הודעה על עיצומים
חלפה שנה מאז הסיכום שהיה עם משרד האוצר ומשרד החינוך:
•
•

תשלום עלות  6%לטובת דרגות הקידום
תשלום מענק פרישה מוקדמת לעובדי הבעלויות.

המרצים היו אמורים כבר בשנה זו:





להיכנס לדרגות הקידום ב  60%משרה.
להתקדם מדרגה לדרגה ללא מכסות.
לקבל תוספת שקלית בגין כל דרגה
הפורשים בפרישה מוקדמת מטעם הבעלויות היו אמורים לקבל מענקים

ללא קשר לשיוכם הארגוני.סיכום זה היה אמור להסדיר את תנאי ההעסקה והשכר של המרצים במכללות האקדמיות להכשרת מורים
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הסחבת הבלתי נלאית של האוצר בכתיבת ההסכם וחתימה עליו מאלצת אותנו לנקוט בצעדים ארגוניים
הנהלת ארגון הסגל האקדמי בתמיכתה וברכתה של גב' יפה בן דוד המזכ"לית החדשה של הסתדרות המורים החליטה לנקוט צעדים
ארגוניים שיחלו בשלב ראשון בעיצומים .העיצומים יחלו ביום ראשון ה18.6.17-
העיצומים יכללו את הפעילויות המצוינות להלן:
• ההוראה תתקיים כסדרה עד לסיום הרשמי של שנת הלימודים.
• יש למסור למזכירות בתי הספר את שאלוני הבחינה לצרך קיום הבחינות.
• אין למסור ציון  ,הערכה או כל מרכיב ציון אחר )עיוני או מעשי(מכל סוג לסטודנט ,למנהל לומדים ,להנהלה או לכל גורם אחר
במכללה עד להודעה חדשה מוועד הסגל האקדמי במכללה.
• אנו ננתק כל מגע עם הנהלות המכללות ומשרד החינוך בכל נושא ועיניין :
• אין להשתתף בישיבות מקצועיות,סדנאות ,ימי עיון ,פגישות סיכום ,ימי תכנון לשנה הבאה ,וועדות קבלה.
• אין למסור סילבוסים ותקצירים של קורסים לשנה הבאה.
• אין לתת ציונים והערכות מכל סוג ) כולל עבר לא עבר(
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•
•
•
•
•

אין להשתתף באירועים האקדמיים )ישיבות ,סדנאות מקצועיות(...שהמכללה מקיימת.
אין לשתף פעולה ,בארגון ותכנון אירועים אקדמיים.
אין להשתתף בוועדות פנימיות או חיצוניות מכל סוג שהמכללה מארגנת.
לא נייצג את המכללות בכנסים ופורומים שונים .
במידה שההסכם הקיבוצי לא יחתם בהקדם יוחרפו הצעדים הארגוניים עד כדי השבתה ואי פתיחת שנת הלימודים תשע"ח.
במהלך תקופת העיצומים  ,מתבקשים חברי הסגל האקדמי להקפיד על ביצוע ההנחיות וההודעות של וועד הסגל האקדמי וארגון
הסגל האקדמי במכללות להוראה.

נחמה רבנר
יו"ר הארגון הסגל האקדמי

יפה בן דוד
מזכ"לית הסתדרות המורים

ד"ר יצחק רסלר
מזכיר ארגון הסגל האקדמי

