
  תגמול בשכר למרצים מצטיינים

  )אביב-חבר למדעי המחשב באוניברסיטת תל' פרופ(סיון טולדו 

בימים האחרונים הופיעו בתקשורת כתבות מטעות אודות מבנה השכר הנוכחי של המרצים 
" הארץ" לאוקטובר ומאמר המערכת  של 24-של ה" הארץ"-הכתבה של טל לוי ב, למשל(באוניברסיטאות 

הטענה הזו . בכתבות הללו נטען שמבנה השכר הנוכחי אינו כולל תגמול למרצים מצטיינים). מיום קודם
  .אינה נכונה

מבנה השכר של חברי הסגל באוניברסיטאות כולל חמישה מרכיבים דיפרנציאליים שעשויים להסתכם 
לא שני המרכיבים הראשונים נקראים תוספת זמן מ. ליותר משכר הבסיס במקרים של הצטיינות יתרה

התוספות הללו נוצרו בשנות התשעים בעקבות טענה של האוצר שחלק מחברי . ותוספת קריטריונים
התוספות הללו אינן . או אינם פעילים בהוראה ומחקר/הסגל מקדישים זמן ניכר לפעילויות לא אקדמיות ו

פעילויות דיווח של הקדשת זמן מלא למוסד המעסיק ודיווח על אוטומטיות אלא הן ניתנות על בסיס 
הוראה מעבר , פרסום מאמרים, עריכת כתבי עת(אקדמיות ספיציפיות שעליהן ניתן מענק הקריטריונים 

  ).ועוד, לנדרש

תוספת אחת ניתנת לחברי סגל שקיבלו מענק מחקר מקרן . שני המרכיבים הבאים נקראים תוספות מחקר
והאיחוד , גרמניה-ב וישראל"ארה-לאומיות ישראל-הקרנות הדו, כגון הקרן הלאומית למדע, תחרותית
 למי שמפעיל 30%- משכר הבסיס למי שמפעיל מחקר ממומן אחד ו20%התוספת היא בשיעור . האירופי
 מבקשות המחקר 20%-הן מממנות בדרך כלל רק כ; התחרותיות של כל הקרנות הללו גבוהה. שניים

חברי סגל מצטיינים מקבלים את התוספת הזו בעוד שאחרים אינם מקבלים , כךבשל . המוגשות להן
. תוספת המחקר השנייה ניתנת לחברי סגל שמפעילים מחקרים שממומנים על ידי התעשיה. אותה

חבר סגל שמקבל את . התוספת הזו אפילו יותר נדירה מתוספת השכר עבור מענקי מחקר מקרנות
  .50%- להגדיל את משכורתו ביותר מספות יכולהשיעור המקסימאלי של שתי התו

חברי סגל שהמציאו במסגרת מחקרם המצאות . המרכיב הדיפרנציאלי החמישי הוא תמלוגים על המצאות
זוהי תוספת . שחברות מסחריות קנו זכויות שימוש בהן מקבלים חלק מהתמלוגים שהחברות משלמות

  .לשכר שרק מתי מעט זוכים לקבל

יאליים הללו נוצרו כמערכת תמריצים שמשקפת את המטרות הלאומיות של ההשכלה המרכיבים הדיפרנצ
באותה סגל שונות רבה בין חברי המרכיבים הללו אינם נוספים לשכר באופן אוטומטי ויש בגינן . הגבוהה
ובכך נמנעת האפשרות של דרג ניהולי להעניק (הם ניתנים על פי מערכת כללים אחידה ושקופה . דרגה

לא במגזר , אין עוד סקטורים). למי שאינו ראוי להן או שלא להעניק תוספות למי שכן ראוי להןתוספות 
  . שבהן המרכיבים הדיפרנציאליים גבוהים כמו בשכר המרצים, הציבורי ולא בפרטי

  


