הסכם 780738

הסכם
=======

שנערך ונחתם ביום 26.12.78

בין

האוניברסיטה העברית בירושלים
)להלן :האוניברסיטה(

צד א

לבין

ארגון הפרופסורים והמרצים הבכירים
)להלן :הסגל האקדמי הבכיר(

הואיל:

צד ב

והצדדים ניהלו משא ומתן על הסכם מקומי המתייחס להעסקת הסגל
האקדמי הבכיר באוניברסיטה לתקופה בין  1.4.78עד ;31.3.80

והואיל:

והצדדים הגיעו להסכם בענינים שהועלו במשא ומתן למעט קביעת תקנון
לחופשות מחלה ותקנון לקרן השתלמות;

הוסכם בין הצדדים כלהלן:

 .1מבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 .2ימשך המו"מ בענין תקנון הפנסיה וכן בענין תביעת הארגון להקמת קופת
תגמולין.

 .3ימשך המו"מ בענין תקנון חופשת מחלה ,קרן השתלמות ,ובכל ענין אחר שיועלה
ע"י המועצה המתאמת ויוסכם במשא ומתן הארצי כי הנושא שייך למישור המקומי
ולא הארצי על ענינים אלה לחתם הסכם נפרד והוא יהיה חלק בלתי נפרד מהסכם
זה.

 .4חבר סגל אקדמי ,יעלה בדרגה בתוקף מהראשון לאוקטובר של אותה השנה האקדמית
שבה החליטה הוועדה המתמדת על פתיחת תהליך להעלאתו על ידי מינוי בה שרת
ב 1.4.78-חבר הסגל האקדמי למרות האמור לעיל יחולו השינויים במשכורת חברי
הסגל האקדמי שיכנסו לתוקף עקב סעיף זה רק ממשכורת אפריל  78ואילך.

 .5חבר סגל אקדמי בכיר היוצא או שיצא לחופשה ללא תשלום לתקופה שלא תעלה על
ששה חודשים ועד בכלל ,הכלל תקופה זו במניין שנות הוותק לצורך הישוב שכר
הקידום.

 .6תשובה נוספת החישוב של תוספת תפקיד באופן שסך הכל המשאבים המתוקצבים היום
לתשלום תוספת התפקיד לא ישתנו משאבים אלה יהיו צמודים לאחוז העלאת המשכורת
השנתית של חברי הסגל.

הקריטריונים לשינוי שיעורי אחוזי תוספת התפקיד ייקבעו ע"י המוסדות
האקדמיים של האוניברסיטה.

 .7מבלי להרע כל תנאי בהסכם הפנסיה הנוכחי תורחב הגדרת היתום גם ליתום שטרם
הגיע לגיל  20ואם הוא משרת בשרות סדיר לפי חוק שרות בטחון תשכ"ט1959-
)נוסח משולב( גם ליתום שטרם הגיע לגיל .21

 .8הסכם זה ,למעט הסעיפים  6ו 7-יכנס לתוקף מיום  1.4.78העניינים שבהם ימשך
המו"מ ,לפי סעיפים  2ו 3-יכנסו לתוקף כפי שיוסכם בהסכם שיחתם ,סעיף  6יכנס
לתוקף החל מ 1.10.78-סעיף  7נכנס לתוקף מיום .1.4.76

ולראיה באו הצדדים על החתום

----------------------יו"ר הועדה למו"מ
מטעם האוניברסיטה העברית

----------------------------יו"ר ארגון הפרופסורים והמרצים
הבכירים

