מתוך דאגה עמוקה לעתיד ההשכלה הגבוהה במדינת
ישראל ,ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת בן-
גוריון מאמץ את ההחלטות הבאות:
.1

האסיפה מחזקת את ידיהם של נציגינו במועצה המתאמת ובוועדת
השכר ומביעה בהם אמון.

.2

האסיפה מנחה את חברי ועד הסגל ונציגיו במועצה המתאמת
לשבות ללא הגבלת זמן ,עד להשגת הסכם שכר הוגן העונה על שתי
הדרישות העיקריות :עדכון השכר בעקבות שחיקת העבר משנת
1997ובניית מנגנון שימנע שחיקה עתידית.

.3

האסיפה מגנה את פנייתו של ועד ראשי האוניברסיטאות לערכאות
על מנת לפגוע בשביתה.

.4

האסיפה מגנה ומביעה אי-אימון בנשיאת האוניברסיטה ,פרופ'
רבקה כרמי על תמיכתה בפנייה לבית הדין לעבודה להוצאת צווי
מניעה ,וקוראת לה לחזור בה .האסיפה רואה בחומרה את תמיכתו
של יו"ר הועד המנהל ,דויד ברודט ,במהלך זה .היות והועד המנהל
איבד את סמכותו המוסרית לנהל את האוניברסיטה ,האסיפה
קוראת להתפטרותו.

.5

האסיפה מביעה הערכה לנשיא אוניברסיטת תל-אביב על החלטתו
להסיר את שמה של אוניברסיטת תל אביב מהבקשה להוצאת צווי
מניעה.

.6

האסיפה רואה בשיתוף הפעולה בין הסטודנטים ,הסגל הזוטר,
המורים מן החוץ והסגל הבכיר ,תנאי הכרחי להצלחת המאבק על
דמותה של האוניברסיטה.

.7

האסיפה רואה בסגל הזוטר את עתיד האוניברסיטה וקוראת לפעול
לקידום מעמדו.

.8

האסיפה מודה לסטודנטים על תמיכתם בשביתתנו ,והיא מצהירה
כי הסגל האקדמי יעשה ככל שבאפשרותו למנוע פגיעה נוספת בהם.

.9

האסיפה מתנגדת להתניית ההיענות לתביעות השכר של הסגל
הבכיר בהסכמתו ליישום המלצות ועדת שוחט.

 .10האסיפה מזהירה את הנהלת האוניברסיטה מפני ההשלכות
ההרסניות של הוצאת צווי מניעה על התנהלות האוניברסיטה ועל
מחויבות חברי הסגל לפעילות מלאה במוסד.
 .11האסיפה קוראת לועד ולחברי הסגל להרחיב את הפעילות
הציבורית לתמיכה במאבק תוך שיתוף פעולה עם הסטודנטים.

בנוסף ,החליטה האסיפה )לא כהחלטת הארגון( כדלקמן:
 .1האסיפה קוראת להקמה מיידית של ועדה בין-אוניברסיטאית
לגיבוש תוכנית לטיפול במשבר ההשכלה הגבוהה .זאת עקב חוסר
יכולתם או נכונותם של ראשי האוניברסיטאות לקדם תוכנית
אלטרנטיבית לתוכניות האוצר .התוכנית תגובש תוך שיתוף פעולה
עם נציגי הסטודנטים ,המורים מן החוץ והסגל הזוטר ,ותוך תיאום
עם ור"ה בניסיון לשקם את האמון שנפגע .נוהל הקמת הועדה ודרך
פעולתה ייקבעו באסיפה נוספת.

