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  , שלום חברים

  

  . אנו נמצאים בשלב מכריע של המאבק

מ בינינו לבין האוצר בחסות נשיא בית הדין הארצי לעבודה "במשך עשרת הימים האחרונים התקיים מו

 2009 הסכם עד סוף מציע  האוצר :מ נותר פער גדול בין עמדות הצדדים"בסופו של המו. סטיב אדלר

  . 21% - 11%יקבע על ידי בורר בטווח של !) 2009(יקה עד סוף התקופה כשגובה הפיצוי על השח

 יפעל מנגנון  למניעת שחיקה עתידית המבוסס על תוספות השכר של 2009כמו כן האוצר מוכן שלאחר 

  . מנגנון כזה לא רק שאינו מונע שחיקה עתידית אלא מבטיח אותה. 1.5%+ ההסתדרות 

ים הצענו אנו הסכם ארוך טווח הכולל מנגנון אפקטיבי למניעת בגלל הנזק העלול להיגרם לסטודנט

מנגנון זה צריך לפעול החל מתחילת . 1.5%+  המדד עלייתשחיקה עתידית המבוסס על תוספת של 

  . 2007החל מתחילת ,  כפיצוי על שחיקת העבר21%כמו כן תבענו . 2007

דיון  13.1.07 ליום ראשון קבעומ "מואתמול הודיע השופט אדלר כי אין הוא רואה עוד טעם בהמשך ה

  . בבקשת צווי המניעה

  

צבי גליל למחוק את ' של נשיאנו פרופוהנכונה א איננה צד לדיון בגלל החלטתו האמיצה "אוניברסיטת ת

ות הדיון תהיינה השלכות גם על חברי הסגל למרות זאת מובן שלתוצא. אוניברסיטת תל אביב מהבקשה

  . ועל המאבק המשותף עם חברינו באוניברסיטאות האחרותשלנו 

ימשכו גם הם את בקשתם , ילכו בעקבות נשיאנואנו עדיין מקווים שנשיאי האוניברסיטאות האחרות 

   . על תביעותינו הצודקותבמאבק ויתייצבו שכם אחד עמנו נגד האוצר , לצווי מניעה

לא יביא הדבר להשבת החיים ,  בוודאי נכבד שאותם,ברור לנו כי גם במקרה שיוצאו צווי מניעה

  . האקדמיים בקמפוסים לתיקונם

  . או להשבתת מגן על ידם/במקביל אנו נערכים גם לאפשרות של ביטול הסמסטר על ידי האוניברסיטאות ו

ונראה שרק התערבות של ראש הממשלה תצליח לחלץ את עגלת ההשכלה הגבוהה מן , המשבר אכן חריף

  . הבוץ

  

ם והנותנים בשמכם שואבים עידוד מן הידיעה כי הסגל בכל האוניברסיטאות נכון להיאבק ככל הנושאי

השגת הסכם כזה תהווה ללא ספק נקודת מפנה בדרך לשיקום מעמדה . שיידרש עד אשר יושג הסכם הוגן

  . של האקדמיה בישראל

  

  !חזקו ואמצו

  בנצי

 


