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לחברות וחברי הסגל שלום,
להלן מספר הודעות:

 .1סולידריות בקמפוס:
א .כידוע ,הממשלה הכריזה לאחרונה על תשלום של פיצוי כספי בגין נזקי הקורונה,
לכל משפחה בישראל .רבים מתושבי המדינה ,אלו המבוססים יותר ,הביעו את
רצונם לתרום סכום זה למי שזקוק לו באמת .הארגון קורא למי מבינכם שיש לו רצון
כזה ,לשקול תרומה לקרן שתיועד לתמיכה בסטודנטים שבעקבות המגפה איבדו
את מקומות פרנסתם או שנקלעו למצוקות כלכליות מסיבות אחרות.
אם אכן ,תכניתו של ראש הממשלה תמומש ,נמסור לכם פרטים מדויקים כיצד לבצע את
התרומה – כל איש אשר ידבנו ליבו.
ב .קרן הסיוע לנפגעי הקורונה :כזכור ,חברי הסגל האקדמי הבכיר ,פעילים וגמלאים,
תרמו באופן נדיב לטובת קרן שנועדה לסיוע לעובדי האוניברסיטה שנפגעו בשכרם
והעסקתם בקורונה ,ובכלל זה עובדי קבלן והעובדים המנהליים .בימים אלה עובדת
ועדה המורכבת מנציגי הסגל הבכיר ,הסגל המנהלי והנהלת האוניברסיטה ,על
התוויית קריטריונים לסיוע .אנו מקווים שבימים הקרובים תסתיים קביעת
הקריטריונים ,ונוכל לעדכן אתכם בהחלטות הועדה ,ולחלק את הכספים לעובדים
שנפגעו.
 .2אנו שבים ומודים לחברי הארגון על המעורבות הגבוהה שהתבטאה בעליה משמעותית
באחוז ההשתתפות בבחירות לועד הארגון.
חברי הועד הבאים נבחרו לתפקידים בארגון:
יו"ר :פרופ' שגב ברק
סיו"ר :ד"ר מיכל אלון
גזבר :פרופ' אורי גופנא
מזכיר :פרופ' אסף פינקוס
 .3ניכוי עודף מקקמ"ב :עם פרוץ "משבר הקורונה" ,נרתם ,כידוע ,הסגל האקדמי הבכיר
באוניברסיטת תל אביב באופן מיידי ואחראי כדי לקיים שגרת הוראה אקדמית איכותית,
ולהיענות לאתגר שתקופה זו מציבה לאקדמיה בישראל .במסגרת זו נחתם גם הסכם
קיבוצי מיוחד ("הסכם הקורונה") ,בו התחייב הסגל למלא את כל מחויבויותיו האקדמיות

בתקופת הסמסטר ,ואם יהיה צורך בכך  -לדחות חלק ממטלות אלה גם לאחר תקופת
הסמסטר ,עד תחילת שנת הלימודים תשפ"א.
עוד נקבע במסגרת הסכם כי "בתקופת סמסטר ב' תש"ף ובגין תקופה זו חברי הסגל
האקדמי הבכיר לא יהיו זכאים להקצבה לקרן קשרי מדע בינלאומיים" (קקמ״ב).
בפועל ,האוניברסיטה ניכתה מחצית מההקצבה השנתית של הקקמ"ב ,במקום לנכות
מההקצבה השנתית את החלק היחסי של סמסטר ב' בלבד ( 15שבועות).
בעקבות פנייתנו ,נענתה הנהלת האוניברסיטה לבקשתנו להשיב לקקמ"ב את ההפרש
שנוכה בעודף ,והתחייבה לעשות כן מיד עם קבלת אישור הממונה על השכר לכך.
 .4שימוש בקרן מחקר גמלאים (קקמ"ג) :לאור התפשטות נגיף הקורונה והעדיפות לצמצום
הנוכחות הפיזית בקמפוס ,הוסכם באישור הרקטור והמנכ"ל ,בשלב זה למשך חצי
השנה הקרובה ,לאפשר רכש מחשבים ניידים מקרן מחקר גמלאים לשימוש מחוץ
לקמפוס.
במקביל ,אנו פועלים להגיע להסכמות שיאפשרו פתרון קבוע של הבעיה באמצעות עדכון
הנוהל.

 .5הארגון שקד על בניית אתר אינטרנט חדש ומעודכן ,הנגיש מכל מקום – מתוך
האוניברסיטה ומחוצה לה .אנו נשתדל לעדכן את האתר באופן תדיר .כתובת האתר:
https://www.SeniorAcademic-TAU.org/

בברכה,
הועד

