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 , חברות וחברים

 

 ראשי ועד עם בדברים לבוא האקדמי הסגל ארגוני של המתאמת ועצההמ של ונשנים חוזרים סיונותינלאחר 

בחסות  סיטהרוהובילו לנקיטת צעדים חד צדדיים מצד האוניב חרס העלו אשרסיונות ינ - תהאוניברסיטאו

 . עבודה סכסוך על להכריז אלא הברירה נויביד נותרה לא - הממונה על השכר באוצר

לגבי דרישת הממונה על  ה למועצה המתאמת"משא ומתן בין ורהיו נסיונות לנהל  ,כפי שעדכנתי לפני כשבוע

לויתור על קרן קשרי מדע בגין המחקר המבוצע על ידי חברי הסגל והגמלאים ולקיזוז להסכמה מראש השכר 

הלת האוניברסיטה בחרה לאמץ את גישתו הנ. חד צדדי של שכר לפי שיקול דעתו הבלעדי של גורם בהנהלה

קרן התשלומי של על השהייה עד להודעה חדשה ו ,באופן חד צדדיוהודיעה על השכר ונה מהבריונית של המ

 . בניגוד להסכמים קיבוציים שבתוקףזאת  .א"לשנת תשפחברי הסגל כלל קשרי מדע של ל

מקרן שבועות  51הקצאה של סכום השווה לוחד צדדי באופן רטרואקטיבי קיזזה הנהלת האוניברסיטה , בנוסף

שטרחו לקרוא את האותיות הקטנות בגב גמלאים ומספר , לא הודיעה על כךההנהלה . שרי מדע לגמלאיםק

האוצר לארגון בהמשך לסיכום בין "נעשה קיזוז השהאוניברסיטה את הודעת  - להפתעתם -תלוש השכר גילו 

 . גם לא היה יכול לקרותלפי פסיקת בית המשפט העליון ו, לא היה ולא נבראזה כדבר  ."הסגל

 שבו והמזלזל, צדדי-החד, הבוטה, הבריוני מהאופן מוטרדים אנו ,מדע לקשרי הקרן בכספי הקיצוץעצם מ יותר

, לאחר תקופה ארוכה של יחסי הידברות ושיתוף פעולה בין ההנהלה לבין ארגון הסגל. נעשו המהלכים הללו זה

 מהדרך שבה בחרה ההנהלה להתנהלהופתענו , למשל בהסדר הקלטת השיעורים המקוונים, שבאו לידי ביטוי

 .הדרך לא זו. במקרה זה

ללא  התגייסנו. הקורונה מגיפת פרוץ עםשל האוניברסיטה  המצוקה את להבין וניםהראש היו הסגל חברי

 ומגבלות סגרים של מאוד קשה בתקופה גם כתקנה ההוראה את לקיים יהיה שניתן לכך להביא כדי סוסהי

המהלך רק כדי לאפשר את , דרקוניעל הסכם בחודש מרץ חתמנו כר שהממונה על הת ו"הותבלחץ . חמורות

הקבלן  ידועוב מנהלייםה עובדיםל רחבה ביד תרמנוו הדדית לערבות קרןו הקמנ ;פ"בתש' התקין של סמסטר ב

מחוייבים ו האוניברסיטה העברית של השדרה עמוד אנחנוש בגלל זאת עשינו. וששכרם נפגע ת"לחל שהוצאו

  .ולסטודנטיםה ל

להפרה ברגל  ,יםצדדי-חדלצעדים  ציפינו לא. ההנהלהשל  התנהלותהמאד מאופן  הופתענוהצטערנו ו ,לכן

 שלא ציפינו לא, צעירים סגל בחברי הפגיעהלהתעלמות מ ציפינו לא. בזכויותינוגסה של הסכמי עבודה ופגיעה 

 זכויותינו על לעמוד נדע לא אם. תידצדלהתנהלות כוחנית וחד  לאש בודאיו, ומתן במשא אפילו איתנו יבואו

 .הסכרים כלפרצוייבקרוב  אם נופתע בל, הזו בעת

. בעניין ההכרזה על סכסוך עבודההסגל באוניברסיטאות של המועצה המתאמת של ארגוני  כתבהמ, במצורף

ככל שההנהלה . יועברו ללא דיחוי נוסף םיאהקיזוז לגמלוא "לתשפהקרן לקשרי מדע שתשלומי אנחנו דורשים 

 . הבאיםנעדכן על הצעדים , לא תחזור בה מהצעדים החד צדדיים
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