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 , חברות וחברים

2 ה למועצה המתאמת"מזה מספר שבועות מתנהל משא ומתן בין ור, כפי שכבר הודענו לכם

מארגוני הסגל האקדמי הבכיר לחדש את תנאי ההסכם דורשות האוניברסיטאות הנהלות 

, בינתיים 2א"ל תשפ"כך שיחול גם במהלך שנה, .222326 -ב הקיבוצי הקודם שנחתם

קשרי לקרן האת תשלומי  ,עד להודעה חדשהבאופן חד צדדי  ,האוניברסיטאות בחרו להשהות

לא ניתן להמעיט  2וזאת בלי כל הסכם קיבוצי המתיר זאת, מדע של חברי הסגל להם הם זכאים

בהשלכה שיש לצעד זה לא רק על זכויותינו הקיבוציות והאישיות אלא גם על עתיד המחקר 

 2בכללבזירה הבינלאומית  אליתהישר האקדמיה ומיצוב

בכלל האוניברסיטאות  עבודה כיכרזנו על סכסולא נותרה בידינו הברירה והבוקר ה, משכך

כבריונים עזי בנו ה והממונה על השכר במשרד האוצר נוהגים "ור2 החברות במועצה המתאמת

ל ציני של תוך ניצו, הם מנצלים את משבר קורונה כדי לקבוע עובדות בשטח בכוחניות2 מצח

 2 ההתגייסות חסרת הפשרות של הסגלים לטובת הסטודנטים ולטובת האוניברסיטאות

2 כולנו התייצבנו בלא היסוס וחרף אתגרי הקורונה למלא בנחישות ובהתמדה את כל משימותינו

ואנחנו  ,בעבודה מאומצת ולא שגרתית מהבית, התגייסנו לפתוח את שנת הלימודים כסדרה

לכתוב , ות מחקר/להנחות תלמידי, כל הקשיים להשקיע בהוראה ובמחקראל מול ממשיכים 

ת ותוך השקעת תשומועוד ל זאת כ2 ככל יכולתנואות שלנו הצעות מחקר ולקדם את האוניברסיט

 2 מעל ומעבר למה שאנחנו עושים בשגרה וזמן

תאמת של המועצה המ .ולאחר ששקלנו את כל ההשלכות, עבודה בלב כבדה כיהכרזנו על סכסו

על כך שתשלומי הקרן לקשרי מדע יועברו באופן מיידי וללא  תארגוני הסגל האקדמי הבכיר עומד

 2נודיעכם על הצעדים הבאים, ככל שהנהלות המוסדות לא יחזרו בהן מההשהייה2 כל דיחוי נוסף

 

 ,ברכהב

 

 

 
 

 אוניברסיטת תל אביב, שגב ברק אוניברסיטת חיפה, שולי וינטנר אוניברסיטת בן גוריון  ,רמי יוסף

 
 

 

 הטכניון ,רום פנחסי מכון וייצמן ,יואל סטבנס אוניברסיטת בר אילן ,יצחק מסתאי
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