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    עיקרי הסכם קיבוצי 2019

להלן מובאים עיקרי ההסכם הקיבוצי והמכתבים הנלווים לו אשר יובאו לאישורכם באספה הכללית 

הקרובה, וזאת על מנת להקל עליכם את ההתמצאות בהם. האמור להלן לא ממצה את כל הזכויות 

שבהסכמים ורק הנוסח המלא הוא המחייב. 

הסכמות כלכליות
תוספת שכר ממוצעת של 10.5% שתינתן במספר "פעימות" עד 9/2023. גובה התוספת המדויק 	 

תלוי במסלול ההעסקה )עוזר הוראה, אסיסטנט, עמית הוראה, מורה מן החוץ, המסלול המקביל 

וכיוצ"ב(. פירוט התוספת לשכר בכל פעימה תמצאו בנספח המצורף. 

תוספת שכר תשולם רטרואקטיבית מ-1/2018, ולעמיתי הוראה - החל מה-3/2019. 	 

הגדלת ההפרשה לפנסיה מצד האוניברסיטה ומצד חברי הסגל ב- 0.5% רטרואקטיבית מ-1/2018	 

מענק התמדה חד-פעמי: מענק בסך של עד 1500 ש"ח )למשרה מלאה( ישולם בשלושה חלקים - 	 

עכשיו, ב-10/2019 וב-10/2020, בהתאם לקריטריונים שבהסכם, לרבות המשך העסקה בתקופת 

התשלום. 

הסכמות נוספות ביחס למסלולי העסקה מסוימים
עוזרי הוראה : תוספות שכר גבוהות במיוחד של כ-18.5% בממוצע. יצמצמו את פער השכר הגדול 	 

בין תלמידי התואר השני לדוקטורנטים

דוקטורנטים: האוניברסיטה תפעל להגדלת שיעור הדוקטורנטים המקבלים מינוי בדרגת מדריך. 	 

מינוי בדרגה זו מעלה את השכר ומגדיל את קרן קשרי המדע

מורים במסלול המקביל: מלבד התוספות לטבלת השכר, יקבלו בכל סמסטר מענקים מיוחדים, 	 

השווים בערך למשכורת נוספת בכל שנה. בנוסף, בעלי תואר שני שלימדו לפחות 3 שנים 

בהצלחה יקודמו לדרגת מורה משנה, ויזכו בעליית שכר נוספת ותוספות לקרן קשרי המדע 

ולצבירת הוותק

מורים מן החוץ: חלק מן המורים מן החוץ יעברו למעמד עמיתי הוראה. העלאת "מבחן ההכנסה" 	 

מ-175% מהשכר הממוצע במשק לכ-195%

שקיפות בהגדרת מטלות והיקפי משרה לבודקי עבודות ו/או מבחנים
ההסכם שם קץ למציאות בה בודקים נדרשים במקרים רבים לבצע משימות בהיקף החורג משמעותית 

מהיקף המשרה שנקבע להם או נדרשים לבצע משימות שלא סוכם עליהן מראש: 

חברי סגל המועסקים כבודקים יקבלו בתחילת הסמסטר תיאור מטלות מפורט והערכת שעות 	 

עבודה נדרשות 

ההנהלה תגבש מנגנון לתיקון היקף משרה במקרים בהם היקף המינוי נמוך מהיקף העבודה בפועל	 
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מניעת פגיעה בתנאים קיימים
בלימת ניסיון ההנהלה לשלם החזר הוצאות נסיעה שאינו מכסה את ההוצאה בפועל: לעמיתי 	 

הוראה, מורים מן החוץ ועובדים בשכר שעתי - לא יחול שינוי בהחזר הוצאות הנסיעה. כך גם 

לעוזרי הוראה, דוקטורנטים ומורים במסלול המקביל שהתחילו לעבוד בתשע"ח או לפני כן. 

לעוזרי הוראה, דוקטורנטים ומורים במסלול המקביל שהחלו לעבוד מתשע"ט ואילך - יחול 

ההסדר הקיים 4 חודשים בסמסטר, ובמשך חודשיים ידרשו להגיש דיווח נסיעות

הגבלת מספר שעות ההכשרה )סדנאות הוראה וכו'( שניתן לדרוש מחברי הסגל	 

הכרה במעמדו של הסגל האקדמי הזוטר
ההסכם משקף הכרה מוגברת מצד האוניברסיטה בהיותם של חברי הסגל עובדים מן המניין ובמעמדו 

של הארגון: 

חברי הסגל יקבלו בכל שנה שי בסך 150 ש"ח מהאוניברסיטה )ולא רק מהארגון, כפי שהיה עד כה( 	 

ההנהלה תבקש מסנאט האוניברסיטה למנות את יו"ר הארגון למשקיף קבוע בסנאט	 

ההנהלה תעביר מדי שנה סכום של 75,000 ש"ח לארגון, וזאת חלף מינוי עובד/ת בשכר כפי 	 

שקיים בועדים אחרים באוניברסיטה. כך, ההעסקה תתבצע ישירות על ידי הארגון ולא על ידי 

האוניברסיטה, כשמלוא שיקול הדעת הקשור להעסקה יהיה לארגון. 
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    ביטחון תעסוקתי

שיפור מנגנון הפיטורים והבטחת הליך הוגן לכל חברי הסגל
ההסכם מבטיח לחברי הסגל הזדמנות אמיתית להשמיע את קולם לפני קבלת החלטה על צמצום 

או סיום העסקתם, ומבצר את מעמד הארגון בהליך הפיטורים. הליך שקוף יסייע בבלימת פיטורים 

מסיבות לא ענייניות או שאינם בהתאם להסכם הקיבוצי או לדין:

בכל מקרה בו חבר סגל מוזמן לשימוע, ייקבל הארגון עותק מהזימון	 

עמיתי הוראה ומורים במסלול מקביל בעלי כתב התחייבות אשר פוטרו - יוכלו לערער בפני הרקטור	 

ההנהלה תקיים כנסי הסברה לחברי הסגל ולממונים עליהם אודות הסדרי הביטחון התעסוקתי. 	 

הגברת הוודאות והיציבות בהעסקה 
ההסכם משנה את המציאות בה מאות חברי סגל )סטודנטים ולא-סטודנטים( סובלים מחוסר וודאות 

קיצוני ואינם יודעים עד ממש לתחילת הסמסטר אם תהיה להם עבודה ובאיזה היקף. 

עמיתי הוראה ומורים במסלול המקביל, הזכאים ל"כתב התחייבות", שיש כוונה לסיים או לצמצם 	 

את העסקתם יוזמנו לשימוע עד ה-15/7. אחרת, תימשך העסקתם בשנה העוקבת באותו ההיקף 

)מנגנון זה לא יחול על פיטורים מסיבות לא צפויות, כגון מיעוט נרשמים לקורס וכו'( - הישג 

תקדימי לסגל אקדמי זוטר באוניברסיטאות

הארגון יקבל מידע מפורט על מועד הוצאת המינויים בכל מחלקה, וידרוש תיקון במקרה של עיכוב	 

מעמד "חבר סגל מתמיד" 
מחזק משמעותית את הביטחון התעסוקתי של חברי סגל שהוכיחו את עצמם בהוראה לאורך שנים, 

והאוניברסיטה היא מקור פרנסה עיקרי עבורם. המעמד יוצר תמריץ כלכלי להמשיך את העסקתו 

של חבר הסגל, ומאידך - במקרה שאין מנוס מצמצום או סיום העסקה - מבטיח פיצוי כספי. מעמד 

"מתמיד" יינתן למי שלימדו באוניברסיטה כעמיתי הוראה או מורים במסלול המקביל במהלך תקופה 

משמעותית )8 שנים ומעלה( ובהיקף משמעותי )חצי משרה ומעלה בממוצע(, כמפורט בהסכם. מעמד 

ה"מתמיד" מבטיח: 

כתב העסקה ללא הגבלת זמן - לראשונה לחברי סגל אקדמי זוטר 	 

בסיום העסקה: הודעה של חצי שנה מראש )במרבית המקרים( ובנוסף פיצוי של 6 חודשי שכר	 

במקרה של צמצום היקף משרה: ככל שהאוניברסיטה לא תשיב את חבר הסגל המתמיד לאותו 	 

היקף משרה בתוך שנה וחצי, ישולם לו פיצוי של 6 חודשי שכר על חלק המשרה שצומצם

לא ניתן לקלוט חבר סגל אחר במקום חבר סגל מתמיד שפוטר בשל צמצום במחלקה 	 
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מעמד "חבר סגל ותיק" 
הוא מעמד שנועד לתת ביטוי למעמדם של חברי סגל שהוכיחו את עצמם לאורך שנים )9 שנים 

ומעלה(, אך לא הועסקו בהיקף משמעותי כמו עמיתי הוראה מתמידים, אלא בהיקף של 30% עד )לא 

כולל( 50% בממוצע, כמפורט בהסכם. המעמד מעניק להם פיצוי הולם במקרה של פגיעה בהכנסתם 

בתוך תקופת התחייבות. כך, חבר סגל ותיק שהעסקתו צומצמה או הסתיימה בתוך תקופת כתב 

התחייבות, יהיה זכאי לפיצוי של חודש או חודשיים שכר )בהתאם לוותק(. 

גביית פיצוי מחברי סגל בעלי כתב התחייבות שיתפטרו בסמוך לתחילת הסמסטר
כפועל יוצא מהכרת האוניברסיטה בחברי הסגל כזכאים להסתמך על מקור פרנסתם בה, הסכמנו 

גם אנו להכיר באוניברסיטה כיכולה להסתמך על התחייבותם של אותם חברי סגל לעבוד בה. לכן, 

הסכמנו שהאוניברסיטה תהיה רשאית לגבות פיצוי בסך חודש שכר מחבר סגל בעל כתב התחייבות 

)עמית הוראה, מורה במסלול המקביל או דוקטורנט( שהתפטר פחות מחודש לפני פתיחת הסמסטר, 

לאחר שכבר הסכים למינוי. זאת בתנאי שהמינוי הוצע לו מעל חודש לפני תחילת הסמסטר )כמפורט 

בהסכם( ואין נסיבות אישיות המצדיקות את ההתפטרות. )מחבר סגל "מתמיד" בלבד, שהתפטר לאחר 

תחילת הסמסטר, תוכל האוניברסיטה לגבות פיצוי גבוה יותר, כמפורט בהסכם( אנו ממליצים לפיכך 

לכל מי שמתכוון להתפטר מעבודתו, להודיע על כך לאוניברסיטה ללא דיחוי. 

סגירת יחידה אקדמית
ההסכם מונע מן ההנהלה ביצוע מהלכי פיטורים נרחבים באופן חד-צדדי בשל סגירת יחידה: במקרה 

כזה הארגון יקבל הודעה על הסגירה לפחות חצי שנה מראש. הארגון וההנהלה ינהלו משא ומתן על 

השלכות הסגירה על העובדים, ובכלל זה יהיה רשאי הארגון לפתוח בשביתה עד אשר ההנהלה תסכים 

להעניק פיצוי הולם לחברי הסגל שיפגעו כתוצאה מהמהלך. 

    מסגרת ההסכם

תקופת ההסכם היא עד סוף 2021, אך תקופת השקט תעשייתי תימשך עד 3/2023. כך, בעוד 	 

כשנתיים וחצי נוכל לפתוח שוב במשא ומתן על הסכם חדש ובעוד כשלוש וחצי שנים, אם לא 

יושג הסכם - נוכל לנקוט בצעדים ארגוניים. 

עלות ההסכם: למעלה מ-40 מיליון ש"ח בתקופת ההסכם )עלות העסקתם של חברי הסגל הזוטר 	 

כיום היא כ-100 מיליון ש"ח בשנה(.
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    נספח - סכום התוספת לשכר במשרה מלאה לאחר כל  
   "פעימה" )בהשוואה לשכר כיום(, לפי מסלול  העסקה

הבהרה חשובה: לעוזרי הוראה, אסיסטנטים/מדריכים, עמיתי הוראה ומורים במסלול המקביל - ניתנת 

תוספת "שקלית": סכום התוספת אחיד בכל הדרגות במסלול )לדוגמה: אסיסטנט א, ב או מדריך(

ואינו תלוי בוותק.

עוזרי הוראה

עוזרי הוראה 32 ש"ש
)דרגות ג(

עוזרי הוראה 22 ש"ש
)דרגות א ו-ב(

מועד הפעימה

₪ 197.29 ₪ 197.29 Jan 18

₪ 282.94 ₪ 282.94 Jul 19

₪ 412.55 ₪ 412.55 Jan 20

₪ 589.52 ₪ 589.52 Jan 21

₪ 675.17 ₪ 675.17 Sep 21

₪ 804.78 ₪ 804.78 Jan 22

₪ 890.44 ₪ 890.44 Sep 22

₪ 936.10 ₪ 936.10 Jan 23

₪ 981.75 ₪ 981.75 Sep 23

₪ 5,281.35 ₪ 5,171.31 שכר למשרה מלאה
לפני ההסכם )ותק 0(

₪ 6,263.09 ₪ 6,153.06 שכר למשרה מלאה
בסוף ההסכם )ותק 0(

השפעה אחוזית  בוותק 0 % 18.98 % 18.59



7

אסיסטנט א' /
מורה עוזר א'

אסיסטנט ב' /
מורה עוזר ב'

מדריך / מורה משנה מדריך ד"ר מועד הפעימה

₪ 115.37 ₪ 115.37 ₪ 115.37 ₪ 115.37 Jan 18
₪ 192.99 ₪ 192.99 ₪ 192.99 ₪ 192.99 Jul 19
₪ 308.36 ₪ 308.36 ₪ 308.36 ₪ 308.36 Jan 20
₪ 459.39 ₪ 459.39 ₪ 459.39 ₪ 459.39 Jan 21
₪ 537.00 ₪ 537.00 ₪ 537.00 ₪ 537.00 Sep 21
₪ 652.37 ₪ 652.37 ₪ 652.37 ₪ 652.37 Jan 22
₪ 729.98 ₪ 729.98 ₪ 729.98 ₪ 729.98 Sep 22
₪ 765.64 ₪ 765.64 ₪ 765.64 ₪ 765.64 Jan 23
₪ 801.30 ₪ 801.30 ₪ 801.30 ₪ 801.30 Sep 23

₪ 8,965.22 ₪ 9,724.94 ₪ 10,177.56 ₪ 10,762.68 שכר למשרה מלאה
לפני ההסכם )ותק 0(

₪ 9,766.52 ₪ 10,526.24 ₪ 10,978.85 ₪ 11,563.98 שכר למשרה מלאה
בסוף ההסכם )ותק 0(

השפעה אחוזית   % 7.45 % 7.87 % 8.24 % 8.94
בוותק 0

אסיסטנטים/מדריכים - דוקטורנטים ומורים במסלול המקביל

עמיתי הוראה

עמ"ה 1 עמ"ה א' עמ"ה ב' מועד הפעימה

₪ 167.69 ₪ 167.69 ₪ 167.69 Mar 18
₪ 279.48 ₪ 279.48 ₪ 279.48 Jul 19
₪ 670.75 ₪ 670.75 ₪ 670.75 Jan 21

₪ 1,062.02 ₪ 1,062.02 ₪ 1,062.02 Sep 22
₪ 1,173.81 ₪ 1,173.81 ₪ 1,173.81 Sep 23

₪ 5,171.31 ₪ 8,965.22 ₪ 10,762.68 שכר למשרה מלאה
לפני ההסכם )ותק 0(

₪ 6,453.85 ₪ 10,139.03 ₪ 11,936.49 שכר למשרה מלאה
בסוף ההסכם )ותק 0(

השפעה אחוזית  בוותק 0 % 10.91 % 13.09 % 24.80



8 ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון

ממ"ה 1 ממ"ה א' ממ"ה ב' מועד הפעימה

₪ 3.30 ₪ 5.03 ₪ 6.51 Jan 18
₪ 5.50 ₪ 8.38 ₪ 10.85 Jul 19
₪ 8.79 ₪ 13.41 ₪ 17.35 Jan 20

₪ 13.19 ₪ 20.11 ₪ 26.03 Jan 21
₪ 15.38 ₪ 23.47 ₪ 30.36 Sep 21
₪ 18.68 ₪ 28.50 ₪ 36.87 Jan 22
₪ 20.87 ₪ 31.85 ₪ 41.21 Sep 22
₪ 21.97 ₪ 33.52 ₪ 43.37 Jan 23
₪ 23.07 ₪ 35.20 ₪ 45.54 Sep 23

₪ 219.67 ₪ 335.24 ₪ 433.69 תעריף ליחידת הוראה
לפני ההסכם

₪ 242.74 ₪ 370.44 ₪ 479.23 תעריף ליחידת הוראה
בסוף ההסכם

השפעה אחוזית  % 10.50 % 10.50 % 10.50

מורים מן החוץ
הבהרה: מורים מן החוץ אינם מועסקים לפי היקף משרה אלא לפי "יחידות הוראה". לכן בטבלה למטה 

תמצאו את התוספת בש"ח לתעריף ליחידת הוראה לאחר כל פעימה, ביחס לתעריף כיום.

ב:
צו

עי


