13/12/2018
לכבוד:
ראשי אגודות הסטודנטים המקומיות
מר רם שפע ,יו"ר התאחדות הסטודנטים
מר שלומי יחיאב ,סיו"ר התאחדות הסטודנטים
הנדון :עדכון וקריאה להיכרות מעמיקה של הסטודנטים עם מאבק הסגל ה"זוטר" (מורים מן
החוץ)
ברצוננו לעדכן ,לשתף ולספר לכם -ציבור הסטודנטים במכללות הציבוריות ,על המאבק של הסגל
הזוטר במכללות הציבוריות .חשוב לנו שתכירו את הפרטים ותתוודעו למצבם של סגל ההוראה
המרכזי שמלמד אתכם/ן.
סגל ההוראה המרכזי במכללות הציבוריות הוא אנחנו  -סגל המכונה בכינוי המביש 'מורים מן החוץ'
או "סגל זוטר" למרות שאנחנו לא מבחוץ ואין בנו שום דבר "זוטר" :אנחנו מהווים  70%מכוח
ההוראה ומלמדים כ 50%-מהשיעורים אותם לומדים הסטודנטיות ב 22-מכללות ציבוריות
בישראל .ציבור המרצים שלנו כולל בתוכו דוקטורים בעלי וותק מוסדי משמעותי ,בעלי תואר
ראשון ,בעלי תואר שני וחלק לא מבוטל של סטודנטים (מאסטרנטים ,דוקטורנטים ופוסט
דוקטורנטים) .תנאי ההעסקה של כולנו מאופיינים בשתי בעיות מרכזיות -העדר ביטחון תעסוקתי
מוחלט (העסקה חוזית על בסיס סמסטריאלי אשר מתחדש או לא כל סמסטר) ופערי שכר
משמעותיים ביותר ( )40%בהשוואה לסגל ה"זוטר" באוניברסיטאות.
מרביתנו מקבלים שכר שמונה חודשים בשנה בעוד שבפועל אנו עובדים הרבה מעבר לתקופה זו .אנו
סובלים מפיטורין או צמצום היקפי משרה אשר נעשים ללא שימוע ובאופן פוגעני .התנאים
הסוציאליים שלנו נמוכים (פנסיה ,דמי הבראה ועוד) ,האפשרויות לקידום מוגבלות ולא בהירות,
אין לנו צבירת וותק ואין לנו יכולת לעצב את הסביבה האקדמית בה אנו מלמדים ואתם לומדים,
זאת למרות שאנו הסגל המרכזי במוסדות בהם אנו מלמדים שנים על גבי שנים.
אנו אוהבים את העבודה שלנו! עובדתית אין הבדל בין העבודה אותה מבצע הסגל הזוטר (מורים מן
החוץ/עמיתי הוראה) באוניברסיטאות לעבודה אותה אנו מבצעים במכללות הציבוריות .מתוקף כך
אנו דורשים השוואת תנאים .המכללות הציבוריות הוקמו למען צמצום פערי השכלה והנגשה של
השכלה לכלל אזרחי המדינה ,ובמיוחד המתגוררים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית .לא יעלה על
הדעת כי דווקא במכללות אלו נוצרו תנאי העסקה שיטתיים ופוגעניים.

לתפיסתנו ,הנגשה של השכלה כרוכה בפיתוח סגל אקדמי ובהבטחה לתנאי
העסקה ראויים לסגל המרצים .יתרה מזאת ,מדובר בהבטחת איכות ההשכלה
שלכם 60,000-סטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה!
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כ 25% -מהסגל ה"זוטר" במכללות הם סטודנטים/יות אשר מנסים להתחיל את הקריירה
האקדמית לצד העבודה הסטודנטיאלית השוטפת .במסגרת ההעסקה הפוגענית המוזכרת לעיל
סטודנטים אלה אינם מקבלים שכר דווקא בתקופת הבחינות (עומס בשני כובעים -סטודנטים
ועבודת הוראה) ,אין להם ביטחון תעסוקתי ואין להם תנאים סוציאליים ראויים .בניגוד לתלמידי
מחקר המלמדים באוניברסיטאות ,הזכאים לתנאי שכר טובים בהרבה לרבות הנחות בשכר לימוד,
תלמידי מחקר (של האוניברסיטאות) המלמדים במכללות אינם נהנים מתנאים אלו .אנו נלחמים
גם עבור ציבור זה ורואים בו חלק אינהרנטי מהמאבק ומהסגל שלנו.
על מנת לשנות מציאות זו ובניסיון לייצר הסדרה מקיפה וסדורה אחת ולתמיד ,אנו מנהלים מו"מ
ארצי לשיפור תנאי העסקתנו מספטמבר  .2017לצערנו ,לאור היעדר התקדמות במו"מ ,הסגל
ה"זוטר" (מורים מן החוץ) יצא לשביתת אזהרה בת שבוע עם פתיחת הסמסטר של שנת הלימודים
הנוכחית .בחרנו בפעולה מידתית ,של שביתה בת שבוע בלבד ,בעיקר על מנת למזער נזקים ופגיעה
פוטנציאלית בציבור הסטודנטים/יות ,כמו גם בסגל המרצים/ות .אולם לצערנו צעד זה לא הוביל
את הור"מ ,ות"ת ונציגי האוצר להתקדמות ממשית במשא ומתן ,וגרוע מכך ,בפגישות האחרונות
החל שיח שמרמז על האפשרות להרעת תנאים קיימים .המענה מצד הגורמים מולם אנו נושאים
ונותנים חמור ואף חסר אחריות – לא רק כלפי ציבור המרצים/ות במכללות אלא גם כלפי ציבור
הסטודנטים/יות במוסדות אלו.
נדגיש ונאמר :עמדות הות"ת והאוצר במו"מ הן ביטוי למדיניות קצרת רואי ,חסרת תכנון ,מזלזלת
בקהילה אקדמית שלמה -סטודנטים ומרצים במכללות הציבוריות ,ורואה בה כחצר האחורית של
האקדמיה הישראלית .המכללות הציבוריות מציינות בימים אלה  25שנה לרפורמת המכללות
שנועדה להנגיש את ההשכלה הגבוהה .הגורמים בצמרת המערכת האקדמית מתגאים במפעל
המרשים הזה ומתדהרים בו השנה ביתר שאת כלפי חוץ .אולם מבית ,פנימה ,הם בפועל מביעים
זלזול עמוק בנו ובציבור הסטודנטים אותם אנו מלמדים ומשקיעים פחות משאבים ותכנון במכללות
הציבוריות .אנו רואים בכם שותפים טבעיים לדרישות שלנו ולאמירה רחבה וגורפת כי המערכת
מנוהלת בצורה קלוקלת ומדאיגה ביותר! המאבק שלנו הוא ביטוי קונקרטי לכך ,אבל לצערנו אינו
הביטוי היחיד.
הדבר האחרון שאנו רוצים הוא לפגוע בציבור היקר לנו מכול – אתם ,התלמידים/ות שלנו .לצד
זאת ,המדיניות המוצגת בפנינו אינה מותירה לנו ברירה .בשבועות הקרובים נרצה לשוחח אתכם/ן,
לספר לכם/ן בכיתות ובמעגלי שיח על המאבק ,על המו"מ ועל איך אנחנו רואים את האופן שבו
המערכת מנוהלת .ביחד נחשוב מה ניתן לעשות.
שלכם/ן,
חברי הנהגת הפורום המתאם של סגל ההוראה במכללות הציבוריות.
הפורום המתאם של סגל ההוראה במכללות
אימייל | forumsegel@gmail.com :פייסבוק/https://www.facebook.com/forumsegel :

