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הודעה לעיתונות 

 
 

ההחלטה על המשך השביתה : "הנהלת האוניברסיטה
: מ"אופיינית לדרך התנהלותה של הנציגות לאורך כל המו

" דיבורים לחוד ומעשים לחוד
 

התנהלותה של הנציגות מעלה סימני שאלה קשים באשר לתום הלב "
מ  ובאשר ליכולת שלה ליישם החלטות "בו  היא מנהלת  את המו

" ולהגיע להבנות
 

 
הנהלת האוניברסיטה הפתוחה תקפה הערב בחריפות את החלטת נציגות סגל ההוראה להמשיך בקיום 

אולם , האחרון התחייבה הנציגות בפני וועדת החינוך להשהות את השביתה' רק ביום ד.  "השביתה

בחרו קומץ מחברי סגל , בתירוצים שונים ומשונים ולמרות פגישות הגישור האינטנסיביות, לצערנו

." פ"בעובדים ובאו, ההוראה להמשיך ולשבות ולפגוע פגיעה מיותרת בסטודנטים

 

קראה הוועדה , פ ונציגות סגל ההוראה"בנוכחות הנהלת האו,  יוזכר כי בדיון שהתקיים בוועדת החינוך

להשהות את השביתה , השובת מזה כששה שבועות, לנציגות סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה

.  יצחק זמיר' פרופ, ולהמשיך במשא ומתן אינטנסיבי במסגרת הגישור בראשותו של שופט העליון לשעבר

קראה הוועדה לשני הצדדים לעשות צעדים של רצון טוב כדי להביא לסיום המשבר והחליטה , כמו כן

מ במסגרת של "הבהירה הוועדה כי יש לעגן את יחסי העבודה בסיום המו, בנוסף. לקיים ישיבת מעקב

פ עליה הודיעה כבר לפני חודשים רבים היא שאינה "הסכם קיבוצי בהקשר זה יצוין כי עמדת הנהלת האו

עמדה זו אף הוצגה .  מתנגדת להסכם קיבוצי בכפוף לעקרונות שהוצגו ובכפוף לדרישות רגולאטוריות

.   במהלך ישיבת הוועדה

 

מ שהתקיימה בין ההנהלה לבין נציגות סגל ההוראה הסכימה "האחרון במסגרת ישיבת מו' ביום ד, בנוסף

לשלם  מקדמת שכר על , כחלק ממחויבותה להחלטת וועדת החינוך לבצע  צעדים של רצון טוב, ההנהלה

חשבון שכר חודש יוני לעובדים שישובו לעבודה ולבטל את מכתבי ההתראה שנשלחו למי מסגל ההוראה 

במסגרת ההבנה שהנציגות תפעל להשהיית , כל זאת.  שנקט באלימות במרכזי הלימוד במהלך השביתה

.  השביתה
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הוחלט שלא להשהות את  (31/5/09 )באסיפה כללית שכינסה נציגות סגל ההוראה הערב , למרות זאת

בניגוד להתחייבותה בפני וועדת החינוך ולמרות , השביתה ולהמשיכה עד להודעה חדשה וזאת כאמור

. מחוות ההנהלה

 

 

נראה כי חברי הנציגות התאהבו במאבק  והפכו את השביתה : "מהנהלת האוניברסיטה הפתוחה נמסר

ההחלטה על המשך השביתה  אינה עולה בקנה אחד עם הצגת הדברים על ידי , בראייתנו. מאמצעי למטרה

: מ"אך לצערנו היא אופיינית לדרך התנהלותה של הנציגות לאורך כל המו, נציגות העובדים בועדת החינוך

 אלף סטודנטים שאין להם 45נציגות סגל ההוראה מעדיפה להמשיך ולפגוע ב . דיבורים לחוד ומעשים לחוד

ההחלטה על המשך השביתה פוגעת בהליך המשא והמתן ומעלה סימני . דבר וחצי דבר עם סכסוך העבודה

מ  ובאשר ליכולת שלה ליישם החלטות ולהגיע "שאלה קשים באשר לתום הלב בו מנהלת הנציגות את המו

" .  להבנות

 

  

 

 

:  לפרטים נוספים

 

גלי גבאי  

050-6840400 

   –נעמה קציר שמואלי 

  050-7290048- נייד  03-5623288- ' טל


