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 כאן 
  

   
 הודעה על כוונה להפעיל צעדים ארגוניים –סל קליטה   :הנדון 

  
מספר חודשים בהן אנו דנים עם הנהלת האוניברסיטה שוב ושוב בעניין לאחר , לצערנו 

 .טרם הושגה פריצת דרך בנושא –דרישתנו ליישום סל הקליטה באוניברסיטה 

שעברו אליה , נמשכת אפלייתם לרעה של חברי סגל של האוניברסיטה , במצב הקיים 
בהן , אות אחרותביחס לחברי סגל באוניברסיט, 7112ממוסדות וגופים אחרים מאז 

שהם אותם מוסדות בהם נחתם הסכם מעבר מפנסיה , משולם תשלום סל קליטה
מועד בו הונהגה פנסיה צוברת  – 2004מאז . תקציבית לצוברת כפי שנחתם גם בחיפה

ארגוננו חוזר ודורש את יישום סל הקליטה באופן זהה למוסדות  –באוניברסיטה 
ושבו סוכם שסל  והזמני שנחתם בינינ דרישה שתואמת את הסכם המעבר, האחרים

 .אביב-הקליטה בחיפה יהיה דומה לסלים המוענקים בטכניון ובתל

יישום חלקי של סל להתחיל בלאחרונה נכונות  מצידכםהובעה   מ"במסגרת המו 
אנו מברכים על נכונות זו  .לתשלום פעימה ראשונה של שישית סל קליטה הקליטה 

 .פן מיידיודורשים להתחיל ביישומה באו

ת לשנות את ההסדרים שאושרו במוסדות אחרים בעניין "הגיע לידיעתנו כי בדעת ות 
ולכן אנו עומדים על כך שככל שתופעל רפורמה רוחבית בעניין זה תיישר , סל הקליטה

כדי , גם אוניברסיטת חיפה את הקו עם יתר המוסדות המשלמים סל קליטה כבר עתה
 זהו. חיפה כפי שתופעל על המוסדות המקבילים סיטתיבראונ אותה רפורמה תוחל עלש

 .חלון הזדמנות שאין להחמיצו

נזכיר כי סכסוך העבודה עליו הכריז , ת"לאור כוונות ות רקצהלוח הזמנים מחמת  
וכי בהיותו סביב עניין שלא נידון , ז בנושא סל הקליטה עודנו בתוקף"הארגון בינואר ש

אם , עשות כןיש בכוונתנו לאף ו, להפעילו אין מניעה ,ולא הוסדר בהסכמים הארציים
 .21.6.02לא תממש האוניברסיטה את הפעלת הסל מיידית ולפני 

הם יחלו בצעדים חלקיים וככל שלא תושג הסכמה , ככל שיופעלו צעדים ארגוניים 
 .שעות  72על כל נקיטת צעדים תינתן הודעה מוקדמת של . לשביתה מלאה  יעוגוי יכול
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