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 חברות וחברים, 

שבוע פתחנו בעיצומים במסגרת סכסוכי העבודה של הארגונים עם הנהלות לפני 
האוניברסיטאות. רוב רובם של חברי הסגל תומכים במאבק הארגוני שלנו, וכך גם מרבית 
הסטודנטים וחברי הסגל במסלולי ההוראה השונים. אנחנו שואבים עידוד רב מתמיכה נרחבת 
זו. לצד התמיכה הגורפת, נשמעים גם קולות )מעטים אך רמים( המסתייגים מנקיטה 

פוליטיים במהותם. יש גם המלינים  -בעיצומים בעת הזו, בה מתנהלים גם מאבקים אחרים 
ידוע, העת אף פעם אינה מתאימה, והמאבקים האחרים אינם על הפגיעה בסטודנטים שלנו. כ

. ההחלטה לפתוח בעיצומים כעת נעשתה בלב כבד, ולאחר שכלו כל קרובבצפויים להסתיים 
 זהירים, ועדיין הפיכים. והקיצין. העיצומים בשלב זה הם מדודים 

גרת העיצומים. נבהיר כאן, למעט גורמים שונים מפיצים שמועות באשר לאיסורים במס
 המפורט בהמשך, כל שאר העיסוקים שלנו מתנהלים כרגיל. 

 : בחינות מועד א'
הבחינות מתקיימות כסדרן. חברי הסגל יהיו נוכחים באולמות הבחינה ויענו על שאלות 
התלמידים בזמן הבחינה. לאחר בדיקת הבחינות, אין לדווח על הציונים לתלמידים או 

ת )גם אם הציונים התקבלו לאחר שהבחינות נבדקו על ידי עוזרי הוראה(. בנוסף, למזכירו
המרצים לא יענו במייל או בשעות קבלה לשאלות התלמידים לגבי הבחינות. אין מניעה לקיים 

 שיעורי חזרה בקורסים )פרונטלי או בזום(. 
 :בחינות מועד ב'

עם זאת, ככל שהמו"מ עם ור"ה לא יישא  נכון לעכשיו, בחינות מועד ב' מתקיימות כסדרן. יחד
פרי, יתכן וניאלץ להחריף את העיצומים. לכן, בשלב זה אין להעביר למזכירות את נוסח 

 השאלונים של בחינות מועד ב'. 

ת וברדעושים כל מאמץ להי, אנחנו ך המאבקמתוך אחריות ציבורית ובניסיון לקצר את מש
השחיקה שחלה בו בשלוש שנים בהן  לעדכן את השכר בגיןהיא דרישתנו הצודקת . ור"העם 

לדחות את מור"ה . אנחנו מצפים תוך שמירה על מבנה השכר הקייםאנו עובדים בלי הסכם, 
. תוך קשירה בין גיל לבין תפוקות -למשל ת משרד האוצר לשנות את מבנה השכר שלנו, ודריש

יסלים. צר  כל עוד לא תתקבל דרישתנו זו, המו"מ יתארך, והמאבק שלנו יימשך ויתכן שאף
לנו על כך שור"ה אינם מגלים אחריות ומנהיגות, ומעדיפים לתת למשרד האוצר להובילם 
במו"מ, בלי לראות לנגד עיניהם את טובת הסטודנטים, את טובת חברי הסגל ואת עתיד 

 המחקר במוסד. 

ארגוני הסגל האקדמי הם אלה השומרים על החופש האקדמי שלכם, ומבטיחים את קיומו 
אחת ואחד כל עבודה ושכר ההולמים את ההשקעה ארוכת השנים במחקר ובהוראה של  בתנאי

החופש האקדמי שלנו מצוי בסכנה בימים אלה, וכך עתידה של האקדמיה כולה מאתנו. 
 במדינת ישראל. 

לגורמים השונים לפלג שלא תתנו ו סומכים על כל אחת ואחד מכם חנאנ !כוחנו באחדותנו
 . על מנת שנוכל לפעול יחד להגנה על זכויותינו ולסכסך בינינו
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