עדכון מהסגל האקדמי הזוטר
כידוע ,זה יותר משנה מתנהל מו"מ בין ארגוני הסגל הזוטר ,המייצגים את המתרגלים והמרצים שאינם בכירים ,לבין
ועד ראשי האוניברסיטאות )ור"ה( .בתקופה זו נחתם הסכם שכר חדש עם חברי הסגל הבכיר שהעניק להם תוספת
של  12%והושקה רפורמת ענק בהשכלה הגבוהה שלה יועדו כ 7-מיליארד .₪
ראשי המערכת אשר הובילו שינויים אלו התעלמו מהקיצוצים ששחקו ופגעו בהוראה במערכת ההשכלה הגבוהה ולא
מצאו לנכון לתקן את המצב במסגרת הרפורמה ,וגם לא לנהל מו"מ עם הסגל הזוטר שחבריו מונים כשני שלישים
מהמועסקים באוניברסיטאות.
לאחר שניסיון ראשון להיכנס למשא ומתן כשל ,נאלצנו לנקוט בעיצומים שהגיעו עד כדי שביתה של שבוע במהלך
הסמסטר הקודם .בעקבות שביתה זו הצלחנו להגיע להבנות חתומות מול ראשי האוניברסיטאות ,המטפלות בחלק
ניכר מהסוגיות שעל הפרק.
עצרנו את השביתה על סמך סיכום כי ההבנות יעוגנו תוך  21יום בהסכם סופי.
לאחר שחתמו על סיכום ההבנות ולאחר שהשביתה הופסקה העלו ור"ה וות"ת סדרה של טענות תמוהות :החל
מהעדר גיבוי תקציבי להסכם ועד טעויות שנפלו ,לטענתם ,בחישוביהם את עלות ההסכם .בנוסף ,הם העלו סדרת
דרישות חדשות מאיתנו כתנאי להגעה להסכם סופי ,כאשר הדרישה המקוממת ביותר היא לשנות את אופן עדכון
שכרנו כך שיישחק בעשרות אחוזים בשנים הקרובות .למעשה ,התנערו ראשי המערכת מההבנות שעליהן חתמו
והובילו את המו"מ לפיצוץ.
לאור זאת ,פנינו אל שר החינוך גדעון סער בקריאה להתערב ולפתור את המשבר ,אך לצערנו הוא בחר שלא
להתערב ו"לשבת על הגדר".
על אף שעשינו כמיטב יכולתנו כדי למצות את המשא ומתן תוך שאנו נמנעים מלהפעיל צעדים ארגוניים בתקופת
הבחינות – צעדים שהיו פוגעים פגיעה קשה בציבור הסטודנטים  -ראשי המערכת ממשיכים בסירובם לכבד את
ההסכמים שעליהם חתמו ,ובכך מפגינים זלזול כלפי המתרגלים והמרצים ובעקיפין גם כלפי הסטודנטים.
לא נוכל לקבל התנהלות כזו שחורגת מכל נורמה מקובלת.
לאור כל זאת ,אין לסגל הזוטר מנוס אלא לפתוח בשביתה כללית החל מהיום הראשון של סמסטר ב'.
ברור לנו כי הסטודנטים הם הראשונים להיפגע מהשביתה ואנו מצרים על כך ,אך לא נותרה לנו ברירה אל מול
ההתנהלות השערורייתית של ור"ה וות"ת וההתעלמות של שר החינוך גדעון סער.

הפתרון מונח על השולחן וידוע לכולם  -השביתה תיפסק כאשר נגיע להסכם סופי על בסיס מסמך ההבנות
החתום .עם סיומה ,נעשה ככל יכולתנו לסייע לכם בהשלמת חומר הלימודים ובחזרה מהירה ללימודים סדירים.

בברכה,
הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר

