
 

 2018נובמבר  20 שלישי יום

 לגבי שביתת הסגל האקדמי הבכיר במכללות יומיעדכון 

 שלום רב לכל חברות וחברי הסגל,

יפו, כינרת, -ר, חולון, אקדמית ת"א, הדסה, ספי)תחת צו מניעה( מכללות: רופין שמונהשובתות 

 ומכללת אשקלון. עזריאלי

הגבוהה במדינת ישראל, עת בית הדין האזורי לעבודה קיבל את אתמול נפל דבר במערכת ההשכלה 

להורות לחברי הסגל האקדמי הבכיר לשוב  בראשות פרופ' גליה צבר, בקשת הנהלת מכללת רופין

 נו לחזק ולעודד את חברינו מרופין. חשוב שנזכור כולנווללמד תחת צו מניעה. בראש ובראשונה ברצונ

 . הצו המשפטי אלא רק משנה את פניו שהמאבק שלנו אינו בא לקיצו עקב

 ירושלים בצהריים, נפתח הדיון בבקשת הנהלת המכללה להנדסה עזריאלי 12:00היום, בשעה 

תוך כדי הדיון ברשות הנשיאה פרופ' רוזה אזהרי, לצו מניעה כנגד שביתת הסגל הבכיר במכללה. 

מר רק משה בכר )לבסוף הגיע  מר וסגנוהממונה על השכר באוצר קובי בר נתן  נו לבית הדיןזומ

היכן  בררגורם בכיר באוצר, ורצה לללא   שלא ניתן להתקדם במו"מ לאחר שבית הדין הביןבכר(, 

הוציא צו מניעה כנגד ללא שהשופט החליט , בניגוד לבקשת המכללהו ,הדברים עומדים. בסוף הדיון

  . 19:30הדין בשעה  מחר יתחדש הדיון בבית. התיר לשביתה להימשך בשלב זההשביתה אלא 

ברשות הנשיא פרופ' שמעון גפשטיין, לצו  ,מחר דיון בבקשת הנהלת מכללת כינרתמתוכנן ל בנוסף

 14:30 תקיים בשעהאמור להמניעה כנגד שביתת הסגל הבכיר במכללה האקדמית כינרת. הדיון 

 .ת עילית, כיכר יצחק רבין, היכל המשפט החדשבבית הדין לדיני עבודה בנצר

בוקר קיימנו אסיפת מליאה טלפונית של נציגי הוועדים מן המכללות השובתות והנהלת הת ובשע

כל הוועדים הביעו תמיכה בהמשך שיתוף פעולה הדוק ותיאום, גם לנוכח ההתפתחויות המועצה. 

תיאום מלא, אחידות ומעורבות  החדשות. סוכם שמליאת המועצה המתאמת תומכת בשמירה  על

 –פעילה של המועצה המתאמת בנושאי ליבה רלבנטיים שעשויים לעלות במשאים ומתנים מקומיים 

הצעה ראשונית לתוכנית פעולה  משאים ומתנים כאלה ייכפו עלינו, או על רובנו, דרך צווי המניעה.אם 

ים הסכימו שחזרה להוראה תחת צווי רוב הנציג משפטי.-יד הליווי האירגוני-יותר מפורטת הוצגה על

מניעה אינה סוף פסוק, ובהחלט עשויה לשרת את המטרות ארוכות הטווח של מאבקנו הצודק. הצעד 

אקדמי במובהק זה הוא אות קלון ובושה שידבק בהנהלות שנקטו או ינקטו בו, ולא -הכוחני והאנטי

 בהכרח יוביל לתוצאות רצויות עבורן.  

  



 נעשה ונצליח!. השביתה נמשכת המכללות וביתר ברופין צו מניעה,

 הנהלת המועצה המתאמת

 'מועצת הסגל האקדמי הבכיר במכללות' -עיקבו אחרינו בפייסבוק

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/

