
עובדות ועובדים יקרים,
 האביב שחכינו לו הגיע סוף סוף והוא מביא איתו הרבה תקוות לתקופה יפה יותר. 

השנה החולפת הייתה מאתגרת עבור כולנו ועל אף הקשיים הרבים, אנו גאים שהצלחנו לפעול 
לטובת שיפור התנאים, ריבוי ההטבות והפינוקים למען קהילת הסגל המנהלי באוניברסיטה.

ארגון הסגל המנהלי
אוניברסיטת תל אביב

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

לראשונה, למעלה מ-1,200 עובדים ועובדים ובני משפחותיהם   
השתתפו בשני ערבי קולנוע במרכז הספורט, שכללו פעילויות 

עם מתנפחים וכניסה לבריכה

בחנוכה התקיימו 6 הצגות לילדים, מהן נהנו מעל 5,000   
עובדות ועובדים ובני משפחותיהם

כדי להכניס קצת בריאות הביתה חילקנו לכלל העובדים   
שייקר מקצועי

בחנוכה חילקנו לכולם עששיות כדי להפיץ קצת אור   

קיימנו שני אירועים של “עגלה מתוקה” בשיתוף חברת מגדל   
וההסתדרות החדשה

סיכמנו מול ההנהלה על הארכת החופשה המרוכזת ביומיים   
כפיילוט בשנה הזאת )יום כנגד יום( 

יזמנו והשתתפנו יחד עם הנהלת האוניברסיטה בהגדלת   
מספר ימי ההשתתפות בחופשת הקיץ המרוכזת האחרונה 

)2020/1( לשניים וחצי לכל עובד במקום יום אחד

וידאנו שגם השנה נקבל יום גשר נוסף, שיתקיים ב-6.10.22  

לא תאמינו כי גם לנו היה קשה להאמין: 2.3 מיליון ₪ עבור   
בנק הימים גויסו מכספי תרומת הסגל האקדמי הבכיר והנהלת 
האוניברסיטה לטובת השבת ימים לעובדות ולעובדים שנפגעו 

עקב תקופת הסגר הראשונה. סה”כ הוחזרו 4500 ימים 
לכלל העובדים

בתקופת הקורונה ובכלל נשמר הביטחון התעסוקתי של עובדי   
האוניברסיטה לצד המשך תשלום של שעות נוספות ומניעת 

יציאתם לחל”ת, בשעה שבמשק היו מעל מיליון מובטלים

גם היום מתקיימת אפשרות עבודה מהבית חוצת ארגון   
למרבית העובדים

דאגנו להכניס לנוהלי האוניברסיטה חלוקת ערכות אבלות   
לבית האבל במהלך ימי השבעה

דאגנו להשבת שכר לעשרות עובדים בגין עדכוני שכר )רכיבי   
רכב(, ולהכרה בהחזר רישיונות וביטוח לרכב דו גלגלי

הוזלנו את דמי הניהול של קרנות הפנסיה והגמל החדשות של   
חברת מגדל

קיימנו הרצאות בזום עם מיטב המרצים בנושא פרישה   
מהעבודה ותכנון פנסיוני לקרנות ותיקות וחדשות

קיימנו סיורים מקצועיים לסקטורים השונים בשיתוף   
עם ההסתדרות 

דאגנו לפתיחת קורסים לצבירת שעות לגמול   
השתלמות בקמפוס

המשכנו לפעול להגדלת מכסת קידום העובדים בוועדת   
דרגות של סקטור הטכנאים והמהנדסים

השקנו אתר אינטרנט חדש של הארגון, שמרכז את   
ovdim.tau.ac.il :עיקרי המידע. כתובת האתר

אז מה היה לנו?

אנחנו כאן ונמשיך לעבוד עבורכם גם בשנה הבאה ונשמח לכל רעיון או שאלה.

אנו מודים להנהלת האוניברסיטה על שיתוף הפעולה לאורך הדרך. 

 בברכת חג חירות שמח 
והמשך עשייה פורייה ואיכותית לכולנו

אבי מאירוביץ, יו״ר ארגון הסגל המנהלי                                   חברי מועצת העובדים

ovdim.tau.ac.il

