30.3.20
עובדים יקרים,

הנדון :מימוש הנחיית ות"ת  /משרד החינוך ליציאת עובדים מנהליים לחופשה בתשלום.
לפני כשבועיים הנחו הות"ת ומשרד החינוך את כל המוסדות האקדמיים לעבור להוראה מרחוק,
ולהעסקה חלקית של העובדים המנהליים בשיעור של עד  30%מהעובדים (חלקם בקמפוס וחלקם
בעבודה מהבית) .על יתרת  70%מהעובדים המנהליים לצאת לחופשה בתשלום .
במהלך שבועיים אלה ניסינו לשכנע מספר פעמים את נציגי שני הגופים הללו כי הנחייה זו אינה
מתאימה להפעלת מכללה אקדמית שעברה באופן מלא להוראה מרחוק ,וצריכה לתמוך בסגל אקדמי
ובסטודנטים בתקופה המאתגרת הזאת .צר לי לכתוב כי מאמצינו ,כמו גם מאמצים של מוסדות אקדמיים
אחרים ,לא נשאו פרי.
אתמול הונחינו להעביר למשרד החינוך עד היום (יום ב' ) 30.3 ,בשעה  16.00רשימות שמיות
מפורטות של העובדים שימשיכו להיות מועסקים במשרה מלאה ,וגם את רשימות כלל העובדים.
בשיתוף מלא של מנהלי היחידות השונות ,נבנתה קבוצת העובדים שימשיכו לעבוד .המנהלים קיימו
היום (או יקיימו עוד הערב) שיחה טלפונית עם כל העובדים שיצאו לחופשה מחר ,ובמקביל תישלח
הודעת דוא"ל אישית מטעם משאבי אנוש .היציאה לחופשה תהיה החל ממחר ,יום ג' ה . 31.3.20
אורנים ,כמו כל שאר המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ,הצטרפה להסכם קיבוצי שנחתם בין
ההסתדרות ומשרד האוצר .לפי ההסכם הנ"ל ,העובדים שלא יורשו לעבוד בתקופה זו ייצאו לחופשה
על חשבון ימי החופשה שלהם עד תום חג הפסח ,יום ה'  .16.4.20עובדים שלא עומדת לזכותם יתרה
חיובית של ימי חופשה ,ישהו בחופשה על חשבון ימי חופשה עתידיים.
עוד נקבע כי ההסתדרות והמעסיקים יקימו קרן ימי חופשה משותפת ,כדי לסייע לעובדים שלא צברו
ימי חופשה מספיקים ,וזאת מתוך עקרון של ערבות הדדית ובהתאם לכללים שיעוגנו בהסכם קיבוצי
עתידי.
חשוב לציין כי במהלך חופשת הפסח (  ) 15.4.20 – 8.4.20הקרובה ישהו כל העובדים בחופשה.
כתמיד ,ימי חופשה אלה יהיו על חשבון המכללה.
אנו מקווים שבמהלך ימי חופשה זו שנכפתה על חלקנו מתוקף הנסיבות ועפ"י שיקול דעתם ובסמכותם
של משרדי הממשלה השונים ,נמצא את ההזדמנות לנוח מסערות ההווה ,להתרפק על זיכרונות העבר
ולתכנן עתיד טוב יותר לכולנו.

בברכת ערב שקט,
פרופ' יעל פויס – נשיאה.
קובי אלדר – מנכ"ל.
נילי שפץ  -אמויאל – מנהלת משאבי אנוש.

