
 

 

 2023מרץ,  13

 חברות וחברים,

בשעת כתיבת שורות אלה הארץ שלנו גועשת. רבים סבורים שעיתוי המאבק על חידוש הסכם השכר 

. במכתב זה מתאיםבתקופה כה סוערת, בה מתנהלים מאבקים על מהות הדמוקרטיה בישראל, אינו 

אנחנו חייבים סביר מדוע נעדכן בהתפתחויות שחלו, ונ, סביר מדוע המאבקים הללו אינם סותריםנ

לאקדמיה בכלל ולחופש האקדמי נוכח הסכנה הנשקפת במיוחד שכרנו זכויותינו והיאבק על להמשיך ול

  ט. בפר

של ארגוני הסגל הוא לשמור על זכותם של חברות וחברי הסגל לביטחון תעסוקתי העיקרי תפקידם 

ת ונמצא , המעוגנות בין היתר בתנאי ההעסקה והשכר שלנו,אלהת יוזכוולאפשר את החופש האקדמי. 

מבנה השכר שלנו, שרובו מוקנה באופן קיבוצי )וחלקו האחר אישי ותלוי ביצועים(, . בהתקפה מתמשכת

מאפשר גיוס, גם כקולקטיב, וועל החופש האקדמי שלנו לנו להתארגן ולעמוד על זכויותינו מאפשר ההוא 

  שימור, וקידום של חוקרים מצטיינים, על שלל תחומיהם.

של ההסכם  חידושועל לא על העלאת שכר, אלא  -משא ומתן לנהל אנחנו מנסים  בשנה וחצי האחרונות

במקום לשאת ולתת באופן ענייני, . מאז פג תוקפו לפני למעלה משלוש שנים השחיקה שחלה בו ותיקון

מטילים דופי באיכות וביעילות האקדמיה ה, ות"תהנגררות אחר אנשי האוצר ו הנהלות האוניברסיטאות

לפגיעה ו מעבר לחוזים אישייםלבדרישה למשל, עושים זאת ההנהלות והרגולטורים . בנוכאמתלה לפגוע 

קרן ץ בגובה ההקצאה לוצילקבדרישה , ולאחרונה גם תפוקתם אינה מספיקהסגל שלתפיסתם בחברי 

הם עשו זאת, לאורך השנים האחרונות גם בפגיעות  .ובזכות הצבירה והפדיון שלהלקשרי מדע )קק"מ( 

על תנאי העבודה והשכר  עכשיואם לא נגן חד צדדיות בזכויות שלנו, שעליהן דיווחנו לכם בזמן אמת. 

 שלנו, יתכן מאוד שבעוד זמן לא רב זה יהיה קשה הרבה יותר, או אולי כלל לא אפשרי. 

למרות הבטחות חוזרות ונשנות לקיים איתנו מו"מ ענייני מיד לאחר אישור תקציב המדינה בממשלה, 

ופגישות משא ומתן  נמשכתגרירת הרגלים , להסכם עם ההסתדרות הכללית במסגרת תקצילאחר קביעת ו

. והמו"מ אינו מתקדם להסכם איתנותקציב מסגרת  מתחמק מלהביא. משרד האוצר שנקבעו מבוטלות

ואינם מתנהגים כפי שמצופה מהצד השני שלנו  ור"ה אינם מגלים אחריות ומנהיגותראשי נכון להיום, 

במקרה הפחות  פוגעניות . הם שותקים במקרה הטוב, מעלים הצעותהמעסיק שלנו –ביחסי העבודה 

 אוניברסיטאות. ההאוצר להובילם במו"מ, תוך הזנחה של טובת עתיד פקידי , ומעדיפים לתת לטוב

ניאלץ לשוב ולנקוט בצעדים ארגוניים ואולי  ,אנחנו מצויים בסכסוך עבודה. אם המו"מ לא יתקדםנזכיר, 

 כינוס האסיפה הכלליתמועד מארגון הסגל שלכם לגבי ן תקבלו עדכובקרוב אף לפתוח בשביתה כללית. 

 . בעת הנכונהיציאה לשביתה כדי לאשר 

חברי סגל על נשמת אפה של האקדמיה. על הסולידריות בין הוא גם מאבק  מאבק על עדכון שכרנוה

הביטחון על ולשמור  ,להתארגן, למחות נובתחומים שונים ובדרגות שונות, ועל עצם הזכות של

  ועל החופש האקדמי.התעסוקתי שלנו 

 בברכה,

 

 ענת זעירא


