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 –אך גם את הסטודנטים ,  בעיקר את ראשי האוניברסיטאות–אחת השאלות המטרידות ביותר 

היא האם ניתן יהיה לקיים את הסמסטר הנוכחי אף , בהקשר של שביתת הסגל הבכיר באוניברסיטאות
ר באוניברסיטת תל אביב ארגון הסגל האקדמי הבכי. או שלא יהיה מנוס מלבטלו, במתכונת מצומצמת

אינו עוסק בסוגיה ) וככל הנראה גם המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות(
ולא , תתקבל בלעדית על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות, לכאן או לכאן, בין היתר משום שהחלטה זו, זו

  . על ידי ארגוני העובדים
אך זה אומר , ובכלל זה את חברי הועד,  את חברי הסגלאין זה אומר שהשאלה אינה מעסיקה

העמדה הנחרצת . שלשאלת ביטול הסמסטר אין שום משקל בשאלה האם להמשיך או לסיים את השביתה
של המועצה המתאמת ושל כל הארגונים בנפרד היא שהשביתה תסתיים רק לאחר השגת הסכם שיבטיח 

אם מטרה זו תושג בזמן .  שחיקה עתידית של השכרומנגנון מוסכם למניעת, פיצוי על שחיקת השכר
  . במהלך הסמסטר הבא, ככל הנראה, אז היא תושג, אם לא. מה טוב, שיאפשר את קיום הסמסטר, סביר

אך קולות דומים נשמעים , בעיקר בתל אביב(הביקורת העיקרית המועלית כרגע כלפי הועדים 
. יא על אי הכללת סוגיות נוספות בשביתה הנוכחיתה) גם על ידי חברי ארגונים באוניברסיטאות אחרות

שהתעלמות מסוגיות אחרות מעיב על , המבקרים טוענים שמצב ההשכלה הגבוהה בארץ חמור כל כך
, סוגיות כגון הניצול המחפיר של הסגל הזוטר בכלל והמורים מן החוץ בפרט, לטענתם. צדקת המאבק
ואף מצב עובדי הקבלן , עבדות והספריותמצב המ, הפגיעה בתשתיות המחקר, קיצוץ התקנים
ההחלטה להתמקד בסוגיית שחיקת השכר . חשובות לא פחות משכר המרצים הבכירים, באוניברסיטאות

  .מגמדת את המשבר בו מצויה ההשכלה הגבוהה בארץ בשנים האחרונות, כסוגייה היחידה בשביתה זו
 גם –ג את השביתה הנוכחית אין בביקורת זו כדי להצי, ברם. יתכן והצדק עם המבקרים

זכותו של כל שכיר העובד ללא הסכם עבודה תקף לשבות עד .  כבלתי מוצדקת–במתכונתה הנוכחית 
בשנת , כזכור, ההסכם לפיו עובדים כרגע חברי הסגל האקדמי הבכיר פקע. לחתימה של הסכם חדש

ללא קשר לחוליים ,  זומוצדק יהיה מבחינתו לדרוש תיקון שחיקה, אם שכרו של עובד נשחק. 2003
. ואיש אינו צריך להתנצל על כך שהוא שובת על שכר, אין זו בושה. והעוולות האחרים במקום עבודתו

אך אין גם בכוונתה לנסות , אין בעמדת המועצה המתאמת התכחשות לסוגיות האחרות המצריכות תיקון
  . בשביתה אחת...) המון, כאמור, ויש(ולתקן את כל הדרוש תיקון 
הדבר לא , שגם אם  תתקבלנה כל דרישות השכר שמעלה המועצה המתאמת, יטענו המבקרים

את המשבר , ברם. יתכן וגם כאן הצדק אתם. ישנה במאומה את מצבה הנואש של ההשכלה הגבוהה בארץ
האחריות , כמו כן. משרד האוצר: בהשכלה הגבוהה לא יצרו המרצים אלא בעיקר מי שעומד מולם כרגע

אלא יותר של ראשי , השכלה הגבוהה אינה בלעדית של אנשי הסגל האקדמי הבכירלשיקום ה
התפקיד העיקרי של ארגוני הסגל הבכיר הוא לא לסיים את המאבק . ובעיקר של האוצר, האוניברסיטאות

סיום מוצלח של השביתה מוגבלת היעדים . הכולל לשיפור מצבן של האוניברסיטאות עם תום השביתה
הרחבת טווח היעדים יקטין את .  פתח לתיקון עוולות ועיוותים נוספים בהשכלה הגבוההיפתח, הנוכחית

  . גם לא תוספות שכר, ואפשר שלא יושג בה מאום, סיכויי הצלחתה
חשוב לזכור שנושא השכר הוא הנושא היחידי כמעט שעליו אין שום מחלוקת בקרב חברי הסגל 

לא יהיה סיכוי לגבש תמיכה עתידית בשום מאבק , יכשלאם המאבק הנוכחי . הבכיר בכל האוניברסיטאות
, על אף הביקורת שהיא מעלה, הגבלת השביתה לתחום צר זה. שמן הסתם יזכה לפחות תמיכה, אחר

, מה שנדרש מהסגל הבכיר כרגע הוא אורך רוח. מאפשרת עמידה איתנה ובלתי מתפשרת מול האוצר
בשל החשש , מי שסבלנותם עלולה לפקוע בקרוב. פעובש, בינתיים, את זה יש.  התמדה וכושר עמידה

, יתפוס המאבק תאוצה ועוצמה, אני מניח, או אז. לביטול הסמסטר הם ראשי האוניברסיטאות והסטודנטים
  .       והן במשא ומתן, הן בתקשורת ובדעת הקהל

 .זאת על ראשי האוניברסיטאות להחליט? מה יהא על הסמסטר אם המאבק ימשך עוד זמן רב
אבל על פני , נכון שאבדן סמסטר אחד נראה מחיר כבד מאד ביחס לשנת לימודים אחת ואף לתואר מלא

שמשך השהות שלהם באוניברסיטה נמדד , תקופה ארוכה הוא מחיר ששווה לשלם מבחינת חברי הסגל
ששעון כדאי שיבין , אז אם מישהו כרגע עדיין שאנן נוכח השביתה. כולל תקופת הגמלאות, בעשרות שנים

החול ההולך ואוזל של הסמסטר מאיים על חברי הסגל השובתים הרבה פחות מאשר על כל גורם אחר 
  . במערכת ההשכלה הגבוהה

  הכותב הוא חבר ועד הסגל הבכיר באוניברסיטת תל אביב


