חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה

הסכם קיבוצי מיוחד  -נוסח משולב
הסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה
תוכן הענינים

1

עמ'
סע'
(בהערה) 1
הפניות לפסיקה
(בהערה) 2
מראי מקום לנוסח המשולב
הפניות להסכמים נפרדים לאוניברסיטאות 		
מסויימות ולסגל הבכיר בהן (בהערה) 2א
הפניות להסכמי סגל הוראה (בהערה) 2ב()1
(בהערה) 2ב()1
הפניות להסכמי סגל זוטר
2ב()1
הצדדים
2ב()2
המבוא
 .1תוקף המבוא ,הנספחים ,כותרות
2ג
הסעיפים וטיוטות קודמות
2ג
 .2תקופת ההסכם
2ד
 .3התחולה
4א .תוספות לשכר ולפנסיה  -הסכמים
מהשנים  2016ו( 2017 -וכן מענק חד-
2ד
פעמי)
4ב .תוספת שכר  -הסכם משנת ( 2011והפניות
2ד
להוראות שכר מהסכמים קודמים)
		
 .5הפחתת שכר לצרכים פנסיוניים
ומכתב בענין מענקים אקדמיים 2ד()2
2יב
 .6שיא הותק
3
 .7גרירת ותק
3
 .8דרגות שכר קידום הותק
 .9סולם הותק למורים במסלול במקביל 4
5
 .10ביטול תוספת מחקר ג'
5
 .11דמי חבר ודמי טיפול ארגוני-מקצועי
1

עמ'

סע'
 .20-12הושמטו.
6
 .21הפרשות לקופת גמל לקצבה
8
 .22תוספת מעונות
10
 .23תוספת ביגוד
14ג
 .24מענק שבתון
15
 .25קרן השתלמות
15
 .26חברות באגודות מקצועיות מדעיות
15
 .27פרופסור או מרצה אורח
16
 .28מורים מן החוץ/מורים נספחים
16
 .29תוספת ביגוד לפנסיונרים
16
 .30זכויות מורים העוברים
16
 .31ביטוח חיים
16
 .32קצובת נסיעה
17
 .33דמי נופש
17
 .34החזר הוצאות טלפון במעון המורה
 .35פיצוי בעבור חופשת מחלה שלא נוצלה 17
19
 .36תוקף תניות מן העבר
20
 .37מיצוי תביעות ומשא ומתן עתידי
 .38ביטול סכסוכי עבודה ושקט תעשייתי 20
21
 .39מכתבים קשורים והגשה לרישום

ראה את הערת מראי המקום ,בעמוד הבא.

הפניות לפסיקה:
לענין מהות הסכמי המסגרת ראה דב"ע לב ,4 - 7 /אוניברסיטת ת"א ואח'  -ארגון הסגל
האקדמי באוניברסיטת ת"א ואח'; פד"ע כרך ה' עמ'  ;85ולענין יישומם ,ראה דב"ע
לג ,4 - 4 /האוניברסיטה העברית בירושלים  -ארגון המרצים המדריכים והאסיסטנטים
באוניברסיטה העברית; פד"ע כרך ה' ,עמ'  ;115וראה בענין זה פרק  10.1.3בקובץ "משפט
העבודה" ,הדן בסוגי ההסכמים הקיבוציים והיקפם.
העסקת איש מדע במסגרת המוסדות האוניברסיטאיים נתונה לשיקול דעתם של המוסדות
האמורים ,ואין בכוחו של הבג"צ לבוא ולהמיר את שיקול הדעת של המוסד האוניברסיטאי
בשיקול דעתו שלו ,בג"צ  ,290 /87ד"ר חיים ליבוש נ .ביה"ד הארצי לעבודה ואח'; פד"י כרך
(המשך ההערה בעמוד הבא)
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