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 לכבוד: 
 פרופ' שלמה בידרמן, יו"ר ור"מ.

 המכללות הציבוריות  ומנכ"לינשיאי 
 

 ת השביתהפגיעה בהתארגנות ארצית ובזכוהנדון: 
 

 מכובדינו, 
 

, שהתאפשר בסיוע עם המועצה המתאמת של הסגל הבכיר במכללות הציבוריותגישור נודע לנו כי ה
 ור"מ ופרופ' שלמה בידרמן העומד בראשו. חד צדדי ע"י הופסק באופן  הסטודנטים הארצית,התאחדות 

 
חומרה רבה התנהלות חסרת אחריות זו כלפי סגל המרצים באשר הם וכלפי ציבור זעזוע ובאנו רואים ב
 הסטודנטים. 

 
. במכללות"הזוטר" ההוראה  גללהסדרת תנאי ההעסקה של סכי אנו מצויים בימים אלה במו"מ  כםנזכיר

מולנו. הארצי מ "הסגל הבכיר נוטעת בנו חששות כבדים באשר להתנהלותכם גם במומול התנהלות שכזו 
 ?יהווה שותף הוגן למשא ומתן גם בעת משברמ "כיצד נוכל לדעת כי ור

 
היא  ,מ שהחל ברמה הארצית עוד לפני כשנתיים"שכל רצונו הוא לסיים מו ,הבכירנהלותכם כלפי הסגל תה

 עובדים ארצית לגיטימית. גדות לפרק התא ובריונות שכל מטרתמעשה 
 

עבור שכר החסרים  השיעורים שלא לאפשר השלמת התעקשות בחדר המו"מלתדהמתנו יש  ,למעלה מזאת
אלצו ללמד על יואנו רואים זאת כפגיעה בזכות השביתה ע״י קנס לשובתים שי , כנהוג באקדמיה,מלא

תוך  ,התעקשותכם שלא לאפשר השלמת העבודה שהוחזרהאו לפגוע בסטודנטים ולא ללמד כלל.  ,חשבונם
ולא לפתור  - מצביעה כי מטרתכם להעניש ולהשפיל את המרצים  ,ת הקוזק הנגזל כי הסמסטר בסכנהקזע

 . קיימות המכללותמוד בהתחייבותכם לקהל הסטודנטים שלמענו את המחלוקות ולע
 

בכוונה או אף גרוע מכך, חוטא  –הוא שגוי  אנו חוששים כי המידע שהועבר אליכם ,לנשיאי המכללות
באמצעות קריאה למו"מ מקומיים בהידברות הכנה בין הצדדים בל שלא לחלכם  קוראיםולפיכך  –לאמת 

מרצים ייכנסו  ,לא יעלה על הדעת שבביתנו האקדמי .באמצעות צעדים משפטיים מיותרים ומזיקיםו/או 
חזור שמייצג אתכם ולהפציר בו ל ףאנו מבקשים מכם לפנות לגו ?. לאן הגענומבית משפט ללמד תחת צו

 ולסיים את המלאכה. מ"לחדר המו
 

עם  עובדים היות שאנו , והסגלים הבכיריםצד מ משבר אמון קשהמולו יוצרת מ מצד ור"התנהלות זו 
, ואף נאבקים לשיפור מסוימים אף מיוצגים על ידי ארגון סגל אחד()ובמקרים  שכם אל שכםסגלים אלו 

מ "מוהשליך גם על לא יזה אמון שמשבר קשה מאוד באופן טבעי  ,מעמדנו בעיתויים חופפים בחלקם
 כל את דאיגשת ראוישכזו, התנהלות . עם הפורום המתאם של סגל ההוראה במכללותהמתנהל הארצי 
כי  כםעילפיכך אנו מרגישים מחויבים להוד .באוניברסיטאות או במכללות הם אם בין האקדמיים הסגלים

 כמתואר לעיל. זולהתנהלות ביחס את צעדינו גם אנו לשקול ניאלץ  ,לא יתוקן משבר זה םא
 

לאפשר חזרה ו, עם המועצה המתאמת מ"את האמון, לשוב מיידית לשולחן המולכם לשקם אנו קוראים 
 . ללימודים והשלמת החומר שהוחסר בשכר מלא

 
 בברכה,

 הפורום המתאם של סגל ההוראה במכללות הציבוריות
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 העתקים:

 גב' שירה נבון, סמנכ"לית תקצוב בות"ת
 מר קובי בר נתן, הממונה על השכר באוצר
 ד"ר רוברט אלבין, יו"ר המועצה המתאמת

 מר רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית
 גל הזוטר באוניברסיטאותהפורום המתאם של ארגוני הס
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