
 

 

 

 

 ?הארגון עוסק במה •

ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר הינו ארגון המרצים היחידי בארץ אשר מאגד בתוכו באופן פעיל סגל בכיר וסגל 

. ההסכמות שאליהן הגיעו מכללהנהלת הה ובין האקדמי הסגל ארגון בין הקיבוציים ההסכמים ואושר 3102 בפברוארזוטר כאחד. 

שנים קודם לכן עם הקמת הארגון. המשא ומתן שנעשה תוך שיתוף פעולה  5הלה היו תולדה של מאבק שהחל המרצים עם ההנ

 וכבוד הדדי הפך את מכללת ספיר למובילה בתחום שמירת זכויות העובדים. 

רה להיטיב את תנאי העסקתם של המרצים במכללה ובמט ,בחודשים האחרונים פועל ארגון הסגל האקדמי לשיפור ההסכמים

 להביא זאת לידי ביטוי כבר בשנה"ל תשע"ו.

 :להלן רשימת ההישגים המרכזיים בשנים האחרונות 

 הסגל לחברי וקביעות מינוי הליכי הגדרת, היתר בין, הכולל .המכללה של האקדמי התקנון כתיבת. 

 הבכיר מיהאקד הסגל חברי של המחקר בתנאי הקשורים ההיבטים את המעגן .ומחקר השתלמויות תקנון כתיבת. 

 51:51 של ליעד והגעה במינוי למרצים החוץ מן המרצים בין העסקה יחס שינוי. 

 קורסים ביטול על פיצוי מנגנון הגדרתו שימוע הליך קיום, ומתרגלים החוץ מן למורים העסקה נהלי הסדרת. 

 המציגים מאמרים בכנסים.  החוץ מן למרצים סיוע 

 .פעילות גיבוש חברתי למרצים 

 המרצים וילדי זוג בנות/לבני מלגות. 

 ומנוחה עבודה לצרכי מאובזר מרצים חדר הקמת. 

 מרצים במכללהל הדדית לעזרה קרן הקמת. 

 הסגל לחברי קולקטיבי רפואי ביטוח החלת. 

 .החלת ביטוח חיים קולקטיבי לחברי הארגון 

 הארגון דמי •
 . מתרגליםו במכינות מורים, החוץ מן מרציםוי, מתוקף ההסכם הקיבוצי: מרצים במינ הסגל חברי כלל על יםחל הארגון דמי

 :מרכיבים שני כוללים הארגון דמי

 (.₪ 87 של לתקרה עד) מהשכר 1.0% על עומד ושיעורם אוטומטי באופן המרצים מכלל הנגבים טיפול דמי( 0

 .( ₪ 21 של לתקרה עד) שכרמה 1.2% על עומד שיעורםרק מחברי הארגון.  וולונטריים הנגבים בנוסף לדמי הטיפול חברות דמי( 3

 .משולם הוא בהם בחודשים ורק השכר תלוש באמצעות מנוכים ארגוןה דמי

 דמי הארגון מיועדים כולם לרווחת העובד ולשמירה על זכויותיו.

 ?ארגון חבר להיות למה •
למרצים  ניתנת הסגל רגוןא בעזרת. תדיר באופן שינוי תהליכי תעובר בישראל כולה, הגבוהה ההשכלה מערכתמכללת ספיר, כמו 

רצויים ובשמירה על זכויות המרצים. ככל שיגדל בסיס התמיכה של המרצים  תהליכיםקידום בויוזם  פעיל שחקן להיות האפשרות

ההצטרפות מותנית במילוי וחתימה על הטופס . בארגון כחברים להצטרפותכם זקוקים וכך נוכל להשפיע ולשנות. לפיכך, אנ -עצמם

 הטפסים יש לשים במזכירות הארגון.  את  המצורף.

 לבני ומלגות ח"לממ כנסים במימון עדיפות, הצורך בעת פרטני משפטי סיוע -גוןחשובות כ הטבותמ נהנים הארגון חבריבנוסף, 

 .ועודביטוח חיים, , לפסח תווים, שנה לפתיחת שי, ח"הממ משפחות

 ?בארגון פועל מי •
  :התנדבותי בסיס על מרצים מכהנים ובו הארגון לותפעי את המרכז וועד נבחר לשנתיים אחת

 ,  yuvalg@mail.sapir.ac.il נסקי'גוז יובל,  motigigi@zahav.net.il גיגי מוטי -ר"יו

 , shtamari@013.net תמרי שלומית,  davnurit@gmail.com נתן דודי

 . comavnerdinur@gmail. דינור אבנר,  katzenel59@gmail.com כצנלסון רון

 ?לארגון פונים איך •
 (.מכבי מרפאת ליד) הספרייה שמאחורי הקראוונים במתחם המרצים חדר -הסגל במועדון נמצא הארגון משרד

   www.sapirsegel.org.il: הארגון אתר,  acvaad@gmail.com: ל"דוא,  1713080-188': טל , זוהר יסמין:  הארגון רכזת

 ובירור שאלה בכל אלינו לפנות מוזמנים הנכם
!לרשותכם כאן אנחנו
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 לארגון הסגל האקדמי הצטרפות טופס
 :אישיים פרטים

 ______________________________________:משפחה שם __________________________:פרטי שם

 __________________________________________:כתובת _____________________________.:ז.ת

 _____________________________________ - נייד _________________________ - בית: טלפון מספרי

 _______________________________________@_____________________________:אלקטרוני דואר

 מאשר קבלת הודעות דוא"ל מהארגון המכילות מידע על פעילותו הישירה של הארגון לכתובת המצוינת בטופס זה( )הנני

 (המיותר את י/מחק)   נ/  ז: מין  _____________________________:לידה תאריך

   :העבודה מקום

 ____________________________________;_______________________;_____: מחלקות/  המחלקה

 :בעיגול( להקיף )יש העסקה מסגרת

 ___________________ אחר/  החוץ/ מורה מן החוץ במכינות/ מתרגל פרונטלי/ מתרגל עורף מן מרצה/  במינוי סגל

 _____________________________________________________(: ז"בנק/ משרה באחוזי) המשרה היקף

 _________________________________________________________________:אקדמי/מקצועי תואר

 __________________משרה בהיקף ________________במעמד ______________משנת: במכללה מועסק

 

 :  ת/מועסק ה/את בהם נוספים אקדמאים מוסדות

 ___________________ אחר/  החוץ מן מרצה/  מינוי: העסקה מסגרת _____________________: המוסד שם

 

 :ה/החבר התחייבות

 אתקבל אם .בפעילותו מעורבות לגלות לי ולאפשר, ספיר במכללת האקדמי הסגל בארגון ה/חבר להיות ת/מבקש

 .והועד הכללית האסיפה החלטות ואת הארגון של המאושר התקנון הוראות את לקיים ת/מתחייב אני ,בו ה/כחבר

 הועד וכי ,הציבוריות האקדמיות המכללות מרצי בארגון ה/חבר להיות ת/מבקש אני, זו חברותי במסגרת כי לי ידוע

 . הארצי בארגון אותי ייצג בספיר האקדמי הסגל ארגון של הממונה

וזאת בנוסף לדמי ₪,  21מהשכר עד לתקרה של  1.2%ידוע לי כי מתוקף חברותי בארגון ינוכו ממני דמי חבר בשיעור של 

 ₪. 87.7מהשכר עד לתקרה של  1.0%ים הנגבים ממני כיום בשיעור של הטיפול קולקטיבי

 

 

 :מהשכר ארגון דמי לניכוי ה/החבר התחייבות

 .ספיר במכללת האקדמי הסגל בארגון ה/כחבר הצטרפתי

 במכללה האקדמי הסגל לארגון ארגון דמי ממשכורתי ינכו כי ת/מבקש אני

 סכום ועד, הארצי והארגון המקומי הארגון י"ע  שיקבע בגובה, מיותובאקד במכללות הסגל למועצת ארגוני חבר ודמי

 .בחוק הקבוע התקרה

 _______________________.:ז.ת ____________________:משפחה _____________________:שם

 ____________________________:חתימה ___________________:תאריך

 ,פנימי בדואר הרכזות באמצעות או(, 5) מנהלה בבנין האקדמי הסגל ארגון של הדואר אלינו חתום לתיבת להחזיר נא

 9802649-077או בפקס:   acvaad@gmail.comבסרוק בדוא"ל ל:  או

 !תודה
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