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בכוונה תחילה
 היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל-אביב –

כרוניקה של ניצול ומאבק עובדים

 מיכל אלון*

א. מבוא ורקע היסטורי

 העסקת המורים ביחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל אביב עד שנת 2009, ובמידה
 רבה גם לאחר מכן, מהווה דוגמא לדפוס העסקה פוגעני שהולך ונעשה רווח יותר ויותר
במנגנוני מאופיין  זה  העסקה  דפוס  בפרט.  ובאוניברסיטאות  בכלל  הישראלית   בחברה 
 החלשה ודיכוי שונים הפועלים לבידוד העובדים, למניעת מידע מהם, להתשתם, וליצירת
הכספי המשבר  של  תחילתו  מאז  זכויותיהם.  על  לעמוד  מהם  המונעים  ותנאים   אווירה 
ואפשרו מואצת  בצורה  אלה  מנגנונים  יושמו  האלפיים,  שנות  בתחילת   באוניברסיטאות 
 להנהלת האוניברסיטה לפגוע בעובדים ביתר קלות. משנת 2009 רוככו חלק ממנגנונים

 אלה, אך אחרים מתמידים גם כיום.

בעלות והן  עובדים  של  עבודה  בתנאי  לפגיעה  מעבר  חורגות  זה  תהליך  של   תוצאותיו 
 השלכות גם במישור האקדמי, המקצועי, המוראלי, הנפשי והכלכלי. כל אלה גרמו לפגיעה
 אנושה במרקם שלם של עשייה והישגים. הפגיעה התרחשה במעגלים הולכים ומתרחבים:
 ראשונים ניזוקו מורי היחידה, נהרס מערך רב-שנים של סולידאריות ושל יחסי עבודה בין
 המורים לבין עצמם, בין הסקטורים השונים של המורים, בין המורים לבין הנהלת היחידה
איכות עקב  הסטודנטים  נפגעו  הבא  הנזק  בגל  האוניברסיטה.  הנהלת  לבין  היחידה   ובין 
היותר בטווח  נפגם.  בה  ההכשרה  האקדמית שהליך  המערכת  ונפגעה  הנפגמת,   ההוראה 
 רחוק נגרע חלקה של החברה הקולטת אליה את "התוצר הפגום" של התהליך הזה – בוגרי

אוניברסיטה פחות משכילים ופחות מיומנים.

המונעת, מערכים,  חפה  ארגונית  התנהלות  של  דינאמיקה  לתאר  בכוונתי  זה   במאמר 
 לצד גורמים אחרים, על ידי שאיפה בלתי מתפשרת ל"התייעלות", כלומר חיסכון כספי
 )מיידי( למוסד תוך פגיעה בעובדים ועל חשבונם. התהליך שעבר על היחידה ללימודי
 שפות ממחיש כבר כיום את התוצאות ההרסניות של התנהלות ארגונית כוחנית בסביבה

 אקדמית.
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 המשבר שעבר על היחידה לשפות מדגים באופן הממשי ביותר גם את ירידת ערכם של מדעי
הדיסציפלינות למען  והקרבתם  ובאקדמיה,  הישראלית  בחברה  רווחיים"  ה"בלתי   הרוח 
ומורה נאור  והתכניות החוץ תקציביות. האוניברסיטה, שאמורה להיות מוסד   הרווחיות, 
 דרך ערכי, הפכה לארגון הפועל כמו תאגיד עסקי המונחה על ידי שיקולי כדאיות כלכלית

קצרת טווח.

 היחידה ללימודי שפות משרתת את כל החוגים באוניברסיטה, ומלמדים בה כחמש עשרה
 שפות2, בנוסף ללימוד אנגלית אקדמית ברמות שונות. הקורסים בשפות הזרות מאפשרים
ומחקריהם, לימודיהם  לצורך  להם  הדרושות  בשפות  להשתלם  ולחוקרים   לסטודנטים 
יכולותיהם ולהרחיב את   ומאפשרים לסטודנטים המעוניינים בכך להעשיר את השכלתם 
 כתוצאה מרכישת שפה זרה נוספת. רבים מהחוקרים הבולטים בסגל האוניברסיטה היום

 הם תלמידים לשעבר של מורי היחידה ללימודי שפות.

את לשפר  מספקת,  אינה  באנגלית  שרמתם  לסטודנטים  מאפשרים  האנגלית   לימודי 
בעולם האנגלית  השפה  חשיבות  על  חולק  אין  זו.  בשפה  טקסטים  לקרוא   יכולתם 
בינלאומית. לתקשורת  הכרחי  תנאי  היותה  ועל  האקדמי,  בעולם  וחומר  קל   המודרני, 
ופיתוח  ההוראה ביחידה כוללת הרכשה של מיומנויות לימוד אינטר-דיסציפלינאריות 
בקורסים אותן.  המספק  אחר  חוג  שום  באוניברסיטה  שאין  אקדמית,  אוריינות   של 
 המתקדמים לאנגלית הסטודנטים לומדים מיומנויות מחקר, שימוש בספרייה, התמודדות
 עם טקסטים מדעיים מורכבים, קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית באנגלית. במובן זה
 לימודי האנגלית מהווים עבור הסטודנטים מעין "לימודי הישרדות אקדמית", הישימים
בתרומה לחשיבותו  ערוך  שאין  כלי  היחידה  מהווה  בזאת  בעברית.  ללימודיהם   גם 
 לניידות חברתית )social mobility(. הסטודנטים הנזקקים ביותר לקורסים באנגלית
 הם סטודנטים מעיירות פיתוח, עולים חדשים, בני מיעוטים, ואחרים, שהוריהם לא היו
 מסוגלים לשלוח אותם לקורסי קיץ ללימוד אנגלית, לממן להם שיעורים פרטיים, או

 לאפשר להם שהות בארץ דוברת אנגלית.

 צוות היחידה ללימודי שפות מונה כארבעים מורים, כשליש מהם בעלי תואר דוקטור והשאר
 בעלי תואר שני. כל המורים הם בעלי שנות ותק רבות ביחידה. מרבית המורים הינן נשים.
 בסקר איכות ההוראה המתקיים באוניברסיטה פעמיים בשנה, משיגים מורי היחידה באופן
 עקבי את ההערכות הגבוהות ביותר באוניברסיטה. בנוסף לעבודת ההוראה, עוסקים רבים
ליחידה אקדמיים.  פרסומים  ומפרסמים  מקצועיים,  בכנסים  מופיעים  במחקר,   מהמורים 

 מוניטין מצוין בישראל ובחו"ל.

הייתה באופן מסורתי חלק מהפקולטה למדעי הרוח3, אך מאחר ללימודי שפות   היחידה 
 שמעולם לא הוגדרה כחוג אקדמי רגיל, אין באפשרותה להעניק תארים אקדמיים. בנוסף,
עלומים. הם  החלפתו,  גם  כמו  היחידה,  ראש  למינוי  והקריטריונים  השיקולים,   הנוהל, 
 בניגוד למקובל בחוגים באוניברסיטה, לא מתחייבת ולא מתנהלת רוטציה בהנהלת היחידה.
 בתפקיד ראש היחידה שמשה במשך תקופה מאוד ממושכת מורה לאנגלית במעמד של סגל
 אקדמי בכיר. השקיפות הרצויה בניהול התהליכים הדמוקרטיים באוניברסיטה, והמהווה
 אבן יסוד לכל מעשה מחקר אקדמי נעלמה כאן ואיש לא מחה. ההיסטוריה של היחידה,
ההעסקה מבנה  ובעיקר  הרוח  למדעי  לפקולטה  שלה  הדוקה  והלא  העמומה   ההשתייכות 

הבעייתי שלה הם זרעי הפורענות שהולידו את המשבר.
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ב. צורות העסקה
הדירוג" "פירמידת  בתחתית  העסקה:  צורות  מחמש  באחת  מועסקים  ביחידה   המורים 
 נמצאים מורים המועסקים "לפי שעות", ובראש הפירמידה − מורים חברי הסגל האקדמי
המעניקה דרגה  בכיר,  מרצה  לדרגת  בדרגתם  המקבילים  המקביל,  במסלול   הבכיר 
 קביעות. במשך שנים התקבע ביחידה מסלול קידום שתחילתו בצורת העסקה פוגענית,
 שהלכה והשתפרה ככל שהמורה קודם בדרגה, כלומר ככל שעבר מצורת העסקה אחת
העלאת העבודה:  תנאי  בהטבות משמעותיות של  התבטא  כזה  קידום  כל   לזו שמעליה. 
 שכר, תוספת הטבות, והפחתה במכסת שעות ההוראה. מורים בתחילת דרכם ביחידה −
 אפילו אם הגיעו אליה עם הישגים אקדמיים וניסיון הוראה רב שרכשו במוסדות אחרים
זכויות בסיסיות, ניאותו )בחוסר ברירה( להתחיל את עבודתם בתנאים קשים וללא   − 
 שכן הובטח להם שעם הקידום הצפוי ישתפרו התנאים. תקוותם זו לקידום נסמכה על
במסמך גובתה  לא  אך  ותיקים,  עמיתים  של  במצבם  התבוננות  ועל  פה  בעל   הבטחות 
 חוזי שקוף והוגן, או בקיומו של תקנון כללי המפרט קריטריונים לקידום, מציב מטרות
 ויעדים, וקובע מנגנוני הערכה. איש מהם לא זכה לקבל איזושהי התחייבות פורמאלית
זה. רבים מעובדי היחידה הינם עולים, וחלקם אינו דובר עברית על  מהמעסיק בעניין 
המסמכים את  לאשורם(  ולהבין  לקרוא  מסוגלים  היו  לא  )או  קראו  לא  רובם   בוריה. 
 שעליהם חתמו )ובעצם אולצו לחתום(, ולא תמיד הבינו את ההבדל בין צורת ההעסקה

שלהם לזו של עמיתיהם.

1. העסקה "לפי שעות"

 כאמור, רוב המורים התחילו את עבודתם כמורים לפי שעות. מורים המועסקים כך ממלאים
 בסוף כל חודש דו"ח על השעות שבהן לימדו בפועל, ועל פיו מקבלים משכורת בחודש
בחוק. הקבועות  לאלו  פרט  סוציאליות  זכויות  לשום  זכאים  אינם  אלה  מורים   העוקב. 
מימון אינם מקבלים  והם  ולקרן השתלמות  פנסיה4  לקופת  כספים  עבורם   אין מפרישים 
 להתפתחות מקצועית. הם אינם מקבלים שכר כאשר שיעור מבוטל מסיבה שאיננה תלויה
 בהם )יום בחירות או שביתה, למשל(. שכרם מחושב לפי שעות ההוראה בלבד: על נוכחות
 בבחינות, ישיבות חוגיות, בדיקת בחינות ועבודות, וכדומה, לא משולם שכר כלל, עניין

 שככל הנראה מנוגד לחוק.

 חוסר השקיפות המכוון וההחלשה של המורים על ידי קיבועם כעובדים ארעיים הגיעו
 לדרגה כזאת, שמורים הגיעו לעבודה גם כאשר היו חולים, שכן לא ידעו כלל שעל פי
שהם מדווחים  זה  העסקה  במסלול  מורים  מחלה".  "ימי  עבור  תשלום  להם  מגיע   חוק 
 "שונאים את החגים הנופלים על יום שבו יש להם שיעור" כי אינם מקבלים שכר על
 יום כזה. היה אף מקרה של מורה שלא הודיעה להנהלת היחידה שאחד מהוריה נפטר −
 מסתבר שהמורה לא ישבה "שבעה" כי לא יכלה להרשות לעצמה לוותר על שכר שבוע
 שלם )למרות שעל פי חוק משולם למורה בנסיבות כאלה שכר עבודה(. למורה שהעלה
 טענה או בקשה, הוצע לחפש מקום עבודה אחר, אם אינו מרוצה. צורת העסקתם של
 מורים אלה אינה שונה בהרבה מצורת ההעסקה של עובדי חברות כוח-אדם או עובדי
 קבלן. בעבר, מורים ששרדו כשנה או שנתיים בדרך העסקה זו התקדמו לדרגה הבאה
 – העסקה לפי חוזה אישי, אך "תקופת הכשרה" זו הלכה והתארכה עם השנים, לעיתים

עד כדי 20 שנים.
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2. החוזה האישי האחיד

 קידומו של מורה למעמד של מועסק בחוזה אישי הוצג תמיד כהישג מיוחד, שעליו הוא
 צריך להיות אסיר תודה. יתרונו של החוזה האישי לעומת צורת ההעסקה "לפי שעות" הוא
 שבנוסף לשכר גבוה יותר, זכאי העובד להפרשות המעביד לקרן פנסיה ולקרן השתלמות
יש ולמשפחתו. אך  לו  לימוד באוניברסיטת תל-אביב(  )פטור משכר  לימודים   וכן לפרס 
מדי מפוטר  להיות  יכול  והמורה  בעבודה  קביעות  אין  זה  במסלול  גם  כי  ולהדגיש   לציין 
 שנה עם פקיעת חוזהו. החוזה האישי − שניתן לתקופות של סמסטר או שנה אקדמית )שני
 סמסטרים( − איננו אישי כלל וכלל. זהו חוזה אחיד וזהה במהותו לכל המורים והוא חוזה

דרקוני וַמְפֶלה.

 אחת הבעיות המרכזיות בחוזה האישי היא הגדרת מכסת שעות ההוראה. החוזה מנוסח כך
 שבהגדרה של "משרה מלאה", מצוינות מכסת עבודה שבועית )18 שעות( ומכסת עבודה
נאלצו הם  המורים,  מרוב  נעלמה  שמשמעותו  פתלתל  חשבוני  בתרגיל   .5)630(  שנתית 
 ללמד בפועל עשרים וארבע שעות בשבוע – בלמעלה משלושים אחוז )!( יותר מהמצוין
ובשבעה  בחוזה שעליו חתמו לפי מכסת שעות ההוראה השבועיות )18 שעות בשבוע(, 
 אחוז יותר ממכסת השעות השנתית הכוללת שצוינה בו )630 סה"כ(. מכסה זו גבוהה אף
 ממכסת ההוראה של מורה המלמד לבגרות בתיכון, והזכאי להפחתת שעות הוראה מסיבות
 מגוונות. יש לזכור שמכסת שעות הוראה זו גבוהה בחמישים אחוז )!( ממכסת מורה הנמצא
 במעמד הבא, וכפולה ממכסת שעות ההוראה של המורים לשפות בסגל הבכיר. כל המורים
 ביחידה לימדו את אותם קורסים בדיוק כמו עמיתיהם, ולקחו על עצמם גם מטלות נוספות,
 אולם מכסת העבודה הייתה שונה מאוד. כאמור, לימים הסתבר כי בשל "טעות" בחישוב
יותר ממה שהיו )לפחות(   שעות ההוראה, עבדו המורים המועסקים בחוזה אישי ב-7% 

חייבים על פי החוזה גם בגרסתו המחמירה )מכסת שעות שנתית(, ועל כך בהמשך6.

 בניגוד ללימודים בבית הספר התיכון, המתקיימים בבוקר, מתכונת הלימודים באוניברסיטה
 היא כזאת שכדי לעבוד 24 שעות בשבוע המורה חייב לשהות באוניברסיטה מבוקר עד
 ערב. התוצאה הייתה שכדי למלא את מכסת שעות ההוראה הנדרשת, כמעט בלתי אפשרי
 היה לעבוד במשרה מלאה, ובמיוחד נכון הדבר לגבי מורות בעלות משפחה ואמהות לילדים.

 ואכן, רוב המורות שהועסקו בחוזה האישי עבדו  חצי או שליש משרה בלבד.

 מכיוון שרוב המורים ביחידה הם נשים, נשאלת השאלה אם צורת העסקה זאת, המאלצת
 אותן למעשה לעבוד במשרה חלקית, אינה מהווה אפלייה על רקע מגדרי. הניסיון בארץ
 ובעולם מראה שקל יותר לבקש מנשים לעבוד במשרה חלקית, שכן ההנחה הרווחת היא

שהן אינן המפרנסות העיקריות7.

 כמו כן, המורים המועסקים בחוזה אישי )לא כל שכן מורים המועסקים לפי שעות(, אינם
 זכאים ל"קרן קשרי מדע" – המסדירה מימון נסיעות של הסגל האקדמי לכנסים מקצועיים,
 והאוניברסיטה לא דאגה לכל הסדר אחר עבורם. יש לציין שרוב בעלי תואר דוקטור ביחידה
 היו שייכים לקבוצה זו8. זאת ועוד, מכיוון שהמורים ביחידה חולקים משרד עם עמיתיהם,
 אין להם אפילו שולחן או מחשב משלהם במשרד, והם נאלצים לעבוד מהבית. לכן כל מורה
 צריך לקנות מחשב, לרכוש קו טלפון יעודי או חיבור לכבלים, ולהתחבר לספק אינטרנט
 כדי לקחת חלק בהוראה המקוונת הנהוגה באוניברסיטה − כל אלה ממומנים עד היום על

ידי המורים, וללא כל תמיכה מהאוניברסיטה.
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- הבא  השלב  לקראת  להתקדם  היחידה  שהדרך  ידעו  אישי  בחוזה  המועסקים   המורים 
יפה", לקחת - היא "להתנהג   ההצטרפות לחוזה הקיבוצי במסגרת הסגל האקדמי הזוטר 
 על עצמם מטלות נוספות מעבר להוראה, ולעבוד במכסת הוראה מלאה. מורים שהתעניינו
 בדבר סיכוייהם להתקדם קיבלו בדרך כלל את התשובה הסתמית: "אין תקנים", והמשיכו
 )אם מתוך פחד ואם מתוך תמימות( לקוות לימים טובים יותר. החוזה האישי חודש מדי שנה
 בהודעה בכתב מהנהלת האוניברסיטה, ויש מורים שבקשו, ואף קבלו, הגדלה של היקף
 משרתם עד שהגיעו להעסקה במשרה מלאה. בדרך כלל מורים שזכו לעבוד בהיקף משרה
 מלא קבלו על עצמם מטלות נוספות כגון ריכוז קורסים, הכנת חומרי לימוד וכדומה, וקבלו

תמורתן "הקלה" סמלית במכסת שעות ההוראה הפרונטאליות.

3. תקן אקדמי זוטר במסלול המקביל

 השלב הבא בקידום הוא הצטרפות לסגל האקדמי הזוטר במסגרת חוזה העסקה קיבוצי,
מכסת הוא  זו  העסקה  צורת  של  המרכזיים  היתרונות  אחד  "מורה-משנה".  של   ובמעמד 
 שעות הוראה קטנה יותר – שש עשרה שעות הוראה בשבוע. בנוסף לכך היו מורים במעמד
 זה אשר לקחו על עצמם מטלות נוספות )כגון ריכוז קורסים( וקבלו תמורת זאת הפחתה
הוא ההצטרפות זו  צורת העסקה  וחשוב של  נוסף  יתרון   נוספת במכסת שעות ההוראה. 
 ל"קרן לקשרי מדע". החיסרון המרכזי של צורת העסקה זו הוא שאין בצידה קביעות. גם

כאן האוניברסיטה מחדשת את החוזה מדי שנה.

4. תקן אקדמי בכיר במסלול המקביל

הבאה לדרגה  לעלות  זכו  היום  המועסקים  היחידה  מורי  מבין  מעטים  סגולה  יחידי   רק 
 ולהצטרף לסגל האקדמי הבכיר במעמד של "מורה" במסלול המקביל. בעוד שבעבר היה
 זה שלב טבעי, צפוי, וכמעט אוטומטי במסלול הקידום, הוא הפך במהלך השנים למשאת
 נפש בלתי מושגת9. לדרגה זו יתרונות רבים על פני הקודמות, וביניהם: שכר גבוה יותר,
גדולה מדע"  קשרי  "קרן  בשבוע(,  הוראה  שעות   12( יותר  נמוכה  עבודה  שעות   מכסת 

 בהרבה, והסיכוי הריאלי לקבל קביעות.

 לאחר מספר שנים במעמד של "מורה", קיימת אפשרות לעלות לדרגה של "מורה בכיר",
 המקבילה לדרגת "מרצה בכיר" במסלול האקדמי הרגיל. היו מורים שקיבלו את הדרגה
 בד בבד עם קבלת הקביעות, והיו כאלה שהצטרפו לסגל הבכיר ורק אחר כך זכו בקביעות.
 רובם המכריע של המורים הבכירים המועסקים כיום אינם בעלי תואר דוקטור, ומיעוטם
 קיבלו תואר זה רק אחרי שהיו כבר במעמד של מורה בכיר.10 כיום עובדים ביחידה ללימודי
 שפות שבעה מורים בדרגת מרצה בכיר, כולם קבועים, כולם קיבלו את דרגתם במילניום

 הקודם, וכולם עובדים באוניברסיטה למעלה מעשרים שנה.

 ג. תכנית ההבראה
 בשנת 2001, עקב מצבן הכלכלי הקשה של האוניברסיטאות בארץ, ובראשן אוניברסיטת
בתקציב נרחבים  קיצוצים  שכלל  ודורסני  מואץ  הבראה  בתהליך  זו  החלה   תל-אביב11, 
 האוניברסיטה בכלל, ובמשרות הסגל הזוטר בפרט. היחידה ללימודי שפות, שבה יש ריכוז
 גדול של מורים ללא קביעות, ושמעמדה האקדמי והמנהלי במסגרת הפקולטה למדעי הרוח
 לא הוגדר מעולם בצורה ברורה, אותרה מיד על ידי הנהלת המוסד ונבחרה כ"קרבן" זמין
ביותר לפגיעה בתנאי הייתה המטרה הקלה   אותו קל להעלות על מזבח ההתייעלות. כאן 
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הצהרה הייתה  שלא  למרות  בכסף.  לחסוך  ניתן  בו  האידיאלי  המקום  ואותר   ההעסקה, 
 מפורשת בדבר שינוי המדיניות, מתברר כי בפועל, כבר מאז שנת 1999 לא בוצעו שום
 קידומים בסגל הזוטר, והתקן של מורים שפרשו בוטל. הגדילה לעשות הסמנכ"ל למשאבי
 אנוש של אוניברסיטת תל אביב שהכחישה )בעת הדיון המשפטי על זכות ההתארגנות של
גויסו אנשים  לטענתה  ביחידה.  קידום  בכלל מסלול  היה  פעם  אי  כי  אישי(  בחוזה   מורים 
 לעבודה בדרגות שונות על פי כישוריהם, ודרגות אלה אינן נתונות לשינוי. כמובן שלטענה
 זו אין שחר. אין ספק כי עצירת מסלול הקידום, כפי שעשתה ההנהלה, הוותה שינוי לרעה
 במסורת רבת שנים. עובדים שעבדו שנים רבות במסלול זה של קידום מדרגה לדרגה ותכננו
 לפיו את הקריירה שלהם, את עתידם הכלכלי ואת חייהם, עמדו לפתע בפני שוקת שבורה.

1. הקיצוצים בהיקפי משרה והקפאת הקידום

 בגל הקיצוצים הראשון, בשנת 2001, נפגעו המורים המועסקים בחוזה מיוחד. שני מורים
 פוטרו ומשרתם של כל השאר קוצצה בכעשרים וחמישה אחוזים. בגל הקיצוצים השני,
 שנה אחר כך, צומצם גם היקף משרתם של המורים המועסקים על פי ההסכם הקיבוצי,

 ומשרתם של המורים שקוצצו שנה קודם לכן, צומצמה עוד יותר.

 בד בבד עם הקיצוץ הועלתה מכסת שעות העבודה ללא הסכם כלשהו עם ועד העובדים, והמורים
 נדרשו לעבוד יותר תמורת אותה משכורת, בבחינת: "תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו
 עשו". ואכן, יש מורים שהיקף שעות עבודתם פחת ב-10% בלבד, אולם שכרם ירד ב-25%!
 מורים אשר מחו וטענו שהם נדרשים לעבוד מעל ומעבר למה שמצוין בחוזה שלהם נדחו על
 ידי ראש היחידה בטענה ש"קיים תקנון המאפשר זאת". תקנון זה, כמובן, מעולם לא הומצא
 למורים, למרות בקשות חוזרות ונשנות, וכנראה שלא היה קיים כלל. למורים שרכזו קורסים
 )מעבר לשעות ההוראה הרגילות( נאמר שמעתה לא ישולם עוד גמול כלשהו על עבודה נוספת

 זו, כפי שהיה נהוג בעבר, וכפי שמצוין בחוזה ובתקנון המסלול המקביל.

 בתחילה קיוו המורים שהקיצוצים הינם זמניים ושהמצב יחזור עד מהרה לקדמותו: למורים
 תוחזר משרתם, והם יזכו סוף סוף לקידום הנכסף. אולם מהר מאוד התברר שכוונותיה של
 האוניברסיטה הן אחרות. לא עבר זמן רב והיחידה ללימודי שפות ספגה עוד שלושה גלים של
 קיצוצים. בדיעבד מסתבר שבמשך כעשור שלם – מ-1999 ועד 2009, לא קודם אף מורה

מהחוזה האישי למסלול המקביל. כמו כן מורים בתקן אקדמי זוטר לא קודמו לתקן בכיר.

2. "התייעלות" ופיטורין בדיעבד

שנת נפתחה  שבה  הדרך  היא  המוסד  הנהלת  של  הכוחנית  להתנהגות  קיצונית   דוגמה 
 הלימודים תשס"ח. יומיים לפני תחילת לימודי הסמסטר הראשון, וזמן רב לאחר שהמורים
 כבר החלו להכין את הקורסים שלהם ולכתוב את חומרי הלימוד והבחינות, קבלו מספר
 מורים הודעה מהנהלת היחידה שמשרתם מקוצצת בדיעבד, ושהמינוי, שהיה צריך להיכנס
 לתוקפו שלושה שבועות קודם לכן12, יהיה שונה מזה שהובטח להם. הייתה זו הנחייה של
 האגף למשאבי אנוש בשיתוף עם סמנכ"ל הכספים של האוניברסיטה. יש לציין שמורים
 אלה כבר שובצו לקורסים השונים, שמם פורסם בידיעון האוניברסיטה, וההרשמה לקורסים
 האלה הייתה בעיצומה. לשלוש מורות הודיעו שכל הקורסים שלהן נסגרו מפני שמספר
 התלמידים בהם לא עמד בסטנדרט החדש והמחמיר של גודל כיתות. משמעות הדבר היא
 שמורות אלה פוטרו למעשה ללא התראה מוקדמת, ללא שימוע, ללא הודעה לוועד המייצג,

 וללא פיצוי כספי.
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הסגל ידי  על  ולא  פדגוגיים,  לשיקולים  בהתאם  התבצע  לא  השונים  לקורסים   השיבוץ 
 האקדמי ביחידה, כפי שהיה נהוג בעבר, אלא על ידי סמנכ"ל הכספים. הקורסים ביחידה
 חולקו על פי רווחיותם. מכיוון שהמורים ביחידה שייכים לסקטורים שונים ועלותם שונה,
 נעשה השיבוץ לקורסים כך שמורים "זולים" שובצו לקורסים הפחות רווחיים )אלה שניצלו
במומחיותם הקורסים,  בסוג  להתחשב  מבלי  זאת  כל  כליל(,  בוטלו  ולא  הקיצוץ   מחרב 
נמוך היה  בהם  הנרשמים  שמספר  הקורסים  להם.  הנוח  הזמנים  בלוח  או  המורים,   של 
נאלצו ברגע האחרון לחפש קורסים והסטודנטים  בוטלו,   מהרף הגבוה שקבעה ההנהלה 
 שעדיין ניתן להצטרף אליהם, כל זאת לאחר שכבר קבעו את מערכת השעות שלהם ולעתים

קרובות גם את ימי העבודה שלהם.

 לאחר מספר ימים, בעקבות הרשמה של הרגע האחרון, נפתחו מספר כיתות מעבר למה
 שההנהלה צפתה, והמורות שפוטרו הוחזרו לעבודה, אם כי באחוזי משרה מופחתים. באשר
 למורים שמשרתם קוצצה, בתחילה סירבה האוניברסיטה לפצות אותם על הנזק שנגרם להם
 עקב הקיצוץ הרטרואקטיבי, ועקב זאת הכריז ארגון הסגל האקדמי הזוטר על סכסוך עבודה
 עם האוניברסיטה. בתגובה לכך הודיעה ההנהלה שלא תנהל משא ומתן עם הארגון כל זמן
 שקיים ביניהם סכסוך עבודה. הפגנה שהתקיימה מול בניין ההנהלה, בשיתוף עם אגודת
 הסטודנטים, סטודנטים ומרצים, הובילה לשינוי, כמו גם נחישותו של ארגון הסגל האקדמי
 הזוטר להפוך עניין זה למקרה מבחן של היחסים עם האוניברסיטה, ומוכנותו להגיע עד
 לשביתה כללית אם הקיצוץ לא יבוטל. כחודשיים לאחר תחילת הסמסטר, בעקבות מו"מ
 עם ועד הסגל האקדמי הזוטר ופגישות אישיות של המורים עם מנכ"ל האוניברסיטה13,
המורים. במשרות  הרטרואקטיבי  הקיצוץ  את  ובטלה  האוניברסיטה  הנהלת  בה   חזרה 
שנת אותה  למשך  העסקתם  והובטחה  מתוקנים  מינוי  כתבי  קבלו  המורים  מכך   כתוצאה 
 לימודים. המשבר הזה הסתיים אמנם בהצלחה, אולם עצם העובדה שמוסד ציבורי, בברכת
 יועציו המשפטיים, ראה כלגיטימית את האפשרות לפטר עובדים ותיקים או לקצץ בשכרם

בדיעבד, מלמדת על תרבות ארגונית שערורייתית.

 הכורת עלה אף על הסגל הבכיר. המורה היחידה שקודמה לדירוג הבכיר במילניום הנוכחי,
 מורה ותיקה ומוערכת ביחידה, חברת סגל בכיר בדרגת "מורה" אולם ללא קביעות, פוטרה
 על רקע שיקול תקציבי קר, לאחר עשרים שנות עבודה באוניברסיטה, ללא כל התחשבות

ביכולותיה או בוותק שלה.

 ככלל, נראה שקבלת ההחלטות, הן ברמת היחידה והן ברמת האוניברסיטה, עברה יותר
 ויותר לידי אנשי מנהל וכספים. הפקולטה למדעי הרוח חדלה להשפיע, ולמעשה ניערה את
 חוצנה מהיחידה ללימודי שפות, בקוצר ראות אקדמי ואינטלקטואלי תמוה. החלטות שיש
 להן השלכות פדגוגיות מובהקות14 נעשות מעתה על ידי פקידים ומנהלים חסרי כל ידע
 מקצועי פורמאלי בתחומים אלה. השיח החינוכי והאקדמי הוחלף בשיח תקציבי כספי, ועל
 היחידה היה להוכיח מעתה שהיא "רווחית" - דרישה שאיננה קיימת לגבי חוגים אחרים.
 ייתכן ששינוי זה היווה צעד ראשון שהסגיר את כוונת ההנהלה לנסות לסגור או להפריט

 את היחידה ללימודי שפות.15

למנכ"ל מנהלית  מבחינה  שפות  ללימודי  היחידה  הוכפפה  האלפיים  שנות   בתחילת 
היחידה של  האקדמית  בהשתייכות  לשינוי  הקרקע  את  הכין  זה  שינוי   האוניברסיטה. 
 שהתרחש שנים מספר מאוחר יותר. ניתן להניח שהנהלת היחידה ידעה על שינוי זה אולם

 מורי היחידה לא יודעו בדבר, ומעולם לא הוסברו להם השלכותיו.
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ללא מורים  כשלושים  ביחידה  מועסקים  הקבועים,  הבכירים16  המורים  משבעת   לבד 
מארבעים, למעלה  בני  שכולם  למרות  לעד".  "זמניים  עובדים  של  קבוצה  זוהי   קביעות. 
 וחלקם בשנות החמישים ואף השישים שלהם, עובדים באוניברסיטה עשרות שנים וקשרו
 בה את חייהם, אין להם תקווה כלשהי לקידום. הקבוצה הגדולה ביותר בתוכם היא זו של
 המורים המועסקים בחוזה המיוחד, הַמְפֶלה, שכאשר חתמו עליו האמינו שיהיה בתוקף לזמן
לפני כעשרים שנה עד  היסטורית,  לדרגה הבאה. לשם השוואה  לקידום  עד  ביותר   קצר 
 מורים קודמו לדרגת "מורה" ו-"מורה בכיר" )המקבילות לדרגות "מרצה" ו"מרצה-בכיר"
לחייהם. המוקדמות  הארבעים  או  השלושים  בשנות  הרגיל(  האקדמי  במסלול   בהתאמה, 
זכויות פנסיה מלאות זכו בהמשך לקביעות והצליחו לצבור בשנות עבודתם   מורים אלה 

 המאפשרות פרישה נוחה וחיים בכבוד אחריה.

 המורים ביחידה חיים בפחד מתמיד מפני פיטורים שרירותיים, מקיצוץ נוסף במשרתם, או
 אף מסגירת היחידה כולה. הובהר להם היטב שאין להם כל סיכוי להיטיב את מצבם בעתיד,

 ושכל אפשרויות הקידום חסומות בפניהם.

 3. השלכות הקיצוצים

 כאמור, במשך כעשור שלם ועד ליישום הסכם הסגל הזוטר ב-2009 )להלן( לא קודמו
 מורים ממסלול העסקה אחד למשנהו. מסלול הקידום שהיה נוהג קיים ביחידה במשך השנים
פער של  נסבל  בלתי  מצב  יצר  ביחידה  הלא-שוויוני  ההעסקה  דפוס  של  וקיבועו   נחסם, 
 תמידי, ארוך טווח, ובלתי סביר בין הסקטורים השונים העובדים ביחידה ומבצעים עבודה
 זהה.  לאחר השינויים שחלו, מכסת שעות העבודה של מורה בחוזה אישי נותרה גבוהה
 ב-40% מזו של מורה בתקן האקדמי הזוטר, וגבוהה ב-86% מזו של חבר בסגל הבכיר17.
מורה שלימדה וביניהם  "לפי שעות",  העובדים  כמובן, המורים  נמצאו,   בתחתית הסולם 
זו 20 )!( שנים. בעוד שבעבר התייחסו אל מורים אלה כאל חלק אינטגראלי  במתכונת 
 מסגל ההוראה, וכמיועדים לקידום, והם שובצו לקורסים בתכנון מוקדם, בהמשך הם ניזונו
 מ"שאריות" קורסים שאין להם דורש, והפכו למעין "פקק" המגויס בהתראה קצרה ביותר

כאשר נשארים קורסים ללא מורים מצוותים.

 הקיצוצים הדרסטיים בהיקף המשרה של המורים וההפחתה בשכרם גרמו לגל של התארגנויות
 פנים-יחידתיות כדי לברר את המצב ולנסות להציל את הספינה הטובעת. מורים נגשו לוועד
 לקבל מידע ועצה, והחלו לשאול שאלות ולהשוות תנאים. משנסדקה העמימות, התגלו לפתע
ובשכר. בין עמיתים לעבודה באופן ההעסקה, בתנאי העבודה   הפערים האדירים הקיימים 
 הדבר גרם כמובן להתמרמרות ולירידה במוראל. בין מורי היחידה התגלעו חילוקי דעות בנוגע
 למידת הסולידאריות הראויה להתקיים בין עמיתים לעבודה, בנוגע ללויאליות של המורים
 להנהלת היחידה, ובנוגע לקו הפעולה המתבקש מול הנהלת המוסד. חילוקי דעות אלה גרמו
 לריסוק המערך החברתי ביחידה. מורים שהיו חברים בלב ונפש הפכו לאויבים, ורבים נמנעו
 מלבלות בחברת עמיתיהם מחוץ לשעות ההוראה. מיחידה תוססת ודינאמית המקיימת סדנאות
היחידה ובעזרה הדדית, הפכה  ומאופיינת בחברות  ידע,  וחילופי  חניכה   העשרה מקצועית, 
 למקום עבודה שומם ומלא חשדות וניכור. הקיצוצים פגעו אנושות גם בהתפתחות המקצועית
 של מורי היחידה. לאחר מספר שנים שבהן אף מורה לא קודם, הבינו המורים שאין להם שום
 סיכוי לשפר את מעמדם ודרגתם. מורים שהיו חוקרים פעילים, ובייחוד אלה העובדים על
 פי חוזה אישי ושאינם זכאים לקרן קשרי מדע )ויש לזכור שכמחצית ממורים אלה הם בעלי

תואר דוקטור(, חדלו לעסוק במחקר, ולא הוסיפו לפרסם ולהופיע בכנסים מדעיים.
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ד. מנגנוני הדיכוי
 האוניברסיטה השתמשה וממשיכה להשתמש במגוון של מנגנוני החלשה ודיכוי כדי לבצע
הנהלת מהלכי  רטרוספקטיבית של  בבחינה  הפוגעני.  )הקיצוצים(  ה"הבראה"  מהלך   את 
 האוניברסיטה אפשר לזהות דינאמיקה רבת שנים של פגיעה מכוונת המתבטאת בהחלשה
כלכלית, מקצועית ומוראלית של העובדים, בידודם, יצירת חיץ של חשדות, קנאה ואי-
 אמון בינם לבין עצמם, יצירת "דור א' ודור ב' "18, וניסיון למניעת התארגנות, התאגדות
 וייצוג. ההנהלה התייחסה אל העובדים כאל "אויבי העם". קיצוצים חוזרים ונשנים הותירו
זהו ומלאי חששות.  ומפוחדים, חסרי ביטחון בעתידם הכלכלי,  פגועים   אחריהם עובדים 

דפוס התנהגות שאינו הולם מוסד אקדמי המחשיב עצמו נאור.

זה נראה שאגף  אנוש.  למשאבי  האגף  הייתה  האוניברסיטה  הנהלת  המבצעת של   הזרוע 
 החל לראות את ייעודו העיקרי )ואולי היחיד( בשאיפה לחסוך כסף למוסד, כאילו מטרת
זכויות, הטבות, כלומר בעלי  "היקרים",  היא לצמצם את מספר העובדים   האוניברסיטה 

 וקביעות, ולהחליפם בעובדים זמניים, חלקיים ומשוללי זכויות.

 פרק זה מוקדש לתיאור מנגנוני הדיכוי והאמצעים שבהם השתמשה הנהלת האוניברסיטה
להחלשת העובדים.

1. שלילת זכות ההתאגדות

 זרע הפורענות נזרע כבר בשנת 1997, כאשר הסגל האקדמי הזוטר השיג הישגים נאים עבור
ומוצלחת. הנהלת האוניברסיטה, והדוקטורנטים19, בעקבות שביתה ארוכה   המסטרנטים 
חלשה עובדים  קבוצת  אז  זיהתה  מאורגנים,  עובדים  של  המאיים  בפוטנציאל   שהבחינה 
הנהלת כך, הפסיקה  על  להודיע  ואכן, מבלי  ניהולית".  "גמישות  להפעיל  תוכל   שלגביה 
שעבדו היחידה  מורי  משכר  הזוטר  האקדמי  לוועד  החבר  דמי  את  לנכות   האוניברסיטה 
 בחוזה אישי. המורים לא שמו לב לשינוי זה או לא הקדישו לכך חשיבות.20 רק שנים אחר
 כך, משבקשו מורים אלה את עזרת הוועד, התברר שהאוניברסיטה מסרבת להכיר בוועד
 הסגל הזוטר כגוף המייצג אותם. הוועד תבע את האוניברסיטה, והסכסוך נדון בבית הדין
 האזורי לעבודה. הוועד זכה במשפט, כשבית המשפט מטיל על האוניברסיטה גם תשלום

 הוצאות משפט.

 האוניברסיטה נסתה לערער על פסק הדין בפני בית הדין הארצי לעבודה, אולם בסופו של
 דבר נסוגה מהערעור, תוך השארתו על כנו של פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה.
 משמעותו של פסק דין תקדימי זה היא שהאוניברסיטה מכירה בזכותם של המורים המועסקים
ידי הוועד, והוא צוטט מאז על-ידי ארגון "כוח  בחוזה מיוחד להתאגד ולהיות מיוצגים על 

לעובדים" בהליכים משפטיים שהתקיימו בעניין זכות ההתאגדות של קבוצות שונות22,21.

2. חוסר שקיפות

 אחד האמצעים שבהם נקטה הנהלת האוניברסיטה23 הוא סגנון ניהולי המאופיין בעמימות
 וחוסר שקיפות: מורים שהתקבלו לעבודה לא קבלו מידע על מסלולי ההעסקה ביחידה ועל
 אפשרויות הקידום בה. בטקטיקה של חוסר שקיפות מכוונת התבקשו המורים אשר קודמו,
ממסלול קידום  קיפוח.  על  וטענות  קנאה  לעורר  לא  כדי  מעמיתיהם,  בסוד  זאת   לשמור 
 למסלול, או הימנעות ממנו, נעשה לא רק בחשאי אלא גם ללא קריטריונים ברורים וגלויים,

 ללא אפשרות ערעור, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של ראש היחידה.
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החלו ואלה  הורעו,  שתנאיהם  המורים  בקרב  התמרמרות  התחילה  הקיצוצים,   משהחלו 
 לפשפש במסמכיהם כדי לבדוק אם ההרעה בתנאיהם מנוגדת לתנאי החוזה שלהם. בקשות
 חוזרות ונשנות של מורים להמציא להם את תקנון היחידה או את חוזה העסקתם לא נענו.
 למורים שבקשו עותקים ממסמכים מתוך תיקם האישי, לרבות כאלה הנוגעים להם ישירות
 )כגון עותק של החוזה האישי שעליו הם חתומים או אפילו עותק של קורות חיים שמסרו
לתת שלא  אנוש  למשאבי  מהאגף  הנחייה  שיש  היחידה  בהנהלת  נאמר  ליחידה(   בעבר 
 לעובדים אף מסמך ואף עותק של מסמך. גרוע מכך, מורים שבקשו מכתבי המלצה נענו
בקשה ולכן  אפשריים,  לפיטורים  הקרקע  את  להכין  ביקשה  שההנהלה  נראה   בשלילה. 

להימנע מלתת למורים "תחמושת" להילחם בהם.

 ההנהלה נקטה גם בצעדי איום והפחדה24. על מורים שהעזו להתלונן איימו שיפוטרו או
 ייפגעו. למורים שסירבו לחתום על חוזה או כתב מינוי הכוללים סעיפים שנויים במחלוקת,
האוניברסיטה הנהלת  אותם  תראה  מייד,  יחתמו  לא  שאם  נאמר  ממש,  של  טעות   או 

כמתפטרים ותסגור את הקורסים שלהם.

3. "גמישות ניהולית" – קיצור משך החוזים

 כחלק ממסע ההחלשה של המורים הורעו תנאי העסקתם גם בהיבט הבירוקראטי: בעוד
 שבעבר קיבלו המורים מדי שנה מינוי המאריך את תקופת העסקתם בשנה שלמה, החלה
 האוניברסיטה )במסגרת השמירה על "גמישות ניהולית"( למנות מורים לתקופה של שישה
 חודשים בלבד. בניגוד לנהוג בעבר, נדרשים כיום המורים לגשת אישית למשרד ההנהלה
 ולחתום על המינוי פעמיים בשנה. המינויים אינם מגיעים לידי המורים מבעוד מועד, כפי
 שנהוג ומקובל בכל מוסד מסודר, אלא לאחר שהחלו כבר ללמד בפועל. הסיבה לכך היא
 כנראה שההנהלה רוצה להבטיח שהקורס אכן ייפתח בפועל לפני שהיא מתחייבת בכתב
דבר מינוי רשמי,  מבלי שקיבלו  מלמדים  מצב שמורים  נוצר  כך  להעסיקו.  העובד   בפני 
 המנוגד לחוק ההודעה לעובד. למותר לציין שצורת התנהלות זו מותירה את העובד בחוסר
 ודאות כלכלית ותעסוקתית. מצב זה חמור במיוחד לאור העובדה שלאחר קיצוצים חוזרים
 ונשנים, נותרו מורים רבים עם מינוי של שליש או רבע משרה. מכיוון שאי אפשר להתקיים
על במינוי  האיחור  נוספים.  במוסדות  לעבוד  אלה  מורים  נאלצים  כזה,  בהיקף   ממשרה 
 ידי האוניברסיטה איננו מאפשר להם לתכנן את עבודתם באופן מסודר ולהתחייב למקום

 עבודה אחר.

בני- היו  משל  לגאליסטית-דקדקנית,  בצורה  לעובדיה  מתייחסת  האוניברסיטה  הנהלת 
 פלוגתא במאבק משפטי מתמיד. דבר זה פוגע במורים, במוראל ובתפקוד היחידה כולה.
 דוגמא לכך היא התנהלות ההנהלה בחודשי הקיץ. בעבר, מורים שלא הצליחו לגמור את
ידי על  אותה  להשלים  הורשו  השנה  של  הסמסטרים  שני  במשך  שלהם  ההוראה   מכסת 
 הוראה של קורסי הקיץ. בשנים האחרונות קבעה ההנהלה שמורה מקבל תשלום רק עבור
 הקורס שהוא מלמד בפועל באותו זמן. לכן, אם לא מתאפשר למורה ללמד קורס בסמסטר
 מסוים )למשל אם מספר הקורסים צומצם או שלא נמצא לו קורס מתאים( היקף משרתו
 מוקטן בהתאם )למרות שברור שיוכל להשלים את חובותיו בתקופת  הקיץ(. תקנה זו, מלבד
 היותה מסרבלת ומזיקה מבחינת תכנון העבודה ביחידה, מראה גם על קריאה שגויה של
 החוזה האישי, שהניח העסקה שנתית ולא סמסטריאלית. בנוסף לכך, זוהי תקנה מעליבה,
 שכן טמונה בה ההנחה הנואלת שמורה עלול "לקחת את הכסף ולברוח" מבלי שילמד את

 הקורסים שעבורם כבר שלמו לו.
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כדי נוספת  בעבודה  לעבוד  חייבים  בלבד,  חלקית  במשרה  מועסקים  רובם  אשר   המורים, 
 להתפרנס, ומחויבותם הראשונית לאוניברסיטה הולכת ויורדת. כתוצאה מכך אין להם זמן
 להתייעץ, להחליף דעות ולהתעדכן, ולכן חומרי הלימוד מתיישנים. אין הכוונה פדגוגית, אין
סיכוי לתמורה האקדמית אין שום  כי  ולפרסם,  גם תמריץ לחקור  ואין   העשרה מקצועית, 
 הבסיסית המתבטאת, בין השאר, בקידום. מכיוון שמספר המורים הזכאים ל"קרן קשרי מדע"

הולך וקטן, חלה פגיעה בהתעדכנות המקצועית והאקדמית של המורים ושל היחידה כולה.

4. חישוב נפרד לסמסטר הקיץ, וגזילת זכויות סוציאליות ואחרות

 כאמור, בעבר מורים לשפות הועסקו גם בסמסטר הקיץ, ושכרם השנתי חושב בהתאם. מאז
 המעבר להעסקה "לפי סמסטר", בכל שנה מופתעים בהנהלה מהעובדה שצריך לשבץ מורים
 גם בקיץ. אז נפתחות כיתות רק "לפי הצורך". באקרובטיקה חישובית יצירתית, משלמת
שלושה פני  על  מרוכזת  שהיא  כך  משכורתם  את  בקיץ  העובדים  למורים   האוניברסיטה 
 חודשים, במקום שהעסקה זו תחושב כחלק מהשכר השנתי. אי לכך בחודשים אלו בלבד
 עולה אחוז ההעסקה מעל 100%, שמעליהם האוניברסיטה לא משלמת זכויות סוציאליות
נמוך מ-100%. צורת  ואחרות )למשל, פטור משכ"ל(, למרות שהיקף ההעסקה השנתי 
 החישוב הזאת, בנוסף להיותה מפלה ובלתי הוגנת, עומדת בסתירה לחוזה ההעסקה של
 המורים, המניח העסקה שנתית, גם בקיץ. ניסיונות חוזרים ונשנים של המורים ושל הוועד
אוזניים על  נופלים  השנתי  מהחוזה  כחלק  הקיץ  לסמסטר  להתייחס  ההנהלה  את   לשכנע 
 ערלות. המוטיבציה כאן, ככל הנראה, היא קיצור משך החוזים, והעמדה של יחסי העבודה

 על העסקה המוגבלת לסמסטר אחד, ולא רק הניסיון לחסוך קצת בחישוב השכר.

5. "התייעלות"− הגדלת כתות

 באחרונה נדרשת היחידה ללימודי שפות לפתוח רק קורסים שבהם מספר הסטודנטים עולה
 על  35)!(.  בעבר הוראת שפות נעשתה בקבוצות של 10-20 סטודנטים, כדי לוודא למידה
 איכותית, קשר עם המורה, ויכולת לבדוק עבודות במהלך הסמסטר. בשל דרישה חדשה
 זו יכולות להיפתח רק כיתות מעטות, קטן הצורך במורים, ואז מקצצים שוב ושוב בהיקף

 ההעסקה )ומכאן − במשכורת( של המורים.

 אם מתעורר הצורך בעוד מורים "ברגע האחרון", בשל רישום נוסף של סטודנטים, מגייסים
זכויות, המחליפים את המורים הקבועים. וללא  יותר  זולים   מורים שעובדים לפי שעות, 
 באופן זה "נקלטו" לפחות 3 מורים חדשים המועסקים לפי שעות, באותן שנים שבהן חלו

קיצוצים מאסיביים במשרות של מורי היחידה הוותיקים )שהעסקתם מעט יקרה יותר(.

המורים על  כבד  עומס  מטילה  בכיתות,  התלמידים  מספר  הגדלת  כלומר   ה"התייעלות", 
 )שבמסגרת תפקידם צריכים גם לבדוק עבודות ומבחנים רבים( ומהווה הרעה משמעותית
 בתנאי העסקתם. אין לזלזל גם בנזק האקדמי הנגרם לסטודנטים. אין חולק על כך שלימוד
 שפה צריך להיעשות בקבוצות קטנות. הדרישה ללמד שפה בכיתות המונות לעתים אף למעלה
 מארבעים סטודנטים מובילה בהכרח להורדת רמת ההוראה: הכיתה מספיקה ללמוד פחות
 חומר, אין למורה אפשרות לבדוק שיעורי בית בצורה אפקטיבית, לא ניתן לתקן באופן אישי
 את שגיאות התלמידים, ויש פחות זמן להצגת הפרויקט האישי של הסטודנט – חלק חשוב
 בקורס האנגלית למתקדמים. מכיוון שאי אפשר לזכור את שמות התלמידים, גם לא מוענק
 להם יחס אישי וקשה להעריך את יכולתם, לא ניתן להקדיש זמן נוסף לתלמידים מתקשים,

 קשה לזהות תלמידים לקויי למידה, וקשה לאכוף היגיינה של בחינות.
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הדרישה באמצעות  איכות  על  להתפשר  היחידה  על  כופה  האוניברסיטה  הנהלת   למעשה, 
 ללמד בכיתות גדולות. מכיוון שעתידו של המורה וגודל משרתו תלויים באופן הדוק במספר
 הסטודנטים, קיימת סכנה שמורים יתפתו להשתדל להשאיר את הסטודנטים בקורס בכל מחיר:
 לתת ציונים גבוהים ולהתפשר על הדרישות, כל זאת כדי להגדיל את מספר הסטודנטים בקורס.
 אין צורך להסביר שהדבר גורם לירידה ברמה האקדמית. בנוסף, הדבר מהווה מכשיר להחלשת

 המורה, להפחתה במעמדו המקצועי, בחופש האקדמי שלו ובהערכה העצמית שלו כאדם.

6. "חיסכון"

הציוד לדלדול  גורמת  גם  אלא  המורים,  במשרות  מקצצת  רק  לא  האוניברסיטה   הנהלת 
 וגרימת בלאי מואץ של כלי העזר בהוראה: מעבדת מחשבים מפוארת ותוססת עם לומדות
 משוכללות "יובשה" והתדרדרה: הטכנאים פוטרו, מחשבים חדשים לא מתוקנים, תוכנות
 חדשות לא נקנות, והציוד הפריפרי קורס ומיושן. יש איסור או הגבלה חמורה על כל שימוש

במכונת הצילום המחלקתית, דבר הפוגע במורים ובסטודנטים וגורם לבזבוז זמן בשיעור.

 פרט קטן אך אופייני ליחסה הקטנוני, המתנשא והמקומם של הנהלת היחידה אל המורים
 הוא הסירוב העיקש לשחרר את החסימה של שיחות יוצאות מהטלפונים שבמשרדי המורים.
 מורי היחידה נדרשים לפעמים ליצור קשר טלפוני לצרכי עבודתם עם תלמידיהם או עם
 עמיתיהם. באמתלה של חיסכון בהוצאות, הטלפונים שבחדרי המורים נחסמו והם לא יכלו
 להתקשר מהם למספרי טלפון הנמצאים מחוץ לאזור תל-אביב, זאת שנים לאחר שבכל
 הארץ הונהג תעריף אחיד. גם שיחות לטלפונים ניידים אינן יקרות עקב שיטת התמחור של
 חברות הטלפונים באוניברסיטת תל אביב. חוסר היכולת להשתמש בטלפון במשרד מגביל

 ומשפיל, והמורים נאלצו להשתמש בטלפונים הניידים שלהם, על חשבונם.

7. עושק והלנת שכר

 כשהאוניברסיטה "טועה" בחישוביה, ולמורים נגרמים הפסדים כספיים גדולים, היא מסרבת
 לתקן את הטעות, כמודגם במקרה הבא: משהחלו המורים המועסקים בחוזה אישי לבדוק
 את החוזה שלהם התברר להם שהאוניברסיטה משלמת להם לאורך שנים רבות שכר עבודה
 מקפח, הנמוך ב-7% לפחות )בחישוב לפי מכסה שנתית( מזה שהגיע להם על פי החוזה25.
היא 630 שעות בחוזה,  המצויינת  הפרונטלית  ההוראה  מכסת שעות  לעיל,   כפי שמצוין 
 בשנה, אולם בפועל, מכסת העבודה שהושתה על המורים היתה של 672 שעות בשנה,
רבות, שנים  במשך  נמשכה  המשרה  אחוזי  בחישוב  ה"טעות"  יותר.  כמעט 7%   כלומר, 
 כנראה מאז שנות השבעים, ככל הנראה מאז המעבר לשנת לימודים של שני סמסטרים,
 שהחליפה את שיטת הטרימסטרים. אז החל חישוב השכר המקפח, שכאמור עומד בניגוד
 לכתוב בהסכם השכר של המורים. בשנת 2005, לאחר בקשות חוזרות ונשנות והתערבות
 של הוועד, תוקנה סוף סוף הטעות – אולם רק מאותו זמן ואילך. ההנהלה סירבה בתוקף

לשלם למורים את השכר שהלינה שלא כדין עד אז.

8. "ייתור" המוצר

 בעבר נדרש מכל סטודנט לתואר שני במדעי הרוח, וכן מסטודנטים לתואר ראשון בחוגים
 מסוימים, ידע של שפה זרה נוספת, מלבד אנגלית. הסטודנטים למדו את השפה הזרה הנוספת
 בקורסים של היחידה לשפות בהיקף דו-שנתי. דרישה זו צומצמה לאחרונה לקורס של שנה
יכול בעבר  כן,  כמו  האקדמית(.  הרמה  )הורדת  לחלוטין  בוטלה  מהמקרים  ובחלק   אחת, 
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כיום, נוסף.  לימודיו לתואר ללא תשלום   היה סטודנט באוניברסיטה ללמוד שפות במהלך 
 סטודנט שאינו חייב בשפה נוספת, אולם רוצה להעשיר את הידע שלו וללמוד שפה, חייב
 בתשלום נוסף על שכר הלימוד )צעד נוסף בהורדת הרמה(. שינויים אלה גרמו להורדת מספר
 הסטודנטים הנרשמים. עתה היה תירוץ נפלא לסגירת כיתות, והושגה המטרה הנכספת של

 "חברת כוח-האדם": התייעלות וחיסכון, על חשבון הרמה האקדמית וההשכלה הגבוהה.26

 גם בלימודי האנגלית חלו שינויים: בשנים האחרונות, בוטלו קורסים חיוניים וחשובים שהיו
 פעם שיעורי חובה לתלמידי תואר ראשון. כך נעלמו בזה אחר זה לימודי האנגלית לבעלי
 פטור במדעי הרוח, קורסים בכתיבה אקדמית, קורסים בכתיבה מדעית, ועוד. אי אפשר
וחוקריה. האוניברסיטה  לתלמידי  גבוהה  ברמה  האנגלית  השפה  של  בחשיבותה   להגזים 
 אוניברסיטת ת"א, המצהירה על שאיפתה להימנות על האוניברסיטאות המובילות בעולם,
בינלאומיים, איכות  במדדי  פגיעה  תוך  יושבת,  היא  עליו  הענף  את  בפעולותיה   כורתת 

הכוללים התייחסות לכתיבה והוראה באנגלית.

 נוהג חדש נוסף החוסך לאוניברסיטה כסף אך פוגע ברמה האקדמית של הסטודנטים הוא
 הנכונות לפטור סטודנטים רבים מלימודי אנגלית. האוניברסיטה מכירה עתה בפטור הניתן
 על ידי מוסדות שונים )מכללות וסמינרים( ומבוסס על רף מעבר נמוך ביותר. בעבר לא
 הוכר פטור זה ובוגרי אותם מוסדות נדרשו לעמוד בדרישות הפטור המחמירות יותר של
 אוניברסיטת תל-אביב. יש לציין ששינוי זה במדיניות האוניברסיטה בא כהנחייה מגבוה,
 ממשרדו של רקטור האוניברסיטה, ללא כל התייעצות עם היחידה ללימודי שפות, שהיא
 הסמכות המקצועית לעניין זה. גם כאן החיסכון של האוניברסיטה בא על חשבון האיכות:
 היא פוטרת את עצמה מהציווי האקדמי הראשוני − ללמד את הסטודנטים. התוצאה המיידית
 מכך מתבטאת בחיסכון כספי ניכר למוסד, שכן קורסים רבים לאנגלית מתייתרים וקיצוץ
 המשרות של המורים לאנגלית מוצג כמעשה מובן ומוצדק. כתוצאת לוואי של פעולה זו
 משתפר גם מאזנה הכספי של האוניברסיטה, המצליחה עתה לפתות ביתר קלות סטודנטים

בוגרי מוסדות אלה ללמוד במסגרתה.

ה. המאבק וההסכם
 בתחילת שנת 2009, באמצע שנת הלימודים, חל שינוי דרמטי לטובה בתנאי ההעסקה של
 רוב המורים ביחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל אביב. שינוי זה בא בעקבות השיפור,
 הדרמטי לא פחות, בתנאי העסקתם של שאר אנשי הסגל הזוטר באוניברסיטאות בארץ,
 שעוגן בהסכם היסטורי של ארגוני הסגל הזוטר עם ועד ראשי האוניברסיטאות. ההסכם
 הנוגע למורים לשפות לא היה אמנם חלק מן ההסכם הארצי, שכן המורים לשפות הוחרגו
 ממנו, והוא נחתם לאחר שההסכם הארצי כבר אושר, אולם היה לו מעמד של נספח מקומי
בתוך אפילו  לשפות  המורים  של  החלש  מעמדם  את  מבטאת  זו  החרגה  הארצי.   להסכם 
 הסגל הזוטר, שהינו קבוצת הייצוג שלהם מול האוניברסיטאות27.עם זאת, לאחר חתימת
 ההסכם הארצי, ניהל ועד הסגל הזוטר באוניברסיטת תל אביב, שייצג את המורים לשפות,
 מאבק עיקש, ובסופו של מאבק זה, נערך משא ומתן אינטנסיבי של צוות מצומצם, שכלל
נציגים מטעם ארגון ושני  אנוש מצד אחד  והסמנכ"ל למשאבי  האוניברסיטה  מנכ"ל   את 
 הסגל האקדמי הזוטר מצד שני28. המו"מ הסתיים בהסכם פשרה שכלל שיפורים ניכרים
ביצוע שיפורים אלה ללימודי שפות.  ביחידה  המורים  רוב  עבודתם של  ובתנאי   בשכרם 
 כרוך, כמובן, בהוצאה כספית נוספת לאוניברסיטה, והנהלת האוניברסיטה הסכימה לכך

 למרות המצב הכלכלי הקשה של המוסד בעקבות המשבר הכלכלי העולמי.
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 משא ומתן זה התקיים בין השאר בגלל קיומה של נציגות פעילה של מורי היחידה בוועד
 הסגל הזוטר, שעודדה את הוועד לפעול בנחישות מול הנהלת האוניברסיטה למען קבוצת
והמשאבים לשפות,  המורים  של  מעמדם  לשיפור  הזוטר  הסגל  ועד  מאמצי  זו.   עובדים 
 הרבים שהושקעו בכך, ראויים לציון מיוחד בשל העובדה שמורי היחידה ללימודי לשפות
של הטיפוסי  מהחתך  שלה  ובאינטרסים  באפיוניה  השונה  מספרית  קטנה  קבוצה   מהווים 

הסגל האקדמי הזוטר29.

1. תמורות בהעסקה

ההישגים העיקריים של ועד הסגל הזוטר בהסכם שהושג עם ההנהלה בתחילת 2009 היו:

מכסת שעות ההוראה של המורים העובדים בחוזה מיוחד הוגדרה מחדש והועמדה  ♦ 
על 18 שעות הוראה לשבוע למשרה מלאה. שינוי זה שקול להעלאה של כ-25% 

בשכר.

יועברו  שעות"  "לפי  רבות  שנים  במשך  שהועסקו  מורים  שארבעה30 ♦  הוסכם 
להעסקה לפי חוזה.

זה  הועברו למסלול המקביל. שינוי  חוזה,  לפי  אז  עד  מורים31 ♦ שהועסקו  תשעה 
וזיכה אותם בהטבת  הפחית את מכסת שעות העבודה שלהם, העלה את שכרם, 
"קרן קשרי מדע". המורים שנבחרו על ידי הנהלת האוניברסיטה לקידום זה הם 

בעלי תואר דוקטור.32

עלה  הזוטר  בסגל  לשפות  המורים  ושכר  כובדו,  ההיסטוריים  ההצמדה  הסדרי  ♦ 
זאת, מעמדם של המורים לשפות  בשיעור דומה לעליית שכר הסגל הבכיר. עם 
נשאר עדיין נחות לעומת מעמדם של שאר המרצים באוניברסיטה, דבר המתבטא 
במקצוע  נמשך  זלזול  המשקפת  ההוראה33,  שעות  של  הגבוהה  במכסה  בעיקר 

הוראת השפות ואי-הכרה בחשיבותו.

 דרישות שהועלו על ידי נציגי המורים, אשר לא נענו על ידי הנהלת האוניברסיטה כללו את
 הפסקת ההוראה "לפי שעות", פתיחת מסלול ההתקדמות החסום לסגל הבכיר, הקטנת מכסת
 שעות ההוראה, במיוחד למרכזי קורסים ומגמות, שכיום מבצעים עבודתם "בהתנדבות",

מתן נגישות לקרן לקשרי מדע לכל המורים, ועוד.

2. תמורות מבניות

 באותה שנה שבה חל השיפור בתנאי ההעסקה של המורים הזוטרים, וללא קשר עם תוצאות
המשא ומתן שתואר לעיל, חלו שינויים מהותיים נוספים ביחידה ללימודי שפות:

והוכפפה  הרוח  למדעי  הפקולטה  ממסגרת  וגלוי  רשמי  באופן  הוצאה  היחידה  ♦ 
לחטיבה לתכניות מיוחדות34. 

ראש היחידה, ששירתה בתפקידה במשך למעלה מעשרים שנה, הוחלפה, ובמקומה  ♦ 
מונתה חברת סגל בכיר אחרת. 

והכפפתה הרוח,  למדעי  מהפקולטה  הוצאתה   − ביחידה  המבני  לשינוי  האמיתי   המניע 
המורים. מסגל  עתה  גם  מוסתר  מקרה  ובכל  עלום,  נשאר   − מיוחדות  לתכניות   לחטיבה 
מדוע ברור  לא  אולם  כספי,  לחיסכון  השאיפה  לפחות,  בחלקו  הוא,  שהמניע  להניח   יש 
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 היה צורך לנתק את היחידה ממקומה האקדמי הטבעי, הפקולטה למדעי הרוח35. בשעה
 שנכתבות שורות אלה לא ידוע על כוונה לפטר מורים או לקצץ במשרותיהם, ולא על כוונה
 לסגור או להפריט את היחידה, אולם מורי היחידה שרובם אינם בעלי קביעות, חוששים

לעתיד משרתם36.

3. השלכות השינויים

 השינויים ביחידה לוו בזעזועים קשים. חלק מהמורים הוותיקים ביותר, בעלי המעמד של
 "מורה בכיר", ראו את השינויים המבניים כמאיימים על מעמדם האקדמי והמקצועי. מורים
 אלה זכו במשך שנים לכל ההטבות והפריבילגיות של סגל בכיר, ובהיותם בעלי קביעות
 היו חסינים בפני גזירות וקיצוצים שהיו מנת חלקם השגורה של הזוטרים. לפתע, נוכחו
 לדעת שגם הם, למרות מעמדם, אינם חסינים עוד. אמנם האוניברסיטה לא ניצלה את זכותה
 לפטר מורים בכירים בעלי קביעות, או לקצץ במשרתם, כאשר היחידה שבה הם מועסקים
בבחירות ולא  מנהלית,  בהחלטה  הוחלפה  היחידה  שראש  העובדה  עצם  אולם   נסגרת37, 
 דמוקרטיות של הסגל האקדמי כמקובל באוניברסיטה, הבהירה להם עד כמה חלש מעמדם
 באוניברסיטה ומה רופפת משרתם שלהם. בנוסף, קידומם המפתיע של כל המורים בעלי
 תואר דוקטור כתוצאה ממשא ומתן של ועד הסגל הזוטר עם ההנהלה, ללא התייעצות עם
 ראש היחידה, ואפילו ללא ידיעתה, התפרש אצל חלק מקבוצת המורים הבכירים כקריאת

 תיגר על סמכותה ומעמדה, ואיום ממשי על מעמדם הם.

 עם זאת, בסגל הזוטר הייתה השפעה חיובית לשינויים. ההעלאה במשכורתם של המורים
בתקן "מורה משנה"  לדרגת  המורים שקודמו  בברכה.  כמובן   ובאחוזי המשרה התקבלה 
 זוטר, וזכו לקרן קשרי מדע, החלו שוב לעסוק במחקר, לפרסם ולנסוע לכנסים. החלטת
מנהלי, בצעד  שנעשתה  למרות  דוקטור,  תואר  בעלי  המורים  את  דווקא  לקדם   ההנהלה 
ברור אקדמי  קריטריון  על  ומבוססת  שרירותית,  לא  פניות,  כחסרת  כלל  בדרך   הובנה 

ואובייקטיבי.

 תוצאה אחת של הניתוק מהפקולטה למדעי הרוח היא שהמורים שוב אינם נכללים במדרוג
 המורים המצטיינים בפקולטה בסקר איכות ההוראה שנערך בסוף כל סמסטר, ולכן אינם
 יכולים לזכות בהערכה ובהכרה הכרוכים בכך. השלכות אחרות של הניתוק מהפקולטה,

שסיבותיו כאמור נשארו עלומות, טרם התבררו.

 ו. אפילוג38
  מאמר זה התמקד ביחס ההנהלה למורים כעובדים בארגון, ולניתוח המנגנונים שאפשרו

 ועודדו יחס זה. השינוי המבורך בתנאי העבודה של המורים הזוטרים, שהתחולל בעקבות
 מעורבות פעילה של הוועד, ומאבק ארגוני ומשפטי נחוש, מדגים את חשיבותו של ארגון
 עובדים יציג ואידיאולוגי, שהרי פניות לתיקון עוולות שהופנו במשך שנים לראש היחידה
 ולאגף למשאבי אנוש לא נענו כלל, עד שוועד העובדים התערב והפעיל את כוחו. מאבקו
על בהוצאותיה  לקצץ  ותנסה  שתמשיך  ההנהלה  על  וחזקה  הסתיים,  טרם  הוועד   של 
מיקור-חוץ של  תהליך  עוברים  עובדים  ויותר  יותר  שבה  בתקופה  בעובדים.  פגיעה   ידי 
 )outsourcing( וקבוצות שלמות של עובדים מוצאות מכלל עובדי האוניברסיטה והופכות
 לעובדי קבלן, ארגון עובדים חזק הוא מגינם היחיד של העובדים ומכשיר רב-ערך להגנה

 על החופש האקדמי.
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 בשנת הלימודים 2009 ובמהלך 2010 פרשו שלושה מהמורים הבכירים ביחידה. בשלב
 זה לא נראה שבכוונת האוניברסיטה לקדם מי מהמורים ה"זוטרים" ביחידה לסגל הבכיר.
 התוצאה היא שאין מאגר של מורים בכירים שמתוכו אפשר לבחור ראש ליחידה. מכיוון
 שאין ליחידה תקנון, ואין היא נחשבת חוג, לא ברור מה יהיה ההליך שבו יוחלט מי יחליף

  את ראש היחידה הנוכחית כאשר זו תסיים את תפקידה.

 אין לדעת מה יעלה בגורלה של היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל אביב. מדי פעם
 נפוצות שמועות על כוונת הנהלת האוניברסיטה לסגור את היחידה או להפריטה, שמועות
 המוכחשות בדרך כלל. הרושם הוא שמישהו "שם למעלה", בהנהלת האוניברסיטה, החליט
 בשלב מסוים, למרות ההכחשות, לקחת יחידה מקצועית, תוססת, בעלת מוניטין והישגים,
 ומאוד נחוצה, ולרסק אותה. הנפגעים הראשונים ממהלך בלתי מוסרי ובלתי אנושי זה היו
 המורים לשפות, שהקדישו את מיטב שנות חייהם לאוניברסיטה. אך אלה הם רק הקורבנות
אות אזהרה לעתידם של מדעי ללימודי שפות מהווה  היחידה  "ייבושה" של   הראשונים. 
 הרוח ושל ההשכלה הגבוהה בכלל. בהיבט התעסוקתי, מדגים מצבם של המורים ביחידה
 ללימודי שפות את יחסן של האוניברסיטאות, של ממשלת ישראל ושל החברה הישראלית
 לעובדים המשתייכים למעמד הביניים במשק בכלל. משרות שבעבר יכלו לפרנס בכבוד
תעסוקתי, ביטחון  ללא  קבלני,  בחישוב  עבודות  להיות  הופכות  עובדים  אנשים   ובבטחון 
 תוך העלמת הממד האנושי והכפפתו לשיקולי תקציב צרים. אוניברסיטת ת"א אינה המוסד

היחיד הנוקט בשיטות שתוארו כאן.39

הערות
 2השפות הנלמדות הן: ספרדית, איטלקית, צרפתית, גרמנית, ערבית ספרותית, פורטוגלית, צ'כית, פולנית, יידיש,
 רוסית, יוונית מודרנית, לאדינו והולנדית. בעבר נלמדו במסגרת היחידה גם: סינית, יפנית, הינדית, תורכית, ערבית

מדוברת, רומנית, ושפת הסימנים הישראלית. הקורסים לשפות אלה נסגרו או שהועברו לחוגים אחרים.

3ראה פרק ה' בדבר השינוי המבני שחל מאז ביחידה.

ועובדים זמניים  לעובדים  גם  שבחוק  דרישה  בהדרגה  הופכות  לפנסיה  והפרשות  החוק  שונה   2009  4בשנת 
המועסקים לפי שעות.

 5אפשר כמובן לפרש סעיף זה בחוזה לטובת העובד, כלומר: מספר השעות המקסימאלי שמורה יידרש להקדיש
 להוראה פרונטאלית לא יעלה על שמונה עשרה שעות בשבוע, ובכל מקרה המכסה המצטברת של שעות הוראה
 בשנה לא תעלה על 630. זוהי קריאה הגיונית מאוד, וסביר שזו אכן הייתה כוונתם של כותבי החוזה המקורי,
 אולם לא כך פירשה אותו האוניברסיטה. עד 2009 ההנהלה התעלמה לחלוטין מהסעיף המציין את מכסת שעות
 ההוראה הפרונטאלית בשבוע הנחשבת כמשרה מלאה, וזו לא שימשה בסיס לקביעת מקסימום השעות השבועיות

 שמורה נידרש ללמד.

6ראה סעיף ד' 7.

 7אברהמי-עינת יהודית. )2007(. מדוע לא השתנה הרבה? עיונים בחינוך בחברה בטכנולוגיה ובמדע. גיליון 4
אלול תשס"ו

 8העובדה שמורים בעלי תואר דוקטור לא קודמו לא הוסברה מעולם, כשם שלא הוסברו הקריטריונים לקידומם
של מורים אחרים.

"מורה", בדרגת  מלכתחילה  לעבודה  התקבלו  דוקטור  תואר  בעלי  שמורים  מקרים  היו  ה-70,  בשנות   9בעבר, 
בדומה למה שמקובל במסלול האקדמי הרגיל.

 10עובדה זו מעידה על כך שהדרישות לקבלה לעבודה ולקידום בתוך המסלול האקדמי המקביל הלכו והחמירו עם
השנים, למרות שהדבר איננו מגובה בתקנון כתוב ורשמי.
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 11ישנם חילוקי דעות לגבי שורשיו של משבר זה. יש הגורסים שהמשבר נבע מהתנהלות בזבזנית ולא-יעילה
 של האוניברסיטה. לעומתם יש הגורסים שהממשלה נקטה בתהליך מכוון ומתמשך של "ייבוש" האוניברסיטאות
 כדי שתוכל בהמשך "להצילן" כלכלית על ידי הפרטתן, אילוצן להסכים לשינויים מבניים ומנהליים, ושינוי
הנראה שני ההסברים ככל  ועדי העובדים של הסגל האקדמי.  כוחם של  ידי החלשת  על  היום האקדמי   סדר 

נכונים.

12החוזים לשנה"ל נכנסים לתוקפם באחד באוקטובר, בעוד שהלימודים ממש מתחילים מספר שבועות אחר-כך.

שונה ניהולי  בסגנון  המתאפיין  חדש,  אדם  תל-אביב  אוניברסיטת  מנכ"ל  לתפקיד  נכנס  לציין שב-2007   13יש 
 מקודמיו והוא זמין ונגיש לעובדים יותר מקודמו.

 14ראה סעיף  ד' 8.

 15מהלך כזה נעשה שנים ספורות לפני כן ביחידה להוראת עברית, שהוצאה מחוץ לאוניברסיטה והפכה לעמותה
פרטית.

 16ראה אפילוג. בשנת 2011 יהיו ביחידה שלושה מורים בכירים בלבד ומורה נוסף בתקן חלקי.

 17המכסה הייתה גבוהה ב-50% וב-100% בהתאמה עד שנת 2005, לפני תיקון הטעות שנעשה בעזרת ועד הסגל
הזוטר. ראה להלן סעיף ד' 7.

 18"דור א' ודור ב'" הוא כינוי לטקטיקה להרעת תנאים שנועדה למזער את ההתנגדות של עובדים קיימים וועדי
אי התנגדות להרעת התנאים של קיימים תמורת  עובדים  תנאיהם הטובים של  רציפות  ידי הבטחת  על   עובדים 

 העובדים שיישכרו לעבודה אחריהם, ושכלפיהם יש להם מחויבות פחותה.

הזוטר: האקדמי  הסגל  באתר של  "היסטוריה"  בתיקיית  המתאם   הפורום  תולדות  ראה  ההסכם  על   19לפרטים 
http://www.segelzutar.org.il/subpages/about_history.html

וועד הסגל הזוטר בנוגע נוהגת לידע או לערב את   20בניגוד לנהוג לגבי הסגל האקדמי הבכיר, אין ההנהלה 
 לצעדים שהיא נוקטת כלפי חברי הסגל הזוטר. בזאת אין היחס למורים לשפות שונה מהיחס לשאר חברי הסגל

הזוטר.

 23לא ברור עד כמה הפרטים והיישומים של מדיניות של חוסר שקיפות הם יוזמה מקומית של הנהלת היחידה או
תכתיב מהנהלת האוניברסיטה, אולם נראה כי המדיניות שיקפה ושרתה את האינטרסים של שתיהן.

24האיומים הגיעו הן מהנהלת היחידה והן מהאגף למשאבי אנוש.

 25זוהי הפרשנות המינימליסטית של החוזה האישי. על פי קריאה אחרת, האוניברסיטה שילמה למורים שכר הנמוך
 ב-33% מזה המגיע להם על פי החוזה. החוזה מנוסח כך שבהגדרה של "משרה מלאה", מצוינת מכסת עבודה

שבועית )18 שעות( ומכסת עבודה שנתית )630(.

 26שינויים אלה החלו ככל הנראה כניסיון של יחידות אקדמיות להוריד את הרמה האקדמית ואת דרישות התואר
יותר מהר את התואר, ובכך לעמוד במודל התקצוב של ות"ת שקובע "קנס" על יוכלו לסיים   כדי שסטודנטים 
 גרירת תואר מעבר למשך הזמן הנורמטיבי )3 שנים בתואר ראשון, שנתיים בתואר שני ו-4 לדוקטורט(. הנהלת
 האוניברסיטה לא עשתה דבר כדי למנוע  את הורדת הרמה האקדמית, וביטול דרישות השפה, דבר שהשתלב מצוין

 במגמות הצמצום והחיסכון התקציבי.

באוניברסיטה העברית וחיפה.  אביב  אוניברסיטאות: תל  הזוטר רק בשתי  ע"י הסגל  מיוצגים   27מורים לשפות 
אף מקפחים  שתנאיו   ,2011 שנת  בראשית  שנחתם  הוראה",  "עובדי  הסכם  במסגרת  לשפות  מורים   מועסקים 

לעומת החוזה האישי בת"א. בשאר המוסדות אין ייצוג של מורים לשפות.

 28נציגי הסגל הזוטר במו"מ היו דר' דניאל מישורי וכותבת שורות אלה.

21http://www.nrg.co.il/online/53/ART1/906/552.html  

22http://www.psakdin.co.il/fileprint.asp?FileName=/Avoda/Private/ver_dwyd.html
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 29רוב חברי ארגון הסגל הזוטר הם סטודנטים לתארים מתקדמים. נכון הדבר עם זאת, שהאבחנה שלעיל הייתה
 נכונה במיוחד עד לצירופם של המורים "מן החוץ" ועמיתי ההוראה לסגל הזוטר, במסגרת ההסכם הארצי של
 2008. בדומה למורים לשפות, גם עמיתי ההוראה אינם סטודנטים, וגם הם עובדים במקרים רבים באוניברסיטה

שנים רבות.

30בפועל ההסכם יושם לגבי 2 מורים בלבד.

31בפועל הדבר יושם לגבי שמונה מורים.

   32ב-2009 נעשה קידומם של כל בעלי תואר הד"ר למסלול המקביל בצעד מנהלי, וזאת כחלק מהנספח המקומי
 של הסכם הסגל האקדמי הזוטר מדצמבר 2008. ב-2010 קודמו לראשונה, על ידי הנהלת היחידה החדשה )ראה

 33לשם השוואה, על פי ההסכם של שנת 2008, משרה מלאה לעמית הוראה )מעמד המחליף את מעמד המורה מן
 החוץ( מוגדרת כהוראה של 10 שעות שבועיות. משרה מלאה של אסיסטנט )בעל תואר מאסטר( או עוזר הוראה

מוגדרת כהוראה של 8 שעות בשבוע.

 34שלושה מורים בכירים המלמדים שפות שאינן אנגלית נשארו במסגרת הפקולטה למדעי הרוח. ארבע המורות
 הבכירות המלמדות אנגלית הועברו לחטיבה לתכניות מיוחדות יחד עם כל המורים הזוטרים. ההבחנה בין המורים

נומקה בטיעונים "אקדמיים" שאי אפשר לאפיינם אחרת מאשר תמוהים.

35ראה דו"ח וועדת ריין שהוגש לרקטור אוניברסיטת תל אביב ב-15 בדצמבר 2008.

 36חששות אלה מועצמים על ידי שמועות בדבר סגירתה המתוכננת של המכינה הקדם אקדמית של האוניברסיטה
שבה מלמדים גם מורים לאנגלית מהיחידה ללימודי שפות. להלן( מספר מורות ותיקות נוספות.

 37הקביעות של חבר סגל בכיר באוניברסיטה היא קביעות בחוג או יחידה ולא קביעות מוסדית, בשונה מזו הנהוגה
בסגל המנהלי.

 38בגרסה המקורית משנת 2008 נפתח פרק הסיכום במשפט הבא: "היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל אביב
 גוססת. היא עדיין לא מתה, אבל זהו מוות ידוע מראש.". לאור השינויים המתוארים בפרק הקודם הפך משפט זה

בחלקו לבלתי רלוונטי. אם זאת, הוא מבטא את הלך רוחי, ואת האווירה ששררה אז ביחידה.

 39הערת עורך. לאחר שכבר החל תהליך הדפסת הספר, נחתם ב-17.3.2012 הסכם שכר חדש לסגל האקדמי
 הזוטר. בנספח המקומי של תל-אביב להסכם הארצי נושאים רבים בנוגע ליחידה לשפות שנידונו במאמר. בין
 השאר הוסכם כי המסלול המקביל יהיה אופן ההעסקה הנורמטיבי ביחידה לשפות; שלא תהיה העסקה לפי שעות
 ביחידה לשפות, וכי העסקה בחוזה אישי תהיה לתקופה של עד שני סמסטרים, ולאחר מכן ההעסקה תהיה בתקן

 מורה משנה במסלול המקביל הזוטר.
 כן הוסכם כי במקרה של העסקה בפחות מ-50% משרה במסלול המקביל יינתנו למועסקים כל הזכויות הסוציאליות
 והאקדמיות שניתנות גם למורים המועסקים בלמעלה מ-50%, באופן יחסי להיקף משרתם. כמו כן סוכם כי יתנהל
לצורך חישוב אחוזי מיוחדות כחלק משעות ההוראה  ומטלות  נלוות  עבודה  מנגנון למפתח שעות   דיון לקביעת 
 המשרה )מטלות כגון ריכוז קורסים גדולים, ניהול פרויקטים מיוחדים, תכנון אסטרטגי ופיתוח חומרים לתכניות
 חדשות, פיתוח יישומים טכנולוגיים, מטלות אדמיניסטרטיביות, וכד'(. סוכם גם כי הוראה בקורסי הקיץ ביחידה
 לשפות  תיעשה במסגרת המינוי השנתי או בהסדר חדש שבו יקבלו המורים את מלוא השכר הסמסטריאלי המגיע

להם. לבסוף, סוכם על פתיחתו של מסלול הקידום לסגל הבכיר ביחידה לשפות.
ליהנות שזכאית  כקבוצה  הוכרו  לשפות  המורים  תעסוקתי".  ב"ביטחון  העוסק  נספח  נכלל  גם  הארצי   בהסכם 
העסקה במקום  שנים,  לארבע  שנתיים  בין  של  טווח  ארוכי  התחיבות  בכתבי  העסקה  של  החדשים   מההסדרים 

 לסמסטר אחד או שניים, כפי שהיה נהוג עד כה.

שנחתם בההסכם  המקומי  הנספח  על  המו"מ  את  שניהל  הצוות  חברי  על  נמנו  המאמר  וכותבת  הספר   עורך 
 ב-17.3.2012.
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