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 23/1/17תאריך: 

 

  23/1/2017פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 

 ארגון הסגל האקדמי הזוטר.

 

 משתתפים :

 חברי ארגון מלבד חברי הועד והמזכירות 15

 יו"ר הועד – רלי מזרחי, עמית שמרתעד: חברי ו

 ויושבת ראש האסיפה הארגון מזכ"ליתנטלי עוז: 

  מזכ"ל הארגוןס: כצמן חיים 

 רכזת ארגונית -לוי מיכל

 

דקות נפתחה האספה בשעה  15, לאחר המתנה של 15:00מועד תחילת האספה נקבע  לשעה 

15:15   . 

 

 אסיפה:לסדר היום 

 תקציב הארגון .1

 בחירות לוועד  .2

 מו"מ ארצי להסכם קיבוצי  .3

 את התפקידים המרכזיים של הארגון ואת מדיניות הרווחה שלו פתחה את האסיפה והציגה נטלי

 . 2017שתי חלופות לתקציב הארגון לשנת מצגת ובה  לאחר מכן הציגה נטלי

משכורות  –רוב הסעיפים בתקציב הם התחייבויות "קשיחות" של הארגון שיותר קשה לשנות 

ת משרד ושיתוף פעולה עם כוח לעובדים. חשוב לציין לעובדים, אגרות, תשלום לספקים, הוצאו

מה . 9,000-ל 15,000-שבעקבות פנייה שלנו לכוח לעובדים הורדנו את התשלום החודשי מ

שאנחנו מקבלים מכוח לעובדים זה ייעוץ משפטי וליווי ארגוני. ייעוץ משפטי זה משהו שכל ארגון 

 שקלים בחודש לעורך דין.  חייב שיהיה לו, אז היינו משלמים ממילא כמה אלפי

בתקציב שיועד לטובת שי לחג לעובדים, בהצעה  הנבדלו אחת מהשניישהוצגו החלופות שתי 

 .לטובת מו"מ להסכם קיבוצי₪  150,000 -הראשונה לא תוקצב כלל שי לחג מה שהשאיר כ

יועדו לטובת ₪  24,000 -לטובת שי לחג לעובד ו 120,000כללה תקצוב של  הההצעה השניי

מקרן  ומו"מ להסכם קיבוצי  תוך החלטה כי כספים נוספים שידרשו לטובת הסכם קיבוצי יילקח

 מאבק.
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 -הועלו מספר הסתייגויות

העלה הסתייגות לפיה הוא מציע לצמצם את סעיף " הוצאות בלתי צפויות " לסך  אלון כפרי

 .מזכ"ליםסהולבטל את אחד ממינויי ₪  20,000של 

במידה ואנשים  חברי המזכירותמספר  מבחינת הורדה שלהתקנון הנוכחי  יש בעיה עם: נטלי

 מגישים מועמדות

ריד את מספר חברי ההנהגה בשכר, : אני גם לא חושב שבזמן של מו"מ ארצי נכון להועמית

שהיה בארגון בהסכם הקיבוצי הקודם שסיפר על עומס עבודה גדול  יו"ר מתוך שיחה עם הס

 מאוד בזמן המו"מ הארצי.

לערוך שינויים בתקנון, ולערוך שינויים במבנה הארגוני של הארגון  דבוועחשיבה  ההיית: נטלי

השינויים צריכים לעבור אישור אסיפה כללית ואת אישור רשם העמותות ולכן יוכלו לקרות רק 

הבאות, לא הקרובות שיהיו בפברואר. בדקנו אפשרות לשנות את התקנון לפני בבחירות 

הבחירות אבל זה היה דוחה את הבחירות בזמן בלתי ידוע )קשה לדעת תוך כמה זמן רשם 

 עמותות יאשר את השינויים בתקנון(. ה

כספים שתוקצבו בשנה שעברה למאבק  הקצותומבקש לאת ההסתייגות  משנה  אלון כפרי

 ולהעביר את הכסף לסעיפים סבסוד ארוחות ואירועים. ולא נוצלו

: בשנים הקודמות כספים שלא נוצלו הועברו לקרן מאבק וכרגע עלינו התנהל לפי צפי נטלי

, להתנהל לפי "תקציב ולא להסתמך על כספים שלא נוצלו בשנים קודמות 2017הכנסות בשנת 

כמו שנאמר ניתן להשתמש בכספי קרן המאבק לצורך מו"מ, מה שישאיר כספים פנויים אפס". 

 .לרווחה בתקציב השוטף

 

העלתה הסתייגות לפיה היא מציעה להוריד את התקציב מסעיף הוצאות מו"מ  -עינת סטורמזה

לתקציב רווחה לסעיף סבסוד ארוחות ובנוסף להקצות גם ולהעבירו ₪(  24,110יה )בהצעה השנ

 מסעיף "הוצאות בלתי צפויות". ₪  10,000עוד 

כי אנחנו כאן מספר מוגבל של חברים שאמורים לשרת את כלל  להעירמבקש  -יונתן יחזקאלי

משהו שלא כל  באפיקים שמשרתים את כלל העובדים, סבסוד ארוחות זה החברים ויש לדון

 העובדים נהנים ממנו. 

אבל יש להם אפשרות ליהנות ממנו, הם בוחרים שלא להשתמש בהטבה.  -עינת סטורמזה

ור מו"מ שיועדו להוצאות עב₪  24,000מעלה תיקון להסתייגות הקודמת ומציעה להסית את 

סבסוד ארוחות, שי  –ארצי לתקציב לטובת סעיף רווחה כללי והועד יחליט לאן יוקצו המשאבים 

 לחג או משהו אחר שקשור לרווחה. 

  -הצעות 3עומדות על הפרק  נטלי:

 150,000 -לא תוקצב כלל שי לחג מה שהשאיר כלפיה  כפי שהוצגה בתקציב הראשון  1הצעה 

 לטובת מו"מ להסכם קיבוצי.₪ 
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יועדו ₪  ,00124 -לטובת שי לחג לעובד ו 120,000ישנו תקצוב של  כפי שהוצגה לפיה 2הצעה 

לטובת מו"מ להסכם קיבוצי  תוך החלטה כי כספים נוספים שידרשו לטובת הסכם קיבוצי 

 מקרן מאבק. ויילקח

והוצאות שההפרש ילקח מסעיף הוצאות מו"מ ₪  200,000לפיה תקציב הרווחה יוגדל ל  3הצעה 

מחולקים ש₪  165,000-בלתי צפויות. הועד יחליט איך להשתמש בתקציב שהוא הפער בין ה

-בתקציב לשי לחג, סבסוד ארוחות, שי להורים חדשים, אירועים ופגישות במחלקות לבין ה

 ₪( 35,000בתקציב הרווחה הכולל ) 200,00

 

 נערכה הצבעה

   2 -בעד–ללא שי לחג  1מי בעד הצעה 

  3 -בעד –כולל שי לחג  2מי בעד הצעה 

  8 –בעד  – 3מי בעד הצעה 

  2 –נמנעים 

 משתתפים שיצאו לפני ההצבעות()היו 

 

 החלטה נוספת

מחסכונות העבר של ₪  160,000האסיפה מסמיכה את הועד להוציא מקרן מאבק סכום של עד 

הארגון אך ורק להוצאות הכרוכות במו"מ הארצי והמאבק הנלווה, הוצאה של מעבר לסכום 

 אישור של האסיפה הכלליתשנקבע מחייבת 

  15 -הצביעו בעד

 

 

 ציגה את עצמה ואת תפקיד ועדת הבחירות. ה והתיו"ר ועדת בחירות על מזרחירלי 

הציג את הרכב  עמית: על הבחירות להנהגת הארגון עמית שמרת יו"ר הארגון עלה והסביר

בנוסף, הוא עדכן  המזכירות, את התפקידים המוצעים להתמודדות, ואת תפקידי הועד.

בקשה להתחיל את המו"מ הארצי. עדכן כי ישנה בהתקדמות המו"מ הקיבוצי ובפניה לור"ה ב

אפשרות לצעדים ארגוניים בסמסטר הבא כמחאה על הסירוב של ור"ה לנהל מו"מ ברמה 

 הארצית. 

 17:05הישיבה ננעלה בשעה 

 

 לוי מיכל  -רשמה
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