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מיום א' :שביתה כללית באוניברסיטה הפתוחה
לאחר כינוס לילי של העובדים הודיע הסגל על ההשבתה עקב תנאי העסקה
פוגעניים לטענתו .הנהלת האוני' :השביתה על גב הסטודנטים
אפרת זמר | 10:04 17/4/2009

לאחר כינוס חירום לילי של העובדים הודיע הבוקר )ו'( סגל ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה כי
החל מיום ראשון תפתח שביתה שאינה מוגבלת בזמן בכל הקמפוסים של האוניברסיטה ,כ50
במספר .בהנהלת האוניברסיטה מגנים את ההחלטה ואומרים" :אין סיבה לשבות על גב
הסטודנטים".
סגל ההוראה מצוי בסכסוך עבודה מול הנהלת האוניברסיטה כבר מספר חודשים .התארגנות
העובדים ,במסגרת ארגון "כח לעובדים" ,החלה במחאה על מה שהם מכנים "תנאי העסקה
פוגעניים" .הצדדים החלו במשא ומתן ,ואילו הסגל ערך מספר שביתות נקודתיות בחלק
מהקמפוסים.
כעת הוחלט להעלות שלב במאבק ולערוך שביתה כוללת ללא הגבלת זמן בכל הארץ .באוניברסיטה
הפתוחה לומדים כ 45אלף סטודנטים ,וההערכה היא כי לפחות  85אחוז מהם נוהגים לפקוד את
השיעורים בקמפוסים ולא ללמוד רק בשלט רחוק.
סגל ההוראה )המכונה "מנחים"( טוען כי תנאי ההעסקה שלו הם ירודים ואינם מאפשרים ביטחון
תעסוקתי .בין היתר נטען כי המנחים מפוטרים מדי מספר חודשים כדי שלא יקבלו קביעות ורצף
תעסוקתי; היקפי המשרה נקבעים בכל סמסטר מחדש ועוד.
"סגל ההוראה פועל לשינוי דפוסי ההעסקה פוגעניים לעובדים ועיגון תנאי עבודה הוגנים בהסכם
קיבוצי ,כפי שנעשה לפני כחצי שנה בכל האוניברסיטאות האחרות בארץ" ,מסר יניב בראילן חבר
נציגות הארגון" .לא ייתכן למשל שבכל סמסטר לא ידע מנחה באוניברסיטה הפתוחה האם יועסק
בסמסטר הבא".

האוניברסיטה :הסגל חזר בו מהסכמות
לדבריו ,הוחלט להחריף את המאבק ולפתוח בשביתה כוללת לאחר שהמשא ומתן נתקע ולא
התקדם" .מסתבר שההשבתות הנקודתיות לא השפיעו על ההנהלה" ,אמר" .הניסיון להתחמק
מפתרון כולל והוגן לכלל העובדים עודנו נמשך ,הסירוב להכיר ב'כוח לעובדים' כארגון העובדים היציג
של סגל ההוראה עודנו נמשך ,עם זאת ,נמשיך לנסות ולקדם את מטרותינו דרך משא ומתן .מובן
שפריצת דרך משמעותית במשא ומתן תשפיע על המשך הצעדים הארגוניים".
יוסי מאורי ,מנהל משאבי אנוש באוניברסיטה הפתוחה ,מסר בתגובה" :אנו מנהלים מו"מ אינטנסיבי
ומתמשך עם נציגות סגל ההוראה האקדמי .אני לא רואה שום סיבה
לנקיטת צעדים ארגוניים מצד נציגות המנחים והמרכזים בטרם מוצה המו"מ ,ובוודאי שלא שביתה
על גב הסטודנטים ,זאת במיוחד לאור העובדה כי רק לפני הפסח הציגה הנציגות דרישות חדשות,
וחזרה בה מדרישותיה הקודמות".
באוניברסיטה הפתוחה אומרים כי במהלך המשא ומתן גובשה הסכמה לפיה יועסקו חלק מהמנחים,
שנחשבים ל"מנחי ליבה" ,במשרות שנתיות ובשאיפה למשרה מלאה ויציבה .לטענת האוניברסיטה,
למרות שכבר הושגו הסכמות הסגל החליט לחזור בו" .לא ברור לי מדוע את המחיר על שינויי
העמדות בקרב חברי הנציגות צריכים לשלם הסטודנטים ,האוניברסיטה ,וכלל העובדים" ,מסר
מאורי.

"לפתור את המשבר"
באוניברסיטה הוסיפו כי הם עדיין מאמינים בפתרון על ידי משא ומתן ,אך במקביל נערכים לתת
מענה לסטודנטים כדי לצמצם את הפגיעה מהשביתה.
ח"כ אלכס מילר ,יו"ר שדולת הסטודנטים אמר בתגובה להכרזה על שביתה באוניברסיטה הפתוחה:
"אם האוניברסיטה הפתוחה לא תפתור את משבר ההעסקה של הסגל ,נכנס את ועדת הכספים
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לדיון בנושא".
הוא הוסיף כי יש למנוע פגיעה בסטודנטים .לדבריו" ,המשא ומתן בין הסגל הזוטר ובין הנהלת
האוניברסיטה הפתוחה נמשך מזה תקופה ארוכה ,ואין לנו אלא להצר על כך שעד כה לא רק שלא
הגיעו לפריצת דרך או התקדמות ,אלא שהצדדים מתבצרים בעמדותיהם".
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