
       

 

 

 

 האסיפה הכללית נוסח לאישור –הסכם שיתוף פעולה 

 
 :שנערך בין

 (הארגוןלהלן )גוריון בנגב -ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן .1

 (כוח לעובדיםלהלן )כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי  .2

 
וארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב הינו ארגון עובדים מקומי  הואיל

ל ות הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה ומטרותיו הן ייצוג חברי הסגל מו/המייצג את כלל עובדי
תוך חיזוק , תעסוקתי במקום עבודתםה-יטחוןבההעסקתם ו הנהלת האוניברסיטה ושיפור תנאי

 . גוריון-באוניברסיטת בן העבודה המאורגנת

כאלפיים עובדים במוסדות , בין השאר, וכוח לעובדים הוא ארגון עובדים כללי המייצג והואיל
הסכמים קיבוציים , ולו יכולות וניסיון בקידום עקבי ומוצלח של תנאי עבודה, להשכלה גבוהה

 . ונושאים נוספים לטובת חבריו

ניהם דרך מיטבית לקדם את מטרותיהם ולפעול לטובת והצדדים רואים בשיתוף פעולה בי והואיל
 .חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה

 :הסכימו הצדדים על תנאים לשיתוף הפעולה כדלהלן

 

 :כדלהלן (השירותיםלהלן ) שירותי איגוד מקצועיכוח לעובדים יספק לארגון  .1

 

הכוח האיגוד ליווי אסטרטגי ומקצועי בבניין : ליווי ארגוני איגוד מקצועי .א
 . והשתתפות בהכנה וניהול משא ומתן קיבוצי מקצועי

 :ליווי והכשרה למנהיגות הארגון ופעיליו .ב

 כלים במאבק איגוד מקצועי. 

  הכשרה להובלת ארגון עובדים עצמאי ולחיזוק מעמד העובדים
 .באוניברסיטה

 הכשרת צוות משא ומתן. 

 שימוש בתקשורת ומדיה חברתית. 

ידי כוח לעובדים -גע לדין העבודה הקיבוצי עלבכל הנוייעוץ וייצוג משפטי  .ג
  .רך הליווי המשפטי של כוח לעובדיםד מומחה ממע"ובאמצעות עו

יבוצעו בתיאום ובכפוף להקצאה משותפת של  משפטיים ספציפייםהליכים 
 .המשאבים

 . צ"ליווי בניית אסטרטגיה ופעילות תקשורתית ושירותי יח .ד

 .וייעול תקורות רכש צוות כוח לעובדים לרבות ריכוז אדמיניסטרטיבי על ידי .ה

כוח לעובדים והארגון יפעלו בתיאום להמשך והרחבת מרכיבי הרווחה לעובדי  .ו
 .אוניברסיטת בן גוריון

 

על פי צרכי הארגון בתיאום עם גורמי המקצוע של כוח לעובדים     ויינתנהשירותים  .2
 .ובהתאם לנהליו

לחודש לחשבון כוח ₪  10,111ל בסך "הארגון יעביר כספים למימון השירותים הנ .3
לכל  10-ביום ה, כנגד חשבונית, הסכום יועבר על ידי הארגון (.התמורהלהלן )לעובדים 

 . חודש

 



       

 

 

 

 

יסכימו הצדדים על פי צורך על , בנוסף לשירותים שיספק כוח לעובדים באמצעות צוותו .4
לשם  (מטלותלהלן )במסגרת כוח לעובדים לצרכי הארגון משימות נוספות שיבוצעו 

ביצוען יעסיק כוח לעובדים אנשי צוות נוספים כגון חברי הנהגת הארגון בתפקידים נושאי 
במידת הצורך . חיזוק מערך הליווי המשפטי, בעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים, תגמול

העברת כספים נוספים  .לשם ביצוע המטלות יתקשר כוח לעובדים עם ספקים מתאימים
 .יקבעו בתיאום בין כוח לעובדים והארגון, במידה וזו תידרש המטלות ןמימול

לאחר הודעה מוקדמת של , לרצונו של אחד הצדדים יגיע הסכם זה לסופו –סיום ההסכם  .0
 . ל"של מי מהצדדים על רצונו בסיום כנ, יום 01

 
 :על החתום 

 
 ארגון עובדים דמוקרטי –ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת בן גוריון                         כוח לעובדים 
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