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          ,שלוםרבקה 

 

 .מאכזבת 10.11.2011מיום תשובתך 

הרי שככל שמדובר בחוות דעת , "עוץ משפטייבהתאם לי" השכר נעשהניכוי מאחר וכתבת ש, ראשית

ח המבקר "אני מקווה שאינך מתכוונת לדו .הזו לרשותנואת חוות הדעת עמידי אודה לך אם ת, כתובה

לא על פי , לא על פי מעמדו התקנוני. כלל וכלל לא .תמשפטידעת שהרי הוא אינו חוות , 2004 -מ 

 .תכניו

 

ונכון היה טוב המובאת בפיסקה השלישית למכתבך  את ההתחשבנות עם הביטוח הלאומי, שנית

למעביד עלויות שלא היו לעבור על החוק תיצור  בחירתו של העובדאין סיבה ש" . זירהמחוץ ללהותיר 

 :וגם לעשות סדר בדברים, א לחלוק עלייךאלאין לי . כך כתבת, "לו שירת העובד במילואים נגרמות

לא  , מאסרשבוע הבגין מלא שכר לנדו ' לפרופלו שילמה , מהפחתת השכרהאוניברסיטה נמנעה לו 

מאחר , לקבל תגמולי מילואיםהיא לא היתה זכאית ש אמנם נכון. היה נגרם לה כל חסרון כיס

יא גם לא היתה נזקקת אבל ה  ,שירות מילואיםל, על פי חוק הביטוח הלאומי, אינו נחשב מאסר ש

להחזיר לו את הם נועדו . לפצות את המעביד על הפסדיומטרת התגמולים היא  .כלל לתגמולים הללו

נגרם  וכי איזה הפסד . לא זה המצב במקרה שכאן. השכר ששילם לעובד מבלי שנהנה מפירות עבודתו

השלים את , במכתבך האחרוןהאמור  גם לפי , עידן לנדו' הרי פרופ ? לאוניברסיטה בתרחיש שבפנינו 

וממילא לא נגרם לה  חיצונימורה שירותי נאלצה  לשכור האוניברסיטה לא . מטלות ההוראה שלו

 .הפסד כספי כלשהו

במכתבי הדברים נאמרו  רכבמהות המחקר והעדר זיקתו לשעון הנוכחות או לסביבה הפיסית  בענין

 .לא אחזור עליהםו 1.11.2011מיום 

 

ורמליים של הפימוקים נמסך הסתתר מאחורי ראוי היה שהאוניברסיטה לא ת - וזה העיקר ,שלישית

, פה מלאב, ראוי היה שהאוניברסיטה תצהיר . ולא תתחפר במהלכיה השגוייםשכר ותגמולי מילואים 

 :הגינותכנות ובב

 לנדו' עם פרופלא את חשבון הכיס עשתה ש. 

 וממניעים שונים לנדו באה ממקום אחר ' ופהתחשבנותה עם פרש. 

 

 

 

 

 גל האקדמי הבכיררגון הסא
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לא ו ,הסגלעצומת עשרות חברי /והן במכתב 1.11.11הן במכתבי מיום , גם על כך כבר נאמרו הדברים

 לו היתה מבצעת עתה את החשבון האחד והיחידהאוניברסיטה איפוא עושה ה תטוב הי .נחזור עליהם

ונזקיה הדיה  הסאגה שמקצתשלנו מן המוסד  חסכת או אז היתה נ !חשבון הנפש: שהיא מחוייבת לו

שרוחשים חברי אמון מכרסמת קשות בובמוסד את האווירה  סאגה שמעכירה, הפיכיםהיו לבלתי  כבר

 .והסגל להנהלת

היינו מהלכים נוספים מהם נקוט בטרם נ, נמתין לביטול הגזירה המיותרת הזו, נמתין לתשובתך

  .להימנעחפצים עד מאד 

 ב ב ר כ ה                                                                             

    

                                                                                                               
 
 

 מונדמיכאל ' פרופ                                                                                                                                    

 ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר"יו                                                                                                            

 

 :העתקים

 י הכהןצב' פרופ, רקטור האוניברסיטה

 מר דוד ברקת , ל האוניברסיטה”מנכ


