לציבור הסטודנטים באוניברסיטאות,

ועד הסגל הזוטר בחלק מהאוניברסיטאות החליט להשבית מיום א' את התרגול וההוראה
הניתנים על ידי תלמידי התואר השני והשלישי ,מורים מן החוץ ועמיתי הוראה ,זאת למרות
ההתקדמות הרבה במו"מ והנכונות מצד האוניברסיטאות לתת מענה למרבית הסוגיות אשר
הועלו על ידי הסגל הזוטר במסגרת משא ומתן ,אשר עדיין נמשך ומתקדם בקצב מתאים
למורכבות הדרישות חסרות התקדים שהונחו בפניהן.
ההשבתה שנועדה לצורך הפעלת לחץ הינה מיותרת,לא תקדם את המו"מ ורק תפגע בציבור
הסטודנטים שלא לצורך.
הנהלות האוניברסיטאות בהן מתקיימת שביתת סגל זוטר תעשינה כל שיידרש ע'מ למזער
את נזקי ההוראה ככל שיגרמו.
אנו מוצאים לנכון ליידע אתכם באשר לעובדות הקשורות לעניין זה.
בנובמבר  , 2008נחתם הסכם קיבוצי מרחיק לכת עם ועד הסגל הזוטר  ,אשר כלל תוספות שכר
של  20%-30%לאוכלוסיות השונות בתוך הקבוצה .באותו הסכם נוסד מעמד חדש של מורים
ומתרגלים "-עמיתי ההוראה "  -אשר קיבלו תנאים מועדפים ,תשלום שכר ותנאים סוציאליים
מלאים על פני  12חודשים ,הקצבה לקרן השתלמות דולרית וכו'.
והנה פחות משלוש שנים לאחר שנחתם ההסכם הנ"ל ,הוצבו בפני האוניברסיטאות
תביעות חדשות,מוגזמות וחריגות .במסגרת המו"מ אשר נוהל בחודשים האחרונים עם נציגות
הסגל הזוטר הסכימו האוניברסיטאות לתת תוספות שכר משמעותיות ביותר  ,כך שבשלב זה אין
יותר מקום למחלוקת כספית בין הצדדים.
המכשול העיקרי המונע בשלב זה את סיומו של המו"מ הוא הדרישה של ועד הסגל הזוטר
לשינוי דרמטי ובלתי אפשרי באופן ההעסקה של עמיתי ההוראה וקליטתם במסלולי קביעות
כחלק מהסגל האקמי הבכיר של המוסדות ,זאת מבלי שידרשו לעמוד בסטנדרטים האקדמיים
הנדרשים לכך .הענות לדרישות ועד הסגל הזוטר תבוא על חשבון קליטה עתידית של חברי סגל
חדשים ,חלקם תלמידי התארים המתקדמים הלומדים כיום באוניברסיטאות ,דבר אשר יביא
לפגיעה משמעותית ברמת המחקר העתידית באוניברסיטאות.
כמו כן ,ביטול היכולת של המוסדות להתמודד עם צרכי הוראה משתנים ,קורסים
מתחלפים  ,תוכניות לימודים חדשות התלויות גם במספרי סטודנטים ,קבוצות תירגול וכו' תקשה
על המוסדות לתת מענה לצרכים אלא ולעדכן את תוכניות הלימוד בהתאם להתפתחויות בתחום
הידע הרלוונטי .גמישות זו היא קריטית לשם קיום המהלך התקין של הלימודים ובלעדיה לא ניתן
יהיה לנהל את המערכת האקדמית.
מתוך אחריות ליציבות ומחוייבות האוניברסיטאות לציבור הסטודנטים הוצע על ידן
מתווה לפתרון הוגן וראוי גם בתחום זה .אבל בעוד המתווה נמצא בדיון ובשלבי מו"מ מתקדמים,
החליטו חלק מועדי הסגל הזוטר "להפגין שרירים" ולהשתמש בנשק השביתה ע"מ ליצור לחץ.
לא כל חברי הסגל הזוטר שותפים לעמדה זאת וחברי הסגל הזוטר של הטכניון
ואוניברסיטת בר אילן אינם מצטרפים למהלך זה .אנו מקווים כי גם ועדי הסגל הזוטר
באוניברסיטאות בן גוריון ,חיפה ,העברית ותל אביב יתעשתו ויבינו כי לחץ כזה לא יעזור לעניינם
כלל ועיקר ,ושעליהם להתמקד בפתרונות ריאליים ראויים והוגנים המוצעים להם ע"י
האוניברסיטאות.
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