
  מ"מהמודעה בעיתון לאסיפות הסגל ומשם לשולחן המו
  

עומדת או תעמוד , המוצדקת לחלוטין מנקודת המבט של שחיקת השכר ויחסי העבודה, השביתה שלנו
הוועד שלנו והמועצה המתאמת הארצית קיבלו החלטה אמיצה ונכונה לצאת . בקרוב בפני צמתים מכריעים

ת הסטודנטים בשנה שעברה ולפני מאבקי הסטודנטים אחרי שבית, למאבק בראשית שנת הלימודים
, אבל אחרי שנים של שחיקה והמתנה ודחיות, זאת לא החלטה קלה. הצפויים להתחדש בסמסטר השני

  .כי שפה אחרת לא מבינים בממשלה, השביתה הייתה חייבת לפרוץ
שהכילה את , בכירהמודעה המצוינת שלנו בעיתון כסגל : השבוע היו סימני התקרבות עם הסגל הזוטר

הדרישות העקרוניות להחזרת תקציבים לאוניברסיטאות ולשיפור משמעותי בתנאי ההעסקה של הסגל 
הכרזת הסגל הזוטר על סכסוך עבודה והעצרת שהתקיימה בשיתוף עם ;  בצד תביעת השכר שלנו–הזוטר 

ושבירת זכויות העובדים וכללה ביטויים מאוד ברורים של התנגדות לתהליכי ההפרטה , אגודת הסטודנטים
  ".המרצים מין החוץ"הניסיון המאוד מסובך אך החיוני לארגן את ; והסטודנטים בהשכלה הגבוהה

הסתירות , ובשיחות שונות עולים הקשיים, ואפילו בעצרת, באסיפות של הסגלים, מהצד השני, אבל
 ולעתים אלה הם ניגודי  לעתים אלה ניגודי אינטרסים או ניואנסים אמיתיים–וניגודי האינטרסים 

  .שלצערנו יש מי שמתעקשים להבליט ולחדד, אינטרסים מזויפים או פתירים
שבו הישג מיידי שלנו בתחום השכר יהפוך לתבוסה שלנו כאיגוד , "יש מצב", האמת היא שיש תסריט

ת זו גם תהיה תבוסה נוספ. ותבוסה בתחום יחסי העבודה העתידיים באוניברסיטאות, בטווח הארוך
עם כל צדקת התביעות . אשר נמצאת בנסיגה מתמדת ומדאיגה בשנים האחרונות, לאוניברסיטה הציבורית

בשבוע השני של השביתה . אסור לנו להגיע להישג ללא שינוי משמעותי במצבו של הסגל הזוטר, שלנו
 נמשך שחלק לא מבוטל מההוראה באוניברסיטה, באוניברסיטאות אחרות אף יותר מאצלנו, כבר ברור

באסיפות הסגלים גם באו לידי ביטוי הניכור . באמצעות עבודתם של אנשי הסגל הזוטר והמורים מין החוץ
ללא אחדות בין כלל המורים . של הסגל הזוטר כלפינו, המוצדקים מבחינות מסוימות, וחוסר האמון

זימות השכר אבל מובטח לנו שלא נוכל לעצור את מ, באוניברסיטה נוכל להשיג אולי הישג השנה
ובסופו של דבר את שחיקת כוחנו כעובדים מאוגדים המסוגלים לפעול כקולקטיב , הדיפרנציאלי של שוחט

כתוצאה מריבוי ,  ככוח הוראה באוניברסיטה תלך ותצטמצם,המרצים התקניים, המרכזיות שלנו. מקצועי
המעורבות של חלק מהמרצים הבכירים בכל , מצד שני. צורות העסקה אחרות וצמצום מתמיד בתקנים

תקציביות ועסקי אוויר מופרטים שמתפתחים באוניברסיטה מבטיחה שחלק כבר זוכים -מיני תוכניות חוץ
עם המשך ההתפתחות והפריחה של תוכניות , רחוק-תקו בעתיד הלאלהכנסות שכר נוספות והם ילכו ויתנ

  . מהסכמי השכר הקולקטיביים, תקציביות ומיוחדות למיניהן-חוץ
שהתחייבות הממשלה בעקבות יום השביתה בשנה שעברה שלא ליישם את שוחט ללא , טועה מי שחושב

זוהי מטרתם : ורר את הסגלבאוצר נחושים בדעתם לפ. דיון והסכמה איתנו עומדת לנו כסלע איתן
ברפורמות קטנות , לאט לאט,  יותר מזה.בין אם במסגרת המלצות ועדת שוחט או בלעדיה, האסטרטגית

תוכניות חוץ . נוצרת מציאות הולכת וגוברת של דיפרנציאציה בשכר ובהזדמנויות בינינו, וביוזמות שונות
  ?תקציביות ותוכניות מיוחדות כבר הזכרנו

לניסיון מקיף לבלום את תהליך ההידרדרות של , ים השביתה הזאת היא הזדמנות לתיקוןבמובנים מסוימ
? האם נוכל לשלב את תביעות הסגל הזוטר כחלק מתביעותינו. האוניברסיטאות כאוניברסיטאות ציבוריות

האם נוכל לבנות שותפות אסטרטגית המבוססת על מאבק משותף ואמון בין כל השותפים להוראה 
האם נוכל לעמוד בהמשך השנה יחד עם כל קהילת האוניברסיטה כנגד הניסיונות ליישם ? טהבאוניברסי

מדיפרנציאציה , משכר הלימוד,  ולא משנה מהיכן יתחילו הניסיונות–ליברלית -את תפיסת שוחט הניאו
ולהציע תוכנית , כלל המלמדים באוניברסיטה, האם נוכל לעמוד מאוחדים? כזאת או אחרת בשכר שלנו

על שחרורה של ההשכלה מכללי השוק , סטרטגית לאוניברסיטה שמבוססת על שמירה אופייה הציבוריא
  ?ועל שמירה על החופש האקדמי
אבל איך נראית האוניברסיטה ומה אופייה הם גם חלק , עקרוניים מאוד, תנאי השכר שלנו חשובים מאוד

כסף מזומן , ים כל מיני תוספות שכרהאוצר מוכן כיום להציע לכל מיני סקטור. מתנאי העבודה שלנו
זה . ובלבד שיסכימו לרפורמות שיהרסו אותם ויפוררו אותם כעובדים מאורגנים וכסקטור ציבורי, ממש

גם לנו אסור להקריב את תנאי העבודה . במידה מסוימת הסיפור שמאחורי סכסוך המורים התיכוניים
זה עלול להיות . אורגנים בתמורה לתוספת שכרהעתידיים שלנו ואת יכולתנו להמשיך לתפקד כעובדים מ

לעבר שותפות משמעותית יותר עם , חיוני להתקדם עוד בכיוון בו זזנו השבוע, לכן. ההישג האחרון שלנו
  .הסגל הזוטר והמרצים מין החוץ

  היסטוריה כללית, ר חררדו לייבנר"ד


