
שביתת הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון – מידע לציבור

למה שובתים עכשיו?
לפני שנה וחצי פתחנו במשא ומתן בצוות משותף של ששת ארגוני הסגל באוניברסיטאות למול 
ועד ראשי האוניברסיטאות. בעיצומו של משא ומתן זה, נקטו ראשי האוניברסיטאות בצעד חסר 
וסחטו  ובאוניברסיטה העברית  נפרד עם ארגוני הסגל בבר-אילן  ומתן  תום-לב, פתחו במשא 
ויתורים, מאחורי גבם של הארגונים האחרים. ההסכם שגובש בבר-אילן ובאוניברסיטה  מהם 
העברית אינו מקובל על ארגוני הסגל האחרים )טכניון, חיפה, תל-אביב ובן-גוריון(. זהו הסכם 
שאינו פותר אף אחת מהבעיות בתנאי העסקתנו, ואף פוגע בהיבטים חשובים: מבטל את הזכות 
רבים  של  מההכנסה  ש«ח  מאות  לגרוע  הצפויים  כלכליים  ויתורים  וכולל  ואבל,  מחלה  לימי 
מאיתנו. במקום לדבר איתנו ולהציע לנו פתרונות, מנסה הנהלת אוניברסיטת בן גוריון כבר כמה 
חודשים לכפות עלינו את ההסכם הגרוע הזה, שלא היינו שותפים לניסוחו. בנסיבות אלה, לא 
בהידברות  תפתח  שההנהלה  מקווים  אנו  ולשבות.  כוחנו  את  להפעיל  אלא  ברירה  לנו  נותרה 

אמיתית עמנו ותציע לנו פתרונות, וכך ניתן יהיה לסיים את השביתה במהרה. 

רק בבן גוריון שובתים?
הגבלת  ללא  שביתה  על  הכריז  בארץ(  )הגדולה  אביב  תל  באוניברסיטת  הסגל  ארגון  גם  לא. 
זמן החל מתחילת שנת הלימודים מסיבות דומות לאלה שלנו. גם חברי הסגל הזוטר במכללות 

ב-10/21.  בשביתה  לפתוח  מתכוונים 

מהו ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון? 
ארגון העובדים המייצג את חברי הסגל הזוטר מאז 1992. זהו ארגון עובדים עצמאי, שאינו שייך 
)כגון ההסתדרות, כוח לעובדים(. אחת לכמה שנים חותם הארגון בשם  לארגון עובדים כללי 
בין לבין פועל הארגון  חברי הסגל על הסכמים קיבוציים במטרה לשפר את תנאי העסקתם. 
באופן רציף כדי לוודא שהזכויות המגיעות לחברי הסגל אכן נשמרות, וכדי לדאוג לרווחת חבריו.  

היכן אפשר למצוא מידע נוסף על מטרות השביתה? או להצטרף לפעילות?
zutar@bgu.ac.il -להצטרפות לפעילות, שלחו לנו מייל ל

www.zutar.org :למידע נוסף - אתר הארגון
עמוד הפייסבוק שלנו: חפשו ״ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון״ 

מי שובת? 
מדריכי  המתרגלים,  כל  את  הכוללים  גוריון,  בן  באוניברסיטת  הזוטר  האקדמי  הסגל  חברי 
המעבדות ובודקי העבודות )שהם ברובם סטודנטים( וגם את רוב המרצים באוניברסיטה, בעלי 
תואר דוקטור. בסה״כ יש באוניברסיטה יותר מ-2400 חברי סגל זוטר, המהווים כ-75% מהסגל 

האקדמי, ומלמדים את רוב השיעורים. 
מרצים שהם חברי סגל אקדמי בכיר אינם שובתים. 

מה כוללת השביתה?
מעבדה  הדרכות  תרגולים,  הרצאות,  זוטר:  אקדמי  סגל  חברי  של  ההוראה  פעילויות  כל  את 
וסיורים, הנחיות, בדיקת עבודות, בחנים ומבחנים וכיו״ב. השביתה מתקיימת בכל הקמפוסים, 
המחלקות והתוכניות: הקמפוס המרכזי, קמפוס אילת, התוכנית האקדמית של קורס טיס וכו‘. 

אינם שובתים. שימו לב: העובדים במכינה 

עד מתי תימשך השביתה?
ללא הגבלת זמן, עד להגעה להסכמות עם ההנהלה על שיפור תנאי ההעסקה שלנו. 

מהן הבעיות העיקריות בתנאי ההעסקה של סגל זוטר?
הסגל הזוטר סובל מהיעדר מוחלט של יציבות וביטחון תעסוקתיים. ממנים אותנו מחדש כל חצי 
שנה, וחברי סגל רבים אינם יודעים עד סמוך לתחילת הסמסטר אם תהיה להם בכלל עבודה. 
בלי קשר לאיכות ההוראה  בכל שנה מפוטרים עשרות מאיתנו במחטף, מסיבות שרירותיות, 

שלהם, ובדרך כלל אפילו בלי שניתנה להם הזדמנות להגן על עצמם מפני הפיטורין. 
משעות  המתעלם  נמוך,  שכר  מקבלים  השני  התואר  תלמידי  מעוותים:  שלנו  השכר  תנאי 
העבודה הארוכות הנדרשות מהם )העברת שיעורים, בדיקת אינספור עבודות ומבחנים, שעות 
קבלה, ישיבות הכנה ועוד ועוד(. עבור רבים מהם ההכנסה לשעת עבודה נמוכה אפילו משכר 
המינימום. בנוסף לכך, מאות חברי סגל מועסקים במסלולים מקפחים: עושים את אותה העבודה, 
בבן  והשלישי  השני  התואר  תלמידי  לבסוף,  המועסקים.  מחבריהם  פחות  הרבה  מקבלים  אך 

גוריון מופלים לרעה בתנאי העסקתם לעומת אוניברסיטאות אחרות, ללא כל הצדקה. 

אז מהן המטרות העיקריות של השביתה? מה מנסים להשיג?
הוגן,  שימוע  הליך  בלבד,  ענייניות  מסיבות  פיטורין  הוגנות:  אלא  קביעות,  דורשים  לא  אנחנו 
תוספות  דורשים  לא  אנחנו  חלופית.  עבודה  מציאת  המאפשר  במועד  מפוטר  לעובד  והודעה 
שכר חריגות, אלא תיקון העיוותים: שכר מתגמל גם למסטרנטים, פתרון לעובדים במסלולים 

אחרות.  לאוניברסיטאות  המחקר  תלמידי  תנאי  והשוואת  המקפחים 


