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 טופס הצטרפות לארגון הסגל האקדמי הזוטר 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון הוא ארגון העובדים היציג באוניברסיטה, אשר מטרתו לייצג את חבריו בפני 

גורמים באוניברסיטה ומחוצה לה, בנוגע לתנאי העבודה, זכויות סוציאליות, מלגות, עניינים אקדמיים ומקצועיים, וזאת תוך שיתוף 

 במוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, ועוד כמפורט בתקנון הארגון. פעולה עם ארגוני סגל אקדמי 

 __________________________________            שם פרטי:

 __________________________________        שם משפחה:

 __________________________________                     ת"ז:

 __________________________________    (:BGUדוא"ל )

 __________________________________    דוא"ל )חיצוני(:

 __________________________________               פקולטה:

 __________________________________    מחלקה/יחידה:

 __________________________________           טלפון נייד:

 ______________________ שנת התחלת עבודה באוניברסיטה:

 :מעמד העסקה
 זאת( /י, אנא ציין/תוגם מילגאי /תעובד  גם ה/ניתן לרשום יותר מאופציה אחת )אם את

  א' / ב' 1מורה מן החוץ / 

  א' / ב' 1עמית הוראה / 

  אחרי מבחן מועמדות( / מדריךאסיסטנט א' )דוקטורנט לפני מבחן מועמדות( / אסיסטנט ב' )דוקטורנט 

 )011/ 011/  111  עוזר הוראה )תלמיד לתואר שני/ראשון 

 מסלול מקביל 

  מלגאי 
 קמפוס:    

          באר שבע 

           אילת 

    שדה בוקר 

 ___________ :אחר 
 

, והם נגבים מכל חברי הסגל הזוטר באוניברסיטה מכוח מהשכר החודשי 1.8%על כיום עומדים בארגון טיפול הדמי כי ידוע לי 

את הסכמתי להצטרפות כחבר בארגון  ביעהמעל טופס זה חתימתי ההסכמים הקיבוציים ובהתאם להוראות חוק הגנת השכר. 

הווים ממהם  01%, אלא רק הגדרתם כדמי חבר, אשר הצטרפות זו אינה כרוכה בתשלום נוסף מעבר לדמי הטיפול המצוינים לעילו

 . הוצאה מוכרת למס )כמו דמי הטיפול(

הארגון שולח מדי פעם חוזרי מידע בדואר האלקטרוני. מטרת החוזר היא ליידע את חברי הארגון על זכויותיהם ועל פעולות כי ידוע לי 

רי הסגל האקדמי הארגון על פי המטרות שבתקנון הארגון. החוזר עשוי מעת לעת לכלול מידע בנושא מבצעים, הנחות והטבות לחב

. אני בנגב ניברסיטת בן גוריוןואני מבקש/ת בזאת להצטרף כחבר/ה לארגון הסגל האקדמי הזוטר של אלמען הסר ספק, הזוטר. 

את הוראותיו ואת החלטות  מאשר/ת כי תקנון הארגון מוכר לי, כי אני מזדהה עם מטרות הארגון כמפורט בו ואני מתחייב/ת לקיים

 האסיפה הכללית.

 תאריך: ________________          חתימה: ________________


