
, קווה, ה"ר ור"כבר בפתיחת הדיון הציג יו.  ה לבין המועצה המתאמת" מיפגש ארוך בין ורךאמש נער

וג סכי אין לנו ברירה מאחר והאוצר לא יי("את עמדתם המאמצת את עמדת האוצר ללא סייג 

בחרה לחזור ,  עמדות התומכות בסגל כנגד האוצר ספורים ימיםבמשךשגילתה , ה"ור").  מעמדתו

ה מצפה מאיתנו לאמץ את דרישת האוצר לבטל את השביתה ולהכנס "ור. אוצר  משובטילהיות

 !!! 8.7%לבוררות תחת ההבטחה שנקבל מנגנון שחיקה המנציח שחיקה ותוספת שכר של 

המועצה המתאמת דחתה את ההצעה ובאמצעות יועצה המשפטי הבהירה את החסרונות והסכנות 

ה באמצעות יועצם המשפטי את עמדתם " הביאו אנשי ורמנגד.  לבוררות בשלב זה של השביתה

הסכימה , המגובה בייעוץ משפטי צמוד, דיינות פנימית ארוכהתלאחר ה.  מדוע בבוררות יש רק ברכה

יתר בין ה.  סויימיםהמועצה להפסיק את השביתה ולקבל בוררות תחת תנאי פתיחה וניהול בוררות מ

בנוסף .  פתוח לבוררות ושיובטח לנו מייד פיצוי משמעותייקה יהיה עמדנו כל כך שלא כל סכום השח

 למנגנון שחיקה עתידי ושהשחיקה תיבדק כנגד הסכמתנוותנה בתעמדנו על כך שפתיחת הבוררות 

 .קבוצות נבחרות במגזר הפרטי והציבורי אותן מנינו

לתי קבילה  שההצעה שלנו ב,(!!!)ללא כל התיעצות עם האוצר, ה דנו בהצעתנו והחליטו"נציגי ור

שום מראית עין של סולידריות עם , שום נסיון לשקול לחץ על האוצר.  משום שהאוצר לא יסכים לה

.  ה לדון בהשלכות המצב שנוצר"שעל אנשי ורוה שהמפגש הסתיים "ר ור" הכריז יו אז!!! הסגל

 אולם קווה סירב ,דין לעבודההביקשנו להביא בפניהם את עמדתנו ביחס לאפשרות לערב את בית 

 שניסתה לשכנע את קווה שמיפגש משותף כזה לא היה ,ש"אפילו נשיאת ב.  לשמוע את נציגי הסגל

 . נידחתה,ואולי לא יהיה בקרוב ושזאת הזדמנות לשמוע את הסגל

 הדין תהתערבות ביאת  כלומר הזמינה ,לבקש סעד משפטיוה החליטה לפנות לבין הדין לעבודה "ור

 . לחודש ינואר13ה על דרישה לצווי מניעה אם לא נגיע להסכם עד והודיע, בסכסוך

 :תמונת מצב

 האין מדובר בדרישה להעלאת שכר אלא בדריש. המועצה המתאמת מאוחדת במאבקה •

לאחר הצלחת האוצר במתקפתו כנגד .  צודקת לתיקון עוולת עבר ומניעת עוולות עתידיות

 עלינו יאיץ את סופה של המערכת ניצחון שלהם, ההשכלה הגבוהה בשנים האחרונות

 .יש השלכות מעבר להסכמי שכר, אם כן, למאבקנו.  המפוארת שלנו

 ,משתפי פעולה של האוצר, ה חזרה לדמותה האמיתית של מנהיגים חסרי כל מנהיגות"ור •

הם אינם מוכנים להילחם למען ההשכלה . כאורך הקדנציה שלהםשמעופו בעלי חזון 

והם אינם מוכנים להאבק , יעותם כנגד גזרות החמס של האוצרכפי שהוכיחה כנ, הגבוהה

ינוך שנמוגה בסכסוך ח בדמות שרת ה-הם שיכים לדור של פוליטקאים קטנים. כלל עבורנו

, באמצעות ועדת שוחט, אלה המנהלים הדורשים  .תיהזה מתוך שיקולים של שרידות פוליט

 ".גמישות ניהולית"

עלינו להגביר את המאבק כי בנפשנו . י אף הארוכהרת האחרונה ואולוהמאבק מגיע ליש •

 .בנפשנו כאנשי סגל ובנפשנו כישראלים. הדבר
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