
 

 

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

 . ולספק רקע על המאבק להסדרת הוראה מקוונת ועל המניעים לו ההוראה המקוונת לא תוסדר בהסכם מחייב
  

 מדוע עדיין אין הנגשה בשנת הלימודים תשפ"ג? 

ות הסגל בארגון למעבר למתכונת של .כלל חברי והתגייס, בשיאו של משבר הקורונה ,תש"פבשנת 
על כל המתחייב מכך ברמה הפדגוגית וההתאמה  ,הסכם קיבוצי מיוחדהוראה מקוונת מרחוק תחת 

של תכני לימוד לפורמט החדש, תוך מימון של ציוד נדרש מכיסנו הפרטי. כל זאת, במטרה להבטיח 
 .ים.ותומתן מענה הולם לצרכי הסטודנטרמה אקדמית גבוהה ב המשך הוראה

פנה להנהלת  והארגון, פקע ההסכם הקיבוצי של תקופת הקורונה) 2020ספטמבר ( תשפ"אבתחילת 
, מיוחד ות הסגל שלא קיבלו מענה גם בהסכם קורונה.האוניברסיטה בבקשה להסדיר את זכויות חברי

 .הבטחת פרטיות, תגמול על עבודה נוספת, כיתותסטודנטים במכסת , זכויות יוצריםכמו 

שנה וחצי במהלכן הנהלת האוניברסיטה לאחר  ,)2022באפריל  24( תשפ"בסמסטר ב'  אמצעב
המשיכה להיעשות שאינה כלולה בהסכמים הקיבוציים סירבה לנהל מו"מ עם הארגון, והוראה מקוונת 

באסיפה הכללית  התקבלהעל סכסוך עבודה החלטה . העל סכסוך עבודהנאלצנו להכריז ללא הסכם, 
של שיעורים בזום ו/או  הפסקת ההנגשהעל ארגון ההודיע בהתאם לזאת  של חברי.ות הארגון.

לנהל איתנו מו"מ ולהגיע איתנו להסדר שמבטיח תנאי כאמצעי לחץ על הנהלת האוניברסיטה בהקלטה 
 (כפי שפורטו לעיל). העסקה נאותים וזכויות חשובות להוראה מקוונת

הלחץ שהפעלנו, הנהלת האוניברסיטה נאלצה לשבת איתנו למו"מ במהלך הקיץ. בעקבות המאבק ו
דרישות שאינן  מציבההאוניברסיטה אך אנו דרשנו להסדיר את נושא ההוראה המקוונת לטווח ארוך, 

  . מסיבה זו המאבק נמשך גם כעת בפתיחת שנה"ל תשפ"ג.בהלימה עם מה שהיא מוכנה לתת בתמורה

 ? בנושא הוראה מקוונתמדוע נחוץ הסכם 

: עוזרי.ות חברים.ות 6,000-ארגון סגל ההוראה והמחקר של אונ' ת"א מונה ומייצג כ כי ,חשוב להבין
הוראה, אסיסטנטים.ות, עמיתי.ות הוראה, מורים.ות מן החוץ, מורים.ות במסלול המקביל ומלגאים.ות. 

במלים אחרות, אנו נושאים ברובו כמחצית מחברי.ות הארגון הם.ן סטודנטים.ות לתואר שני או שלישי. 
 ).80%-המכריע של נטל ההוראה ברחבי הקמפוס (כ

לתנאי ההעסקה והרווחה של החברים.ות ולהסדיר את זכויותיהם.ן בהסכמים לדאוג היא מטרת הארגון 
לא תפר את הזכויות  , המעסיקה שלנו,שהאוניברסיטה ,להבטיחכן ם מול הנהלת האוניברסיטה וקיבוציי
לשתף האוניברסיטה אם כן על רקע הסירוב המתמשך של ההכרזה על סכסוך עבודה נעשתה  הללו.

יתרון הולם ונכון של סוגיות מהותיות הן לאופי ולמהלך ההוראה בקמפוס והן איתנו פעולה ולהגיע לפ
 . לתנאי ההעסקה ולזכויות שלנו

צדדיות ולשנות מדיניות בנוגע להוראה -החלטות חד חופשיה לקבלללא הסכם הנהלת האוניברסיטה 
וזכויות  יחסי עבודה תקיניםבכל רגע נתון, תוך הפרה של וכרצונה המקוונת ולהוראה חדשנית 

כפתה את כאשר על רקע משבר הקורונה, , בתחילת תשפ"בכך נהגה האוניברסיטה  .עובדים.ות
שלהם.ן להכריע האם  החופש האקדמיבהתעלם מן  ,ות הארגון.צדדי על חברי-ההנגשה באופן חד

  הנגשה בזום או בהקלטה נכונה או מתאימה לאופי ולתכני הקורס ולסוג הדינמיקה שמתנהלת בכיתה.

זכות אקדמית בסיסית לבחור אם להנגיש בכלל וכיצד להנגיש  לכל חבר.ת סגלחשוב להדגיש, כי 
 וכי ההנגשה אינה מטלה נדרשת ומתוגמלת בהסכמים הקיבוציים שלנו.  ,בפרט



 

 

העדר אלא עם  בפרט או הוראה מקוונת בכלל, אינה עם עצם ההנגשהשלנו  הבעיה העקרונית, פיכךל
  .האוניברסיטה סגל ההוראה המרכזי שלזכויות יסוד של פגיעה בהוהמתחייבת ממנה  ההסדרה

 ?חשובות (גם לכם.ן)הדרישות שלנו  מדוע

 למנוע לא רק את החשיפה שלנו) 1(נועדה  הגנה על זכויות יוצרים ופרטיותהדרישה ל 
בשיעורי זום  כמשתתפים.ות החשיפה שלכם.ןאלא גם את  לשימוש בחומרים שלנו ללא רשות

בכל הנוגע  ,כאחד לכם.ן ולנובשיעורים  ומרחב בטוחחופש ביטוי להבטיח ) 2(-ובהקלטות, ו
להתנהלות או , בשלבי עבודה םחשיפה של מחקרי, במחלוקת יםאו שנוי יםרגיש יםנושאל

 .מלכתחילה על יחסי אמון והבטחה לחיסיון תשמבוסס בשיעור או סמינר

את ההוראה בזום  לנצל נועדה למנוע מהנהלת האוניברסיטההגבלת גודל כיתות הדרישה ל 
את  למנוע , כלומרעוד ועוד סטודנטים.ות לכיתות ולצמצם במקביל את סגל ההוראה כדי לדחוס

 דבר זה כבר קורה בפועל, למשל .שלנו וביכולת הלמידה שלכם.ן באיכות ההוראה הפגיעה
דל שגו סטודנטים.ות בקורסי בסיס מעבר למהבה מתנהל רישום  ,בפקולטה למדעי החיים

 .דרישה לשדר את השיעורים בזוםלצד ה, הכיתה מאפשר

 ,מנוע מצב בלתי תקין של עבודה בהתנדבותל הנועד תגמול עבור עבודה נוספתהדרישה ל 
להוראה מקוונת והיברידית הצריך התאמה של קורסים,  המעברשכן,  כפי שהיה עד כה.

(בניגוד  במבחניםשלנו השגחה  מבחנים, קיום מועדי בחינות מיוחדים,כתיבה  מחדש של 
 .להסכמים)

נועדה למנוע את האבסורד של גלגול הוצאות על  הוצאות הוראה מקוונת הדרישה למימון 
 גושידר או טאבלטים ולוחות גרפיים, מצלמות ומיקרופוניםתשתית ההוראה המקוונת כמו 

כדי להבטיח לכם.ן תנאי (!)  ציוד זה מכיסנו הפרטירכשנו  .עלינורשת האינטרנט הביתית 
בהתאם לתנאי ההוראה החדשים שהאוניברסיטה קבעה, אך , לימוד טובים ככל האפשר
    .סירבה לממן את עלותם

 חשובה תמיכת הסטודנטים.ות במאבק?  מדוע

יש אינטרס משותף: לחזור לשגרת לימודים תקינה ומיטבית מהר ומבלי שניאלץ לנקוט  לכם.ן ולנו
לגרור את המאבק הזה, ואתכם.ן לתוכו. למשוך ובאמצעים נוספים, רק בגלל שלהנהלה אין בעיה 

הסגל האקדמי בכל  שלעבודה שהמעבר להוראה מקוונת שינה את תנאי ה ,העובדות הן
ץ ובעולם והציב אתגרים חדשים להוראה שלנו וללמידה שלכם.ן. אנו האוניברסיטאות והמכללות באר

נענים.ות לאתגרים ודורשים.ות בתמורה זכויות יסוד שכל מוסד אקדמי ראוי לשמו אמור להבטיח לסגל 
 ההוראה שלו.

 ?לעשותניתן לכם.ן מה 

, פן מידילהסדרה של סוגיית ההוראה המקוונת באולהנהלת האוניברסיטה בדרישה  לשלוח מיילים
הנציגים הנבחרים שלכם.ן באגודה שיתמכו במאבק, לעזור בהסברה מול חברים.ות לכיתה,  לדבר עם

  ן.לסייע במענה ברשתות החברתיות, להצטרף למטה המאבק של הארגו

  segel@segel.org.ilלשאלות נוספות ולהצטרפות למטה המאבק ניתן לשלוח מייל לכתובת 

 


