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  ,עמיתי חברי הסגל האקדמי

  
  
  
  

ההנהלות מאיימות . האוניברסיטאות נמצאות במשבר כפול, כפי ששמעתם בודאי בחדשות
מי הודיעו אלא אם כן יקבלו תוספות תקציב וארגוני הסגל האקד, שלא יפתחו את שנת הלימודים

בשורות הבאות  .חתם הסכם שכר חדש לסגל האקדמייאלא אם כן י, כי ישביתו את הלימודים
  .אנסה לתאר בקצרה מדוע אנו נאלצים לנקוט בצעד חמור כזה

, ב מצב המשק דאזקע. 2001הסכם השכר האחרון של הסגל האקדמי נחתם בנובמבר 
ויתרו ארגוני הסגל על חלק מדרישותיהם הצודקות והתוספת שקיבלנו בשעתו פיצתה אותנו על 

תיבדק  2002יברסיטאות הבטיחו בכתב כי במהלך נשיאי האונ. שחיקת השכר באופן חלקי בלבד
העבירה הממשלה את חוק עידוד הצמיחה אשר הקפיא את  2003בשנת ). מכתב מצורף(השחיקה 

  .6-17% - ואף קיצץ בו זמנית כ 2005השכר במשק הציבורי עד יולי 
אולם התברר , שכרם של החוקרים במערכת הביטחון צמוד להלכה לזה של הסגל האקדמי

לעומת כפול מזה , לשנה 1.1% - מעלה את שכר חבר הסגל בכ, כי תוספת שנת וותק בסגל האקדמי
שכרו של מדען , כתוצאה מכך. הדבר נובע ממרכיבי שכר שעליהם לא חל וותק. אצל החוקרים
  .השנים בעשרות אחוזים על זה של חברו הנמצא בסגל האקדמי עולה במשך, העובד כחוקר

אולם מדד , )2006תוספת יוקר ביוני ( 2.1% - עלה שכר הסגל ב, 2001מאז נובמבר 
, לשנה 2% -נתוני בנק ישראל מראים כי השכר במשק גדל ריאלית ב. 11% - המחירים לצרכן עלה ב

במשק הציבורי . 24% -כ קרוב ל"ובסה בשש שנים ,)מעבר למדד( 12.6% -ב או בחישוב מצטבר
הזחילה נובעת בעיקר מהקידום . לשנה 2.5% -י הממונה על השכר ב"קיימת זחילת שכר הנאמדת ע

אין , כפי שידוע לכם, בסגל האקדמי. ות ומפעם לפעם גם מפתיחת דרגות חדשותהאוטומטי בדרג
אין דרגות חדשות והתפלגות חברי הסגל בין הדרגות לא השתנתה , קידום אוטומטי בדרגות

אין כלל זחילת שכר ושכר הסגל נשחק בעיקר , כתוצאה מכך. משמעותית בשנים האחרונות
  .בתקופות שבהן אין תוספת בגין שכר

בתקופה זו  ,)2.5%X6( 15% -ל בתקופה זו ,במשק הציבורי ,הגיעה זחילת השכרכ "בסה
העלה את , 1994הסכם השכר שנחתם בשנת . 20% -עלה השכר במשק הציבורי ב, 5%ובתוספת 

מאז נשחק שכר , אולם. שכר הסגל במידה ניכרת וביטל את השחיקה שחלה בו בעשור הקודם
עלה שכר הסגל האקדמי  97מינואר . כפי שתעיד הטבלה המצורפת, םהסגל לעומת ארגונים אחרי

עלה השכר בתקופה זו , בבנקאות וביטוח). 12/96-6/07(במשק הציבורי  59.3%לעומת , 24.5% -ב
  .125.6% - בלא פחות מ, ובענף החשמל והמים 102.8% -ב

  
  

 
 )ממוצע שכר רבעוני(                                   נתוני בנק ישראל

סגל   

 *אקדמי
מדד 
 מחירים

מינהל 
 ציבורי

משק 
 ציבורי

בנקאות 
 ובטוח

חשמל  
 ומים

 84058532 79104733      96-דצמבר
 1704719248 124807541      07- יוני

 102.8125.6 %24.532.2757.859.3הפרש 
  אין נתונים על השכר הממוצע*
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מ כל "אך הממונה על השכר סירב לנהל מו, מ שכר"בשנתיים האחרונות ניסינו לנהל מו

. 5%סיכמה ההסתדרות על תוספת של , בימים אלו. ד לא סוכם הסכם השכר עם ההסתדרותעו
  , פתרון זהה לבעיות שונות. הממונה על השכר הציע לסגל האקדמי תוספת דומה

ו לפחות א ,ארגוני הסגל האקדמי תובעים פיצוי על השחיקה בשכר הסגל וכן מנגנון שימנע
לא הותירה בידנו ברירה , מדיניותו העיקשת של הממונה על השכר. את השחיקה בעתיד ,יצמצם

בימים הקרובים יערכו אסיפות סגל באוניברסיטאות . ונאלצנו להכריז על סכסוך עבודה ושביתה
אני קורא לכל אחד ואחד מחברי הסגל להשתתף . בהן יתבקש הסגל לאשר את ההחלטות, השונות
הנוכחות באסיפות מדווחת לאוצר ומתורגמת למידת הנכונות שלנו . פת ארגון הסגל שלובאסי

  .להיאבק
נציגי המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי נפגשו פעמים אחדות עם המשנה 

כל עוד , נראה כי האוצר ימשיך לקפוץ את ידו. אולם לצערי ללא שום התקדמות, לממונה על השכר
בעוד ששביתה של ימים ספורים אינה . גל האקדמי נכון לשביתה ממושכתלא יהיה משוכנע שהס
תגרום נזק עצום למשק והאוצר יעשה , שביתה ארוכה שתסכן את הסמסטר, מטרידה את האוצר

חשוב לציין שארגוני הסגל לא תבעו תוספת שכר אלא תיקון השחיקה  .ככל יכולתו להימנע ממנה
אנו נדרוש , אולם אם תכפה עלינו שביתה. שכר בעתיד והכנסת מנגנון שימנע שחיקת 2001 - מ

שכן ברור לנו כי חברי הסגל לא יכולים ואינם רוצים בשביתות , 1997 - תיקון השחיקה החל מ
  .ממושכות חדשות לבקרים

לאוניברסיטאות לנכות את ימי השביתה , ככל הנראה, לשביתה יש גם מחיר והאוצר יורה
, בגובה הניכוי, כי כל חבר סגל שיהיה זקוק להלוואה, כןהמועצה המתאמת דאגה ל. משכרנו

  .יוכל לקבלה, לתקופת השביתה
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