
     
 

 

 2018נובמבר  18

 :לכבוד
 לשעבר ת״א באוני׳ הרוח למדעי הפקולטה ודיקן מ"ור ר"יו, בידרמן שלמה' פרופ

 הציבוריות המכללות לי"ומנכ נשיאי
 

 במכללות האקדמי הסגל שביתת את לשבור לניסיון התנגדות: הנדון

 לא כי הודעתם, השובת הבכיר הסגל נציגי עם שעבר בשבוע רב באיחור שהתקיימה  ראשונהה הגישור פגישת לאחר כי לשמוע נדהמנו

 היום שנכנסת, הציבוריות במכללות האקדמי הסגל ושביתת, התנגשות של למסלול המאבק חזר בכך. המרצים בדרישות לדון  תמשיכו

 . סטודנטים אלפי עשרות של ובציבור בסמסטר הפיך בלתי באופן לפגוע מאיימת, החמישי לשבוע

 

 של והמאוחדת האמיצה עמדתם את לשבור מנסים אתם, ארוכים וחודשים שבועות במשך להידברות בסירוב שרצופה, בהתנהלותכם

, פקידים אותם מול ומתנהלים עובדים מאותם חלק מייצגים, ענף באותו הפועלים כארגונים. הציבוריות במכללות הבכיר הסגל ארגוני

 המרצים עמדת את לחזק כדי שביכולתנו כל נעשה כי להבהיר ברצוננו, הישראלית באקדמיה העבודה יחסי לעתיד אחריות ומתוך

 . שביתתם שבירת את ולמנוע

 

 יתר על מוסדות של קטן מספר עם שנחתם הסכם לכפות ניתן לא כי בעמדתם ובפרט, המרצים במאבק מסויג בלתי באופן תומכים אנו

 הגוף עם נחתם אם ורק אך ארצי להקרא יכול הסכם. ארצי״ כ״הסכם הסכם אותו של צדדית חד הגדרה תוך, המקבילים המוסדות

  .הציבוריות במכללות הבכיר הסגל ארגוני של המתאמת במועצה מדובר הזה ובמקרה, המדוברים הסגל ארגוני של והמייצג הארצי

 

 ללא וזאת - השביתה בזמן שנפגעה העבודה את להשלים מהסגל הדרישה היא מצידכם שהושמעה במיוחד מקוממת דרישה, כן כמו

 זלזול על מעידה בלבד חלקי שכר תמורת שנפגעה העבודה את להשלים מעובדים הדרישה)!(.  עבודה אותה עבור השכר של מלא החזר

 חברי של זכותם: פנים לשתי משתמעת שאינה בלשון נבהיר. אקדמית הוראה של מהותה של עמוק הבנה חוסר על גם כמו, בעבודתנו

 העבודה את להשלים המוסדות הנהלות של ברצונן ואם, מוקנית זכות היא לשבות הגבוה להשכלה השונים במוסדות האקדמי הסגל

 . שכרם מלוא את השובתים לעובדים לשלם עליהן, בשביתה שנפגעה

 

 .הישראלית באקדמיה העבודה ליחסי יותר טובים ולימים הסכסוך של והוגן מהיר לסיום בתקווה

 

 ,שמרת עמית

  ,לוי נטלי

        

  הזוטר האקדמי הסגל ארגון יו״ר  הזוטר האקדמי הסגל ארגון יו״ר
 בנגב באוניברסיטת בן גוריון  באוניברסיטת תל אביב
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