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שינויים בתקנון הארגון בנוגע למעמד הגמלאים
לאישור אסיפה 11/06/15
השינויים המוצעים לאישור בתקנון
הסעיפים כפי שמופיעים
האסיפה
העמותה
סעיף : 1
סעיף : 1
"ארגון הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה" הינו עמותה בה
"ארגון הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה" הינו עמותה
מאורגנים חברי הסגל האקדמי המועסקים על ידי אוניברסיטת
בה מאורגנים חברי הסגל האקדמי המועסקים על ידי
חיפה המשתייכים לסגל ההוראה והמחקר של אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה המשתייכים לסגל ההוראה והמחקר של
על כל פקולטותיה וחוגיה ,במשרה מלאה או חלקית ,מדרגת
אוניברסיטת חיפה על כל פקולטותיה וחוגיה ,במשרה מלאה
מרצה ומעלה ,ובדרגות המקבילות במסלולים ב' (מסלול הוראה),
או חלקית ,מדרגת מרצה ומעלה ,ובדרגות המקבילות
וג' (מסלול נלווה) וגמלאי הסגל האקדמי הבכיר של
במסלולים ב' (מסלול הוראה) ,וג' (מסלול נלווה) .
אוניברסיטת חיפה.
מקום מושבו ופעולתו הוא באוניברסיטת חיפה.
מקום מושבו ופעולתו הוא באוניברסיטת חיפה.

סעיף  2א
 .2תפקידי ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת
חיפה הם :
א .לקדם את עניני הסגל האקדמי הבכיר
באוניברסיטה ולייצגם בפני המוסדות
האקדמיים ,הפרופסיונאליים והאחרים,
באוניברסיטה ומחוצה לה ,עמם מקיים
הסגל האקדמי הבכיר מגע.
סעיף  3א
 .3חברות
א .כל עובד הסגל האקדמי הבכיר המשתייך לסגל
ההוראה והמחקר של אוניברסיטת חיפה ,על כל
פקולטותיה וחוגיה ,המועסק על ידי אוניברסיטת
חיפה במשרה מלאה או חלקית ,מדרגת מרצה
ומעלה ,ובדרגות המקבילות במסלולים ב'
(מסלול הוראה) ובמסלולים ג' (מסלול נלווה)
יהא לחבר בעמותה.

סעיף  2א
 .2תפקידי ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת
חיפה הם :
ב .לקדם את עניני הסגל האקדמי הבכיר וגמלאי
הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה ולייצגם
בפני המוסדות האקדמיים ,הפרופסיונאליים
והאחרים ,באוניברסיטה ומחוצה לה ,עמם
מקיים הסגל האקדמי הבכיר מגע.
סעיף  3א
א .חברות
א .1.כל עובד הסגל האקדמי הבכיר המשתייך לסגל
ההוראה והמחקר של אוניברסיטת חיפה ,על
כל פקולטותיה וחוגיה ,המועסק על ידי
אוניברסיטת חיפה במשרה מלאה או חלקית,
מדרגת מרצה ומעלה ,ובדרגות המקבילות
במסלולים ב' (מסלול הוראה) ובמסלולים ג'
(מסלול נלווה) יהא לחבר בעמותה.
א .2.כל גמלאי של הסגל האקדמי הבכיר של
אוניברסיטת חיפה ממשיך בחברותו
בעמותה .על חברותו של הגמלאי בעמותה
יחולו מעת פרישתו המגבלות הקבועות
בתקנון זה להלן.

סעיף  6ב :
.6ב .חבר ארגון שפרש לגמלאות רשאי להישאר חבר
בארגון (להלן – "חבר גימלאי").

למחוק סעיף  6ב כולו :
.6ב .חבר ארגון שפרש לגמלאות רשאי להישאר חבר
בארגון (להלן – "חבר גימלאי").

סעיף  6ג
.6ג .חברי הארגון ,הגמלאים ,יבחרו כל שנתיים ועד בן 4
חברים .חברי ועד הגמלאים בוחרים את יו"ר ועד הגמלאים
שייצגם כלפי ועד הארגון.

סעיף  6ג
חברי הארגון הגמלאים יבחרו כל שנתיים ועד בן  4חברים.
חברי ועד הגמלאים בוחרים את יו"ר ועד הגמלאים שייצגם
כלפי ועד הארגון .יו"ר ועד הגמלאים ,מתוקף תפקידו ,יהיה
חבר ועד הארגון ,אולם לא תהיה לו זכות להצביע בהצעות
לשביתות ,עיצומים ו/או הפסקת
החלטה הקשורות
עבודה".
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סעיף  6ד
" הגמלאים חברי הארגון רשאים להשתתף באסיפות
הכלליות של ארגון הסגל ,אך בלי זכות הצבעה"
בסעיף 13
 .31כל חבר ,למעט חבר גמלאי ,זכאי בהצבעה לקול
אחד בלבד .היו הדעות שקולות ,יכריע יו"ר האסיפה
הכללית.

למחוק סעיף  6ד כולו
" הגמלאים חברי הארגון רשאים להשתתף באסיפות הכלליות
של ארגון הסגל ,אך בלי זכות הצבעה"
בסעיף 13
כל חבר ,למעט חבר גמלאי ,זכאי בהצבעה לקול אחד בלבד.
חבר גמלאי זכאי בהצבעה לקול אחד בלבד למעט ביחס
להצבעה בנושאים הקשורים לשביתה ,עיצומים והפסקת
עבודה .היו הדעות שקולות ,יכריע יו"ר האסיפה הכללית.

סעיף :15
"אסיפה כללית שלא מן המניין מתכנסת לפי החלטת הועד
או לפי דרישה בכתב של עשירית מחברי העמותה ,או
לפחות  20מחברי העמותה לפני הנמוך.

מוחלט לתקן את סעיף  15כדלקמן :
"אסיפה כללית שלא מן המניין מתכנסת לפי החלטת הועד או
לפי דרישה בכתב של עשירית מחברי העמותה ,או לפחות 20
מחברי העמותה לפני הנמוך .או של ועדת הביקורת או של
הגוף המבקר".
התיקון בסעיף  15מבטל כל החלטה קודמת

לסעיף  .16ב.
.16ב .בחירת ועד הארגון :
 .1הועד יבחר אחת לשנתיים .בחודש האחרון של
הסמסטר השני ישלח יו"ר הועד חוזר לחברי
הארגון שבו יתבקשו להציע שמות מועמדים
לכהן כחברי ועד הארגון.
 .2כל חבר ארגון ראשי להציע שמות מועמדים ועל
אלה לצרף את הסכמתם בכך בכתב.
 .3הבחירות יערכו בתקופת השבועיים האחרונים
של הסמסטר השני באסיפה כללית מיוחדת.
 .4יו"ר האסיפה הכללית יציג בפני האסיפה את
רשימת המועמדים שהוצעו על ידי חברי הסגל
כאמור לעיל ,חברי הארגון הנוכחים באסיפה
הכללית המיוחדת בוחרים מתוך רשימת
מועמדים זאת.
 .5בתום ההצבעה יודיע יו"ר האסיפה על תוצאות
הבחירות .חמשת המועמדים שקיבלו את
מספר הקולות הגדול ביותר יבחרו כחברי
הועד.

להוסיף סעיף  .16ב.
.16ב .בחירת ועד הארגון :
 .1הועד יבחר אחת לשנתיים .בחודש האחרון של
הסמסטר השני ישלח יו"ר הועד חוזר לחברי
הארגון שבו יתבקשו להציע שמות מועמדים לכהן
כחברי ועד הארגון.
 .2כל חבר ארגון ראשי להציע שמות מועמדים ועל
אלה לצרף את הסכמתם בכך בכתב.
 .3הבחירות יערכו בתקופת השבועיים האחרונים של
הסמסטר השני באסיפה כללית מיוחדת.
 .4יו"ר האסיפה הכללית יציג בפני האסיפה את
רשימת המועמדים שהוצעו על ידי חברי הסגל
כאמור לעיל ,חברי הארגון הנוכחים באסיפה
הכללית המיוחדת בוחרים מתוך רשימת מועמדים
זאת.
 .5בתום ההצבעה יודיע יו"ר האסיפה על תוצאות
הבחירות .ששת המועמדים שקיבלו את מספר
הקולות הגדול ביותר יבחרו כחברי הועד.
 .6חברי הועד הגמלאים לא יהיו זכאים להיבחר
לוועד הארגון .כאמור ,יו"ר ועד הגמלאים ישמש
כחבר ועד הארגון מתוקף תפקידו".

לסעיף 18
 .18הועד מורכב מ 5-חברים

לתקן את סעיף 18
הועד מורכב מ  7- 5חברים הכוללים  6חברי סגל פעילים ואת
יו"ר ועד הגמלאים מתוקף תפקידו .הליך הבחירות המפורט
בסעיף  16לעיל ייערך ביחס למינוי שישה חברי ועד".
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