חברות וחברים יקרים,
בעדכון הפעם:
תזכורת לגבי האסיפה הכללית ביום חמישי הקרוב.
הזמה להצטרף לההגת הארגון.
פרוייקט חדש של השאלת ספרים.
כתבי העסקה לעמיתי הוראה מתמידים ולמורים במסלול המקביל.
או מצפים לראותכם באסיפה ובההגת הארגון,
שלכם דליה ,יעל וחברות וחברי הוועד

תזכורת  אסיפה כללית לשינוי התקנון בתאריך 3.6.21
או מזכירים כי האסיפה כללית לצורך אישור שיויים המוצעים בתקון הארגון תתקיים ביום חמישי הקרוב.
באסיפה דון וצביע על התקון וגם אשר תיקון טכי בשם החדש" :ארגון סגל ההוראה האקדמי באויברסיטת
בן-גוריון בגב".
או ממתיים לכם בזום בתאריך  ,3.6.21בשעה  20:30בקישור זה.
אם טרם הספקתם לעיין ,או מצרפים שוב את:
התקון המוצע,
התקון הקיים,
מסמך המשווה בין התקון המוצע לקיים.

בואו להנהיג את הארגון  שבוע אחרון להגשת מועמדות
המועד האחרון להגשת מועמדות לההגת הארגון מתקרב !6.6.21 --
אם תמיד רציתם להשפיע ולשות ,אתן.ם מוזמות.ים למלא תפקיד בההגה של ארגון הסגל האקדמי הזוטר  --אא
הזדרזו להגיש מועמדות;
אם אתם שוקלים את האפשרות אך איכם בטוחים  --אא פו אליו ואו יצור עמכם קשר וספר לכם יותר על
התפקידים השוים בההגה.
ההגת הארגון דואגת לרווחתם של חברי הסגל האקדמי הזוטר ולשיפור שכרם ותאי העסקתם.
היו"ר והסיו"ר אחראים לביצוע מדייות הוועד וליהול השוטף של פעילות הארגון בעזרת העובדים השכירים
ומקבלים שכר על פעילותם.
הועד מורכב מ  12חברי סגל שבחרו כדי להתוות את מדייות הארגון ,להשפיע על קבלת החלטות הארגון ,לתרום
לשיפור תאי ההעסקה של הסגל .חברי הוועד הם מתדבים ,ומתכסים בממוצע פעם בחודש בימי שגרה ,או
פעמיים בחודש )בתקופות של סכסוך עבודה ומו"מ על הסכמים(.
גם חברי וועדת הביקורת הם מתדבים הדואגים להתהלות התקיה של הארגון ופגשים לפי הצורך.
אם חשוב לכם להיות חלק מצוות דימי ,שמתווה מדייות ,מעורב ומשפיע על קבלת ההחלטות בארגון בואו
לההיג .למידע וסף ראו כאן

תקועים בלי משהו לקרוא? קבלו מאיתנו ספר לדרך
באתם לבחיה ואין לכם איך להעביר את הזמן?
חוזרים הבייתה ברכבת/אוטובוס ושכחתם להביא ספר?
כבר קראתם את כל הספרים בבית ומתחשק לכם ספר חדש?
או מזמיים אתכם למשרדו לקחת ספר ממגוון רבי מכר שתרמו לארגון ,וכמובן שמח לקבלו בחזרה לאחר
שתסיימו לקרוא ,כדי שגם חבריכם יוכלו להות.

או מזמיים אתכם למשרדו לקחת ספר ממגוון רבי מכר שתרמו לארגון ,וכמובן שמח לקבלו בחזרה לאחר
שתסיימו לקרוא ,כדי שגם חבריכם יוכלו להות.
מחכים לכם בבין ) 70בין בית הסטודט( ,קומה  ,1חדר .111

עמיתי הוראה ומורים במסלול המקביל  שימו לב!
כפועל יוצא מן ההסכם הקיבוצי האחרון ,האויברסיטה שולחת ,החל מסמטר זה ,כתבי העסקה ללא הגבלת זמן
לעמיתי הוראה מתמידים וותיקים ,הדבר כון גם לגבי מורים במסלול המקביל הזוטר ואיו חל על סטודטים
המועסקים במסלולי ההעסקה השוים.
אם אתם מועסקים באויברסיטה ב 9-8 -השים האחרוות וממוצע היקף המשרה שלכם ב 3-השים האחרוות
הוא לפחות  -- 50%יתכן שאתם זכאים למעמד של עמית הוראה מתמיד.
אם הועסקתם ב 3-השים האחרוות בהיקף ממוצע של  30%עד ) 50%לא כולל(  --יתכן שאתם זכאים למעמד של
עמית הוראה ותיק.
ההסכמים החלים על עמיתי הוראה ותיקים ומתמידים,כולל מורים במסלול המקביל ,מקים לכם ביטחון תעסוקתי
מוגבר ,למשל :הודעה מוקדמת ,הגדרת עילות ופיצוי על צמצום או הפסקת העסקה ועוד.
אם איכם בטוחים מה מעמדכם ,או אם אתם חושבים שאתם זכאים למעמד עמ"ה ותיק/מתמיד ולא קבלתם כתב
העסקה במהלך סמסטר ב תשפ"א ,אא פו אליו.
דוגמה לכתב העסקה של עמית הוראה מתמיד:





שלכם ,ועד העובדים ,ארגון הסגל האקדמי הזוטר

