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בתום מאבק :נחתם הסכם קיבוצי לסגל
האקדמי הזוטר באוניברסיטה הפתוחה
לאחר מו"מ ממושך ולאור הכרעת בית הדין הארצי לעבודה ,נחתם הבוקר הסכם
בין ארגון "כוח לעובדים" ,המייצג את הסגל הזוטר ,לבין הנהלת האוניברסיטה
הפתוחה .על פי ההסכם יזכה הסגל הזוטר לתוספת של  24%בממוצע ולשורת
שיפורים נוספים בתנאי ההעסקה
יובל גורן | 12:45 31/1/2011

תגיות :האוניברסיטה הפתוחה,סגל זוטר,כוח לעובדים,הסתדרות
הסכם קיבוצי לסגל האקדמי
הזוטר באוניברסיטה הפתוחה :בתום משא ומתן בין ארגון "כוח לעובדים" לבין הנהלת האוניברסיטה
הפתוחה ,חתמו הבוקר )ב'( הצדדים על הסכם שכר קיבוצי ל 1,300מנחים ורכזי הוראה,
במסגרתו יקבל הסגל הזוטר תוספת בגובה  24%בממוצע ,רצף העסקה בן  12חודשים ושורה
ארוכה של תנאים משופרים.
כזכור ,חברי הסגל הזוטר באוניברסיטה הפתוחה ,בהם רכזי הוראה ומנחים ,התארגנו לראשונה
לפני כשנתיים במסגרת ארגון "כוח לעובדים" ,ובמשך תקופה ארוכה ניהלו מאבק ממושך בהנהלת
האוניברסיטה ,במטרה להגיע להסכמה על הסכם שכר קיבוצי לחברי הסגל הזוטר ,בדומה למצב
הקיים באוניברסיטאות אחרות בארץ.
אולם ,כפי שאירע במקרים דומים בהם ארגון העובדים הצעיר הצליח לארגן עובדים בשנתיים
האחרונות ,ההסתדרות השולטת בתחום התארגנויות העובדים כמעט ללא הפרעה מזה עשרות
שנים ,נכנסה לתמונה והחלה לפעול בעצמה לייצוג עובדי הסגל הזוטר .היא אף פנתה לבית הדין
לעבודה בדרישה שיכיר בה כארגון היציג של רכזי ההוראה והמנחים.
עם זאת ,בניגוד למקרי העבר  כמו בהתארגנויות העובדים במפעלי אקרשטיין ובקבוצת ש.ל.ה.
רפואה משלימה  הכריע לפני כשבועיים בית הדין הארצי לעבודה לטובת ארגון "כוח לעובדים" ,ונתן
את החותמת הסופית להסכם שגיבשו אנשיו עבור חברי הסגל הזוטר באוניברסיטה הפתוחה.

שקט תעשייתי עד 2014
על פי ההסכם שנחתם הבוקר ,יזכו חברי הסגל הזוטר לתוספות שכר בגובה  24%בממוצע ורצף
העסקה של מנחים בקורס שנתי יימשך  12חודשים .כמו כן יזכו חברי הסגל הזוטר לביטוח
פנסיוני החל מיום העבודה הראשון ,לקרן השתלמות ולמנגנון שמירת שכר.
במקביל ,התחייבו חברי הסגל הזוטר לשמור על שקט תעשייתי מלא למשך תקופת ההסכם )תוקפו
עד ספטמבר  ,(2014והוסכם על קיום מנגנון ליישוב חילוקי דעות בין הצדדים .נציין ,כי לפני כשנה
נחתם הסכם שכר קיבוצי בין הנהלת האוניברסיטה לבין חברי הסגל המנהלי המיוצגים בהסתדרות.
באוניברסיטה הפתוחה לומדים כ 46אלף סטודנטים.
במעמד
חתימת ההסכם היום אמרה נשיאת האוניברסיטה הפתוחה ,חגית מסרירון ,כי "חתמנו היום על
הסכם טוב ,הדומה להסכם הסגל הזוטר באוניברסיטאות האחרות .חתימה זו הביאה ליישום
המחויבות לפעול לשיפור תנאי העבודה של המנחים באוניברסיטה הפתוחה ,ויצאה לפועל בזכות
מאמצים של רבים ,לרבות המגשר פרופ' יצחק זמיר".
עוד אמרה מסרירון" :אני סמוכה ובטוחה ,כי חתימת ההסכם הקיבוצי תאפשר לנו לנתב את כל
מאמצנו למסלול של מצוינות אקדמית ,תוך שמירה על האווירה המשפחתית שאפיינה אותנו כל
השנים ,לטובת כלל הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ועובדיה".
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טקס החתימה על ההסכם הקיבוצי :מסרירון )מימין( ,פרופ' זמיר
ושרון קיטרון ,יו''ר נציגות הסגל הזוטר גדעון מרקוביץ'
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