לחברי/ות הסגל היקרים/ות שלום,
בעדכון הפעם:
 +למה כדאי לשים לב לקראת ההעסקה בסמסטר הבא
 +שימוש לא חוקי בהקלטות של השיעורים שלכם/ן
 +דרוש/ה רכז/ת איגוד מקצועי לארגון
 +אושר שינוי שם הארגון

לקראת סמסטר א' המתקרב  על כתבים והתחייבויות
לקראת תחילת או המשך ההעסקה בסמסטר א' תשפ"ב ,שימו לב לדברים הבאים:
 .1כתב התחייבות לדוקטורנטים 
דוקטורנטים/ות )למעט במדעי הרוח והחברה( המתחילים/ות שנה ראשונה או שלישית ,שימו לב שאתם/ן
צריכים/ות לקבל כתב התחייבות עד לתאריך ה .17/8אם לא תקבלו כתב התחייבות עד תאריך זה פנו אלינו.
כתב התחייבות זה הינו התחייבות המחלקה אליכם להיקף המשרה בו תועסקו בשנתיים הקרובות .השוו את
היקף ההעסקה בכתב ההתחייבות מול ההעסקה שאתם/ן יודעים/ות שאת/ן אמורים/ות לקבל .אם היקף
ההעסקה בכתב ההתחייבות נמוך מההעסקה הצפויה ,מדובר בפגיעה בזכויותיכם/ן  במקרה כזה אנא פנו
אלינו.
 .2כתב התחייבות לעמיתי/ות הוראה ומורים/ות במסלול המקביל 
שימו לב שאם אתם/ן עמיתי/ות הוראה או מורים/ות במסלול המקביל ,ייתכן שאתם/ן זכאים/ות לכתב התחייבות.
ניתן לראות בלינק הבא אם אתם/ן עומדים/ות בקריטריונים .אם מגיע לכם/ן כתב התחייבות ,ודאו שהוא מכיל
את כל הקורסים שאתם/ן אמורים/ות ללמד בשנתיים )או שלוש( הקרובות.
 .3טופס הצהרה לעמיתי/ות הוראה 
אם אתם לא סטודנטים/ות ולא מועסקים/ות במסלול המקביל ,אתם/ן אמורים/ות לקבל מהמחלקה שלכם טופס
הצהרה טרם קבלת כתב המינוי .אם לא תקבלו טופס הצהרה כזה ,פנו למחלקה שלכם/ן .אם קיבלתם/ן ,שימו
לב שאתם אמורים/ות להיות מועסקים/ות כעמיתי/ות הוראה ,אלא אם כן אתם/ן:
 משתכרים/ות למעלה מ  175%מהשכר הממוצע במשק )עבור פנסיונרים/ות :למעלה מ (100%
 חברי/ות סגל אקדמי בכיר במשרה מלאה במוסד אקדמי כלשהו
 חברי/ות סגל מנהלי באונ' בן גוריון במשרה מלאה
אם אף אחד מהתנאים הללו אינו חל עליכם/ן ולמרות זאת קיבלתם/ן מינוי של מורה מן החוץ ,פנו אלינו לבירור
העניין.

אנחנו צריכים אותך! משרת רכז/ת איגוד מקצועי בארגון
אנו מגייסים רכז/ת איגוד מקצועי )פרטים מלאים בלינק(  אולי את/ה מעוניין/ת להשתלב בעבודה בארגון
הסגל?
התפקיד כולל:
 קיום דיאלוג ומשא ומתן עם הנהלת האוניברסיטה
 מעקב אחר יישום ההסכמים הקיבוצים והובלת אכיפתם
 ייצוג חברי/ות סגל מול ההנהלה
 הרחבת החברות והייצוג של ארגון הסגל
אם זה נראה לך מעניין ורלוונטי ,אנא פני/ה אלינו ל zutar@post.bgu.ac.il
יתרון לניסיון בתחום ולחברות בארגון הסגל.

שימוש לא חוקי בהקלטות של השיעורים שלכם/ן

שימוש לא חוקי בהקלטות של השיעורים שלכם/ן
בעקבות מספר אירועים שדווחו לנו אנו חוזרים ומדגישים:
בהתאם להסכם הקורונה עם האוניברסיטה רשאי/ת חבר/ת הסגל למחוק את הקלטות הסמסטר בתום
הסמסטר העוקב .כלומר ,הקלטות סמסטר א' תשפ"א אמורות להימחק בסוף סמסטר ב' וכן הלאה .במידה
שחבר/ת סגל מעוניין/ת לשמור את ההקלטות שלו/ה ,עליו/ה לפנות למחלקה לקבלת עותק .בכל מקרה ,על
האוניברסיטה אסור להשתמש בהקלטות אלו.
במידה שהתבקשתם/ן לא למחוק הקלטות או לאשר שימוש בהקלטות שלכם/ן לכל צורך שהוא  אנא
ידעו אותנו.

אישור שינוי שם הארגון
בשעה טובה ,ובהתאם להצבעה שלכם/ן ,שונה שם הארגון רשמית מארגון הסגל הזוטר באונ' בן גוריון לארגון
סגל ההוראה האקדמי באונ' בן גוריון .בתקופה הקרובה נעדכן את השם במסמכים ובתכתובות השונות
ונשיק לוגו חדש באירוע חגיגי )בהתאם למגבלות קורונה וכן הלאה( .ההסכמים החשובים שנאבקנו עליהם
וחתמנו עליהם קידמו אותנו ,ויש עוד המון מה להשיג עד להכרה מלאה כחלק מליבת האקדמיה .עוד ייקח לנו זמן
להתרגל לגלגל זאת על הלשון ,אבל טוב מאוחר מאף פעם.
לא עוד זוטרים/ות .ארגון סגל ההוראה האקדמי בבן גוריון.

שלכם/ן ,הנהגת ארגון סגל ההוראה האקדמי  דורי גלבוע וד"ר אתי
תבל




