זמני כהסדר
ביניים .בחלוף למעלה מ 16 -שנים מאז – טרם נחתם הסכם פנסיה חדש.
.1

עיכוב וגרירת רגליים :לאחר משא ומתן ממושך ביותר ,הגענו עם האוניברסיטה
במהלך שנת  2020להסכמות עקרוניות .אך האוניברסיטה עושה כל שביכולתה
לעכב ולמנוע חתימתו של הסכם הפנסיה החדש ,בסחבת ובהתנהלות בלתי ראויה
שמשדרת חוסר תום לב של ממש.

.2

היעדר מענק פרישה :ללא הסכם פנסיה צוברת מלא וקבוע הפורשים הבאים
לגמלאות יפגעו מאוד .דוגמה לחשיבות ודחיפות הנושא :בהסכם הזמני שלנו מ-
 , 2005בניגוד לקיים בשאר האוניברסיטאות ,אין "מענק פרישה" שיכול להגיע
לעשרות או מאות אלפי שקלים לפורש!

.3

סל הקליטה :הגענו להסכמות עם האוניברסיטה להגדלתו מ 189,000-ש"ח ל-
 300,000ש"ח ,כנהוג בשאר האוניברסיטאות ,ותשלום ההפרש רטרואקטיבית לכל
אלה שקיבלו רק  .189,000אך כעת האוניברסיטה גוררת רגליים ,מערימה
"קשיים" מומצאים ולא מסכימה לכלול אותו בהסכם הפנסיה הצוברת הנ"ל כפי
שהוסכם.

.4

לעמדת הארגון ,יש להגיע לנוסחים מוסכמים של הסכם הפנסיה החדש ,ובכלל זה
של סל הקליטה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,ושל הסכם גמולי התפקיד  -עד
סוף החודש הזה (מרץ  .)2022המשך גרירת רגליים מצד האוניברסיטה יאלץ את
הארגון לנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו לצורך הגנה על זכויותיו וזכויות
חבריו.

אנו פונים אליכם מתוקף תפקידנו כוועד ארגון הסגל האקדמי הבכיר ועל-פי התקנות
בתקנון הארגון ומבקשים את השתתפותכם החשובה באסיפה כללית דחופה שלא מן
המניין בנושא ביום חמישי בתאריך ה 24/03/2022 -בשעה  – 12:00איש בל ייעדר.
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