
  

 

  

  

13.12.11 

 :לכבוד
  ח״כ גדעון סער

   שר החינוך

  
  

  פנייה להתערבותך במשבר הסגל האקדמי הזוטר: הנדון

    

  ,בהמשך לשיחתנו הטלפונית

  

 מולקרוב לשנה מתנהל משא ומתן ארוך ומייגע בין נציגי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות זה 

על תנאי ) ת"ות(במועצה להשכלה גבוהה  עדה לתכנון ותקצובווהו )ה"ור( ועד ראשי האוניברסיטאות

אין המדובר רק במאבק שכר אלא במאבק על דמותה של מערכת . העסקת הסגל האקדמי הזוטר

או מערכת ומעריכה את נחיצותם את חבריה  אם תהיה זו מערכת המכבדת -ההשכלה הגבוהה 

  .מנצלת ופוגענית

    

עד ראשי נו להתקדם במו״מ מול וחהצלנראה היה ש ,לאחר שפתחנו במאבק שכלל גם עיצומים

ביחס לצורך בביטחון , הגענו להסכמות לגבי הצורך בשיפור שכר המתרגלים .האוניברסיטאות

  . מ"לסיום קרוב של המו תה תקווהיאך הי, ״מ התקדם פחותבהן המושהיו נקודות . תעסוקתי ועוד

. מיםהושגו במפגשים קודה נסוגו מההסכמות ש"כאשר ור, מ האחרונות חלה רגרסיה"בישיבות המו

, "העשור האבוד", ביטחון תעסוקתי, שכר המתרגליםהליבה של ת סלע המחלוקת מצוי כעת בסוגיו

כל הנושאים המהותיים  - - תכניות חוץ תקציביותותנאי ההעסקה במורים מן החוץ , גודל כיתות

שהיו אמורים למצוא את פתרונם במסגרת הרפורמה בהשכלה הגבוהה של , מ"בגינם התחלנו במוש

  . ת"ות

משבר זה נדרשת  רלפתומנואל טרכטנברג ' של הפרופעד כה לאור הכישלון , כבוד שר החינוך

זכאים לתנאי העסקה הוגנים באוניברסיטאות חברי הסגל האקדמי הזוטר . התערבותך המיידית

חסרי ומנוצלים  ,לא עוד עובדים כמו עובדי קבלן. ה הגבוהה כולהשיכבדו אותם ואת מערכת ההשכל

    .כי אם חלק בלתי נפרד ממערכת ההשכלה הגבוהה, ביטחון תעסוקתי

 לא תיוותר בידינו ברירה כי אם לפתוח בשביתה, יםהקרוב ימיםאם לא תהיה התקדמות מהירה ב

גם איננו יכולים להמשיך ולהשלים עם  אבל, איננו מעוניינים בכך. 18.12.11, כבר ביום ראשון הקרוב

לפני שיהיה מאוחר . הזוטרהאקדמי המצב הקיים ועם מעמדם ההולך ונשחק של חברי הסגל המשך 

אנו מבקשים ממך להתערב במשבר ולחייב את כל הגורמים הנוגעים לעניין לחתור למציאת , מדי

    . פיתרון ראוי ומכובד

  

  

  

  

  

  

  ת"ר ות"יו, מנואל טרכטנברג' פרופ : העתק

    הסטודנטים התאחדות ר"יו, שמולי איציק

  ,בכבוד רב

  

  ר אסתר סרוק"ד

  הפורום המתאםר "יו

 באוניברסיטאות הסגל האקדמי הזוטר ניארגושל 


