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סכסוך עבודה באוניברסיטה הפתוחה:
הסגל האקדמי מאיים לא לפתוח את
סמסטר ב'
ארגון כוח לעובדים הכריז על סכסוך עבודה בטענה כי "מהלכים חד צדדיים של
ההנהלה פוגעים בשכר המרצים" ■ הסכסוך כולל גם את עובדי הניקיון
באוניברסיטה
16:06
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מאת :ז'נאן בסול

ארגון כוח לעובדים ,שמייצג את הסגל האקדמי באוניברסיטה הפתוחה ,הכריז היום )ב'(
סכסוך עבודה באוניברסיטה .לטענתם ,הרקע לסכסוך הוא כוונת האוניברסיטה להחיל
שינויים בתנאי העסקת הסגל ,בניגוד להסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדדים.
לדברי הוועד ,ההנהלה טוענת שמטרת השינויים היא לתת מענה לגירעון תקציבי של 30
מיליון שקל ,אך סירבה להציג בפניו את המסמכים הרלוונטיים שמעידים על כך .בנוסף,
הוועד טוען כי ההנהלה קיבלה החלטה לא לשלם למנחים על נסיעות של מעבר ל 50ק"מ.
ועד סגל ההוראה מונה כ 1,300חברים ,ביניהם מנחים  מרצים שמלמדים ביותר
מחמישים מרכזי לימוד של האוניברסיטה ברחבי הארץ  לצד מרכזים ,שמנהלים ומתכננים
את ההוראה בקורסים.
בנוסף ,דורש הוועד העסקה ישירה של עובדי הקבלן ,בהם עובדי ניקיון ,שמירה
ותחזוקה .הוועד טוען כי ההנהלה הבטיחה לבדוק את עלות העברת העובדים להעסקה
ישירה ,אך בדיקתה מתעכבת כבר שנה .כמו כן ,הוועד איים כי אם ההנהלה תמשיך עם
השינויים בתנאי ההעסקה ,בכוונתם להשבית את תחילת סמסטר ב' שיחול בתחילת מרץ.
מהאוניברסיטה הפתוחה נמסר כי "בינואר  2015נחתם הסכם קיבוצי עם מועצת הסגל
הזוטר באוניברסיטה הפתוחה ,במסגרתו מצד אחד ניתנו למנחים תוספות שכר גבוהות
בגובה של כ 12אחוזים ,ומצד שני הובטח שקט תעשייתי לתקופה של עד ספטמבר
.2018
האוניברסיטה הופתעה מאוד מההכרזה של מועצת הסגל הזוטר ,שמשמעותה הפרה של
ההסכם בתקופת השקט התעשייתי  וכל זאת בתואנות שונות הנובעות מפעולות
האוניברסיטה להתייעלות וחיסכון".
לדבריהם" ,האוניברסיטה הפתוחה ,כמו כל האוניברסיטאות האחרות ואף יותר מהן ,רגישה
למספר הסטודנטים .בשנים האחרונות התייצב מספר הסטודנטים  בניגוד לשנים קודמות
שבהן היה גידול משנה לשנה.
התייצבות זאת ,במקביל להמשך גידול בהוצאות השכר ,דורשת מהאוניברסיטה לבצע
פעולות של התייעלות וחיסכון ,כאשר האוניברסיטה עושה כל זאת מתוך מאמץ מרבי להימנע
מפיטורין ומפגיעה בעובדים.
סכסוך עבודה זה של הסגל הזוטר עלול לפגוע במאמצים אלו ואנו מקווים מאוד שהמועצה
תתעשת ,תמנע מצעדים ארגוניים מיותרים ותחזור לשולחן הדיונים במגמה להגיע להבנות".
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