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 , חבריםשלום

  
למרות שהיא מתארכת ,  שלנוהשביתה האחרון של האוצר במשא ומתן הוכיח לנו עד כמה חשובה המהלך
 לא הסכם שכר בלבד אלא – המאזניים כףכעת התברר מעבר לכל ספק מה בדיוק מונח על . וכואבת

 .בישראלעתידה של מערכת החינוך הגבוה 
  

 הישיבה האחרונה עם אנשי האוצר סיכוםה העברית העביר לנו את אשר כהן מהאוניברסיט'  פרופחברנו
גם חמש דרישות ,  שוחט לגבי הסגל האקדמיועדתבה עלו בנוסף לדרישתם ליישום מלא של המלצות 

 :  ללא הגבלת זמןהאוניברסיטאותשכל אחת מהן מהווה עילה מספיקה להשבתת 
 ;  יהיה מעתה לפטר חלק מחברי הסגלשניתן
 ;   הסגל יועסקו מעתה בחוזים אישיים מחברישחלק

 ;שונות שכר דיפרנציאלי לחברי סגל במחלקות שישולם
 ;יוגבל מראש) וקריטריוניםזמן מלא ( חברי הסגל הזכאים לתוספות הדיפרנציאליות שמספר

 .האקדמית הגמלאים יוצמדו למדד ולא לדרגתם שפנסיות
  

ביטול :  ההעסקה של הסגל האקדמיתנאיסודי של  שינוי מבני י– חשף האוצר את מטרתו האמיתית בכך
.  לא רק הרעה משמעותית בתנאי ההעסקה שלנוזוהי. ומשכורות דיפרנציאליות, חוזים אישיים, הקביעות

ולשים קץ , איש איש לנפשו,  לקבוצות סטאטוס שונותהאקדמיפירוש הדבר הוא ניסיון לפורר את הסגל 
שינוי כזה יחליש באופן מכריע את יכולתנו להיאבק . בוציים קיבחוזיםבדרך זו לסגל המאוגד המוגן 

אלא ,  לא רק מבחינת תנאי השכר–השביתה שלנו נוגעת לעתידנו , מבחינה זו. מאוגדכסגל , בעתיד ביחד
, כאשר העימות מחריף, לכן חשוב במיוחד כעת.  להגן על עצמנו ועל ההשכלה הגבוההיכולתנומבחינת 
 .ים מלוכדים וסולידרישנישאר

  
לסגל הזוטר ,  משותפת לנוארצית המאבק אנו מתכננים מספר פעילויות ששיאם יהיה בהפגנה במסגרת

 על ההפגנה פרטים.   בכיכר אנטין12:00שעה , 6.12.2008, ההפגנה תיערך ביום חמישי. ולסטודנטים
 .בקרוב יופצו נוספות  פעילויותועל 

  
 צרו קשר עם רכז הפעילים שלנו אנא. ים מבין חברינו פעילויות אלו אנו זקוקים לפעילים נוספלשם
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לבטא את עמדותיכם ולהחליף דעות עם חברי , אם ברצונכם להתעדכן במתרחש בזירת המאבק
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 .ופתוחה לכל חבר סגל
 .ללא כותרת il.ac.tau.listserv@listserv: להצטרפות יש לשלוח אימייל ל

 Sub taufac-a your name:בגוף האימייל יש לכתוב
 
  
  
 


