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פרופ' כרמי הנכבדה,
אנו ,החתומים מטה ,חברי סגל בכיר באקדמיה ,פונים אליך בתפקידך כיו"ר ור"ה ומבקשים
שתפעלי בהקדם לחידוש המו"מ בין ור"ה לארגוני הסגל הזוטר.
מזה זמן רב אנו עוקבים בדאגה רבה אחר השינויים לרעה המתרחשים במערכת
האקדמית .במיוחד מדאיגות אותנו השלכותיהם של שינויים אלה על הדור הבא של מרצים
וחוקרים באוניברסיטאות .אלו הם הדוקטורנטים והמסטרנטים ,תלמידי המחקר שלנו בהווה,
וכן עמיתי ההוראה והמורים מן החוץ ,תלמידינו בעבר ,שבגלל המצוקות התקציביות של
העשור האחרון לא הצליחו להשתלב במשרות תקניות באקדמיה ,למרות שרבים מהם
עומדים או עמדו בכל הסטנדרטים הדרושים .חוקרים צעירים אלה מלמדים בהמוניהם
באוניברסיטאות כסגל זוטר בתנאים בלתי ראויים ,בלשון המעטה ,אשר מהווים כתם מוסרי
על מצחה של המערכת האקדמית.
כל הנוגעים בדבר ,כולל ור"ה ,שאת עומדת בראשו ,הכירו כבר בכך שיש לשפר את
מצבם בשורה של תחומים הנוגעים לצורת ההעסקה שלהם ולעתידם האקדמי .בסמסטר א'
כבר נעצר המשא ומתן ביניכם לבין ארגון הסגל הזוטר ופרצה שביתה .ארגון הסגל הזוטר
אינו מוכר לנו כארגון השש להשבתות .ברור היה בעליל כבר אז כי הסגל הזוטר מעוניין
בקידום מו"מ ולא בהשבתה ,אך על הארגון לדאוג לחבריו ולייצגם נאמנה .עם חתימתכם על
קווי מתאר להסכם ולוח זמנים להשלמת המו"מ הופסקה מיד השביתה והסגל הזוטר חזר
ללמד ולשולחן המו"מ .כעת אנו למדים כי למרות ההתקדמות שהושגה במו"מ ,הוא שוב
נקלע למבוי סתום ובלית ברירה הכריז ארגון הסגל הזוטר עם פתיחת סמסטר ב' על שביתה
כללית.
ברור לעין כל שארגון הסגל הזוטר מייצג קבוצה מוחלשת באקדמיה ,התלויה בראשי
האוניברסיטאות ובות"ת ,ולא להפך ,למרות שהסגל הזוטר נושא בחלק גדול ממטלות
ההוראה האקדמית .אנו סמוכים ובטוחים שביכולתך כנשיאת ור"ה לקדם את הדברים כך
שהכול יחזרו לשולחן המו"מ וינהלו אותו ברציפות ובתום לב ,עד שיושג הסכם שמתקן את
מצבם של חברי הסגל הזוטר.
אנו תומכים במגמה זו לשיפור מצבו של הסגל הזוטר ומעניקים את מלוא הגיבוי
לצעדים שנוקט בהם ארגון הסגל הזוטר כדי לממש זאת .עם זאת ,אנו מעוניינים ,כמו הסגל
הזוטר עצמו וכמו ראשי ור"ה ,למנוע שביתה ארוכה .בהאמיננו כי גם את מעוניינת בכך ,אנו
מבקשים בכל לשון של בקשה שתפעילי את סמכותך כדי להביא לחידושו המהיר של המו"מ
ולמניעת המשך השביתה.
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