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הנהלת האגודה הסוציולוגית הישראלית מברכת בשם חבריה את הקהילה האקדמית על התגייסותה המהירה להפעלת הלימודים
מרחוק והצלת שנת הלימודים .במאמץ זה שיתפו פעולה כל הגורמים באוניברסיטאות והמכללות :ההנהלות ,סגל ההוראה הבכיר והזוטר,
הסגל המנהלי והטכני ,והסטודנטים .ראויים לציון מיוחד הם אנשי המחשבים אשר הכשירו במהירות גם את המרצים וגם את הסטודנטים
להתנהל בתנאי חירום ולקיים שיעורים בטכנולוגיות שלא היו מוכרות גם להם .אנו רוצים לשבח גם את הסטודנטים.ות ,אשר עשו
מאמץ להשתתף בשיעורים המקוונים ,למרות הפגיעה הכלכלית החמורה בהן.ם ,בהיותם.ן מועסקים ומועסקות בעבודות זמניות שלא
יזכו אותן.ם לפיצוי הולם מהמדינה.
אנחנו רואים בהתגייסות הקהילה האקדמית להצלת שנת הלימודים תרומה חשובה למשק ,היות שאובדן השנה היה גוזל מהמשק
דור שלם של כוח עבודה צעיר ומיומן שיהיה חיוני ביותר להתאוששות הכלכלה לאחר המשבר .אובדן שנת הלימודים היה עולה כסף
רב לאוצר ,להחזר שכר הלימוד שכבר שילמו הסטודנטים עבור השנה כולה.
למרות תרומה ייחודית זאת ,אנחנו רואים בחומרה את התנהגות משרד האוצר ,אשר כפה על האוניברסיטאות והמכללות ועל
עובדיהן קיצוץ דראסטי בלתי מחויב המציאות .במק ום לעודד את האוניברסיטאות והמכללות להמשיך לקיים את שנת הלימודים ,פגע
משרד האוצר בתקציב ההשכלה הגבוהה פגע בעובדים ובעובדות ובשכרם.ן ,בראש וראשונה בסגל המנהלי והטכני ובסגל הזוטר אשר
נכפה עליהם.ן לצאת לחופשה על חשבון ימי החופשה שלהם.ן .כפיית ההוצאה לחופשה של  70%מהסגל המנהלי והטכני ,ושל הסגל
הזוטר ואיסור העבודה מהבית מהווה פגיעה קשה כלכלית ומוראלית ,וחבלה קשה בתפקוד האוניברסיטאות והמכללות בהוראה מקוונת
מהבית .הדבר נעשה דווקא בעת שכל מערכת ההשכלה הגבוהה התגייסה בשיתוף פעולה מרשים להציל את שנת הלימודים ,ובכך לתרום
את תרומתנו למשק ולסיכויי ההתאוששות לאחר המשבר.
אנחנו מבקשים ומבקשות להדגיש כי כל עובדי המערכת נחוצים לקיום הסדיר של הפעילות האקדמית מהבית ,בהוראה,
במחקר ,ובאדמיניסטרציה .כל מערכת ההשכלה הגבוהה מסוגלת להסתגל לתפקוד מהבית בימי חירום אלה .אנחנו חוששים כי משרד
האוצר מבקש בימי מצוקה אלה לבצע תוכניות ישנות לקיצוץ תקציבי ההשכלה הגבוהה.
אנו קובעים כי משבר הקורונה איננו ההזדמנות לבצע מחטף לקיצוץ תקציבי ולפגיעה בשכר העובדים ובתקציבי המחקר כפי
שנכפה על המכללות .להיפך ,זאת העת להזרים משאבים ,ולא לבצע קיצוצים ופגיעה בעובדים החלשים ביותר במערכת .זאת העת
לעודד את ההתגייסות של כלל הקהילה ואת הסולידריות בתוכה ,ולא לפלג את העובדים והעובדות בין הסגל הבכיר לכל שאר העובדים.
אנחנו קוראים וקוראות לפקידי האוצר ולראש הממשלה להתעשת ,להכיר בגודל השעה והמצוקה שהיא יוצרת ,לבטל את
הק יצוצים בתקציב ובכוח אדם ולאפשר למערכת ההשכלה הגבוהה להמשיך לעבוד באותה רמת הצטיינות שאנחנו רגילים לה בימים
רגילים .אלה אינם ימים רגילים ,ובוודאי אינם ימים לניצול שעת הכושר של התלות של כולנו במדינה ,ורצוננו הכן להתגייס במאבק
בסכנה האמיתית ,שאינם העובדים אלא וירוס הקורונה המתפשט וגובה קורבנות אדם.
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