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; של הוראה מרחוק   שגרתית  ולא  מאומצת  בעבודה,  כסדרה  הלימודים  שנת  את  לפתוח  כולנו  שהתגייסנו  לאחר 

הקורונה    המצולמים  השיעורים  נושא  את  שהסדרנו  לאחר  של  הזמנית   הנהלת   עם  אחת  בעצהלתקופה 

, מחקר   ות/תלמידי  להנחות,  ובמחקר   בהוראה  להשקיע   הקשיים  כל  מול  אל  שהמשכנו  לאחר ;  האוניברסיטה

חלק  ;  יכולתנו  ככל   האוניברסיטה  את  ולקדם  מחקר   הצעות  לכתוב על  תש"פ  ב'  בסמסטר  שויתרנו  לאחר 

סכום    מדע   קשרי  קרן מהקצבת    למשא  חפצה  בנפש  שנכנסנו  לאחר  לתקציב האוניברסיטה;    שעבר )קק"מ(, 

המועצה ,  לתדהמתנו  גילינו  -  זה  בסמסטר   שלנו  העבודה  תנאי  על  ור״ה  עם  ומתן בהודעת  שנמסר  כפי 

שעבר  בשבוע    להעביר  לאש  והחליט ,  באוצר   השכר   על  הממונה  בהמלצת,  אותהאוניברסיט ש  ,המתאמת 

 . תשפ״א שנת הקצבת את שלנו מדע  קשרי  קרן לחשבונות

ו  חמורה   פגיעה   מהווה  והיא,  ומתן  משא   באמצע ,  ברוטלית  צדדית-חד  התנהלות   זו העבודהבכולנו,   ביחסי 

 . באוניברסיטה הקיבוציים

העברת התשלומים המגיעים לחברי הסגל לא נענתה עד  ל לצערינו, תביעתנו הצודקת להפסקת הצעדים הללו ו

על הכרזת סכסוך עבודה באוניברסיטאות בישראל   מצורפת כאן הודעת המועצה המתאמת. עקב כך,  עתה

   על רקע זה.

כלפינו  שננקטו  קודמים  כוחניים  צדדיים  חד  לצעדים  מתווסף  זה  צדדי  חד  לפני   .לאחרונה  צעד  שדיווחנו  כפי 

הנ חודשים,  ניכתה לחברי הסגל שלנו מחצית מההקצבה השנתיתכשלושה  תל אביב  אוניברסיטת    26)   הלת 

צעד זה   צעד שנעשה רק באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן. של הקק"מ בשנה שעברה )תש"פ(,    שבועות(

ור"ה לבין המועצה המתאמת, לפיהן בהתאם להסכם מרץ   ינוכה   2020נעשה בניגוד להסכמות הברורות בין 

)מהקק"מ   ב'  סמסטר  של  היחסי  תש"פ.    15החלק  בשנת  התחייבה  שבועות(  האוניברסיטה  בפנינו הנהלת 

במקום  לצערינו,  האחרות.  באוניברסיטאות  הסגל  מחברי  יותר  יפגעו  לא  שלנו  הסגל  שחברי  פעמים,  מספר 

, אוניברסיטאות  5-בושיושם כהלכה    אושר על ידי הממונה על השכר כבר  ש  בהתאם להסכםלבצע את ההחזר  

בשבוע  הביא  זה    ציני  צעד   .ביחד עם ור"ה  יזמה הנהלת האוניברסיטה פניה לממונה על השכר במשרד האוצר 

האוניברסיטאות  על השכר    הממונה  להנחיית  שעבר נוספים של הקצבת    11להפחית גם לשאר  שבועות 

ע .  "מ קק והכוחני  -צעד החדה  לגם  אין בכוונתנו   שלההאקדמי  של האוניברסיטה כלפי חברי הסגל  הזה  צדדי 

 . לעבור בשתיקה, ונדווח על צעדינו בעניין זה בקרוב

אנו כנגדנו  ינוצל  שהדבר   נסכים  לא  אך ,  הקורונה  בתקופת   והסטודנטים  האוניברסיטה  לטובת  התגייסנו  כולנו  .

ת האוניברסיטאות להעביר את תשלומי הקק"מ ולחזור בהן מהדרישות הבלתי מקובלות  והלקוראים להנ

   למנוע פגיעה בהתנהלות התקינה של שנת הלימודים. מנת-עלשהציגו, 

 , בברכה

 שגב ברק, יו"ר הארגון 

 וחברי הוועד 
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