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 אביב תל אוניברסיטת נשיא ,קלפטר יצחק פרופ' :לכבוד

 
 

  2018 באוקטובר 14 -ב הזוטר האקדמי הסגל שביתת על הודעה :הנדון
 

 להנהלת קראנו בה ,הזוטר האקדמי הסגל ארגון מטעם פנייה אליך נשלחה ,2018 לאוגוסט 15 ביום ,לך כידוע
 ,ואולם .סתום למבוי הגיע הארצי מ"שהמו לאחר ,וזאת ומתן המשא לשולחן בדחיפות לסור האוניברסיטה

 .לפנייתנו להשיב לנכון מצאתם לא ,שחלף הרב הזמן חרף

 הסגל כי העובדה וחרף ,האחרונים החודשים במהלך אליכם ונשנות החוזרות פניותינו למרות ,הצער למרבה
 וחברות חברי אלפי את להשאיר בחרתם ,באוניברסיטה והמחקר ההוראה נטל במרבית נושא הזוטר האקדמי

 .מוסכם קיבוצי הסכם וללא תעסוקתי ביטחון ללא ,שכר תוספות ללא הארגון

 להדרש מבלי להסכמות להגיע ורצון אחריות ,ארצי ומתן משא של וחצי שנה במשך ,הוכחנו כי סבורים אנו
 סירובכם מול ואל הסכמות בלא הארצי המו״מ של סיומו לנוכח ,שכעת אלא .לכת מרחיקי ארגוניים לצעדים

  .לרשותנו העומדים הצעדים בכל לנקוט אלא ,ברירה כל בידינו מותירים אינכם כי נראה ,מקומי במו״מ לפתוח

 על להגן במקום .שלה הסגל את להחליש מנת על פועלת האוניברסיטה הנהלת שבו אבסורדי מצב נוצר לצערנו
 ולרקוח איתנו מ"המו את לנטוש בחרתם ,מכם כמצופה ,אביב תל באוניברסיטת הזוטר האקדמי הסגל

 הארצית הקואליציה את לפרק ברורה מטרה מתוך הכל .אחרות אוניברסיטאות מול עצמאיים הסכמים
 רק לא אלו בפעולותיכם רואים אנו .והגיוניים לנסבלים בארץ הזוטר האקדמי הסגל תנאי להפיכת הפועלת

 .כולה הישראלית באקדמיה אאל ,אביב בתל הסגל אנשי ,בנו  פגיעה

 ללא בשביתה לאוקטובר 14 ב לפתוח בכוונתנו כי מודיעים אנו ,הארגון לחברי עמוקה מחויבות מתוך ,לפיכך
 כעובדים הארגון וחברות חברי את שמכבד ,וראוי מוסכם קיבוצי להסכם להגיע נצליח אשר עד ,זמן הגבלת

 .ערך שווי ועובדות

 במשא לפתוח האוניברסיטה להנהלת וקוראים שבים אנחנו ,לעיל האמור וחרף כעת גם כי ,ונדגיש נחזור לסיום
 .הצדדים כל לטובת הסכסוך את לפתור שנוכל כך ,אינטנסיבי מקומי ומתן

 

 

 ,ברכהב

 אביב תל באוניברסיטת הזוטר האקדמי הסגל ארגון ,יו״ר ,לוי נטלי
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