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 בנוגע להסכם הקיבוצי שעומד להיחתם בין האוניברסיטה לארגון הסגל הריני להבהיר כדלקמן.

 חבר סגל לא יועבר בעל כורחו ממסלול למסלול. .1

 לימוד שכר זכאים להחזר יהיו סגל חברי של וילדים זוג בנות/ובני בכיר אקדמי סגל חברי .2

 המקובל ל"שכ של מקסימלי ובגובה בישראל המוכרים האקדמיים  המוסדות  בכל

 להיקף ובהתאם המשכורת תלוש דרך ברוטו במונחי  יינתן ההחזר . באוניברסיטאות

  .המשרה

 המוסדות שיקבעו כפי מקצועי ארגוני טיפול ודמי חבר דמי הארגון עבור יגבה המוסד .3

  .הסגל ארגון של  המוסמכים

 פעילות בהוצאות להשתתפות כולל כסף סכום להלן כמפורט שנה מדי יעביר המוסד .4

  :הבכיר האקדמי  הסגל ארגון

  ₪ 44,444 – ד"תשע .א

  ₪ 04,444 – ה"תשע .ב

  ₪ 04,444 – ו"תשע .ג

  ₪ 04,444 – ז"תשע .ד

 הכוללת מזכירת ארגון הסגל בהיקף של חצי משרה, עלות העסקתההמוסד יעסיק את  .0

לא שכר יו"ר ארגון הסגל  תיגרע מהסכום בו משתתף המוסד בהוצאות ארגון הסגל.

 "הקדשת זמן מלא למוסד" בלבד. ייכלל כתוספת לעניין

 הצדדים בכוונתכי  הוסכם למרות האמור בהסכם הקיבוצי בכל הקשור למיצוי תביעות  .0

 המקביל  במסלול  וסגל הגמלאים זכויות בנושא ד"תשע ל"שנה במהלך מפורט ופןבא לדון

 באוניברסיטאות למקובל בהתאם הכל, השכר על והממונה ת"ות לאישור בכפוף וזאת

  .בישראל  המחקר

 נהליםמובהר כי סעיף שקט תעשייתי יחול כל עוד הצדדים מקיימים את ההסכם ואת ה .0

 נוהל(, מ"קק) מדע קשרי קרן נוהל, מחקר תוספות נוהל כגון זה להסכם הקשורים

  .סגל חדשים חברי שבתון ונוהל נוהל, תפקיד  תוספת



 טיוטה
 הקבוע הפרישה לגיל הגיעם לפני  פחות או שנים שלוש הנמצאים חברי סגל  .8

ותיקה בה גובה הפנסיה נקבע על פי השכר בשלוש שנים  פנסיה בקרן ומבוטחים  בתקנון

 .באופן חריג טית לקבוצה אהאחרונות ישובצו אוטומ

 ההוראה לשעות בהתאם ד"תשע בשנת ששובץ סגל חבר לעיל האמור למרות .9

ועדת כמו כן   .בכפוף לאישור וועדת חריגים משכורתו תיפגע לא הקודם מההסכם  שנגזרו

 לעריכת ספרמעבר לכתוב בהסכם הקיבוצי  צורך קריטריוניםהחריגים תשקול ניקוד ל

 .למעט אוסף מאמרים מחקרי שפיט

. של חצי משרה ומעלה ףלהיקיינתנו במסלול הרגיל מובהר כי כתבי מינוי לסגל הבכיר  .14

הנהלת המוסד תשאף רשום בכתב המינוי. היקף המשרה התשלום השכר לא יפחת מ

 . להעסקת במשרה מלאה בלבד

 .באוניברסיטאותכי ההסכם מועבר ע"י הוועד לידיעת המועצה המתאמת  לצדדים ידוע .11

תקבל רק במידה ואוניברסיטת יי מוסדות נההנחיה לפיה פרסום של חבר סגל תחת ש .12
חול אך ורק מזמן חתימת ת ,על פי כללי מודל התקציב של ות"ת  אריאל רשומה ראשונה

 ההסכם.
יימשך הנוהג הקיים בהוראת שעה לגבי חברי סגל שלא ניצלו את השנים להשתלמות  .13

 לאישור ות"ת.בכפוף  ארוכת טווח
 שיבוץ חברי סגל מהותית למוסד תרומהוועדת חריגים רשאית לשקול במקרים של  .14

 בכפוף לאישור ות"ת. לקבוצות
תשקול בסיום השנה הראשונה להסכם את התאמת  )הכוללת נציגי ות"ת( וועדת המעקב .10

 הקריטריונים למדעי החברה והרוח.
 0 גיל עד לילדים או לילד אב\אם הוא\שהיא, סגל חבר\חברת - למעון בתשלום הנחה .10

 האוניברסיטה לכללי בהתאם באוניברסיטה הילדים במעון להנחה זכאי\זכאית , שנים
  .לעת מעת שיקבע  ובסכום

 של האלקטרוני הפרסום זמן את גם תשקול המחקר רשות הסגל חבר בקשת פי על .10
  .מאמר

(  SCIENCE  ו  NATURE   כגון) הראשונה מהשורה בעיתונים מאמרים תנקד המחקר רשות .18

 .למאמר שנקבע מהניקוד יותר גבוה  בערך
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 נשיא, יהודה דנוןפרופסור 


