עלון המידע של ארגון העובדים שלכם

חברות וחברי סגל יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם במספר נושאים רלוונטיים:
השגחה בבחינות.
פיטורין לקראת סוף סמסטר א.
ביטול סקר ההוראה למתרגלים עקב מתקפת הסייבר.
תוספת דיפרנציאלית למסטרנטים.
תזכורת למילוי טופס .101
לקראת סיומו של הסמסטר ,אנו מאחלים לכם תקופת בחינות קלה ,חופשה נעימה ככל האפשר ובריאות
מושלמת .כולנו מקווים שנוכל לחזור לשגרה במהרה.
שלכם,
דליה ,יעל וחברות וחברי הוועד.

התבקשתם להשגיח בבחינות? חשוב לדעת!
השגחה בבחינות בקורסים שאתם מלמדים או מתרגלים איננה חלק מחובותיכם והיא אינה מופיעה בכתבי
המינוי שלכם .האוניברסיטה מעסיקה משגיחים בשכר גם בתקופת הקורונה וגם בבחינות הנערכות בזום.
יחד עם זאת ,במקרים שבהם מספר הנבחנים קטן מאוד ,יתכן שחברי הסגל )זוטר כבכיר( יתבקשו לבצע גם
השגחה בבחינה.
במקרים כאלה נדרשת הסכמה מצידכם ואין לחייב אתכם או להפעיל עליכם לחץ לבצע את ההשגחה.
אם נתתם את הסכמתכם ,אתם זכאים לתגמול בגין ביצוע מטלות הכרוכות בהשגחה על הבחינה בדומה להסדר
של סמסטר ב תש"פ.
בשום אופן אין לבקש מכם להשגיח על בחינות בקורסים שאינכם מלמדים או מתרגלים.
בכל מקרה שבו אתם חשים שמופעל עליכם לחץ כלשהו או שלא שולם לכם התגמול המוסכם ,פנו אלינו לסיוע.

פוטרתם? משרתכם קוצצה? אנחנו כאן בשבילכם
בימים אלה ,חלקכם מקבלים זימונים לשימוע מתוך כוונה לסיים את העסקתכם או לצמצם את היקף המשרה
שלכם .אנו ממליצים לכם לפנות אלינו להתייעצות ,כיוון שבמקרים מסויימים ,גם אם לא בכולם ,התערבות
הארגון יכולה למנוע את הפיטורין או את צמצום ההעסקה.
חשוב לפנות אלינו גם אם סיום ההעסקה הוא צפוי או מקובל עליכם ,וזאת כדי לוודא שמלוא זכויותיכם נשמרות.
שימו לב!
במכתבי הזימונים לשימוע ,המחלקות לא תמיד מקפידות ליידע אתכם על זכותכם לשימוע בעלפה )זום
או פרונטאלי( ,אלא מבקשות מכם תגובה בכתב .חשוב שתדעו כי זכותכם לבקש שימוע בעלפה
ואנו ממליצים על כך מאוד.
לעיתים המחלקות מבקשות מחברי סגל "לוותר" על זכות השימוע ,או מודיעות להם בעל פה על צמצום
או סיום העסקתם ,הדבר אינו מקובל וחשוב לצאת נגדו; אנא עמדו על זכותכם לקבל זימון רשמי בכתב
ואל תמהרו לוותר על זכות השימוע לפני התייעצות איתנו.

ביטול סקרי ההוראה למתרגלים עקב מתקפת הסייבר
כפי שבוודאי ידוע לכם ,בשבוע שעבר התרחשה מתקפת סייבר שהאוניברסיטה טרם התגברה עליה .אחת
מההשלכות של הפריצה היא ביטול סקר ההוראה עבור המתרגלים ,שאמור היה להתבצע בין התאריכים 1610
בינואר.
חברי סגל רבים כבר פנו אלינו והביעו תסכול רב מביטול הסקר ,במיוחד לנוכח העובדה שסקר ההוראה
בסמסטר הקודם בוטל גם הוא עקב הקורונה .התסכול שלכם מובן גם לנו וגם לאוניברסיטה.

מההשלכות של הפריצה היא ביטול סקר ההוראה עבור המתרגלים ,שאמור היה להתבצע בין התאריכים 1610
בינואר.
חברי סגל רבים כבר פנו אלינו והביעו תסכול רב מביטול הסקר ,במיוחד לנוכח העובדה שסקר ההוראה
בסמסטר הקודם בוטל גם הוא עקב הקורונה .התסכול שלכם מובן גם לנו וגם לאוניברסיטה.
לכן ,פנינו אל המזכירות האקדמית בבקשה למצוא דרך אחרת לביצוע סקר ההוראה או לדחותו לאחר שאגף
טח"ד יצליח להתגבר על תקיפת הסייבר.
אנו עוקבים אחרי ההתפתחויות ונעדכן אתכם.

מסטרנטים ועוסקים בהוראה? שימו לב!
סטודנטים לתואר שני העוסקים בהוראה פרונטלית כגון תרגול ,הדרכה במעבדות וסיורים לימודיים:
האם בדקתם שקיבלתם את תוספת השכר הדיפרנציאלית המגיעה לכם אחת לכל סמסטר?
זוהי תוספת שכר שעוגנה במסגרת ההסכם הקיבוצי עליו חתמו ארגוני הסגל הזוטר עם ראשי האוניברסיטאות
בשנת  2012ומאז מקבלים אותה הזכאים ,אחת לסמסטר.
התוספת אמורה להופיע בתלוש השכר שקיבלתם בחודש דצמבר .2020
אם היא לא מופיעה כסמל  1038בפירוט התשלומים )ראו תמונה( ,אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנו נטפל
בזכותכם לקבל אותה.
למידע נוסף על התוספת הדיפרנציאלית ראו כאן.

זכרו למלא טופס 101
בתחילת כל שנה אזרחית יש להגיש טופס  .101חשוב לעשות זאת בהקדם ,לפני סוף חודש ינואר ,כדי שלא
ייגבה מכם שיעור מס ההכנסה המרבי )כלומר ,תקבלו פחות בנטו( .ניתן לחסוך טרחה ולמלא את הטופס
אונליין ,דרך מערכת חילנט.
כדאי לדעת:
לצורך מילוי הטופס תזדקקו לצילום של תעודת הזהות שלכם ,כולל הספח.
עובדים במקום עבודה נוסף? בצעו תיאום מס הכנסה לפני מילוי טופס .101
כאן תמצאו הסבר מפורט על מילוי הטופס במערכת חילנט.





כאן בשבילכם ,ועד העובדים ארגון הסגל האקדמי הזוטר

