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39.9.5

 תגובה לביקורת חברים

כתגובהלמכתב,גוריוןבנגב-מסמךזהנכתבעלידיהנהגתארגוןהסגלהאקדמיהזוטרבאוניברסיטתבן

במכתבהביקורתמסמךרואההארגוןהנהגת"(9מכתבהביקורת"להלן)ותהארגון/חברי4הביקורתשל

אףהאופןהבעייתיבובחרו-זאתעל9במתרחשבוותהארגון/המבטאמעורבותחשובהשלחברי,חשוב

9ות/ותלנקוטעלמנתלהביאאתהמסמךלידיעתהחברים/המבקרים

)בלתיסבירלקיומןתחתאולטימטום,המסמךמתייחסתחילהלדרישותשהוצגובמכתב ,(שעות4בן

בו המפורטת לביקורת מכן ולאחר 9 לסעיפי וסדרתית עניינית תגובה מציג השוניםהמסמך הביקורת

9מצורפיםאליוקישוריםוהפניותבמקומותהרלוונטיים9ומחולקבהתאםלחלוקתהמכתבהמקורי



הקדמה

חברי והעבודהשל ההעסקה אתתנאי ולהיטיב מנתלשפר שניםעל לאורך פועלת הארגון ות/הנהגת

מישורים במספר הארגון מו, הינו בהם האונ"העיקרי הנהלת מול אל קיבוצי ומשרדימ יברסיטה

השונים הממשלה באוניברסיטאות9 מקבילים ארגונים עם במשותף פועלת הארגון הנהגת כך לצורך

9בישראל

הארגון הנהגת , העובדים מועד כה עד חברי)המורכבת ידי על שנתיות בבחירות הארגון/הנבחר (ות

כמוגםתיעודהאסיפות,הנהגהתיעודיפגישותה9נפגשתכפעםבחודש,(ממונהעלידיהועד)וממזכירות

הארגון במשרד נמצאים הארגון של שונים פנימיים ומסמכים כל,הכלליות לעיון פתוחים ורובם

מראש/החברים בתיאום ות חוץ, לגורמים לזליגה בהם התוכן לרגישות -בהתאם דוגמת)ארגוניים

9(מעכשוויים"מסמכיםהנוגעיםלתהליכימו



פוע האחרונה השנה שללאורך מעורבות ולחזק לעודד מנת על מישורים במספר הארגון הנהגת לת

בתוךכךנערכוהשנהמספראסיפות9ותארגוןבעשייההרבהובתהליכיקבלתההחלטותבארגון/חברי

במטרהלהגדילאתמידתהשיתוףבתהליכיקבלת–כלליותומפגשיםמחלקתייםוסקטוריאלייםרבים

9כפישצויןהיטבבמכתבהביקורת–ותהארגוןבנעשהבו\בותחבריולהגביראתמוער,ההחלטות

וחלק,ותרביםככלהאפשרבדיוניםוקבלתהחלטות/מעודדתהנהגתהארגוןשיתוףשלחברים,כן-כמו

9אוממוניםותארגוןשאינםחבריהנהגהנבחרים/ישיבותהועדכללוחברימ

הנהגת–ספק-למעןהסר9ובמידתהשיתופיותבההואנוהגהנהגתהארגוןרואהאתמהותהארגוןוכוח

חברי טובת כאשר העת כל פועלת עיניה/הארגון לנגד הארגון ות מכתב9 נוסח בו הלוחמני האופן

,ותהנהגתהארגון/ותעליולקייםעלתוכנודיוןפתוחוכנהעםחברי/סירובםשלהחתומים,הביקורת

מעלים,להימנעמלקיחתחלקבפעילותהארגוןבשניםהאחרונותתו/וכןבחירתםהמודעתשלהכותבים

9ותהמכתב/וכןלגביטוהרהכוונותשלכותבי,תהיותלגבימידתהענייניותשלהביקורת

לפיהסדר,אחתמהדרישותוהטענותהמופיעותבמכתבלכלבחרנולהתייחסבאופןענייני,אףעלפיכן

9בוהופיעובמקור
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דרישות

דרישתהחתומיםעלמכתב–מינוימורשיחתימה,פיטוריהמזכירות,יסדריוםהאסיפהשינו 9.

ות/שנבחרהומונתהלאורךהשנהלייצגאתענייניחברי,הנהגתהארגון9הביקורתאינההגיונית

ותהארגוןואינהיכולהלשנות/פועלתבמשךכלהשנהעלמנתלייצגולחזקאתחברי,הארגון

ומנוגדמיותר,לאכלשכןתוךהצבתאולטימאטוםאגרסיבי,ארגוןבןרגעהלותאתאופןהתנה

 9(רהארגוןאומימטעמו"שקובעשאסיפותכלליותמתנהלותעלידייו)לתקנון

הביקורת 29 ועדת –כינוס הביקורת דורצ)ועדת שירלי חברים מרטין'בה וביל ין נקראה( אכן

מקווים ואנו האחרונים בחודשים להתכנס שנת על עבודתה ותחילת כינוסה יוכל21.5כי

פניהשלועדתהביקורתלרשםהעמותותתיעשהאלמולהחלטהאוטונומית9להתקייםבהקדם

 9שלה

חתימה 59 מורשי הארגון–החלפת של המשפטי והצוות הועד ידי על הנושא של בחינה לאחר

 אחד חתימה מורשה בונדי)התחלף אסף ( אחר חתימה קופפררו)במורשה תם לובזנס(9 ,ענת

 9היהמתפקדתכגזבריתהארגוןנשארהמורשיתחתימהשני

לאתרהאינטרנטשלהארגון 49 הארגון העתק–העלאתמסמכי באתרהינו שהיהמצוי התקנון

המקורי-כמעט התקנון של מדויק לאחרונה9 התבצעה המקורי התקנון של בצילום 9החלפתו

במהלךהימיםהקרוביםלאתרפרוטוקוליםשלאסיפותכלליותי ועלו תיעודישיבותועדלא9

ועיוןבהםיתאפשראלמולבקשהרובםשלהמסמכים-יעלהלאתרעקבחומררגישהמצויברוב

 9הארגוןוהחלטותההנהגהילנוהלובהתאם

הנהגתהארגוןלארואהבפורמטזהכיעיל–ותהארגון/פתיחתקבוצתדיוןאינטרנטיתלחברי 39

אולםמזמינהאתכלהמעונייניםלהציע,םחברי2,111היותוהארגוןמונהמעלושקיפותלדיון

 9ותהארגוןבעשייה/הצעותולהעלותיוזמותלהגברתהשיתוףשלחברי

הארגון 69 פירוק על –הודעה עם ולמזגו מבנהו את לפרק הסגל ארגון של בכוונתו כוח"אין

ל"נובעמהחלטתאסיפהכלליתשנערכהבמהלךשנהשיתוףהפעולהביןהארגונים"9לעובדים

במידהוישתנההיקפואואופיו9זובכפוףלהחלטהגויתבצעלפישיקוליהנהגתהארגון"תשע

 9ובשיתוףמלאשלחבריהארגון,האסיפההכלליתבהחלטתיעשההדבר,שלשיתוףהפעולה

הבחירות 79 וטוהר תמ–שקיפות נעשות הארגון להנהגת והנהליםבחירות התקנון לפי יד

הנדרשים הקרובות9 הבחירות גם יתקיימו כך חברים9 מזמינה הארגון להצטרף/הנהגת ות

עצמם להעמיד וכן הקרובות הבחירות מועד לקראת הבחירות להנהגת/לועדת כמועמדים ן

9הארגון

כסדרןאיןדברוחצידברברמיזותהעולותממכתבהביקורתשלאהיתהכוונהלקייםבחירות

 9שלאכלשכןלקייםבחירותשאינןדמוקרטיות,ובמועדןטרםהמכתב
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 הביקורת

ותהנהגתהארגוןרואיםאתפרסוםנהליהעבודהובתוכםתקנוןהארגון/חברי-פרסוםהתקנון 9.

ובסיסי חשוב כנושא 9 התקנון העתק שונה זהה)לפיכך הכמעט הארגון( באתר מצוי שהיה

 9קישורלתקנון9פקואושרעלידירשםהעמותותלמסמךהמקוריכפישהו

ותהארגוןלפרסוםפרוטוקוליםומסמכים/דרישתחברי,כפישצויןלעיל-פרסוםפרוטוקולים 29

מסמכיםאלויפורסמובהתאםלשיקוליהנהגתהארגוןונהליהגנתמידע9הינהראויהוחשובה

 9שנההאחרונההאסיפותהכלליותבקישורלדףהפרוטוקוליםמ9ובחש

ממונים 59 שניים-תגמול לתגמל הארגון נהג הארגון הקמת נבחרים-מאז בתפקידי/שלושה ות

וסיו"יו ר"ר לחברי9 ומאפשר מאוד חשוב הינו זה לייצוג/נוהג להקדיש הנהגה זמןות הסגל

ניכר נעשה9 השונות באוניברסיטאות המקבילים הסגל ארגוני מרבית בקרב הנהוג התגמול

 בסגל הנהוגות לדרגות ליו31%–בצמוד מדריך בדרגת ו"מינוי עוזר31%-ר בדרגת -מינוי

סיו)ר"הוראהעבורסיו עבורשני אקייםתגמולגבוהיותרלאחר-באוניברסיטתת(9רים"או

 9.921.59.-קישורלפרוטוקולמה9תקבלהבמהלךהשנההאחרונהבאסיפההכלליתהחלטהשה

ל החולפתעד השנה ותוך,תחילת האוניברסיטה של השכר מנגנון באמצעות נעשה התגמול

ועלמנתלהפעיללחציםשניצלתלותז)מיסודתלותביןהנהגתהארגוןומנגנוןהאוניברסיטה

עלהנהגתהארגוןמדיפעםבפעם "עמותהרשומה"נוהגזהנמשךגםלאחרמיסודהארגוןכ(9

קביעההמצויה)הקובעכיאיןלתגמלחבריועדמנהלשלעמותה,וזאתבניגודלחוקהעמותות

 9קישורלחוקהעמותות9ותוךשיתוףפעולהשלהאוניברסיטה(גםבתקנוןהארגון

והחוק התקנון בדרישות לעמוד הנוכחית הארגון הנהגת של רצון מיד,עקב זה נוהג הופסק

לאחרהבחירותהאחרונות הוחל9 וחשיבהמשותפתבהנהגתהארגון ייעוץמשפטי טעללאחר

חברים שלושה של משמעותיים/מינויים מנהיגות לתפקידי ות הארגון, לועד מחוץ מנת, על

9לאפשרהמשכיותשלהשקעתזמןומשאביםאנושייםבייצוגהסגל

ענת,ריות"והסיו,אסףבונדי,רהנבחר"היו,שלתפקידיםאלוימונוהנבחריםבפועלכךהוחלט

9לאחרהתפטרותםמתפקידםבועדהארגון,לובזנסוסמדריוגב

וביתר התפטרותם ענת-מאז לוקחים לא מזכירות לתפקידי מינויים מאז ואסף,שאת סמדר

9חלקבהצבעותהועדעלמדיניותוזאתבהתאםלתקנוןהארגוןוחוקהעמותות

סודותהמזכירותבליקוייםמוסרייםובעבירותעלחוקהעמותותהינהחסרתי/האשמתחברי

9עללאדבררבהונועדהלעוררמהומה

 לארגון מקצועי מנהל ל"מנכ)מינוי מתהליך( וכחלק הקודם הארגון ועד ידי על התרחשה

עלידיועדהארגוןהקודםוהוצגבאסיפהכלליתמיוםב"שהחלבתשע,התמסדותוהתמקצעות

משרדיואדמיניסטרטיביעושהעבודהמקצועיתשלניהול–ישראלעמישי–מנהלזה959.9.2-ה

9מקצועיים-ותהנהגהלתפקידיייצוגאיגוד/שלהארגוןומאפשרהתפנותחברי

הארגון 49 ומשאבי כספיים של-נתוני הבלעדי לניהולם ונתונים גדולים אינם הארגון משאבי

הנבחרים/חברי הארגון ועד ות/ות בתחילת9 הכללית באסיפה נעשו בו ודיון התקציב אישור

 21.5ינואר מראש9 פורסמו התקציב נתוני בהתאם, ולשינויים לבחינתם זמן לאפשר כדי

הארגון חברי להערות משאבי9 אודות הנוכחייםנתונים לכלהארגון חשופים אינם עקב,

תנאי לשיפור ארגוניים מאבקים להוביל ויכולתו הארגון כוח על והשלכותיהם רגישותם

http://www.zutar.org/?page_id=55
http://www.zutar.org/?page_id=1048
http://www.zutar.org/?page_id=1048
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RasutHataagidim/RashamAmutot/ChapesMeyda/ChokHaamutot.htm
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בישלמסמכיםאלהנועדלמנועמצבבויעברולידיאיפרסומםהפומ9ההעסקהבאוניברסיטה

 9מצגתאישורתקציבהארגוןקישורל99גורםכזהאואחרשאינומעונייןבטובתהארגון

כספיים דוחות מנהל, בהובלת הנוכחי הארגון ועד שאת וביתר קודמים ועדים עבדו עליהם

ותארגוןאל/מצוייםבמשרדיהארגוןוינתנולעיוןשלחברי,כמוגםמסמכיםאחרים,וןהארג

9מולבקשהותיאום

חתימה 39 נמצאהמוצדקת-מורשי הארגון החתימהשל הביקורתאודותמורשי ,הערתמכתב

לנושא ליבנו תשומת הפנית על מודים ואנחנו קופפר9 רותם הועד בחבר הוחלף בונדי אסף

 9לוהגזבריתענתלובזנס"חתימהלצדהשלהסמזככמורשה

כינוסאסיפותכלליותהינובסמכותשלועדהארגון-אסיפותכלליות 69 לכנס, אשרבאפשרותו

ציטוטיהתקנוןהמובאים9אסיפותאלוככלהעולהעלרוחוובזמןהמתאיםלשיקולדעתחבריו

ומסולפים חלקיים הינם הביקורת במכתב פנ-עלונראיים יו בוטה הנהגתכניסיון את להציג

 (9'ב7סעיף)קישורלתקנוןהארגון9הארגוןבאורשלילי

לאורךכלהוצגהתפקידושלאסףבונדיבארגוןכוחלעובדים-ל"ניגודענייניםבתפקידהמזכ 79

(519.19.2-מיוםה)החלבאסיפתהבחירות–וןלהארג"השנההאחרונהבההואבתפקידוכמזכ

וכמוות/ישיבותועדואסיפותחברים,במפגשיםמחלקתיים,רהארגון"בההועמדלבחירהכיו

כמזככן מינויו על הוחלט בה הועד זה"בישיבת מינוי שאישרה הכללית ובאסיפה 9ל

כנגדו הדבר לאנטען באףאחתמפעמיםאלו אירועיםציינו, עבודתוובמספר כי ארגון חברי

 9היאאינדיקציהלמקצועיותובתחוםארגוניהעובדיםבכוחלעובדים

ענייניםאפשרי"הטענהאודות ניגוד הצוות" ידי ובכוחלעובדיםנבחנהעל בארגון בתפקידיו

אסף של מינויו בטרם עוד מופרכת ונמצאה לעובדים כוח ידי על וכן הארגון של המשפטי

 9ל"כמזכ

קידוםההחלטהעלשיתוףהפעולהעםכוחלעובדיםלא-שיתוףפעולהעםכוחלעובדיםהסכם 89

ותונעשתהללאמעורבותניכרת/ותועדאחרים/כיעםעלידיחברי,התקיימהעלידיאסףבונדי

,כוללפניהלארגוניעובדיםאחריםלשיתוףפעולהדומה)שלובהותוךבחינהשלמספרחלופות

ההסתדרו החדשהבהם הכללית ת הוצגו(9 זו החלטה של והגיבוש הבדיקה תהליכי הצגת

האחרונים החודשים במהלך רבות ועד בישיבות שנעשו, יותר ורחבות מחלקתיות בפגישות

9במקבילאליהןוכןבאסיפההכלליתבההתקבלההחלטהעלקיוםשיתוףהפעולה

א לארגון לספק לעובדים כוח של יכולתו אודות הטענות הנדרשים והסיוע התמיכה אינהת

9נחיצותהשירותיםהללואיהטענותאודותכךגם,מגובהבעובדותבשטח

,לאורךהשבועותמאזתחילתושלשיתוףהפעולהמקבלהארגוןמכוחלעובדיםליוויאסטרטגי

9משפטיותקשורתיניכרומוצלח

העמקתו,ליתשתדרוששינויושיתוףפעולהזהיעמודבתוקףעדהחלטהאחרתשלאסיפהכל

9אוביטולו

19.9.5.-האסיפההכלליתב 9. הינהלמסד19.9.5.-מטרתהאסיפההכלליתשנקבעהליוםה-

שיאפשרחיזוקהדמוקרטיההארגוניתוכןקיבועחוקי,מבנהמנהיגותידואליבהנהגתהארגון

כדי,בהקדםואחייבלעבורה,בשלמהותושלשינויזה9ות/ותהנהגהנבחרים/שלתגמולחברי

עלפיהנוהגהרווחבארגוןנערכותבחירות9לאפשראישורוטרםקיוםהבחירותלהנהגתהארגון

הנהגתהארגוןלאמעוניינת(9כחודשלאחרתחילתה)לימודים-להנהגתהארגוןבתחילתכלשנת

http://www.zutar.org/?page_id=709
http://www.zutar.org/?page_id=55
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ותהארגוןאת/בריולכןמביאהלח,לשנותנוהגזהולדחותקיוםהבחירותלמועדמאוחריותר

במהלךחופשתהקיץ התקנון הצעתהלשינוי פועלתבתקופת–חשובלהדגיש9 הנהגתהארגון

(9אםלאיותר)בדומהלפעולתהבמהלךשנתלימודים,חופשותהלימודיםבאינטנסיביותרבה

כן-כמו הלימודים, בשנת ורק בארגוננו נדירים אינם קיץ חופשות בזמן תקנוניים שינויים

לכל(959.9.2-באסיפהכלליתשהתקיימהב)קודמתהתקבלשינויתקנוןבמהלךחופשתהקיץה

 9ולאלהחלישה,הדברנועדלחזקאתהדמוקרטיההארגונית,הדעות

הארגון 19. חברי עם הקשר החברים-חיזוק בין לחיזוקהקשר פלטפורמה ליצירת ות/השאיפה

הארגו להנהגת מאוד וחשובה ראויה הינה בארגון הנוכחית לקודמותיה)ן גם כמו היות(9

הנהגתהארגוןהנוכחיתאינהרואהבקבוצתמייליםאת,חברים2,111-והארגוןמונהלמעלהמ

ותאשר/אתכללהחבריםאנומזמינים9ותהארגון/קדםדיאלוגרציףביןחברילהדרךהנכונה

ותורעיונותשוניםלקידוםןלקדםדיאלוגאמיתיובונהבתוךהארגוןלהעלותהצע/חשובלהם

 9מטרותראויותאלו



 

 לסיכום

9הואצעדראויומבורך,כשלעצמו,ניסוחושלמכתבביקורתפרטניעלאופןההתנהלותשלועדהארגון

9וכןכדילפתורליקוייםובעיותבפעילותו,נפעלכלהעתעלמנתלחזקאתהארגון

זאת עם יחד , הפעולה שיתוף את רואים אנו הביקורתשל מכתב האוניברסיטהמחברי הנהלת ,עם

ב) האוניברסיטהשהתבטא להנהלת המכתב שליחת אישורו, הקבלת Mass-Mail"למשלוח לכלל"

הארגון/חברי האוניברסיטאיותות המייל כתובות ,(דרך אחת שתכליתה ייצוג–כפעולה על ערעור

חברי את הסגל/הארגון משא,ות בתהליכי א-ופגיעה וכןומתן האוניברסיטה מול הארגון מנהל ותם

9בתקופהשלסכסוךעבודהפתוח

בהנהגתהארגון מאבק,פניהלהנהלתהאוניברסיטהובהביקורתוהטלתדופי ההנהלהלבזמן ביןבין

הארגון הנהגתהארגון, הזדמנותרציניתוהוגנתלתגובהראויהשל ללאמתן למגונה, זו הופכתפניה

9ורתבונהלהטלתרפשמיותרתוערכההופךמביק

ותהארגוןלקחתחלק/ןולכלחברי/ותאלהוקוראיםלהם/כןאנומגניםאתאופןהפעולהשלחברים-על

(9אלושבמסגרתהתקנוןואחרים)בעשייההארגוניתבאמצעותהמנגנוניםהרביםאשרברשותם

כן-כמו חברי, לכל קוראים ומשמע/אנו פעיל חלק לקחת הארגון הארגוניתות בעשייה יותר ותי

תוךקיום,לקראתהבחירותהקרובותואףלאחריהן–באוניברסיטהולהצטרףלשורותהנהגתהארגון

9דיאלוגמתמידבתוכנווחיזוקיכולתנולהיאבקלמעןהטבתתנאיההעסקהוהעבודהבאוניברסיטה



הנהגתהארגון–שלכם

ארגוןהסגלהאקדמיהזוטר

9גוריוןבנגב-אוניברסיטתבן


