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 1628.3.סיכום אסיפת עובדים מתאריך 

 חברי ארגון 11בישיבה נכחו  נוכחים:

 אלכס ורניקחברי ועד: ברק חרמש, חן מגן, 

 יו"ר ועד: עמית שמרת

 עומר מרמלשטיין, סמזכ"ל –מזכ"לית, חיים כצמן  –מזכירות: נטלי עוז 

 שלום -רכז ארגוני: בני אהרון

 לאחר המתנה של רבע שעה לקוורום 11:15האסיפה נפתחה ב פתיחת האסיפה: 

 

 2016לשנת אישור הצעת התקציב  נושא האסיפה:

 

מרבית התקציב יוצא על שכר העובדים והנבחרים  - תקציב הארגון הוצג לחברים והוסבר בקצרה כל סעיף

המזכירות. אגרות וספקים הם ההוצאה השנייה בגודלה וכוללת את ההוצאה על שיתוף הפעולה לתפקידי 

עם ארגון "כח לעובדים" )הסכם שיתוף הפעולה נמצא באתר הארגון(. נושא הרווחה מתמקד בסבסוד 

ארוחות שנכון לכרגע נעצר היות והשיתוף פעולה עם כפיות לא הניב הנחה נוספת לחברי הסגל וקיבלנו 

י חלטה עקרונית בועד שלא לסבסד באופן מלא מקום שלא מוכן לתת סבסוד מעצמו. בנוסף מחולק שה

להורים חדשים והקצנו תקציב לאירגון אירוע לסגל ולפגישות במחלקות השונות כחלק מעבודת השטח 

אנשים שרוצים שנגיע למפגש במחלקה שלהם מוזמנים לדבר אתנו ) וההערכות למשא ומתן הקיבוצי

. מעבר לכך יש תקציב שמוקצה למאבק ולניהול המשא ומתן (ר האסיפה או במשרד בכל יום אחרלאח

נצל כספי חסכונות שנועדו בדיוק השנה המבוסס על נתוני המאבק הקודם בתקווה שהארגון לא יצטרך ל

 אבקים מסוג זה.למ

כי השנה לא יושקע הכסף בנושא השי לעובדים אשר היה נהוג לחלק בשנים האחרונות הוחלט על ידי הועד 

בשי לחג. בעבר היה נהוג לתת בקבוקי יין ובשנה שעברה חולקו תלושים. בעבר האוניברסיטה השתתפה 

( ומאז הארגון מחלק שי מכספי החברים. ההחלטה עברה ברוב דחוק 2012בתקצוב השי לעובד )עד 

 והוסברו השיקולים לשני הכיוונים.

ם: אין סיבה לגבות מהעובד כסף ולהחזיר לו אותו באופן אחר תלושים נגד חלוקת השי עלו הטיעונים הבאי

או מוצר אותו יוכל לקנות בעצמו. השי לעובדים צריך להגיע מהאוניברסיטה כמעסיקה וזאת דרישת 

 הארגון גם במשא ומתן הקרוב שינתן תקציב לרווחה לעובדי ארגון הסגל האקדמי הזוטר.

ם: זהו שי שמרבית העובדים מגיעים לקחת אותו ולעומת הטבות בעד חלוקת השי עלו הטיעונים הבאי

 רה על עבודתם, שיווק הארגון ומפגש עם החברים.נותן. רצון לתת יחס לעובדים והוק אחרות שהארגון

 –עלתה שאלה האם לאור זאת יורדו דמי הטיפול/דמי החבר לארגון 

ניין גם נבחרו יותר אנשים לתפקידים הוסבר שהתקציב עלה על מנת להיערך לניהול המו"מ וכחלק מהע

  מענה לחברים.בשכר במטרה להגדיל את פעילות הארגון וה
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 התקציב הועלה להצבעה

 : הצבעה

 9 -בעד 

 0 –נמנעים 

  2 –נגד 

 

 דיון על מטרות לקראת המו"מ הקיבוצי

לסגל הזוטר עדכנו על כך שבתקופה הקרובה אנו מקווים שיפתח מו"מ על תנאי העבודה ותוספות השכר 

ברחבי הארץ. ביקשנו לשמוע מחברי הארגון מה חשוב להם בהעסקתם באוניברסיטה מה לא עובד טוב 

 ומה צריך לשפר לדעתכם.

 עלו מספר נקודות:

הגדרת אחוז משרה מינימלי, שאנשים לא יועסקו באחוזי משרה מגוחכים ובשכר נמוך כל  -

 כך.

בכל מיני תוכניות אחרות דבר אשר טיפול בהוראה המתבצעת באוניברסיטה ומוחרגת  -

 מוריד את התנאים של העובדים משמעותית

מתן תנאים מטיבים לעובדים )בעיקר אסיסטנטים( אשר נדרשים להרצות קורס ולא  -

 \מקבלים על כך תמורה אלא נשארים באותו שכר כמו מתרגל.

 לא לאפשר פיטורים על בסיס סקר הוראה. הסקר הזה לא מבטא בכלל רמת הוראה -

ות רצון הסטודנט ולפטר עובד על רקע האם הסטודנטים אהבו אותו או עבמקסימום שבי

 לא לא מצביע כלל על איכות ההוראה.

 

 שלום.-כתב: בני אהרן
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