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א.ג.נ,

הנדון :הודעה על סכסוך עבודה ושביתה
בהתאם לסעיפים  2ו -2א לחוק יישוב סכסוכי עבודה ,תשי"ז ,9126-והתקנות לפיו ,נמסרת בזה הודעה
עלסכסוךעבודהושביתה.

בין:ארגוןהסגלהאקדמיהזוטרבאוניברסיטתבן-גוריון(ע"ר.)254209596

לבין:אוניברסיטתבן-גוריוןבנגב(ח.פ..)244649300

להלןהפרטיםבקשרלסכסוך:
 .1המעביד :אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 .5העובדים שהסכסוך נוגע להם –העובדים חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב ,כ 20222-במספר .

 .6קיימיםמספרהסכמיםקיבוצייםמיוחדיםהחליםעלהעובדיםלהםנוגעהסכסוך .
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 .0שםארגוןהעובדיםהמייצגאתרובהעובדיםשהסכסוךנוגעלהם:
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון (ע"ר )112141215
 .2שםנציגהמעבידיםלענייןהסכסוך:
מר דוד ברקת 0מנכ"ל 0אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 0ת.ד 316 .באר שבע
 .3הענייניםשבסכסוך –
חוסר תום לב וחתירה שיטתית תחת יחסי העבודה הקיבוצים ותחת העבודה המאורגנת
באוניברסיטה,ובכללזה:
א .כוונה של הנהלת האוניברסיטה לבצע שינוי מבני רחב בפקולטה למדעי הרוח והחברה ,
במסגרתו מתוכננים פיטוריהם של עשרות חברי סגל אקדמי זוטר באופן חד צדדי  ,הנעשה
במחשכים,בלאניהולמשאומתןואףלאהיוועצותעםהארגון .
ב .חתירה תחת אושיות משפט העבודה הקיבוצי במטרה לפגוע בעבודה המאורגנת ,לרבות על
ידי הקמת ועדה שמטרתה לקבוע מנגנוני פיטורים לחברי סגל זוטר ,באופן חד צדדי ,וזאת
במסווהשלגיבושקריטריוניםלאיכותהוראה .
ג .העסקה של חברי סגל אקדמי זוטר בבתי הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים בניגוד
להסכמיםהקיבוציים, סירובלנהלמשאומתןבנוגעלתנאיהעסקתםותוךהודעהחדצדדית
עלהכוונהלפטרםבשנתהלימודיםהקרובה.

 .6לאיזהתאריךנקבעהשביתה –החלמיום 12.6.15ובכלמועדנדחהאחריו.

 .5הנציגות הנבחרת של העובדים ,וארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון (ארגון
העובדים היציג) אישרו את ההכרזה על סכסוך עבודה ושביתה .

 .1נעשונסיונותליישבאתהסכסוךבדרךשלמו"מישירומההיוהתוצאות?
בשבועות האחרונים מגיעים אל הארגון עובדים רבים המספרים על צמצומים צפויים בהיקפי
ההעסקה בפקולטה למדעי הרוח והחברה .לאור זאת ,פנה מזכ”ל הארגון למשנה למנכ”ל
האוניברסיטה ,מר יוסי רוקני ,בבקשה לפגישה דחופה וקבלת מידע בנושא ב .90.2.92-פנייה זו לא
נענתה.בפגישהשהתקיימהביוםה53.2.92-(ללאתיאוםמראש(הופנונציגיהארגוןלרקטורבטענה
כי השינויים הצפויים בפקולטה הנ”ל אינם נוגעים לאגף התקציבים .בפגישה קצרה של נציגי
הארגון עם רקטור האוניברסיטה ביום ה 56.2.92-(אשר הושגה גם היא ללא תיאום מראש ותוך
התעקשות נציגי הארגון כי הנ”ל ייפגש עימם ללא דיחוי) טען הרקטור כי שינויים כנ”ל אכן צפויים
אולם הוא יוכל להיפגש עם נציגות הארגון רק כעבור  1ימים ,קרוב מאוד לסיום שנת הלימודים.
מועדזהמאוחרמאודויקשהמאודעלנציגותהארגוןלפעולביעילותלייצוגהעובדיםאלמולשינוי
משמעותיואףקיצוניזה.
נציגותהארגוןמקיימתגם קשררציףעםסגןהרקטור לענייניאיכותההוראהמזה מספרחודשים.
בפנייה שנעשתה לסגן הרקטור ,פרופ’ גדי רבינוביץ’ ,בנושא השלכות אפשריות של הועדה לקידום
איכות ההוראה (בראשה הוא עומד) על תנאי העסקתם של חברי סגל אקדמי זוטר ,התברר כי בין
מטרות הוועדה לייצר מנגנון פיטורין עבור חברי הסגל .כאשר נציגות הארגון ציינה בפני סגן
הרקטור את חובת ניהול המו”מ בכל הנוגע ליצירת מנגנונים כנ”ל ,נדחתה דרישת הארגון ועלתה
בקשהכיעבודתהועדהלאתיפגעו/אותופרעעלידיהארגוןודרישותיובתחוםיחסיהעבודה.
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בנוסף ,כבר לפני מספר חודשים (ב )51.9.92-פנו נציגי הארגון לרמ”ד משאבי אנוש ,הגברת אורנה
ביטון ,בבקשה לקיום ההסכמים הקיבוציים בביה”ס למקצועות הבריאות בנוגע לתלמידי מחקר
המועסקים בהוראה ככתבם .במספר פניות שנעשו מאז בע”פ ו/או בכתב לא נענו נציגי הארגון ,עד
ל ,3.0.92-אז ענתה גב’ ביטון כי האוניברסיטה לא התכוונה אף פעם לקיים ההסכמים הקיבוציים
בביה”סהנ”למעולם.בהמשךהתכתבותהארגוןעםהגב’ביטוןבנושא,ציינההיא(במכתבמיוםה-
 )96.2.92כי אין ברצון הנהלת האוניברסיטה להיפגש עם נציגי הארגון בעניין זה (כמו בעניינים
אחרים) ובמידה ויתעקש הארגון על קיום ההסכמים תפעל האוניברסיטה לפיטורי העובדות הנ”ל
המועסקותבביה”ס-עלמנתלחסוךבעלויותכספיותכקבועבהסכמיםהקיבוציים(משנת.)!5445

 .94שמו ומענו של מוסר ההודעה ואת מי הוא מייצג  -מזכירות האיגוד המקצועי של ארגון הסגל
האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון .ת.ד   653באר-שבע ; 84105מס' טלפון   08-6461004,
054-5219861 ,דוא"ל yorzutar@bgu.ac.il

בכבודרב,
בןארביב


בשםארגוןהסגלהאקדמיהזוטר
אוניברסיטתבן-גוריוןבנגב
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