
 סגל זוטר וסטודנטים, סגל בכיר
 !האוניברסיטה הציבורית שלנו, פועלים יחדיו להגנת אוניברסיטת תל אביב

 
ארגון הסגל האקדמי הזוטר ואגודת ,  ארגון הסגל האקדמי הבכיר2007 בדצמבר 5 -ביום רביעי ה

ות בקמפוס כל הפעיל. הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב יסגרו למשך יום את שערי האוניברסיטה
 6-ביום חמישי ה. להוציא פעילויות בודדות חיוניות שנועדו למנוע נזקים בלתי הפיכים, תושבת

 . תיערך עצרת משותפת בכיכר אנטין12:00 בשעה 2007לדצמבר 
 

, אלו הם צעדים הגנתיים שנועדו למחות ולהתריע מפני מגמת ההתפרקות של ההשכלה הגבוהה הציבורית
: תקציבי מטעם האוצר ולצערנו מוצאת סיוע במדיניותם של ראשי האוניברסיטאותאשר מתחילה בייבוש 

 .ההוראה והלימוד, הרעת תנאי העבודה, הורדת סטנדרטים אקדמיים, הפרטה זוחלת, קיצוצים
 

אלה מאבקים צודקים על אינטרסים וזכויות של . כבר יותר משנה מתרחשים בקמפוס מאבקים מחריפים
הסטודנטים נאבקים כנגד העלאת שכר הלימוד והנהגת שכר לימוד . קדמיתסקטורים בקהילייה הא

הסגל הזוטר והמורים מן החוץ , המרצים הבכירים נאבקים כנגד השחיקה המתמשכת בשכר, דיפרנציאלי
 .אלה מאבקים ראויים ואנו מחויבים להתמיד בהם. נאבקים למען העסקה הוגנת ופתיחת תקנים בפני סגל חדש

 

 : מהממשלה ומראשי האוניברסיטהתביעותנו המשותפות שמים במרכז את השבוע אנחנו
 
 !ללא כל התניות החזרת התקציבים שנלקחו מההשכלה הגבוהה –הפסקת הייבוש התקציבי ) 1
 
 ! השבת מצבת התקנים של חברי הסגל לקדמותה) 2

יצירת אופק , "ץמרצים מן החו"לתביעה הזאת יש השלכות על צמצום צורת ההעסקה הפוגענית המכונה 
 . ועל שיפור תנאי הלימוד של הסטודנטים, תעסוקתי לסגל הזוטר ותלמידי המחקר

 
 !לשנות לאלתר את מדיניות ההעסקה הפוגענית בקמפוס) 3

לעתים לאורך שנים , מפוטרים בכל קיץ ומועסקים מחדש בחודש אוקטובר") מן החוץ("מאות מורות ומורים 
שאמור , הסגל הזוטר. תוך הנצחת יחסי תלות משפילים,  בטחון תעסוקתיללא, ללא צבירת זכויות, רבות

האוניברסיטה מאפשרת לקבלני הניקיון , כמו כן. נתפס ככוח עבודה זול, להוות עתודה מדעית ואינטלקטואלית
 .ולזכייני הקפיטריות בקמפוס להעסיק עובדות ועובדים ללא זכויות ותנאים הוגנים

 
! בתוכנית האסטרטגית) זוטר ומנהלי, בכיר( של הסטודנטים וכלל הסגל שקיפות מלאה ושותפות) 4

בלי ביקורת דמוקרטית כל תוכנית . אנחנו יודעים מה טוב לאוניברסיטה לא פחות מכל מי שמונה לוועד מנהל
 . במאבקינו הצודקים אין לנו אמון בכם) ולעתים חוסר עמדה מצדכם(לאור עמדתכם . נדונה לכישלון

 
 !הנגישות להשכלה הגבוה לכלל האוכלוסייההגברת ) 5

זהו עקרון .  הנגישות להשכלה הגבוההבתיאום עם ארגוני הסטודנטים לקידוםאנו קוראים לממשלה לפעול 
 .  אשר יביא ליצירת חברה משכילה ותצמצם פערים חברתיים שכבות האוכלוסייה השונות, יסוד

 

 סטודנטים ומרצים

 דרוצי� לחזור ללמוד וללמד בכבו
 

 מטה המאבק המשותף באוניברסיטת תל אביב
  אגודת הסטודנטים- ארגון הסגל האקדמי הזוטר -ארגון הסגל האקדמי הבכיר 


