חברות וחברי סגל יקרות ויקרים,
בעדכון הפעם:
יום אוריינטציה בנוגע לתנאי העבודה והשכר  +הרצאה על שימוש בשפת גוף
קרן השתלמות  האם מגיע לי והאם מימשתי את הזכות שלי להינות ממנה?
תוספת דיפרנציאלית  מאסטרנטים.ות .יקרים.ות ,יש לכם.ן שיעורי בית לבדוק שקיבלתם.ן אותה
סידרנו לכם.ן הטבה משמעותית בקופת גמל להשקעה
בחירות להנהגת הארגון

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

יום אוריינטציה בנוגע לתנאי עבודה ושכר  +הרצאה על שימוש בשפת גוף
שילבנו ידיים עם אגף משאבי אנוש ליצירת יום שהוא גם אינפורמטיבי וגם חוויתי .היום מיועד לא רק לחברי.ות סגל חדשים.ות
אלא לכולם! מתכנסים ביום רביעי ,5/01/22 ,בין השעות  10:0013:00בכיתת ההדרכה בבנין ) 70מאחורי אולם ברקן(
  10:00דברי פתיחה
 – 10:10זכויות וחובות  /גב׳ יפעת גראוברט רמ״ד סגל אקדמי זוטר
 – 11:00שכר והבנת התלוש
 – 12:00הרצאה ״לגוף שפה משלו" מפי ורד פלדמן בנושא שפת גוף ככלי להשגת מטרות המותאמת אישית עבור
מרצות ומרצים.
להרשמה לחצו כאן.
בהרצאה תחשפו לכלים פרקטיים לקריאת שפת גוף ושימוש נכון בה .כאלו שישרתו אתכם בהרצאות מול תלמידים ויתרמו
לשיפור איכות ההוראה.
לאורך היום נציגי חברת טקסאון יקבלו חברי.ות סגל לייעוץ בנושא החזרי מס עם הטבה מיוחדת ליום זה.

כל מה שרציתם.ן לדעת על קרן השתלמות והעזתם.ן לשאול
קרן השתלמות היא הטבה אדירה והחיסכון הכי מומלץ במדינה.
ז ו תוספת שכר של  ,7.5%המופרשת עבורכם.ן ע”י האוניברסיטה לחיסכון .במקביל ,אתם מפרישים  2.5%משכרכם.ן.
החיסכון צובר תשואות ,פטור ממס )מס רווחי הון עומד על  ,25%כלומר רבע מהתשואה שלכם בכל חיסכון אחר הולכת
למדינה( וניתן למשיכה אחרי  6שנים מיום ההפקדה הראשונה.
כל חברי.ות הסגל המועסקים.ות כעוזרי הוראה )תלמידי תואר שני או ראשון( ,אסיסטנטים/מדריכים )דוקטורנטים( ,עמיתי
הוראה או מורים במסלול המקביל זכאים.ות לקרן השתלמות .מורים מן החוץ ועובדים בשכר שעתי אינם זכאים.ות לקרן
השתלמות.
כלומר ,אם את.ה קורא.ת את הניוזלטר הזה ,כנראה שאת.ה זכאי.ת לקרן השתלמות .אם יש לך אחת ,שאל.י את עצמך את
השאלה הבאה ,מתי בדקת בפעם האחרונה את התשואות של קרן ההשתלמות שלך לעומת קרנות אחרות .ההפרשים
בתשואות בין הקרנות הוא של עשרות אחוזים לאורך השנים  ניתן לבדוק ולהשוות בין הקרנות בלינק הזה ,ולאחר מכן ניתן
לפנות אל כל נציג מהחברות )מפורט בלינק הזה( ולעבור בקלות .חברי.ות סגל זוכים לדמי ניהול מהנמוכים במשק בכל
החברות.
מדובר בהבדל של אלפי ואף עשרות אלפי שקלים לאורך תקופת החיסכון .המעבר בין הקרנות פשוט ,תקדישו את הזמן
לבחירה של הקרן האופטימלית עבורכם.ן ואתם.ן תודו לעצמכ.ן עוד עשור.
הייתכן שמגיע לך קרן השתלמות אך לא פתחת אחת? אנא פעלו כך:
 .1בדקו בתלוש האם מופרש.ת לכם.ן קרן השתלמות) .תחת ניכויים והפרשות לקופות גמל :קרן השתלמות(
 .2עיינו ברשימת קרנות ההשתלמות )הטבלה השנייה בקישור( ,ובחרו את אחת הקרנות.
זכותכם.ן לבחור כל קרן .בדקו בלינק זה את ביצועי הקרנות בשנים האחרונות לשם השוואה.
 .3צרו קשר עם נציג/ת הקרן ,ובקשו להצטרף.

 .1בדקו בתלוש האם מופרש.ת לכם.ן קרן השתלמות) .תחת ניכויים והפרשות לקופות גמל :קרן השתלמות(
 .2עיינו ברשימת קרנות ההשתלמות )הטבלה השנייה בקישור( ,ובחרו את אחת הקרנות.
זכותכם.ן לבחור כל קרן .בדקו בלינק זה את ביצועי הקרנות בשנים האחרונות לשם השוואה.
 .3צרו קשר עם נציג/ת הקרן ,ובקשו להצטרף.
 .4העבירו את טופס ההצטרפות למתאמת שלכם במדור סגל אקדמי זוטר באגף משאבי אנוש .וודאו שנקלט.
 .5בקשו לקבל הפרשות רטרואקטיביות מתחילת העסקתכם.
 .6בחודשחודשיים שלאחר מכן ,בדקו בתלוש השכר שאכן מופרשת לכם קרן השתלמות.
לשאלות והבהרות בנושא אנא פנו אלינו.

תוספת דיפרנציאלית לתלמידי.ות תואר שני
תלמידי/ות תואר שני המועסקים הסמסטר בהוראה )תרגול ,הדרכת מעבדות /סיורים וכו'(,
במשכורת חודש דצמבר )המשולמת בתחילת ינואר (תקבלו את התוספת הדיפרנציאלית .זו תוספת המשולמת
בתשלום אחד בכל הסמסטר ,ואחת ממטרותיה היא לפצות אתכם חלקית במקרה של עומס גבוה של סטודנטים
בכיתות שלכם.
חשוב לבדוק במערכת החילןנט שהתוספת אכן מופיעה בתלוש השכר )סמל 1038 :תיאור :ת דיפרנציאלית(:
https://hilanauth.bgu.ac.il/my.policy
איך לבדוק שקיבלתם/ן את הסכום הנכון? כל המידע כאןhttps://tinyurl.com/sfw8vhb :
בכל שאלה ,כדאי לפנות למתאמת שלכם במדור סגל אקדמי זוטר במשאבי
אנושhttps://in.bgu.ac.il/hr/Pages/junior.aspx :

הטבה שווה לחברי.ות הסגל בקופת גמל להשקעה!

הבחירות השנתיות להנהגת הארגון כבר כאן
אכפת לכם.ן מתנאי ההעסקה שלכם.ן? אתם.ן רוצים.ות להיות מעורבים.ות ולקחת חלק בהשפעה על התנהלות הארגון ,תנאי
ההעסקה ורווחת חברי הסגל? זה הזמן!
מתי?
הבחירות יתקיימו בתאריכים .10/1/202212/1/2022
איך מצביעים?
הבחירות הן אינטרנטיות .כדי להצביע יש להירשם להצבעה כאן עם תחילת הבחירות יישלח לנרשמים קישור למערכת ההצבעה.
איך מגישים מועמדות? שלחו את טופס הגשת המועמדות למייל  zutar@bgu.ac.ilעד ליום ראשון ה 3/1/22בשעה 12:00
מי זכאי לבחור ולהתמודד? כל חברי הארגון .שימו לב :אם לא מילאתם בעבר טופס הצטרפות לארגון אנא מלאו כעת ושלחו למייל
zutar@bgu.ac.il
מהם התפקידים אליהם אפשר לבחור ולהיבחר? חבר/ת ועד ,יו"ר הארגון או סגן/ית יו"ר ,חבר/ת ועדת ביקורת .למידע נוסף על
התפקידים ומבנה הארגון.

שלכם/ן ,דורי גלבוע וד"ר אתי תבל

