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  ח"ד טבת תשס"כ   

  2008 ינואר 02   

  

  האקדמי הבכירלחבר הסגל 

  , רבשלום 

  

  : בנוגע לשביתהעדכוןלהלן ה

  

בחרו נשיאי האוניברסיטאות , ה סירב להעביר לאוצר את הסכמת ארגוני הסגל לבוררות"לאחר שור

  :לפנות לבית הדין הארצי לעבודה וביקשו שלש בקשות מבית הדין

  יןמשא ומתן בחסות בית הד •

  )ה"הבקשה לצווים אלו הוסרה בעקבות המתקפה שלנו על ור(צווי מניעה זמניים כעבור שבוע  •

 )העילה לקריאה המאסיבית לפיטורי הנשיאים( לינואר 13צווי מניעה קבועים החל מ  •

  

אולם הם , ראוי לציין שהנשיאים יכלו לבקש אך ורק את חסות בית הדין מבלי להזכיר את נושא הצווים

  . יים דיון בבית הדין תחת איום הצוויםבחרו לק

ה ושל המועצה המתאמת בפני נשיא בין הדין " לדצמבר נפגשו היועצים המשפטיים של ור27' ביום ה

  .האזורי מר אדלר ושטחו בפניו את עמדותיהם

 6נכחו .  שעות7 לדצמבר זימן נשיא בית הדין את הצדדים ליום של דיונים שנמשך כמעט 31' ביום ב

  .ד שייצגו את הצדדים" עו5- פקידי אוצר וכ3,  חברי המועצה המתאמת7) נשיא מכון ויצמן נעדר(ם נשיאי

אר את ההיסטוריה של יחסי יצבי הכהן ת:  חברי מועצה דיברו3. אור טענות הסגליהישיבה החלה בת

  כולל את נקודות הזמן שבהן היו-אשר כהן פרט את המשאים והמתנים. העבודה והסכסוך המקומי

את נסיגות האוצר ואת שטר הבוררות שהציע הסגל ושנדחה , מתווים בהם התקדמות הייתה אפשרית

מ תאר את הפגיעה בסטודנטים ואת השפעת "הח).  " ....שהאוצר לא יוכל לקבלו"בטענה (ה "על ידי ור

  .הקיצוצים הדרמטיים בתקציבי האוניברסיטאות עליהם

  

למעט השמטה של עובדת (רה הוגנת את התקדמות המשא ומתן אר בצויה יוצג על ידי משה קווה שת"ור

  .תוך שהוא מבקר את האוצר על התנהלותו) נכונותנו לבוררות בתנאים מסוימים

מרו בא" פוליטיקה"שהפליט הברקה בתכנית (המשנה לממונה על השכר , בשם האוצר דיבר יוסי כהן

ולא , שהציג תנאים מהקשים ביותר שהוצגו בפנינו")  יש לנו עודף מוחות בארץ ולא נוכל לממן את כולם"

, הדובר השני של האוצר היה אלי כהן. נמנע מהשמעת כמה עובדות שנשמעו כאלו עמדו בסתירה לאמת

מיות שלנו יחסו לדרגות האקדילגבי המערכת האקדמית בהת" ידע אדיר"הממונה על השכר שהפגין 

  !!!כדרגות ותק
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, הראשון בנוכחות נשיא בית הדין צבי הכהן ומשה קווה.  שני סבבים של דיוניםוהתקיימבמהלך היום 

ה "ור. במהלך הדיונים המשיך האוצר להציג עמדות נוקשות ביותר. והשני בנוכחות צוותים מכל הצדדים

את האוצר באה לידי ביטוי בפליטת הפה " גלייצ"הפגין גישה קונסטרוקטיבית אם כי עדות למסורת שלו 

" האוצר לא יסכים לכך"אחד הנשיאים השיב . ברגע מסוים הציע הסגל מהלך מסוים: הפרוידיאנית הבאה

כוחו של ". הרי אנשי האוצר נוכחים כאן, למה אתה משיב בשם האוצר "–ונשיא בית הדין העיר לו 

  ... הרגל

  

במקום זה הוחלט לדון . טפל בשלב הזה בהערכת שחיקת העברנשיא בית הדין החליט שלא ל: לסיכום

. הועלו כמה הצעות שמהותן האמיתית לא לובנה. במנגנוני מניעת שחיקה שהטיפול בהם אולי קל יותר

הפסימיים יזכרו בכמה מעמדים בחודשיים שעברו שבהן ראינו . ים מדווחים על  התקדמותיהאופטימ

  . ניצני מתווה לפתרון שנמוגו

דבר שקרה פעם אחת בלבד במהלך כל (ה יגלה תקיפות אמיתית בעמידה נגד האוצר " מקוים שוראנו

ה בדיון הראשון בבית "האם הקונסטרוקטיביות שגילה ור. נו הצודקותיושיחבור אלינו בתביעות) הסכסוך

  .ימים יגידו? הדין תמשך

  

  10:00 בשעה 2/1/08יום ד , הדיון הבא היום

  

  

  

  

  בברכה  

  

  

  מקובאודי   

  ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר"יו  

 
  

  

 

 
 


