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 חברות וחברים, 

ארגוני הסגל מצויים בסכסוך עבודה. הסברים על כך כבר קיבלתם באספות כפי שכבר ידוע לכם, 

את אנחנו פותחים בעיצומים שמטרתם לקדם  מהיוםנערכו על ידי כל אחד מהארגונים. שהסברה 

 .בגין השחיקה שחלה בו שכר שלנוההמשא ומתן בעניין עדכון 

חברי סגל אחדים העלו הסתייגות ביחס להחלטה שלנו לפתוח בעיצומים כבר עתה, בעיתוי הנוכחי 

אין קשר בין המאבקים האחרים שהם  -של מאבקים אחרים המתחוללים במדינה. חשוב להבהיר 

במהותו, ומטרתו לשמור על ערך השכר שלנו כלכלי פוליטיים במהותם, לבין המאבק שלנו שהוא 

 מה שנים וממשיך להישחק.שנשחק כבר כ

עד אך עשויים להגיע מדורגים בחומרתם, בהם אנחנו נוקטים הם מדודים, זהירים, והעיצומים 

 ., והחלו רק לאחר שניתן זמן רב לור"ה בניסיון להימנע מהםלשביתה כללית

 : כולנו, 23.1.2023מהיום, יום שני החל  

קבלה הבשעות הן ) בבחינות סמסטר א'נימנע ממתן מענה לסטודנטים בפניות הקשורות  .1

אין ביכולתי לענות עכשיו "להשיב בנוסח הבא: במייל יש פנייה מסוג כזה לבמייל(. הן במשרד 

  ".לאימייל. אשוב אליך בעוד מספר ימים

בחינות מועד א' וציונים של עבודות בקורסים לא נעביר למזכירות או לסטודנטים ציונים של  .2

  .סמסטר א'של 

 נוסח של בחינות מועד ב'. נעביר למזכירות לא  .3

ככל שלא תהיה התקדמות במו"מ, יהיו עיצומים נוספים שעליהם תקבלו הודעות בהמשך. אנא 

 עקבו אחרי העדכונים שיישלחו מארגון הסגל באוניברסיטה שלכם. 

בידנו כל  יםלא מותירראשי האוניברסיטאות כולנו מצרים על הפגיעה בסטודנטים. לצערנו, 

ברירה. הם מתנהלים כאילו העניין אינו נוגע להם, ובמקרים רבים מידיי מאמצים את הנרטיב של 

 -אנחנו מקווים שלא נצטרך להחריף את העיצומים, וכי מי שצריכים האוצר והות"ת נגדנו. 

 בהקדם.  ייתעשתו ויקיימו איתנו מו"מ ענייני ואינטנסיב

בכל מקרה של צורך לפעול באופן שונה, ניתן לפנות  לשונן.אנא הקפידו על מילוי ההנחיות כ

לוועדת חריגים באמצעות ארגון הסגל שלך, או ישירות למועצה המתאמת 

(mo.metaemet@gmail.com .) 

אחידה,  לא נאפשר לאוצר או לור"ה לפלג ולסכסך ביננו!  נשלב זרועות, נשמור על חזית

 וביחד נצליח במאבק הצודק שלנו לשמירה על שכרנו. 

 

 תודה על שיתוף הפעולה, 
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