
 

 2018 נובמבר 15 חמישי יום

 עדכון יומי לגבי שביתת הסגל האקדמי הבכיר במכללות

 שלום רב לכל חברות וחברי הסגל,

כידוע לכם התקיימה אתמול בות"ת פגישת מו"מ ארצית ארוכה שהסתיימה בחמש בבוקר היום )יום 

 חמישי(. 

הפגישה התקיימה הודות לפעולות תיווך מקדימות ומאומצות של יו"ר אגודת הסטודנטים 

והסטודנטיות הארצית מר רם שפע וסגנו מר שלומי יחיאב. את הפגישה ניהלה הממונה על יחסי 

העבודה גב' מרב הלוי, והשתתפו בה צוות המשא ומתן שלנו, מנכ"לי הדסה וספיר, גב' שירה נבון 

 מהאוצר.  ריףבמן מן הות"ת, מר משה בכר סגן הממונה על השכר באוצר, ועו"ד נועם ומר יואב טאו

לשאת ולתת על נוסח אחיד להסכם מטרת הפגישה הייתה לגבש מתווה שיאפשר למועצה המתאמת 

הסכמה על מתווה  וצר.למול המעסיקים, ות"ת והאתשע המכללות השובתות  קיבוצי ארצי חדש עבור

 ולהתחיל במשא ומתן עצמו בהתאם למתווה המוסכם.  ,לסיים את השביתה כזה תאפשר לנו

להפסקת השביתה. במספר נושאים  הנושאים הרלבנטיים מרביתהדיונים היו רציניים והקיפו את 

 :משמעותית התקדמות , להבנתנו,מהותיים הושגה

 לאוקטובר.  22-המשא ומתן יתבסס על מסמך העקרונות מן ה .1

תשע צוות המו"מ של המועצה המתאמת יעבוד מול המשא ומתן יהיה אחיד וקולקטיבי.  .2

לפי הבנתם , ואלה יבחרו את נציגיהם השובתות, כמקשה אחתההנהלות של המכללות 

 וסגנונם. 

נוסח ור"מ מקבל מעמד של הצעה ראשונה מטעם ההנהלות, ובפתיחת המו"מ נעלה הצעה  .3

 נגדית. 

ההחלה הרטרואקטיבית של נותרו מחלוקות לא פשוטות בנושאים אחרים וביניהם, נושא  בד בבד

 בנושא השניונושא השלמת ההוראה שהוחסרה מן הסטודנטים בגין השביתה.  רטבלאות השכ

המחלוקת היא על אופן קביעת הקף ההשלמות, ועל השכר שישולם לנו בגין ההשלמות. נושא זה נידון 

בשיחות עם ראשי הוועדים.  ודדנו אותבהרחבה במליאת המועצה המתאמת, והיום אף חזרנו וחי

מתן, נמנע, לפי שעה, מפירוט, אם כי נדגיש מפאת רגישות הדיון בנושאים הנמצאים כעת במשא ו

שמבחינתנו זה נושא עקרוני ומהותי מעבר למשמעויות הכספיות האישיות המידיות לכל אחד ואחת 

 מאתנו.

 עד להגעה לעמק השווה.  דרשיככל שי נוספות,קרובות אנחנו מצפים לפגישות 



 נעשה ונצליח!השביתה נמשכת בכל המכללות. 

 הנהלת המועצה המתאמת

 'מועצת הסגל האקדמי הבכיר במכללות' -קבו אחרינו בפייסבוקע

https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA-300239340813639/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA-300239340813639/

