חברות וחברי סגל יקרות ויקרים,
בעדכון הפעם:
אוזן קשבת בסוגיות של הטרדות מיניות או מגדריות
דיווחי נסיעות  מה מגיע לי ואיך אני מדווח.ת
תקן מדריך לדוקטורנטים.ות  הסכמות עם ההנהלה
חידוש כרטיסיות המזון המוזלות לכפיות וקרנף

בברכה,
דורי גלבוע ,ד"ר אתי תבל וחברי/ות הועד

אוזן קשבת בסוגיות של הטרדות מיניות או מגדריות
בעניין קצת רגיש,
אנחנו יודעים שקורים מקרים שבהם אתם ואתן סובלים/ות התנהגות פוגענית גם על רקע מיני .בין אם בגלל נטייה מינית ,בין
אם בהתייחסות לגוף או להופעה שלכן/ם ,ובין אם במישרין ובאופן בוטה כאמירה מינית כלפיכן/ם .אנחנו יודעים שאלה
סיטואציות מאיימות ומבלבלות וגם בזה ,הארגון ישמח לעמוד לצדכן/ם .במידה ותרצו לפנות ,לשתף ,להתייעץ ,לחשוב איך
לטפל ,או בכל אופציה אחרת ,אתן/ם מוזמנות/ים לפנות למעיין פדן ,חברת ועד וחברה בפורום לקידום שינוי התקנון לטיפול
בהטרדות מיניות ,בטלפון .0526134204
חשוב לנו שתדעו שפנייה למעיין בשום מקרה לא תיחשב כהגשת תלונה ,ותלונה לא תוגש בשמכן/ם בשום מקרה.

דיווח על נסיעות  איך אני מדווח.ת ומה מגיע לי
חברי סגל ההוראה האקדמי זכאים להחזרי נסיעות ,אם כי גובה ההחזר ופרקטיקת הדיווח משתנים בין הקבוצות השונות
המרכיבות את הסגל.
עוזרי הוראה ,אסיסטנטים ומורים במסלול המקביל מקבלים החזר נסיעות אוטומטי במשך ארבעה חודשים ,בחודשיים
האחרונים של הסמסטר יש לדווח הגעה בפועל על ידי מילוי טופס זה ,אשר ניתן לשלוח במייל או להגיש ידנית .עמיתי
הוראה ומורים מן החוץ הגרים מחוץ לבאר שבע צריכים למלא את טופס הדיווח בכל חודשי העסקתם.

בנוגע לדיווח בפועל ,שימו לב:
יש להגיש טופס דיווח נפרד עבור כל חודש.
ניתן לדווח עד שישה חודשים אחורה .מומלץ כמובן לדווח בסוף כל חודש.
את הטופס ניתן לשלוח במייל למזכירות המחלקה שלכם .אין צורך להדפיס אותו .אין צורך לצרף קבלות או כרטיסי
נסיעה.
ניתן לבקש החזר עבור כל יום בו הגעתם לאוניברסיטה לצורך עבודתכם ,בין אם כדי ללמד ,לבדוק עבודות או
בחינות ,להעביר שעת קבלה וכיו”ב .גם אם באותו יום בו אתם עובדים ,הקדשתם זמן גם לעניינים אחרים )כגון
לימודים או מחקר( – מגיע לכם החזר עבור הנסיעה.
בחודש שלאחר הגשת הדיווח ,חשוב לבדוק בתלוש השכר שקיבלתם את ההחזר ושהסכום הוא בדיוק הסכום עליו
דיווחתם .אנו נתקלים בכל שנה בטעויות בעניין זה ,ולכן אל תוותרו על הבדיקה.

עבור ארבעת החודשים הראשונים בכל תקופת מינוי סמסטריאלית התשלום הוא על פי מקום מגורים והיקף המשרה:
מתגוררים בבאר שבע
בהיקף משרה נמוך מ  – 50%החזר בגובה מחצית מעלות חופשי חודשי עירוני
בהיקף משרה של  50%או יותר – החזר בגובה חופשי חודשי מלא )נכון לשנה”ל תשפ"ב 149 :ש”ח(
מתגוררים מחוץ לבאר שבע
ההחזר החודשי = מספר ימי ההחזר בחודש כפול התשלום עבור יום נסיעה אחד.
התשלום עבור יום נסיעה אחד = העלות )המינימלית( של הגעה ממקום מגוריכם לאוניברסיטה ובחזרה בתחבורה ציבורית .זו
בדרך כלל עלות חופשי יומי ממקום מגוריכם לאוניברסיטה.

ההחזר החודשי = מספר ימי ההחזר בחודש כפול התשלום עבור יום נסיעה אחד.
התשלום עבור יום נסיעה אחד = העלות )המינימלית( של הגעה ממקום מגוריכם לאוניברסיטה ובחזרה בתחבורה ציבורית .זו
בדרך כלל עלות חופשי יומי ממקום מגוריכם לאוניברסיטה.
מספר ימי ההחזר בחודש הוא:
למועסקים מתחת ל 25%משרה – יום החזר שבוע
למועסקים מ 25%עד )לא כולל(  50%משרה –  2ימי החזר בשבוע
למועסקים מ 50%משרה ומעלה –  3ימי החזר בשבוע
עמיתי הוראה ומורים מן החוץ הגרים בבאר שבע יקבלו מדי חודש החזר בסך עלות חופשי חודשי בארשבעי )נכון
לשנה”ל תשפ"ב 149 :ש”ח(
עמית הוראה ומורים מחוץ הגרים מחוץ לבאר שבע יקבלו בכל חודש החזר לפי דיווח נסיעות בפועל בטופס הדיווח כפי
שפורט לעיל.
לפרטים נוספים ניתן לקרוא באתר בלינק הזה.

תקן מדריך לדוקטורנטים.ות
על פי הסכמות עבר עם ההנהלה שעוגנו בהסכם הקיבוצי ,האונ' תפעל לצמצם את הפער בתקני המדריך באונ' למקובל באונ' אחרות.
מדובר בתוספת של  453ש"ח למשרה מלאה ,והיא תוענק לתלמיד.ת מחקר שהועסק.ה בדרגת אסיסטנט ב‘ במשך שנה אחת
לפחות .הדרגה תוענק עפ“י שיקול דעתו.ה של ראש המחלקה ובהתאם להתקדמות התלמיד בעבודת המחקר שלו.ה .מכיוון שמדובר
בשיקולים פנימיים של המחלקה ,אנו מציעים לכל מי שמועסק.ת כאסיסטנט ב' יותר משנה ומתקדם בעבודת המחקר שלו לפנות
למחלקה ,לבקש את המעבר לתקן המדריך ,ולהציג את הישגיו.ה המחקריים.
בפגישות שהתקיימו בחודשים האחרונים ,ההנהלה הציגה את המתווה שלה בנושא ,כך שהשנה  2%מהאסיסטנטים ב' יזכו למעמד
מדריך ,ובכל שנה המספר יעלה באחוז אחד )כלומר ,בתשפ"ג  3%מהאסיסטנטים ישתדרגו לתקן המדריך( .בשנת תשפ"ב מדובר
ב 11תקני מדריך אשר אמורים להתחלק בין הפקולטות על פי גודלן היחסי.
יש לציין ,האונ' התחייבה שהיא תתקן רטרואקטיבית את השכר במידה שהמינויים החדשים יתעכבו.
אנא עדכנו אותנו בכל מענה שקיבלתם.ן בנושא ,וכתמיד ,מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו.

חידוש כרטיסיות מזון מוזלות בכפיות וקרנף
לאחר תקופת הקורונה בה כפיות וקרנף עבדו בפורמטים משתנים ונפתחו ונסגרו ,עם החזרה לשגרה שבתקווה תאריך ימים הגענו
להסכמה מחודשת על כרטיסיות אוכל .הכרטיסיות יהיו בפורמט מעט שונה מהקודם ,מדובר בכרטיסיה של  10ארוחות אשר מקנה
ארוחה מלאה בכפיות או סלט/פסטה בקרנף .מחיר ארוחה בודדת היום הוא  28ש"ח ,את הכרטיסיה ניתן לרכוש במחיר של 250
ש"ח במקום  280ש"ח .כלומר ,משלמים על כ 9ארוחות ומקבלים את העשירית 'חינם' .תוקף הסבב הנוכחי של הכרטיסיות הינו עד
ה.1.2.2022
ניתן לקבל מאיתנו שובר אחד בחודש המקנה לכם את האפשרות לקנות את הכרטיסיה מהקופה בכפיות.
ניתן יהיה להגיע למשרד הסגל החל מיום ראשון הקרוב כדי לקבל שובר לכרטיסייה .המשרד יהיה פתוח במהלך הסמסטר בימים
א'ה' בין השעות .9:0015:00

שלכם/ן ,דורי גלבוע וד"ר אתי תבל

