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  ,לכבוד

  

  חברי ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות

  

  ,שלום רב

  

  סכסוך עבודהעל הכרזה  –מ ארצי "דרישה למו: הנדון

רפורמה זו תשליך על מעמדם ותנאי עבודתם של . בשנה החולפת הוכרז על קידום רפורמה כוללת בהשכלה הגבוהה

הועדה לתכנון ותקצוב , )ה"ור(ועד ראשי האוניברסיטאות והיא מחייבת דיון כולל מול , חברי הסגל האקדמי הזוטר

מ "ואילו המו, ת בנושאים אלה נמצאת עדיין בשלבים מוקדמים"ההידברות עם ות, עם זה. וגורמים נוספים) ת"ות(

ולמרות שהסכם שכר הסגל האקדמי הזוטר , למרות פניות חוזרות, מול הנהלות האוניברסיטאות טרם החל כלל

  . 2010ודש ספטמבר הסתיים כבר בח

כדי לקדם את מעמדם ואת תנאי של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר על הפורום המתאם ופ 1995בשנת מאז הקמתו 

, )חודשים לסמסטר 6(רוב חברי הסגל נהנים כיום מהעסקה רציפה . וזאת בהצלחה גדולה, עבודתם של חברי הסגל

תנאי העבודה של מורים מן : יות קשות שטרם מצאו את פתרונןעדיין קיימות בע, עם זה. ומזכויות סוציאליות מלאות

חוסר הביטחון התעסוקתי של ,ותנאי העבודה של המסטרנטיםתנאי העבודה ביחידות חוץ תקציביות , החוץ

נראה . אילו הן רק כמה מהסוגיות שאיתן יש להתמודד, הדוקטורנטים ושל עמיתי ההוראה או התגמול עבור המחקר

אינן מכירות כלל בצורך להסדיר בצורה תקינה את העסקתו של מרבית הסגל האקדמי המוגדר  שהאוניברסיטאות

  .ללא כל מעמד, "תקציב רך"כ

ה כבר לפני קרוב לשלושה חודשים מסמך כולל הדן ברפורמה במערכת "יש לציין כי הפורום המתאם הגיש לור

אך עד ) TIMES.pdf--November_2010--http://www.zutar.org.il/extra/files/Hazon51 (ההשכלה הגבוהה 

  . כה טרם קיבלנו כל תשובה בעניין

מ על הסכם שכר חדש מצטרפת לאכזבה נוספת מהנהלות האוניברסיטאות עקב היעדר התקדמות "פתיחת המו-אי

, החיוני לרווחתם של מסטרנטים, בסוגיות קריטיות הקשורות להסדרת נושא המלגות והתגמול על המחקר

יברסיטאות שונות רק סכסוכים משפטיים ואחרים שפרצו בנושאים אלה באונ. דוקטורים- דוקטורנטים וחוקרים בתר

והם , כאשר למלגאים אין כל מעמד של עובדים, שכיום הינה פרוצה לחלוטין, מדגישים את הצורך להסדיר סוגיה זו

  . מחוסרי הגנות וסעדים שהחוק מעניק לעובדי מחקר אחרים

כסוך החליט הפורום המתאם להמליץ לחבריו להכריז על ס 15.2.2011בישיבה שהתקיימה בתאריך , אי לכך

 .ובנושאים הדחופים שעל הפרק, עבודה בעילה זו

ה לבין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר תמנע את הפעלתו של "מ משותף בין ור"אנו מקווים כי פתיחתו המהירה של מו

  .סכסוך העבודה והכרזה על שביתות ועיצומים

תלמידי , "זוטר"י הסגל האקדמי הלקדם את מעמדם של כלל חבר, עם חברי, ר הפורום המתאם אני מתכוונת"כיו

חברי  לכללעל האקדמיה להיות מקום עבודה הוגן . מתרגלים ומרצים, מורי מכינות ומורי שפות, מחקר ודוקטורים

זהו אינטרס . לא יתקיימו הוראה ומחקר איכותיים באוניברסיטאות, ללא יצירת מערכת הוגנת ויציבה. הסגל האקדמי 

  . ינהשל כל סטודנט וכל אזרח במד
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ייתכן שבקרוב נצטרך כולנו להתגייס כדי לוודא את מימושם של השינויים המתבקשים במעמדו של הסגל הזוטר 

  .לסייע וליטול חלק במאבק, אני קוראת לכולכם להתגייס לפעילות במסגרת הוועדים. באקדמיה הישראלית

  
  
  
  

  
  
  

  
 

  ,בכבוד רב
  

  אסתר סרוקר "ד

 

  הפורום המתאםר "יו

 באוניברסיטאות הסגל האקדמי הזוטר נירגואשל 


