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 28.1.18 – כללית עובדים אסיפת פרוטוקול

 

 הארגון מחברי שליש נוכחים היו לא -14:00 בשעה

 

 14:20האסיפה נפתחה בשעה 

 12 -נוכחים חברי ארגון

 -עמית שמרת מזכ"ל הארגון מציג את נושאי האסיפה

 2018הארגון לשנת תקציב -

 אישור משיכה מקרן המאבק-

 דיון בהצעה להורדת דמי החבר-

 בחירות להנהגת הארגון-

 עדכון על התפתחויות במשא ומתן להסכם קיבוצי חדש-

 

 2018דיון בתקציב 

 

  -הצעות תקציב 2הוצגו 

מהשכר( ומרחיבה את  0.8%ברמתם הנוכחית )ארת דמי החבר שמבוססת על ההראשונה   .1
 הוצאות הרווחה של הארגון.

ומאפשרת את הורדת דמי החבר ל משאירה את הוצאות הרווחה ללא שינוי  ההשניי  .2
 מהשכר. 0.75%

 
 עמית הציג את הוצאות המאבק שהן לא חלק מהשינויים בהצעות התקציב.

שהוקצו לטובת ₪   45,000שעלתה לתיקון היא  לא לכלול בתקציב המאבק את הסכום של ההצעה 
ימון הלוואות לעובדים אלא שהאסיפה מסמיכה אתה הועד להמציא מתקציב המאבק סכום מסוים למ

 לא התקבלה החלטה בעניין זה .  -הלוואות לעובדים בזמן שביתה

 ההצעות המוצעות אינן כוללות את תקציב המאבק, סעיפים אלו מוצגים כאן לצורך הבנה -

 ייגויות מבנה הדיון הוא כזה שניתן להציג הערות/ הסת -
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 -להצעות תהסתייגויו 5הועלו 

 
  -1מס ' הסתייגות 

עמית מעלה הסתייגות לפיו נשמט מהתקציב סעיף נסיעות, כוונת הארגון הוא נסיעות 
 נסיעה לקמפוס אילת, נסיעות לשדה בוקר( -מיוחדות )לדוגמא

לסעיף בכל הצעת תקציב, תקציב הנסיעות המיוחדות יועבר מתקציב שכר רכזת ארגונית 
 נסיעות המיועד לכך בהתאם להחלטת הועד.

  11 -בעד
 1 -נמנע

 
 -2 מס'הסתייגות 

משי לפסח ולהסית את הכסף לסעיף תקציב משפטי נוסף ₪ אלף  17יגרעו  1בהצעה מס ' 
 )תקציב להליכים משפטיים(

 6 -בעד
 3 -נגד

 3 -נמנע
 
 
 

  -3הסתייגות  מס' 
מסעיף שי לפתיחת שנה לטובת סעיף תקציב ₪  10,000 2להפחית מהצעת תקציב מס ' 

 הליכים משפטיים.
 3 -בעד
 6 -נגד

 3 -נמנע
 
 
 
 

  -4הסתייגות מס' 
ש"ח ולהגדיל את תקציב אירועי 6,000מסעיף השי לפסח  1לחתוך מהצעת תקציב מס '

 ₪  8,000הארגון ל 
 5 -בעד
 4 -נגד

 2 -נמנע
 
 

  4מבטלת את הסתייגות מס'   -5ייגויות מס' הסת
בנוסף ₪  8,000(, להסית 1מתוך הצעת תקציב מס' ₪ ) אלף  130-*שי לחג להוריד ל

 לאירועים לחברי ארגון 
 להסית לסעיף הוצאות בלתי צפויות.₪  19,000

 6  -בעד
 4 -נגד

 2 -נמנע
 

 חבר ארגון אחד עזב ואחד אחר נוסף 
 
 
 
 

mailto:zutar@bgu.ac.il


 

 
 |580541217)ע"ר( גוריון -אוניברסיטת בןבארגון הסגל האקדמי הזוטר 

 P.O.B. 653 Beer-Sheva 84105, Israel|84105שבע -, באר653ת.ד. 
 |.Fax 08-6472388פקס.  |.Tel 08-6461004טל. 

  .zutar@bgu.ac.ilEmailדוא"ל. 

 www.zutar.org:  אתר הבית שלנובקרו ב

 
 
 
 -יפההועלו חמש הצעות החלטה בפני האס תבעקבות הדיון בהסתייגויו 

 1מאשרת את הצעה  .א

 2מאשרת את הצעה  .ב

 4-ו2בהסתייגויות  1מאשרת את הצעה  .ג

  5בהסתייגות  1מאשרת את הצעה  .ד

 דוחה את שתי ההצעות, ומנחה את הועד לגבש הצעה חדשה. .ה
 

 בהצבעה:
 

 –הצעה א' 

 0 –בעד 

  -הצעה ב'

  7 -בעד

  -הצעה ג'

 3  -בעד

 

  -הצעה ד'

 5 -בעד

  –הצעה ה' 

 4 -בעד

 1בכפוף להסתייגות מס ' 2בזאת את הצעת תקציב מס '  אסיפה אישרה ה

 הצעה זו מצורפת כנספח לפרוטוקול.

 ההצעה אושרה פה אחד-
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  לתקציב מאבקדיון במשיכה מחסכונות הארגון 

 

 הצעת החלטה:

 עד של סכום"( המאבק קרן)" הארגון מחסכונות למשוך הארגון למזכירות מאשרת הכללית האסיפה
 ארגוני בין הפעולה ובשיתוף חדש קיבוצי להסכם במאבק הקשורות למטרות 2018 בשנת ח"ש 160,000

 ,באוניברסיטאות הזוטר האקדמי הסגל

 . משפטיים הליכים לתקציב או/ו אלה למטרות ח"ש 90,000 עד של נוסף תקציב לאשר הועד את ומסמיכה

 . אלו הוצאות על חודשים לשלושה אחת הארגון לועד תדווח המזכירות

 -בהצבעה

 ההצעה אושרה פה אחד.

 

 

 דיון בשיעור דמי החבר

  :הוצגו שתי הצעות החלטה

 0.8%להותיר את דמי החבר בשיעור של  -הצעה א'

מהשכר מיד לאחר  0.75%האסיפה מנחה את המזכירות לפעול להורדת דמי החבר לשיעור של   -הצעה ב'
 חתימת הסכם קיבוצי חדש )מקומי/ארצי(

  -צבעהבה

 4 -הצעה א' בעד

  7 -בעד הצעה ב'

 האסיפה אישרה בזאת את הצעה ב'.

 האסיפה ננעלה 
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