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  3 'ועדת מעורבות סטונטיאלית מס ישיבת סיכום

  

 .במשרדי אגודת הסטודנטיםאשר  175לשכת המועצה חדר ב 1.2.12הישיבה התקיימה בתאריך 
  22:00 :זמן סיום  19:30: זמן התחלה

  :נוכחים

 רועי שבתאי,עודד מלמד, אפרת הולצמן, איתמר יוגב, נורית רודיך, אסף רוטברד : מ"ח ,  

 19:45הגיע ב(אהוד פרי מ "ח(  
  

  :נוכחים נוספים

  ח המוביל את המאבק להעסקה ישירה של עובדות הנקיון " נציג תא צ–טל בהרב 

 עמית פיוטרקובסקי– ד מעורבות"רמ  
  

 :משקיפים 

  מהישיבהיםבחלקהיה (ר האגודה " יו–אורי קידר ( 
  

  :עיקרי הישיבה

 לו החלטותגם אם לא התקב, כלל הנושאים (נושאים שנדונו( : 

 
  :סטטוס מאבק חברתי מוביל של האגודה בנוגע להעסקה ישירה של עובדות הנקיון באוניברסיטה . 1

ח ובשנה האחרונה בהתאם להצעת " השנים האחרונות בהובלת תא צ6-המאבק מתנהל באוניברסיטה ב

להעסקה  הצטרפה אגודת הסטודנטים להובלת המאבק א"ההחלטה של מועצת הסטודנטים לשנת תשע

  . של עובדות הנקיוןישירה

  

 נקודות ציון במאבק:  

 ח הופסקו פיטורים והעסקה מחדש "במהלך שלושת השנים הראשונות בעקבות פעילותו של תא צ

כמו כן החלו להפריש , מה שמנע מהן לצבור ותק וזכויות סוציאליות,  חודשים9של העובדות מדי 

 10חלקן עובדות מעל (ות חברתיות עם העובדות להם תשלום פנסיה כמוגדר בחוק ונערכו פעילוי

  . אוניברסיטת בן גוריון–בכדי להעצים ולחזק את שייכותן למקום עבודתן ) שנים במוסד
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 לפני שנתיים פיטורים של כל העובדות על ידי הקבלן בעקבות המאבק לשיפור תנאי העסקתן ,

  .העובדות הוחזרו לעבודתן לאחר שביתת מחאה של העובדות

  ועד עובדות הנקיון וחתימה על הסכם קיבוצי מול הקבלנים הקודמיםהקמת.  

  בשנה הנוכחית הוחלפו הקבלנים והעובדות נאלצו לוותר על ההסכם הקיבוצי שחתמו ולעבור לעבוד

 .תחת חברות קבלן חדשות שזכו במכרז שהוציאה האוניברסיטה
  

 המצב הנוכחי: 

  העובדות ממשיכות להיפגע עקב , ין עובדות הנקיון מעביד בין האוניברסיטה וב–אין אחריות עובד

ההקצאות המשאביות של האוניברסיטה לטובת שירותי הנקיון והעובדות מפחדות להיאבק על 

 ).המעסיק בפועל(זכויותיהן מול הקבלן 
  במאמץ פיזי בלתי ,אותה עבודה נעשית בפחות שעות נקיון,  קוצצו שעות העבודה-הרעת תנאים

העובדות נאלצות לנקות מעבר לשעות העבודה והשכר הכולל שלהן נמוך יותר מבעבר עקב , נסבל

 .הקיצוץ
  דרישה מהאוניברסיטה לשנות את ההעסקה הפוגענית על ידי לקיחת אחריות על הנשים העובדות

  ! בתוכה כבר שנים רבות ונמצאות תחת אחריותה ולהעביר את העובדות להעסקה ישירה

  

 שךכיווני פעולה להמ: 

 שותפות לאגודת הסטודנטים ולארגונים השותפים למאבקפעילויות מחאה מ. 
 השתתפות והובלת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה במוסדות האקדמיים. 

  סרטון בנגטיב וכנסים באוניברסיטה–פעילויות הסברה לסטודנטים בנושא המאבק . 
 יום נקיון –ן של עובדות הנקיוןפעילות ביום מעשים טובים  להגברת המודעות ולהוקרת עבודת 

 .הפוך
 

  :עדכוני מדור מעורבות. 2

 כניסה של רכז התיישבות בחודשיים הקרובים.  

  ריבוי פניות של סטודנטים בנושאי מימוש זכויות בעבודה–תא העסקה הוגנת .  

  רוב הפאנלים סגורים ,  רכזת מעורבות עסוקה בהכנות הרבות לקראת הכנסים–יום פוליטיקה

  .ת ליום מתקדמתוהערכו

  פרסום ושיווק המערכת בתחילת סמסטר ב–מערכת מתנדבים '. 
  

 :התקדמות בטיפול במשימות שחולקו
  ל.מ.א
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 :כולל תאריכי יעד, נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו
 עד לישיבה הבאה–לקידום המאבק ' כתיבת תוכנית עבודה לסמסטר ב  . 

 עות לנושא המאבק בקרב חברי המועצה והסטודנטים בכללפעילות הסברה והעלאת המוד. 
  ד מעורבות" באחריות עמית רמ– צרכים משאביים של מדור מעורבותריכוז.  

  

  : וחומר רלבנטי אחרנקודות חריגות, דגשים נוספים

  ל.מ.א

  

      

  ,בברכה

  אפרת הולצמן

  טיאליתר ועדת מעורבות סטודנ"   יו                 


