
 

 2018נובמבר  10 מוצאי שבת          

 עדכון יומי לגבי שביתת הסגל האקדמי הבכיר במכללות

 שלום רב לכל חברות וחברי הסגל,

לא פורמלית בין יו"ר המועצה הפגישה המשך המגעים לאחר האנחנו מעדכנים בקצרה לגבי 

בות"ת, ואורנה גיגי מנכ"לית , לבין שירה נבון, סמנכ"לית לענייני תקצוב אלבין רוברטד"ר  המתאמת

 בנובמבר(.  8-, עליה דיווחנו בעדכון של יום חמישי )הספיר

לאחר הפגישה העברה אלינו הצעה בכתב לסיום השביתה. למרות שיש הסכמה במספר נקודות 

למשל, משא ומתן על בסיס מסמך העקרונות ללא איזכור של נוסח ור"מ, עדיין נותר פער  –חשובות 

מרכזי ועקרוני: המועצה דורשת משא ומתן ארצי עם ור"מ, ואילו הצעת הות"ת מדברת גדול בנושא 

משאים ומתנים מקומיים, בתשע מכללות במקביל, כשבכל אחד מן המשאים ומתנים הנ"ל  9על 

 יושבים נציגי ות"ת, האוצר, והמועצה המתאמת.

, הסכמים שונים 9 ולידלה עלולים גםש ,שונים מקומייםמשאים ומתנים מבחינתינו מדובר בתשעה 

של ועדי הסגל האקדמי הבכיר כוח הארגוני המשותף הפיצול וכאוס. משמעות קבלת ההצעה היא 

חודשים, ולכך כמובן שלא  8זו חזרה לנקודת ההתחלה מלפני  .המתאמת ופירוק המועצהבמכללות, 

אנחנו דבקים בדרישה שלנו למשא ומתן ארצי, אחיד, בין המועצה המתאמת לגוף מוסמך  נסכים.

 שמייצג את ההנהלות במכללות השובתות.

אף על פי כן, המועצה המתאמת ראתה בניסיון ההידברות של ות"ת הזדמנות חשובה, שחבל 

חרו להן נציגות יבהנהלות המכללות שלא חתמו על הסכם להחמיצה, ולכן הציעה אופציה נוספת: 

להבנתנו זו הצעה הגיונית ומקדמת.  .במאוחד מול המועצה המתאמת שלנו מו"מאת ה שתנהל

ההצעה הועברה ביום שישי בבוקר לשירה נבון ולאורנה גיגי. הראשון להגיב על הצעה זו, למרבה 

ל סף אביב יפו( ע-, במכתב לחברי הסגל הבכיר במכללתו )האקדמית תלהפלא, היה פרופ' בידרמן

פרופ' ל ש וממכתב תשובת הות"ת לא התקבלה במועצה המתאמת עד לרגע זה. כניסת השבת.

ללכת אחורה. אנחנו קוראים לור"מ, ות"ת  הוא מנסה, פיתרון לשביתהקדם במקום לעולה שבידרמן 

ההולכות וגוברות של א' ולקריאות סמסטר והאוצר להתעשת ולשים לב לשעון החול ההולך ואוזל של 

 הסטודנטים, לחידוש מיידי של המו"מ הארצי. 

בפתח השבוע הרביעי של השביתה אנחנו עומדים ביחד חזקים ומלוכדים. חברות וחברי סגל יקרים! 

הדרך שעברנו ביחד עד כה מוכיחה לכולנו לנו עד כמה שיתוף הפעולה בינינו נכון, צודק, חיוני, אפשרי 

מסמך ור"מ כבר לא עומד על הפרק אלא רק החל עימנו דיאלוג ו – הקיר מולו עמדנו נסדק וממשי!

 מסמך העקרונות. 



 עדכון מרתק מן השעה האחרונה:

 הסטודנטים ישביתו את המכללות החל מיום שני

 נעשה ונצליח!השביתה נמשכת בכל המכללות ללא שינוי. 

 הנהלת המועצה המתאמת

 סגל האקדמי הבכיר במכללות''מועצת ה -עיקבו אחרינו בפייסבוק
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