
   מאת גדי אריאב– 1' תגובה מס

המתבטא  בסגירת התוכניות " החרפה במאבק" המהלך המכונה –ל "עמיתים למאבק ולחילופי הדוא
 הסולידאריות הפרופסיונאלית היא הנכס העיקרי של קהילת  .תקציביות מעורר קושי לא מבוטל-החוץ

ל הכואב הזה הוא " המטרה של הדוא .באופן חסר אחריות, לטעמי,  בה  הסגל הבכיר וההחלטה הזו פוגעת
 לפינה מאוד לא   )ובודאי אחרים לידי( לכל מי שמוביל את המאבק ותומך בו שהוא דוחק אותי   להבהיר

 ... ל" הדוא  אני מתנצל מראש על אורך .נוחה ויוצרת מצוקה בלתי אפשרית

יכול להיגרם לסגל נזק הפגיעה קלת הדעת מצד מנהיגות השביתה בסגל הפקולטה לניהול והאפשרות ש
 שאני מאוד מקווה –הצעד הזה ומעלה חשש  בלתי הפיך מעורר תמיהה לגבי שיקול הדעת מאחורי

 הקלה על ההדק נובעת מהעובדה שחלוקת הנטל במקרה הזה היא   שהאצבע–שמישהו יטרח להזים אותו 
ואולי "  לניהול   של הפקולטהעד חבר הסגל האחרון"באופן קיצוני וכי הועד מוכן להילחם  בלתי שוויונית
נוחה מהתוכניות היזמיות של פקולטה  של מי שדעתם לא" סגירת חשבונות"קנאה ו, גם מצרות עין

 .לניהול

 היא אינה משרתת – ומתן   הזו אינה עומדת במבחן ההיגיון באף אחד מהמרחבים של משא" החרפה"ה
ן שיוצר מנוף של לחץ על מישהו מבני השיח באופ את האינטרסים שלנו או פוגעת באינטרסים של אחרים

 הפעלת כוח שמגדיר פיתרון או מאלץ את בני השיח שלנו להיכנס איתנו   אין בה אלמנט של, שלנו
למנהלים של הפקולטה   ובודאי לגבי התוכניות–לפחות בחלק מהמקרים ,  ומתן והיא בלתי חוקית  למשא
  . לניהול

תקציביות של מערכת ההשכלה הגבוהה הציבורית אבל אני מכיר אני לא מכיר את כל התוכניות החוץ 
מקרוב את התוכניות למנהלים של הפקולטה לניהול כי הייתי שותף להקמתן ותרמתי ככל יכולתי 

,  מבלי להיכנס לשיקולים האקדמיים שהנחו את הקמת התוכניות השונות .להצלחתן במשך למעלה מעשור
 לחברי    ישיר  היא מאפשרת באופן–פקולטה לניהול היא קריטית  שלהן לרווחת חיי הסגל ב המשמעות

   -- הפקולטה   נמצאת  במעגל השני ".חלטורות"סגל רבים וטובים להימנע מלתור אחר 

 ולהבטיח תמיכה מסוימת במחקר של   חדשים התוכניות מאפשרות לה להתחרות על חברי סגל, מצד אחד
 יכול להיות שבעולם אידיאלי זה  . ולצייד כיתות לימוד ראויות  ריהוט כלל חברי הסגל ומצד שני לחדש

 הפקולטה   הסגל של אבל התוכניות הללו קמו ביוזמת חברי, כמוסד" אוניברסיטה" של ה  תפקידה היה
 במעגל הנהנים   . נוספים ומשאבים  מקורות  ועל מנת ליצורself-helpגם מתוך כוונה של , ותושייתם

גם אם לא מתחשק לאף אחד לשלם ( מוצדק לכשעצמו  "מס" שמטילה  "ניברסיטהאו"השלישי נמצאת ה
 לתוכניות   . כולו  מהתוכניות הללו ואז המקורות הנוספים עומדים לרשות הקמפוס  ההכנסות על...) מס

 בסביבה המאוד  . לתפקד כרגיל  ממשיכים מחקים שחלקם אינם משתתפים  בשביתה ולכן/ קמו מתחרים 
 – שיש לי חשש שהועד לא שקל – פרט אחרון  . רב  התדמיתי הוא של התוכניות הללו הנזקתחרותית 

   , הפסקה בקיץ ללא,  לפחות יש מבנה אקדמי הרמטי והן פועלות כל השנה הוא העובדה שלתוכניות שלנו
   . מהפסקת לימודים  מרחב התאוששות מה שאומר שאין לנו, "גב לגב"ומחזורי הלימודים מתקיימים 

  . סקירת מבנה התוכניות הללו ומשמעותן  עד כאן .הנזק הוא כמעט בלתי הפיך

גם אם נגרם נזק שיורי , מה ההיגיון לפגוע בצורה כל כך חמורה בסגל עצמו:  אינטרסים–שאלה ראשונה 
, לשם שינוי(הבאה תהיה בהתאבדויות חברי הסגל הבכיר   לפי ההיגיון הזה ההחרפה ?"אוניברסיטה"ל

 ).  שוויוני  ח פקולטטילפי מפת

להוראתם באוניברסיטה שנובע  האם כל חברי הסגל הבכיר התבקשו להפסיק כל קשר כלכלי מחוץ
כולל הוראה במסגרות אחרות ,  מהיותם חברי סגל בכיר  מרצים ובעלי מוניטין הנובע, מהיותם מומחים
 בין   ם כל ההכרה בעובדה שאיןבמרכאות כי ע" אוניברסיטה"אני מתייחס ל, אגב (  ?או ייעוץ מקצועי

 בתחילתו – הקהילה האקדמית   האוניברסיטה אינה האויבת של, זהות אינטרסים" אוניברסיטה"הסגל ל
 .) יש לי אינטרס ברור בשגשוגה של האוניברסיטה   .של דבר ובסופו של דבר זהו בייתנו המקצועי



לא ,  ובלוגיקה של ניהול המאבק  קוליםמאחר ואף אחד לא טרח לשתף אותנו בשי:  כוח–שאלה שנייה 
יושבת המומה מול הפצצה שהוטלה הבוקר ולכן " אוניברסיטה" ה  ברור למה הנהגתנו חושבת שהנהלת

    ? אחוזי השחיקה שהועד חישב20-תעלה ממקורותיה את שכרנו ב?  כמו מה בעצם  –תעשה מעשה 
 לאן בדיוק  ? הסמסטר  תבטל את? ת מגןתשבית את האוניברסיטה השבת? תלחץ על האוצר שישב איתנו

 ?כביכול הן מכוונות" נגדה" האוניברסיטה ש  בפרט את הנהלת" החרפה"דוחפות השביתה בכלל וה

לא סגרה את שדה התעופה   הסיבה שההסתדרות ?האם נשקלה חוקיות הצעד הזה:  חוק–שאלה שלישית 
עובדים יכולים  .מעשה כזה אינו חוקיקבע ש במסגרת מאבק ארגון המורים היא שבית הדין לעבודה

 .  מוקנית למחות במסגרת עבודתם וזו זכות

 לפחות בחלק  . מעניין המאבק המקצועי  בפעילות שאינה) למעט פעולות מדודות(הם לא יכולים לפגוע 
 בין תנאי ההעסקה  בתוכניות לבין תנאי ההעסקה האקדמיים  תקציביות אין כל קשר-מהתוכניות החוץ

 ולא הסכם   בשכר שתנאי השוק קובעים,  ההתקשרות היא במסגרת חוזה נפרד . באוניברסיטה  יםהנוהג
 פיטורין ולכן הוא מנותק לחלוטין מתחומי   לא נובעות ממנו זכויות עובדים כמו פנסיה או פיצויי, קיבוצי

תוספת "למורה שמלמד בתוכנית מאבד את הזכות ,  יתר על כן   .המאבק של הסגל האקדמי הבכיר
תעסוקת , כך שמכל זווית שמסתכלים,  שהסכם השכר הקיבוצי מבטיח  "הקדשת זמן מלא

לתלמיד בתוכניות   קל יהיה להערכתי .בתוכניות הללו מנותקת לחלוטין מהשכר האקדמי הרגיל  הסגל
, אחרתעד שלא ישכילו אותי . עוד יותר גדול ואז הנזק הכולל יהיה, האלה להוציא צו מניעה כנגד הועד
גורמת נזק ,  היא בלתי הוגנת כלפי הסגל שמלמד בהן  תקציביות-אני חושב שעצירת התוכניות החוץ

 היא – גרוע מכל  .טעם כמנוף לחץ במאבק הצודק לכשעצמו והיא בלתי חוקית היא חסרת, בעיקר לנו
 .בשוויון נפש לעבור  ועל זה באמת אי אפשר, דוחפת לא מעט חברי סגל אל מחוץ למעגל הסולידאריות

 ... לצאת משליטה אבל נזקי השביתה הזאת באמת מתחילים, ל"סליחה על האורך של הדוא, שוב

  ,כל טוב

  גדי

  

   נתן דסקל– 2' תגובה מס

 שבירת השביתה= סוף הסולידריות 

גדי אריאב סבור כנראה שהפרופסורים מפקולטות אחרות נאלצים לעשות חלטורות כי אין להם   . 1
נאות מלבד משכורתם הצנועה בתוספת המענק הבלתי מספיק של הקדשת זמן מלא מקור הכנסה 

 לא כולם רצים לעשות -לגופו של עניין ). דווקא נשמע כמו עוד נימוק למה להחריף את השביתה(
   אני מניח שהשביתה תפגע. עוסקים במחקר והוראה רוב שעות היום  רובנו, גדי, חלטורות

  .טות כפי שהיא עלולה לפגוע בהכנסות הסגל של הפקולטה לניהול הסגל בכל הפקול  במשכורות

היא לא .  שזו סמכותו  י גוף נבחר"תקציביות התקבלה ע-ההחלטה להפסיק הוראה בתוכניות חוץ  . 2
  ; רצוי  מותר להתווכח ואף. באה בהפתעה כי היו התרעות לרוב

  ).זהו סוף  הסולידריות, כמובן ,ואז(מבחינת החוק מותר גם לסרב להנחיה הזו . זוהי דמוקרטיה

  ?התעופה הלאומי תקציביות אלי בכל זאת אינה משולה לסגירת נמל- השבתת תכניות חוץ  .3

תמצית נשק השביתה היא השבתת מקום העבודה ולפעמים . איננו נאבקים כנגד האוניברסיטה    .4
האוניברסיטה ומייחלים  דווקא בעד  אנחנו). שאולי לא עשה די לרווחת העובדים(פגיעה במעסיק 



מקווה שקברניטי השביתה מחשיבים יעדים אלה כחלק  אני עדיין; שיוחזרו לה תקנים וכספים
  .מדרישותינו

  ,בתקווה שהסולידריות תישמר

  נתן

il.ac.tau.post@dascaln  

  

   מאת רחל גיורא– 3' תגובה מס

 .ע תקשורתי אני מסכימה לחלוטין עם נתןמיד

אין לבוא אליו . הוועד פועל בגיבוי מוחלט שלנו שאותו קיבל שוב באסיפת המליאה האחרונה, ראשית
 אפשר כמובן להעלות רעיונות נוספים וחדשים ולדון   ,ובלי שום קשר. בטענות כאילו לא התיעץ אתנו

   . כאן  כמו שאנחנו עושים, בהם

שאגב צצו באוניברסיטה כמו פטריות אחר , ום סיבה לפסוח על התוכניות החוץ תקציביותאין ש, שנית
עדות לכך , בין השאר, מפני שהן, אלו פיטריות באושות ,מבחינתי. ולאו דווקא בפקולטה לניהול, הגשם

כ גם אנחנו מפריטים "בסה. כמו שעכשיו אנחנו זועקים,  האוניברסיטאות אנחנו לא נגד הפרטת
 שהן מתנהלות תחת   מכיוון, עם ובלי קשר, אבל. לפעמים במחיר ההשכלה עצמה, שכלה הגבוהההה את

אבל מטרתה לדאוג ,  גם בשובתים וגם במוסד שביתה תמיד פוגעת. אין סיבה לא השבית גם אותן, כנפינו
  .לעתידם של מרבית הסטודנטים,  שלנו במקרה, ובעיקר, לעתיד טוב יותר

   רחל

  

   מאת יוסי– 4' תגובה מס

Hi  

Gadi asked an important question: "how exactly will closing the outside program 
advance our cause?"  Neither you nor Nathan answered.  

Gadi's point is that we must think hard about the effectiveness of the steps we take 
and we should take those steps that will help (and understand why they will help) and 
not take steps that will not help.   

Yossi  

spiegel@post.tau.ac.il 

  

  

  



   מאת רחל גיורא– 5' תגובה מס

בכל אופן . לא נראה לי שגם הוא יכול להוכיח את ההפך. רגדי שאל שאלה שקשה לענות עליה ללא מחק
קשה לי לראות איך אנחנו ', דעת קהל'ולצורך הדיון נחשוב על , "אפקטיבי"נניח שאנחנו יודעים מה זה 

זוכים לאהדה כאשר יש לנו סטודנטים שווים יותר ושווים פחות ואלו ששווים יותר וזוכים לחסינות הם 
  .עלי זה לא היה עובד). בלים פחותומק(אלה שמשלמים יותר 

  .ואין קבוצה שלא משלמת על כך, לעומת זאת לסולידריות של קבוצות שונות זו עם זו יש יותר קבלות

  

 Rachel Giora  

http://www.tau.ac.il/~giorar  

  

  

   מאת גדי אריאב– 6' תגובה מס

י לא נלאה מלציין שקיים גוף ידע לא מבוטל בתחום ניהול משא ומתן שאני לא מצאתי שום רמז אנ
  . להכרות איתו באופן שבו המאבק שלנו מנוהל

במבחן התוצאה  .  שלנוcause -במבחן העשייה לא היה שום מאמץ משמעותי ביצירת דעת קהל שתמוך ב
הוא במשקל ) אם בכלל יש(יני בציבור והדיווח עליו לא התעורר בו דיון רצ, המאבק שלנו שקוף לחלוטין

  . נוצה

.  היא בינתיים ברכה לבטלה– אקט כוחני שנועד לכפות את עמדת השובתים על הצד השני –השביתה 
עולם  . 1994זקני הדור אומרים שיש לה ערך מצטבר על פי ההתרשמויות הנוסטלגיות מהשביתה של  

 למשל שביתת הסגל 1994-ב .  לנתח את הסיטואציה מההתחלהההשכלה הגבוהה השתנה כל כך שצריך
 BA -כשיותר מחצי אוכלוסיית לומדי ה. את המאסה הגדולה של לימודי התואר הראשון" סגרה"הבכיר 

י " מההוראה באוניברסיטאות בכלל לא נעשית ע30%- ל80%בכלל לא לומדת באוניברסיטאות ובין 
  . ניחה במקרה הטובהפגיעה של השביתה היא ז, הסגל הבכיר

אבל את המאבק צריך לנהל באופן , צודק ומוצלח יותר, אני מעדיף כמובן כמו כולנו שהעולם יהיה יפה 
  ...  הוא לא–ועל פי כל הסימנים . ריאלי

Gadi Ariav  

Associate Professor  

Management of Technology and Information Systems  

GadiA@tauex.tau.ac.il  

  

  

  

  



   מאת עובדיה עזרא– 7' תגובה מס

 ,אריאב' שלום פרופ

אבל יש לי נסיון עם ) וזו אחת הסיבות שאינני נמנה על צוות המשא ומתן(אין לי נסיון רב במשא ומתן 
מה שלמדתי . של הסגל הזוטר) לדעתי, והמוצלחת(שביתות ארוכות מהמעורבות שלי בשביתה הקודמת 

אבל תרומתם , אז היה שתמיד ימצאו אנשים שחושבים שהם היו מנהלים את המאבק טוב יותר מהועד
שבמקום להתמודד , יתכן אף שהזיקו למאבק בכך שהתישו את הועד. המעשית למאבק היתה מועטה ביותר

  . עם מי שמולו נאלץ לנהל מאבק כנגד מי שהוא אמור ליצג

אומר רק ). והויכוח אינו אישי, אותך אישית איני מכיר(סיון זה לא אכנס להתכתשות עם עמדותיך למוד נ
בתקווה שמגמה זו , שהמגמה המסתמנת מדבריך היא בדיוק זו שמייחל לה מי שלא נכנס איתנו למשא ומתן

  . ותפעיל עליהם לחץ לסיים את השביתה, תתיש את הועדים

מי שחשב שמאבק כזה . אם כי גם לביקורת, זוכים לתמיכה רחבהו, כרגע הועדים נחושים במאבקם
שביתת המורים נמשכת זמן ארוך . כנראה לא מכיר את ההנהלות של האוצר והממשלה, יסתיים מיד

גם הם מגלים אורך רוח ולא . ואין שום מחלוקת לגבי צדקת מאבקם, זוכה לסיקור רחב משלנו, משלנו
אך , תקוותי להצלחת מאבקם אינה קשורה למאבק שלנו. מן קצרמצפים להישגים משמעותיים בפרק ז

  . הציפיות שלי מתוצאות המאבק שלנו גבוהות בהרבה ממה שיושג על ידי המורים

לך אני מציע . גם אם יהיו כאלה שינזקו מכך, ואם יהיה צורך להחריף את המאבק, אז אנו נמשיך להיאבק
  . המאבק או הדרישות הן ריאליותולראות עד כמה צורת ניהול, להתאזר בסבלנות

  עובדיה עזרא

  חבר ועד

  

  

   מאת גדי אלגזי– 8' תגובה מס

. נצטרך לאזור כוח, כדי להחזיק מעמד ביחד, מכאן והלאה. שהשביתה מגיעה לשלב קשה יותראין ספק 
 – שקיבל הסמכה מלאה לכך מאסיפות הסגל והודיע מראש על הצעד –אבל בדיוק לכן צודק הוועד 

  ). הושבתווגם עכשיו לא כולן(תקציביות -התוכניות החוץה להשבית את בהחלט

 זהו בעצם צעד שמגיע – לא רק שיש הצדקה גמורה להשבתה, בבניגוד גמור לדבריו של גדי אריא
סתם "סטודנטים ו, רבים בקמפוס ומחוצה לואנשים עורר שאלות לא מועטות מצד והדבר , באיחור
 כסף המכניסות,  מדוע אינכם משביתים את התוכניות הפרטיות–הוראה את האם אתם משביתים ": אנשים

יום לבין חובותיהם -הנאבקים בין מאמצי הקיום ביום, הפגיעה בסטודנטים הרגיליםלמה מתחילה ? רב
שידם משגת לשלם הרבה יותר תמורה , תקציביות-בתוכניות החוץלומדים  לא ב אבל–האקדמיות 
זכאי למלוא תמיכתנו והוועד , ביתהשא עכשיו מענה ברור עם הרחבת העל השאלות האלה ב? הלימודים

  .בכך

 –שובתים , שאינם מלמדים בתוכניות החוץ תקציביות, איזו מין שביתה היא זו שבה חלק מחברי הסגל
שביתה פירושה ?  ואחרים ממשיכים ללמד ולקבל הכנסה–מתוך מודעות גמורה למחיר הכלכלי הצפוי 

נזקי "אמירה שעכשיו אך אני מתקשה למצוא טעם ב, גדי אריאב, צר לי.  בנטלהתחלקות סולידריות
האם הנזק ? האם הנזקים ללימודיהם של סטודנטים רגילים אינם נחשבים". השביתה יוצאים מכלל שליטה

  ?יוצא מכלל שליטה רק כאשר מגיעים לתוכניות המופרטות



שאינה , שכן הצגתן כישות נפרדת לחלוטין, תקציביות-כאן יש טעם להגיד משהו על התוכניות החוץ
  .בתקציביה ובמאבקי הסגל מוטעית לחלוטין, תלויה בהתרחשויות באוניברסיטה

מגמת האוצר . תקציביות אינן התרופה למשבר של האוניברסיטה אלא מחריפות אותו-התוכניות החוץ
ישנה נכונות : מתאמתושמענו על כך דברים מפורשים מחברי המועצה , בשביתה הנוכחית היא ברורה

 לפירוק הסגל כגוף –ובראש ובראשונה , "רפורמות מבניות" בתנאי שנסכים ל–מסוימת לתיקוני שכר 
פקולטה מול פקולטה ,  חוג מול חוג–מרצים המועסקים בחוזים אישיים ומתחרים ערב רב של סולידרי ל

-התוכניות החוץ. סטרטגיתהישג נקודתי תמורת החלשה א.  על חסדי ההנהלה והאוצר–וזה מול זה 
הן מפרקות את הסגל , בתגובה לחנק הכלכלי מצד האוצר. תקציביות מקדמות את התהליך הזה מבפנים

מי שמועסק בהתאם להסכמים הקיבוציים ומי ,  מי שמלמד בהן ומי שלא–מבפנים למעמדות נפרדים 
הנאבקים , ן סטודנטים רגיליםבי –הסטודנטים הן יוצרות הפליה בין ; שזוכה לשפר את הכנסתו בעזרתן

 ובין הסטודנטים המיוחדים של –כדי לעמוד בקריטריונים אקדמיים אחידים ולהתפרנס בהעדר מילגות 
התוכניות : ואחרון.  ליחס בהתאם לכך– אלה חוקי הכלכלה –המשלמים יותר וזוכים , התוכניות המיוחדות

משום יחסי , ד של תחומי מחקר והוראה מאוחמפרקות בהדרגה את האוניברסיטה כמכלולהמיוחדות 
הוא סופם של חלק " משק הסגור" ה.הכוחות במוסד בכללו ישקפו בהדרגה את מקורות ההכנסה השונים

  . ותחילת הפרטתם של אחרים אל מחוץ למסגרת הכללית–מן החוגים 

 או משיגים מצילים חוגים, שבתוכניות האלה מצילים את האוניברסיטה, ברור לי שיש בינינו שחושבים
התוכניות מרוקנות את האוניברסיטה הציבורית מתוכן ויוצרות ניכור בקרב , אבל בפועל. מימון למילגות

- התוכניות החוץ: ההפך הוא הנכון. מהכנסות רגילות, כל מי שמסתובב כאן ולומד לתארים רגילים
 האוניברסיטה על קודם מורידים את. תקציביות מקדמות מבפנים את תהליך ההפרטה המתקדם מבחוץ

במקום .  ואז שמחים כולם לשתף פעולה בהקמת תוכניות למי שידו משגת–הברכיים בעזרת קיצוצים 
 מפצים על כך בהפרטה של – וזו חייבת להיות דרישתנו העיקרית –להיאבק על הגדלת התקציב הציבורי 

  .ההשכלה הגבוהה

: די להציע תוכנית פרטית לקהל מצומצםתקציביות נעשה שימוש בנכסים ציבוריים כ-בתוכניות החוץ
 כדי להציע השכלה –בתשתיתה הארגונית , בשמה המדעי, המוסדית של האוניברסיטה, בתשתית החומרית

 קראו לזה רפואה – גם כאן בתגובה לחנק תקציבי –חולים -כאשר נוסה הדבר בבתי. למרבה במחיר
. במשאבים של האוניברסיטה הציבוריתגם ההשכלה השחורה משתמשת , כמו הרפואה השחורה. שחורה

החזקים ייהנו ממנה ומשאירים את . היא נותנת שירותים חיוניים לפי רמת הכנסה, כמו הרפואה השחורה
 .החלשים מאחור

 והיא הכרחית למאבק ציבורי אפקטיבי –אם אנו פונים לסולידריות של הסטודנטים בשביתה הזו : בקיצור
,  האם באמת אנחנו יכולים לצפות לתמיכתם של הסטודנטים הרגילים. חייבים לסגור את התקציביות–

כל עוד התוכניות המיוחדות שבהם לומדים בתנאים , שמתרוצצים בין פרנסה ללימודים, המאוגדים
 וזה התנאי הבסיסי עוד יותר –ואם אנו סומכים על סולידריות של הסגל ? ממשיכות לפעול, מיוחדים

ישלם את מחירה , מי שמבקש ליהנות מפירות השביתה ביחד. ביחד, בנטל אז כולנו נושאים –לשביתה 
  .ביחד

  גדי אלגזי


