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  לחברי הסגל האקדמי הבכיר

  ,שלום רב

  

  הדיון בצווי המניעה

   

כשכל הצדדים , "חזור-נקודת האל" השביתה באוניברסיטאות הגיעה אתמול למה שהוגדר כ

המעמד . המעורבים בעניין התייצבו בבית הדין לעבודה כדי לשמוע אם יוצאו כנגדנו צווי מניעה

ו נשיאי האוניברסיטאות מבקשים מבית הדין לאלץ אותנו לחזור להוראה בניגוד המביש שב

ומכיוון , הבקשה לצווי המניעה באה לאחר שאפסו כל הסיכויים:  "לרצוננו תורץ במילים הבאות

כמה ציני שמי שטוענים שאפסו ".  שעומד לנגד עינינו נזק בלתי הפיך שייגרם לאוניברסיטאות

באמצם את העמדה שלא , על בסיכוי לסיים את השביתה בזמן קצר יותרחיבלו בפו, הסיכויים

ובשדרם לאוצר שאין עליו כל לחץ להתגמש כי צווי , לחבור אלינו בהפעלת לחץ על האוצר

  .המניעה בדרך ואנו בין כך נחזור לעבודה

  

אשית ר.  ה לצווים  על בסיס מספר נקודות"ביסס את דרישת ור, בא כוח הנשיאים, ד ברנזון"עו

השימוש בטענה זאת מהווה . טען שהשביתה שלנו אינה כלכלית טהורה וכוללת רכיב פוליטי

אלא גם על נושאים , עילה מקובלת להוצאת צווים כאשר עובדים שובתים לא רק על שכר בלבד

גישה שהמועצה המתאמת נמנעה ממנו כדי , רחבים נוספים הכוללים תמיכה במגזרים אחרים

טען ברנזון  , מקובלים" פוליטיים"בהעדר סממנים .  ם בשלב מוקדם ביותרלמנוע הפעלת צווי

הוא אף הציג .  אך השביתה היא כנגד האוצר ולכן פוליטית, ה הוא אמנם המעסיק שלנו"שור

בהמשך הציג ...  בעיתונות ושבהן הותקף ראש הממשלה כהוכחה לרכיב זהשפרסמנומודעות 

שהדרישות שלנו בלתי מבוססות ושלא , בין היתר, א טעןהו.  בעזות מצח מספר נקודות נוספות

א כזאת רק על מנת וכיצד יכולים היו הנשיאים לתת יד למצגת שו. גילינו גמישות במשא ומתן

  ?להכניענו

  

כנגד שובתים נשיא בית הדין סטיב אדלר שידר בפתח דבריו אי נוחות מהרעיון להפעיל צווים 

ה שלא מיצתה את כל האמצעים העומדים לרשותה "הוא הקשה על ור. ששביתם כלכלית בלבד

  .בטרם תפנה לבית הדין בבקשה לסעד) למשל, הפסקת משכורות מלאה(
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המייצגת את , ד אורנה לין"אמרה עו, בתגובה לטענותיהם של ראשי האוניברסיטאות והמדינה

אלא את כל ארגוני העובדים , אני לא מייצגת רק את המרצים"כי ,  ארגוני הסגל האקדמי הבכיר

אם בית הדין "ד אורנה לין הוסיפה ואמרה כי "עו". בישראל המבקשים להגן על זכות השביתה

יוציא צווי מניעה בסכסוך הזה אז המסר לכל ארגוני העובדים הוא שהם לא יכולים לחכות עם 

זו תהיה הקצנה חמורה . וק נגדם ונגד השביתהשביתתם עד להחלטת בית הדין כי הוא יפס

בדברי תשובתה ".  דבר שיגרום לפריצה של כל הסכמי השכר, ביחסי העבודה בכלל המשק

שהיו ערוכים ומוצגים בצורה מרשימה ביותר היא סתרה את טענות בא כוח הנשיאים אחת 

ואת , חדהדגישה את הנימוקים שלנו למימדי השחיקה ואת הגמישות שהפגנו מ, לאחת

  .מאידך, העקרונות עליהם איננו מוותרים

  

בית הדין הארצי לעבודה דן בתיק שעות ארוכות לתוך הלילה והחליט לדחות את מתן הצווים על 

  .הקרוב' הוא ישוב וידון בכך ביום ב.  מ"מנת לאפשר לצדדים להמשיך את המו

  

  

  

  

  

  בברכה  

  

  

  אודי מקוב  

  ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר"יו  

 
  

  

   

   

 

 


