
 בס"ד. 

 2018אוקטובר  27מוצאי שבת                

 התערבות ור"מ במו"מ המקומי במכון טכנולוגי לב בין ועד הסגל הבכיר להנהלת המכון

 שלום רב,  המועצה המתאמתלחברי 

ות"ת, בשבועיים האחרונים. וועד הסגל האקדמי -ברצוני לפרוש את מלוא היריעה של המגעים ביננו ובין האוצר

פוגע בצורה הבכיר במכון לב, הגיע למסקנה שנוסח ור"מ שנכתב בצורה חד צדדית על ידי האוצר ותת וור"ם 

. איננו של ההנהלה וות"תמוחלטת בסגל עד כדי כך שבפועל יכול להפוך את הסגל לשבוי לכל קפריזה 

חושבים שאכן ההנהלה הנוכחית היתה מנצלת את ההסכם כדי להשליט את כל רצונותיה על הסגל, אך כבר נוכחנו 

לדעת שגם במוסד שלנו דברים כאלו יכולים לקרות. מכיוון שאיננו רוצים להיות תלויים ברצון טוב של הנהלה זו או 

 , ומשמעות ההבהרה היתה שאנו יוצאים לשביתה.אחרת, הבהרנו שההסכם לא מקובל עלינו

בכל אופן נהלנו מספר פגישות עם ההנהלה, והבהרנו את הסתייגותנו. בסיכומו של עניין גם ההנהלה הבינה שאכן 

ההסכם המוצע מפלה לרעה בצורה משמעותי את הסגל ואכן עלול לפגוע בזכויותיו. ביוזמת ההנהלה נערכה ביום 

)שבוע לפני השביתה(, ישיבה משותפת עם נציגי האוצר וות"ת. לקראת ישיבה זו  14.10.18ראשון ה' מרחשוון 

ניסח הוועד בהסכמת ההנהלה רשימה של דרישות שפרט לאחת, כולן נגעו במישרין להסכם הקיבוצי החד צדדי 

 נק'.  9שנוסח ע"י ור'ם והאוצר. מסמך זה כלל 

האוצר וות"ת לשכנע אותנו שכל מה שאנו מבקשים כבר כתוב בצורה ברצוננו לציין שלאורך כל הישיבה, ניסו נציגי 

. אנו חזרנו וטענו שאם אכן זה כך מה אפשר לעשות לא השתכנענומפורשת בהסכם המוצע, ואין צורך לשנותו. 

 –ומה שאנו מבקשים זה משמעות הכתוב מדוע לא לכתוב זאת מפורשות. הישיבה הסתימה בזה שנציגי האוצר 

ות"ת שאנו צריכים תשובה עד בוקרו של יום -הנק'. הובהר לנציגי האוצר 9 ןלענות בכתב על אות ות"ת הסכימו

 כדי לדעת האם אנו יוצאים לשביתה או ממשיכים במגעים להסדר. 18.10חמישי 

 לאור זאת יצאנו לשביתה.  .תשובת האוצר, הגיעה באיחור, והשאירה בפועל את הפגיעה האנושה בזכויות הסגל

היועץ -הוועד-אשון )יום פרוץ השביתה( הוצע על ידי ההנהלה שנשב ביחד בישיבה משותפת ההנהלהביום ר

היועץ המשפטי של הוועד, וננסח רשימה של דרישות המנוסחות בצורה משפטית -המשפטי של ההנהלה

ביום מו. ושמוסכמות על ההנהלה והוועד, ואיתן נפנה לאוצר. הישיבה נערכה למחרת ביום שני, והנקודות סוכ

נציגי , נציג ות"ת, היועצת המשפטית של האוצר וגםנציגי האוצר שני  נקבעה ישיבה שבה השתתפו 21-שלישי, ה

והיועצים המשפטיים של הוועד וההנהלה. לאחר דיון ארוך הוסכמו על ידי כל הצדדים , נציגי הוועד, ההנהלה

כמו. נציגי האוצר סוהמוצע. הנק' הוקרנו לכולם לבדיקה נקראו ונקודות בהן האוצר מוכן להוסיף או לשנות בהסכם 

בכתב מפני שבשתי נק' צריך לברר עם המל"ג שאכן יש למוסד נוהל  מיידי הודיעו שאינם יכולים להוציא סיכום

 קביעות ומשמעת מרצים. נאמר שהברור לא ייקח יותר מאשר מספר מועט של שעות.

אחת הדרישות שהעלנו ולבסוף לא התקבלה, והחלטנו לוותר עליה היתה "שאם ברצוני להוסיף עוד נק' מעניינת. 

במהלך הזמן שאליו מתייחס ההסכם, מכללה אחרת תקבל בעתיד בהסכם שיחתם איתה איזו הטבה שאינה 

בהסכם שנחתם איתנו. ההטבה תחול אוטומטית גם עלינו". נציגי האוצר לא הסכימו וטענו בתוקף שכזה מהלך 

נא לקרוא  --סביר שיקרה, וניתן לומר שהם "ממש נעלבו" מעצם החשד שזה יקרה. מתברר שזה קורהבכלל אינו 

מה שהתפרסם על ההסכמים של הסגל הזוטר באוניב' ב"ש ותל אביב לעומת ההסכמים של הסגל הזוטר בבר 

ותר חושש שנציגי אילן ובאוניב' העברית. זה אומנם רק פרסום עיתונאי אך איני חושב שמישהו שם משקר. אני י

האוצר ידעו שזה הולך להתבצע )החתימה של הסגלים הזוטרים היתה למחרת הדיון שלנו עם האוצר( ולכן נעמדו 

 "על הרגלים האחוריות" למנוע הסכמה על הסעיף הזה.



, שבו הדרישה העיקרית להפתעתנו לא קיבלנו את המסמך. לאחר פניות שלנו ושל מנכ"ל המוסד, הגיע מסמך

שמותיר  הוחלפה בניסוח חסר משמעות  ,מוחלטשנועדה להתמודד עם תביעת נוסח ור"מ לשקט תעשייתי שלנו 

 שבוי של ההנהלה והות"ת.את הסגל 

לא אפרט כאן . אלא לבקשת ור"םהדבר המרכזי שהתברר לנו שהשינוי לא נעשה לבקשת האוצר או ות"ת 

שליטה מלאה על  תובעועד ראשי המכללות  ,תבמילים אחרוכיצד נודע לנו הדבר אך זוהי עובדה מוצקה. 

להחליט כל דבר ולא משנה עד כמה זה פוגע בסגל ובסדרי  שלנו, שליטה שבה הוא יוכל לעשות כרצונו, הסגל

 דמיה הקיימים. קהעבודה ובנהלי העבודה והא

והצד השני לא  כל כך הרבה שעות להגיע להסכם ולסיים את השביתה בזבזנוברור שאיננו יכולים להסכים לזאת. 

שולחים טיוטה שונה מהותית ממה שהוסכם. אנחנו מרגישים שהטעו אותנו  שניתן  - מתנהל איתנו בצורה ישרה

 להגיע להסכם.

ור"ם היא לשבור את התאגדות המכללות. לדאבוני הוא הצליח לשכנע חלק -ות"ת-המטרה של האוצרש כנראה

היו יועציהם המשפטיים )אם בכלל היו להם כאלו יועצים( או מהמכללות לחתום על החוזה המביש. איני יודע מי 

ור"ם. אנו רצינו ורוצים להגיע -ות"ת-חוסר האמון שלנו באוצריש מה הובטח להם "מתחת לשולחן". המצב כיום ש

להסכם מכובד שיהיה לתועלת כל מערכת המכללות. הסכם שיחזק את המכללות ושלא יהפוך אותם לליגה ב' או ג' 

ה הגבוהה. קשה לנו מאוד להבין את התנהלות ור"ם. לא פחות קשה לנו להבין את התנהלות האוצר של ההשכל

 ולבסוף הפכו את הקערה על פיה. ןנו אישרו אותיות"ת שהבינו את בקשות

 בברכה,

 מוטי רייף ד"ר

 יו"ר ועד הסגל האקדמי הבכיר

 מכון טכנולוגי לב

 

 

 

 

 

 

 

 

 


