
 

 

 

 ,יקרים.ותות .סטודנטים
כל עוד  מסמך זה נועד להסביר לכם.ן מדוע לא תהיה הנגשה של שיעורים בזום או באמצעות הקלטות

  .סוגיית ההוראה המקוונת לא תוסדר בהסכם מחייב
  

 מדוע עדיין אין הנגשה בשנת הלימודים תשפ"ג? 

(תשפ"ב) הודיע ארגון סגל ההוראה והמחקר על הפסקת ההנגשה של שיעורים  2022באפריל  24-ב
  ת.שחברי.ות הארגון החליטו עליו באסיפה כלליסכסוך עבודה בזום ו/או בהקלטה כחלק מ

: עוזרי.ות הוראה, חברים.ות 6,000-כארגון סגל ההוראה והמחקר של אונ' ת"א מונה ומייצג 
אסיסטנטים.ות, עמיתי.ות הוראה, מורים.ות מן החוץ, מורים.ות במסלול המקביל ומלגאים.ות. כמחצית 
מחברי.ות הארגון הם.ן סטודנטים.ות לתואר שני או שלישי. מטרת הארגון לדאוג לתנאי ההעסקה 

  ם מול הנהלת האוניברסיטה.צייאת זכויותיהם.ן בהסכמים קיבו עגןול שלהם.ןוהרווחה 

ההכרזה על סכסוך עבודה נעשתה לאחר שנה וחצי במהלכן הנהלת האוניברסיטה סירבה למו"מ לשם 
, ולאור צדדי-מעסיק משנה תנאי עבודה באופן חדבו המצב ב, כפי שמתחייב הסדרת תנאים וזכויות

 (תשפ"א).  2020בספטמבר העובדה שתוקף ההסכם הקיבוצי המיוחד של הארגון לזמן קורונה פג 

 ?על מה מתנהל המאבק להסדרת הוראה מקוונת

זכויות למעשה, דרישת הארגון היא להסדיר את זכויות הסגל שלא קיבלו מענה גם בהסכם קורונה, כמו 
 .הבטחת פרטיות, תגמול על עבודה נוספת, כיתותסטודנטים.ות במכסת , יוצרים

צדדיות ולשנות מדיניות בנוגע להוראה -ללא הסכם הנהלת האוניברסיטה יכולה לקבל החלטות חד
וזכויות  יחסי עבודה תקיניםבכל רגע נתון, תוך הפרה של כרצונה והמקוונת ולהוראה חדשנית, 

 .עובדים.ות

להפעיל לחץ על הנהלת האוניברסיטה לנהל איתנו מו"מ ולהגיע איתנו להסדר,  ההפסקת ההנגשה נועד
 .שמבטיח תנאי העסקה נאותים וזכויות חשובות להוראה מקוונת

העדר אלא עם  בפרט או הוראה מקוונת בכלל, אינה עם עצם ההנגשה הבעיה העקרוניתלסיכום, 
 . אוניברסיטהה סגל ההוראה המרכזי שלופגיעה בהמתחייבת ממנה  ההסדרה

 ?מה ניתן לכם.ן לעשות

לכם.ן ולנו יש אינטרס משותף: לחזור לשגרת לימודים תקינה ומיטבית מהר ומבלי שניאלץ לנקוט 

 לגרור את המאבק הזה, ואתכם.ן לתוכו. למשוך ובאמצעים נוספים, רק בגלל שלהנהלה אין בעיה 

האקדמי בארץ ובעולם והציב אתגרים המעבר להוראה מקוונת שינה את תנאי העבודה של הסגל 

חדשים להוראה שלנו וללמידה שלכם.ן. אנו מוכנים.ות לאתגרים ורק דורשים.ות בתמורה זכויות יסוד 

 .שכל מוסד אקדמי ראוי לשמו אמור לתת לסגל ההוראה שלו

אז שלחו מיילים להנהלת האוניברסיטה בדרישה להסדיר מידית את ההוראה המקוונת, דברו עם 

יגים שלכם.ן באגודה שיתמכו במאבק, עזרו בהסברה מול חברים.ות לכיתה  ובמענה ברשתות הנצ

 . החברתיות, והצטרפו למטה המאבק של הארגון
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