יום ראשון  28אוקטובר 2018
עדכון יומי לגבי שביתת הסגל האקדמי הבכיר במכללות
שלום רב לכל חברות וחברי הסגל,
פתחנו את השבוע השני של שביתת הסגל הבכיר במכללות .שמונה מכללות ממשיכות בשביתה ללא
שינוי :המכללה האקדמית ספיר ,המכללה האקדמית של ת"א -יפו ,המרכז הטכנולוגי חולון ,המכללה
האקדמית הדסה ,המכללה האקדמית להנדסה עזריאלי ,מכון אקדמי לב ,מרכז אקדמי רופין
והמכללה האקדמית כינרת .במכללה האקדמית אשקלון ,השביתה הוגדרה מראש לשבוע אחד בלבד
בשל עניינים פנימיים ,והם צפויים לחזור ולשבות ככל שור"מ לא יחדשו את המשא ומתן עם המועצה
המתאמת.
בעדכון החשוב ששלחנו לכם אתמול בערב ,נחשף פרצופה האמיתי של ור"מ כמושכת בחוטים של כל
"משא ומתן מקומי"  .המסקנה הברורה שעולה מן הדו"ח של יו"ר ועד מכון לב ,היא שהדרך האמיתית
היחידה שפתוחה בפנינו כדי להגיע להסכם קיבוצי הוגן ולהשגים של ממש ,היא עבודה משותפת של
כל הוועדים במסגרת המועצה המתאמת .ועד שינסה לנהל משא ומתן עצמאי מול ההנהלה שלו ,לא
יצליח לקבל משהו יותר טוב מנוסח ור"מ ,ונוסח ור"מ הוא עיסקה גרועה מאוד לחברי הסגל הבכיר
במכללות הציבוריות.
המועצה המתאמת מגוייסת כאיש אחד להמשך המאבק .אנחנו מנסים להמשיך בכל אפיק אפשרי כדי
לקדם את המטרות המשותפות שלנו ,חברי הסגל במכללות .מדרך הטבע ,הנסיונות להגיע לגורמים
רמי דרג לוקחים זמן  -נעדכן כשדברים יבשילו .חשוב לנו להדגיש שאנחנו שואבים את הכוח שלנו
מכם ,מן העמידה האיתנה שלכם ,ומן ההצל חה שלכם לשמור על שביתה מלאה .אנו מודים לכל חברי
הסגל שמתגייסים מרצונם ,ותורמים לפעולות ההסברה שלנו בדרכים יצירתיות .לפעולות אלה יש
השגים שלא את כולם נוכל למנות כאן  .הנה לדוגמה ,מאמצים של חברי סגל שלנו לפרסם את
מאבקנו ברשת אקדמיה ישראל הובילו לעצומת תמיכה בנו ,מטעם חברי סגל בכיר באוניברסיטאות:
וקישור לעצומת תמיכה במאבק חברי הסגל הבכיר והזוטר במכללות הציבוריות
אנא הפנו אליה עמיתים וחברים מן האוניברסיטאות .בהזדמנות זו תודה גדולה לפרופ' דוד לוי -פאור
מן האוניברסיטה העברית בירושלים  ,על התגייסותו לקידום עינייננו ועל עבודתו הנפלאה ברשת
אקדמיה ישראל לטובת האקדמיה ,במהלך שנים רבות.

נעשה ונצליח!
הנהלת המועצה המתאמת
עיקבו אחרינו בפייסבוק ' -מועצת הסגל האקדמי הבכיר במכללות'
נ.ב .פוסט תמיכה של יו"ר ממחנה הציוני ,אבי גבאי ,במאבקנו:
https://www.facebook.com/1628159000736177/posts/2210925485792856/

