
  !כל הכח לסנאטים
  

במסגרת המשא ומתן המתנהל בימים אלו ליישוב סכסוך העבודה של הסגל הבכיר 

באוניברסיטאות שבים נציגי האוצר ומעלים את הדרישה לרפורמה  המיועדת להעצים 

הגמישות הניהולית לה הם מתכוונים היא אותה העברת . את הגמישות הניהולית

 ובראש ובראשונה הסנאטים של –לה האקדמית סמכויות מהגופים המיצגים את הקהי

  . להנהלה במתכונת הנהוגה בחברות ציבוריות ועסקיות-האוניברסיטאות  

  

בעשור האחרון נכפו על  האוניברסיטאות  על ידי האוצר סדרה של שינויים מבניים  

ורגולטוריים  שנטלו מן הסגל האקדמי את  היכולת שהיתה לו לקבוע כיצד יתנהלו 

הוכפפו הנהלות  , במקביל להעמקת הגמישות הניהולית, בעשור זה. רסיטאותהאוניב

האוניברסיטאות לפקידי האוצר ובוטלה לחלוטין האוטונומיה הניהולית של 

אולם למרבה הפלא שינויים אלו לא שיפרו את מצבן של . האוניברסיטאות

.  וכחיהאוניברסיטאות אלא דרדרו אותן לשפל חסר תקדים ששיאו הוא במשבר הנ

והכפפת האוניברסיטאות לפקידי , גמישות ניהולית, במקביל להנהגת ניהול הירארכי

השינויים שהונהגו בלחץ . חלה התדרדרות כללית במערכת האוניברסיטאית, האוצר

האוצר לא רק שלא קידמו את המערכת אלא גרמו לצמצום  בתקני הסגל האקדמי  

ר התקנים של הטכניון ומכון וייצמן  שווה למספ– תקנים 800- צומצמו כ1997- מ(

לצמצום במספר שעות הלימוד , "שאין להם ביקוש"לסגירתם  של חוגים , )ביחד

למעבר מהוראה בקבוצות קטנות ללימוד בקורסים המוניים ,  ובהצע הקורסים

  . ומעל לכל לאותה בריחת מוחות מואצת עליה מלינים כולם, מאוכלסים בצפיפות

  

פקידי האוצר מוכנים להציע . לים את הרס האוניברסיטאותכעת מבקש האוצר להש

לסגל האקדמי כאתנן הסכם שכר נדיב אם רק יסכימו לאפשר לאוצר להשלים את  

, הנהגת חוזים אישיים, פקידי האוצר דורשים את ביטול הקביעות האקדמית. מלאכתו

נה וכהנה ועוד כה, תשלום שכר שונה לסגל אקדמי בתחומים שונים לפי דרישות השוק

במהלך זה מנסה האוצר להביא להסרת  המכשול האחרון בדרך .  שינויים כיוצא באלו

למימוש חזון האוניברסיטה המתנהלת ביעילות שאין משלה ובגמישות ניהולית על ידי 

אם יאפשרו לאוצר להנהיג .  ארגוני הסגל האקדמי–הנהלה הכפופה לפקידי האוצר 

ספק שהדבר יביא להעלמותם של ההסכמים את השינויים שהוא מבקש אין כל 

חברי הסגל האקדמי ימצאו את עצמם איש . הקיבוציים ולהתפוררותם של ארגוני הסגל



בסביבה . העדר קביעות ושכר דיפרנציאלי, איש לנפש בעולם  של חוזים אישיים

  .שכזאת  אין מקום לארגוני עובדים המבוססים על סולידריות

  

ו יש לסכל ואף לנסות ולשקם את האוטונומיה האקדמית את התהליכים המסוכנים הלל

יש לצמצם את מעורבותם של פקידי האוצר בניהול השוטף של האוניברסיטאות . 

ומעבר לכל להחזיר את הסמכויות הניהוליות למוסדות האקדמיים ובראשם  

שהוא הפורום  הכולל את הפרופסורים הבכירים באוניברסיטה , הסנאט. הסנאטים

צריך לחזור ולתפוס את מקומו הראוי בראש המבנה , ל האינטרס האקדמיואמון ע

  .הניהולי

  

  ר ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת תל אביב"בן ציון מוניץ הוא יו' פרופ

  

 


