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 ,חברי הסגל שלוםללחברות ו

 

להודות בחום לפרופ׳ ענת זעירא על הובלת הארגון בארבע השנים  יםמבקש ואנ, ראשית
חלקן מוכרות , יוזמות רבות וקידמה, את הארגון בנחישות וברגישות ענת הנהיגה. האחרונות

״מאחורי הקלעים״ בשיפורים שנוגעים לאופן ן מהפעילויות הרבות של הארגון וחלקן /לכם
אלא , כחברה בוועד לא רק, משמח לדעת שנמשיך ליהנות מכישוריה של ענת. העבודה של הארגון

 .במסגרת תפקידה כיו״ר המועצה המתאמת של ארגוני הסגלגם 

בפרט במובן של , ולקדם את רווחתם חברי הסגל האקדמי הבכירלייצג את מטרת הארגון היא 
אנו עומדים  .קיימותהזכויות במימוש ה סיועוכן במובן של , ור תנאי העבודה וזכויות בעבודהשיפ

נשמח גם לכל . בין אם היא אישית או כללית, בכל בעיה שקשורה לתנאי העבודה ם/ןלרשותכ
 .אנא אל תהססו לכתוב או להתקשר. רעיון או ביקורת, הצעה

 :דיומא כמה ענייני

  אף שוודאי רובנו שמחים לכך ,לאחר פסחבקמפוס שמתוכננת חזרה להוראה הלגבי, 
למד חזור לבכוונתנו לעבוד מול ההנהלה על מתווה שיכבד גם את אלו שיש להם קושי ל

  .נשמח לשמוע, או הצעות/בנושא זה ומיוחדים  אם יש לכם חששות. בקמפוס בשלב זה

  דרגתית של מקומות בילוי עם הפתיחה הה ,(לחברי הסגל בפנסיה צוברת)לגבי סל הרווחה
ניתן יהיה לנצל כבר שחבילת הטבות שמתאימות לכך ו הרכבתותרבות אנחנו עובדים על 

  .פרטים בקרוב .כעת

 בשנה . המסורת היא של שובר לרכישה באקדמון ,מטעם הארגון לגבי מתנת יום הולדת
אנחנו . גם הוקפא משלוח השוברים מאז ספטמברבעייתי ולכן היה הנוכחית המימוש 

ים רטפ. עובדים על פתרון חלופי שיאפשר מימוש גם בחנויות מחוץ לקמפוס וכן ברשת
 .בקרוב

  זוהי , השכר שלנו( מאד)במשכורת האחרונה ששולמה בתחילת פברואר הועלה במעט
השינוי בא . 9109-9109של הסכם השכר שלנו לשנים ( מתוך שמונה)הפעימה השביעית 

 .ק שכר״לידי ביטוי בתלוש בסעיף ״ות

 

 ,בברכה

 guy.davidov@huji.ac.il ,7796899-179, יו״ר הארגון, גיא דוידוב

  shaul.oreg@mail.huji.ac.il, סיו״ר הארגון, שאול אורג

  shachar.ruth@gmail.com, (מסלול מקביל)הארגון  סיו״ר, שחר לושינסקי
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