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  לכבוד
  גב' אנה ליצ'יניצר

  יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר
  באוניברסיטת בן גוריון בנגב

  
  שלום רב,

  
  התחייבויות האוניברסיטההנדון : 

  
בהמשך למשא ומתן הקיבוצי שהתנהל, אני מתכבד להעלות על הכתב מספר הסכמות נוספות 

  אליהן הגענו:  

 :בדרגת מדריך ת דוקטורנטיםהעסק .1
ההנהלה תבחן את שיעור הדוקטורנטים בדרגת מדריך באוניברסיטת בן גוריון מקרב  .1.1

בדרגה זו , וזאת ביחס לשיעור הדוקטורנטים הממוצע בה כלל הדוקטורנטים
 ת, ותפעל לצמצום הפער בתוך שנתיים.ובאוניברסיטאות האחר

 שנתיים.ם ההממצאים יוצגו לארגון בתו .1.2
 

 : מעבר בדרגה במסלול המקביל .2
מורה במסלול המקביל שהוא בעל תואר שני ו/או מינוי בדרגת מורה עוזר ב העומד בתנאים 

 :הבאים ימונה לדרגת מורה משנה (מדריך)
 שנים לפחות בהוראה. 3וותק של  .2.1
 ומעלה.   4ציון של קיבל בסקרי משוב הסטודנטים  .2.2

  
ולא מונה לדרגת מורה משנה, יוכל להגיש  2.2לעיל, אך לא בתנאי  2.1מי שעומד בתנאי 

  ערעור.

 
  : תיאור מטלות לבודקי תרגילים, עבודות ו/או מבחנים .3

שגובש נוסח העל פי  עבודות ובחינותתיאור מטלות מפורט בכתב יימסר לבודקי  .3.1
  בהסכמת ארגון הסגל הזוטר ומצורף כנספח למכתב זה.

 תמשרה רטרואקטיבי ףתיקון היק במקרים בהם נדרשמנגנון לטיפול  ההנהלה תגבש .3.2
  מינוי בהיקף נמוך מהיקף העבודה בפועל.בשל 

  

דוחות מספריים על מספר לארגון הסגל הזוטר החל מתש"פ ישלחו : מועדי הוצאת מינויים .4
בחודש שלפני פתיחת הסמסטר , וזאת המינויים בכל מחלקה בהשוואה לשנה קודמת

 הדוחות עבור חודש מסוים, יישלחו מיד עם תום אותו חודש.  ובחודשיים העוקבים.
 

אחת לשנה אקדמית. ₪  150עניק לכל חבר סגל זוטר שי בסך של לפחות הנהלה תהלעובד: שי  .5
השי יצורף למשכורת הראשונה שתשולם לחבר הסגל באותה השנה. למען הסר ספק, בכל 

 מקרה, לא ישולם יותר משי אחד בשנה לעובד.
 

בשנה במקום הקצאת תקן מלא או חלקי ₪  75,000האוניברסיטה תעביר לארגון הסגל הזוטר  .6
כנהוג לוועדים אחרים. הסכום יהיה צמוד לתוספות השכר כפי שיינתנו מעת לעת לסגל 

טכני. בנוסף, תקצה האוניברסיטה לארגון משרד בן שני חדרים, במיקום שייבחר -המנהלי
 בהסכמת הארגון.  

 
 : נאטמשקיף בס .7

ו"ר ארגון הסגל בתוך שלושה חודשים תביא ההנהלה לאישור הסנאט הצעה למנות את י
  כמשקיף קבוע בישיבות הסנאט.  הזוטר או מי מטעמו

  


