29.9.2021
עובדי ועובדות הטכניון שלום רב,
הנדון :העלאת תעריפי המנויים והכרטיסיות לבריכת הטכניון
הנהלת הטכניון פנתה לאחרונה ליושבי ראש ארגוני העובדים בטכניון והודיעה על כוונתה להעלות את
תעריפי המנויים לבריכת הטכניון ואת מחירי הכרטיסיות לבריכה .הודעה על כך כבר יצאה למנויי מרכז
הספורט .בנוסף ,הודיעה ההנהלה כי תבצע זקיפת מס בגין ההטבה לכאורה על מחירי המנויים לבריכת
הטכניון.
לצערנו ,זו לא הפעם הראשונה בה הנהלת הטכניון הנוכחית פועלת באופן חד צדדי אל מול העובדים ללא
התייעצות ,ללא הקשבה ,ומעמידה את כולם מול עובדה מוגמרת ,תוך פגיעה במרקם היחסים שבין
הטכניון לעובדים .ניסיונות להעלות את תעריפי המנויים לבריכה כבר היו בעבר .ניסיונות של מס הכנסה
למסות את ההטבה לכאורה היו גם היו .עד לשנה זו תמיד נמצאו הדרכים הניהוליות והיצירתיות
להימנע מכך והתעריף הוצמד למדד המחירים לצרכן בלבד ,אך לא השנה.
לראשונה בתולדות הטכניון ,אנו נדרשים לשלם זקיפת מס בגין הטבה לכאורה על מחירי המנוי לבריכת
הטכניון ואם לא די בכך הרי שבנוסף גם מעלים את מחירי המנויים לעובדים בשיעור של כמעט .30%
יש כאן שני נושאים עיקריים עליהם לא נוכל לעבור לסדר היום:
.1

התנהלות חד צדדית ודורסנית של הנהלת הטכניון מול העובדים .מצופה מהמעסיק שבכל מקרה של
שינוי בתנאי העבודה יהיה תהליך של שיתוף נציגי העובדים תוך הידברות ,התייעצות והקשבה .אף אחד
מאלה לא היה במקרה הזה .לאחר הודעת הטכניון על השינויים הצפויים ,נציגי ועדי העובדים בטכניון
פנו יחד להנהלה עם מספר רעיונות יצירתיים כיצד למזער את הפגיעה בעובדים .הנהלת הטכניון דחתה
את כל הרעיונות על הסף בטענה שאלו נשקלו כבר בעבר ונפסלו .פשוט כך .בלי לתת הסברים נוספים.
אם לא נדע לצאת בתוקף כנגד התנהלות חד צדדית זו ,תוך שימוש בכל הכלים שמעניקים לנו דיני
העבודה ,הרי שאנו שומטים מתחת רגלינו את המסד ליחסי עבודה תקינים והלכה למעשה מזמינים את
הפגיעה הבאה בנו.

.2

ההסתתרות של הטכניון מאחורי כתפיו הרחבות של הממונה על השכר כנגד העובדים תוך ניצול הזדמנות
לנגוס עוד נתח מכספי העובדים.
אנו קוראים לטכניון לבטל את ההעלאה במחירי המנויים לבריכה ולשקול דרכים טובות יותר כדי למצוא
את עמק השווה בין הצרכים של הבריכה ,הדרישות של מס ההכנסה וטובת העובדים .לצערנו ,השמענו
את הקריאה הזו לאחרונה יותר מפעם אחת ללא הועיל .ולכן ,אנו קוראים מכאן לכל עובדי וגמלאי
הטכניון :חברי וחברות ארגון הסגל האקדמי ,חברי וחברות ארגון מ ,4חברי וחברות ארגון ההנדסאים,
חברי וחברות ארגון העובדים המנהלי ,חברי וחברות ארגון סגל ההוראה ,חברי וחברות ארגון הגמלאים,

לא לחדש ,עד להודעה חדשה ,את המנויים לבריכת הטכניון לשנה הקרובה!

לשיתוף הפעולה של כולנו במאבק בהחלטת הנהלת הטכניון יש חשיבות רבה בכדי להעביר מסר חד
וברור :אין בכוונתנו להשלים עם הצורה והדרך שבה התנהל הטכניון בנושא תעריפי המנויים לבריכה.
כולנו חייבים להתאחד כגוף אחד ולדעת להעמיד את האינטרס של הכלל לפני האינטרס שלנו כפרטים.
בדרך זו כולנו נצא נשכרים .אם לא נהיה כאן מאוחדים ולא נדע להקריב כל אחד ואחת לטובת הכלל
כולנו נפסיד ,ולצערנו לא רק במאבק על נושא הבריכה .כל אחד ואחת מאיתנו נדרשים כאן לכוח רצון
ומשמעת עצמית גבוהה ,כי רק יחד ננצח.
אנו קוראים מכאן גם לחברינו באוניברסיטת חיפה להצטרף למאבקנו כי זהו גם מאבקכם  .אנחנו
חייבים לעמוד כאן יחד כתף אל כתף אל מול הצעדים החד צדדיים של הנהלת הטכניון  .חברי ארגון הסגל
באוניברסיטת חיפה ,חברי כל ועדי העובדים באוניברסיטת חיפה ,לא נוכל להצליח במאבק ללא
תמיכתכם .ולכן ,אנו קוראים לכלל עובדי אוניברסיטת חיפה לתת כתף במאבק הזה ולא לחדש ,עד

להודעה חדשה ,את המנויים לבריכת הטכניון לשנה הקרובה .כי רק יחד ננצח!

