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בעדכון הפעם:
פנייה לבית הדין בנוגע לחובות רטרו מההסכם הארצי
עדכון פעימת שכר ינואר 2022
הרשמה למעון ויצ"ו לילדי חברית.ות הסגל  'בית פאני'
תזכורת :מילוי טופס 101
תזכורת :מילוי החזרי נסיעה
תזכורת :יש לנו כרטיסיות אוכל מוזלות לכפיות וקרנף  בואו קחו!

בברכה,
דורי גלבוע וד"ר מוטקה פורת

פנייה לבית הדין בנוגע לחובות רטרו מההסכם הקיבוצי הארצי
לאחר מאבק ארוך ,שכלל צעדים ארגוניים משמעותיים ,נחתם ביום  15.8.2019הסכם קיבוצי בין ארגון סגל
ההוראה לאונ' בן גוריון אשר הסדיר את )מרבית( תנאי ההעסקה של חברי סגל ההוראה לשנים הקרובות.
בשנים קודמות התנהל משא ומתן במישור הארצי .כך היה ,למשל ,בשנים  2008ו 2012אשר בהן ,לאחר
הסכמות אליהן הגיעו הצדדים במשא ומתן ארצי ,נחתם הסכם קיבוצי אחד פלורלי ,כלומר הסכם זהה בין
האוניברסיטאות לבין ארגוני הסגל אצלן .מטעמים שונים ,המשא ומתן הארצי בשנת  2018לא הסתיים באופן
זה ,ובשנת  2018נחתם ההסכם רק בשתי אוניברסיטאות – האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן –
בעוד שבמוסדות אחרים המשיך משא ומתן מקומי להצטרפות להסכם זה.
ביום  ,15.8.2019לאחר כמעט שנה של משא ומתן ארוך ומתיש ,שכלל גם צעדים ארגוניים ,נחתם ההסכם
הקיבוצי המקומי שלנו .סעיף  1להסכם המקומי קבע כי "הצדדים מצטרפים להסכם הארצי בכפוף להבהרות
ולשינויים הבאים" ואלו פורטו בסעיפיו הקטנים של הסעיף .השינויים המקומיים אינם כוללים דבר וחצי דבר על
שינוי המועד הקובע בהסכם הארצי.
לצערנו ,לאחר חתימת ההסכם המקומי התגלה כי האוניברסיטה החליטה על דעת עצמה ,בניגוד
מוחלט להסכמות ובלי לבוא בדברים עם ארגון הסגל ,כי המועד הקובע יהיה ביום  – 15.8.2019ולא
 20.9.2018כפי שהוסכם ונחתם .לשינוי המועד הקובע ישנן השלכות כלכליות המוערכות במאות אלפי
שקלים שהאונ' התחייבה להם ולא הגיעו לחברי.ות סגל.
חבל מאוד שהנהלת האונ' לא מכבדת את ההסכם שהיא חתמה עליו ומסרבת לפתור את העניין בהידברות עם
ארגון הסגל .לכן פנינו לבית הדין לעבודה בב"ש בבקשה שיורה לאוניברסיטה לשלם את הפרשי השכר
המגיעים לחברי הסגל ,על פי המועד הקובע המוסכם.20.9.2018 ,

השכר שלכם.ן עולה! עדכון פעימת שכר  ינואר 2022
בהתאם לטבלאות השכר של ההסכם הקיבוצי ,פעימת ינואר תביא למספר תוספות בשכר שלכם.ן.
לעוזרי.ות הוראה התוספת החל מינואר  2022היא  129.61ש"ח למשרה מלאה לעומת השכר בדצמבר 2021
)ובסה"כ עליה של  804.78ש"ח מאז תחילת ההסכם(.
לדוקטורנטים.ות ומורים.ות במסלול המקביל התוספת החל מינואר  2022היא  115.37ש"ח למשרה מלאה
לעומת השכר בדצמבר ) 2021ובסה"כ עליה של  652.37ש"ח מאז תחילת ההסכם(.
תוספת השכר הבאה לעמיתי.ות הוראה תינתן בספט' .2022

הרשמה למעון יום "בית פאני" לילדי חברי.ות סגל

תוספת השכר הבאה לעמיתי.ות הוראה תינתן בספט' .2022

הרשמה למעון יום "בית פאני" לילדי חברי.ות סגל
ההרשמה לשנת הלימודים הבאה )תשפ"ג( ,במרכז החינוכי לגיל הרך "בית פאני" )מעון ויצ"ו של האוניברסיטה(
נסגרת היום )יום א'(  .06/02/22אם פספסתם.ן את הפרסומים של האונ' בנושא ,יש לכם.ן עוד

הזדמנות אחרונה הערב להירשם.
להרשמה  לחצו כאן
לשאלות ניתן לפנות אל:
בנושא רישום ומילוי טופס הרשמה ניתן לפנות לבת אל כהן במייל או בטלפון086461292 :
בנושאים כלליים הקשורים לפעילות השוטפת של המעון  למנהלת המעון:
אלה פלד ,טלפון במעון) 088503944 :לאלה באמצעות המייל( .לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר המעון.

תזכורת  מילוי טופס  101לשנת 2022
אם עוד לא מילאתם.ן את טופס  101ל 2022אנא עשו זאת בהקדם כדי שבתלוש השכר הבא לא יגבה מכם
מס מקסימלי .במידה שראיתם גבייה חריגה בתלוש של ינואר ,אנא פנו למחלקת שכר בהקדם כדי לקבל החזר
על הגביה העודפת.
אנו מזכירים:
עובדים.ות במקום עבודה נוסף? בצעו תיאום מס הכנסה לפני מילוי טופס .101
כאן תמצאו הסבר מפורט על מילוי הטופס במערכת חילנט.

תזכורת  מילוי דיווחי נסיעות
שימו לב  עוזרי הוראה ,אסיסטנטים ומורים במסלול המקביל אשר מקבלים החזר נסיעות אוטומטי במשך
ארבעה חודשים ,בחודשיים האחרונים של הסמסטר עליכם.ן לדווח הגעה בפועל על ידי מילוי טופס זה,
אשר ניתן לשלוח במייל או להגיש ידנית .אם הגעתם.ן לקמפוס בתקופת הבחינות הקפידו למלא את הטופס כך
שתזכו להחזר נסיעות.
עמיתי הוראה ומורים מן החוץ הגרים מחוץ לבאר שבע צריכים למלא את טופס הדיווח בכל חודשי
העסקתם  שימו לב גם כן.

יש לנו כרטיסיות אוכל מוזלות לכפיות וקרנף  בואו לקחת!
אנחנו רוצים להזכיר לכם.ן שיש לנו שוברים לכרטיסיות מוזלות לארוחה בכפיות/קרנף .כל שובר כזה מקנה לכם.ן
הנחה של  30שקלים לארוחות .ניתן לקבל מאיתנו שובר אחד בחודש המקנה לכם את האפשרות לקנות את
הכרטיסיה מהקופה בכפיות.
במהלך תקופת המבחנים ועד לתחילת סמסטר ב' ניתן להגיע למשרד הסגל בימי שני בין השעות 9:30
ל 16:00לאסוף את השובר.





