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פרק 16

"עסקינן בסטודנטים שזכו בפרסים"
        מחיקת מעמד החוקרים הזוטרים בטכניון

באמצעות מערכת המלגות

 אייל רוזנברג*

בראשית דבר 

מחקר אקדמיות:  ליבה  פעילויות  בשתי  העוסק  מוסד  הינה  מחקר   אוניברסיטת 
 והוראה. אוניברסיטאות המחקר העבריות בארץ הוקמו בהשראת מודל האוניברסיטה
כך האלה.1  הפעילויות  שתי  בין  לאחדות  מכרעת  חשיבות  מייחס  אשר   ההומבולדטי, 
ההוראה בדרך  הדעת  את  "להפיץ  הטכניון  של  והראשית  הראשונה  כתעודתו   נקבעה 
והשימושי, הטהור  המדע  בשטח  והשימושי  הטהור  המחקר  בדרך  הדעת  את   ולקדם 
הרוח, מדעי  ובכללם  להם  הקרובים  והשטחים  הטכנולוגיה,  הארכיטקטורה,   ההנדסה, 

החברה והחינוך."2

 הרכב משרות הסגל האקדמי באוניברסיטאות תואם את מהותן הליבתית: משרות הכוללות
 מחקר והוראה, ובמידה מסוימת גם פעילות ציבורית וניהולית במוסד. חברי הסגל האקדמי
 בשדרה העיקרית מתמנים לאורך סולם דרגות הבא: אסיסטנט, מדריך, מרצה, מרצה בכיר,

 פרופסור חבר, פרופסור מן המניין.

 בטכניון נתמנו לדרגות הגבוהות יותר חוקרים-מורים מנוסים, "אנשים בעלי-שם בתחומם".
 לדרגות הזוטרות יותר נתמנו אקדמאים צעירים, "על בסיס הבטחה הניכרת בהם בפעילויות
 המחקר וההוראה".3 ככל שגבהה הדרגה, כך רבתה האחריות שהוטלה על כתפי חבר הסגל
 ורבתה מעורבותו בניהול ענייני המוסד. הכהונה בדרגה גבוהה יותר לא הייתה פועל יוצא
 של התואר האקדמי בו הוכר חבר הסגל: ניתן היה למצוא מהנדס מדופלם ומגיסטר למדעים
 ).M.Sc( המכהן כאסיסטנט, בעוד חברו המהנדס, אשר לא הוכר אלא כמוסמך למדעים
 ).B.Sc(, מכהן בדרגת פרופסור מלא – כמי שהינו ותיק ומנוסה הרבה במחקר או בעשייה

ההנדסית-המקצועית.4

*ד"ר למדעי המחשב; כיהן כסגן יו"ר ארגון המשתלמים בטכניון.

 המעטים היודעים את העובדות יופתעו להיווכח באיזו מידה מסוגל מנגנון תעמולה ממלכתי
לעצב לא רק את השקפתו של האזרח אלא גם את זכרונו

– עקיבא אור ומשה מחובר, 'שלום שלום ואין שלום' 1961
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נספח' 'סגל  חברי  לבין  הרגיל  האקדמי  הסגל  חברי  בין  נכרה  אכן  הפרדה  זאת,   לעומת 
עיסוקם עיקר  וארכיטקטים, אשר  אנשי מקצוע, מהנדסים  ברובם  היו  אלו  'נלווה'(:   )או 
 היה תפקידם במפעלים, בשירות הציבורי ובמשרדי תכנון, וחלק מצומצם מזמנם הוקדש
זוטרים סגל  חברי  בהנחיית  ומיעוטם  בהוראה,  עסק  הגדול  רובם  האקדמית.   לפעילות 
 במחקר.5 ה'נספחים' לא הועסקו כחברי סגל במשרה חלקית בסולם הדרגות הרגיל, וניכר

  כי לא זכו למלוא הזכויות של הסגל הרגיל ולמיטב תנאי ההעסקה.

לנספחים. הם השתלבו, כאמור, דמו במעמדם במוסד  לא  הזוטרים   חברי הסגל האקדמי 
 ומשולבים גם כיום בפעילות המחקר וההוראה של הטכניון: הם מחברים מאמרי מחקר יחד
 עם החוקרים הבכירים יותר, ומפרסמים אותם בכתבי-עת מקצועיים ובכנסים, הם עורכים
שלהם המחקר  בתחום  הלימוד  במקצועות  הסמכה  תלמידי  מתרגלים  במעבדות,   ניסויים 
 ומדריכים אותם במעבדות, מסייעים למנחיהם במטלותיהם השונות, ואף מבצעים תפקידים

תפעוליים, טכניים ומנהליים בקבוצות המחקר שלהם, במכונים, במעבדות ובפקולטות.

ובהסדרים "במתקנים  בחלקם  השתמשו  הזוטרים  הסגל  חברי  ללימודים,   באשר 
 הניתנים להם ללימודים לקראת תואר גבוה"6, אך לא כולם עשו זאת; בכיוון ההפוך,
דוקטור "התארים  ל'תלמידים':  כעניין  מתוארת  אינה  דוקטור  לתואר   ההשתלמות 
בהנדסה, או  במדע  המחקר  לעובד  מיועדים  בטכנולוגיה  למדעים  ודוקטור   למדעים 

בהתאמה".7

מחוקים
 "הטכניון אינו מעסיק אסיסטנטים ומדריכים… ]ב[מוסד הטכניון למחקר ופיתוח… נותרו
אותם להוציא   .2010 באפריל  נאמר  כך  זה."8  בסטטוס  א'  דור  בודדים  עובדים   מספר 
 עובדים ותיקים, הטכניון מדווח לוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, כי

אין בו כלל סגל אקדמי בדרגות הזוטרות.9

 לאן 'נעלמו' חברי הסגל הזוטרים בטכניון? כיצד ממשיכים הם להופיע בבוקר לעבודתם
 ולחזור בערב לביתם או למגורי הסגל הזוטר בקמפוס, כאשר מספרי הנהלת הטכניון נמחקו

הם זה מכבר?

זו אינה תעלול רטורי בלבד. היא מהווה ביטוי לתהליך ממושך, על פני שלושה  מחיקה 
 עשורים, של מתקפה כלפי מעמד חברי הסגל האקדמי הזוטרים, מצד הנהלות האוניברסיטאות
 בכלל והטכניון במיוחד. המתקפה חדרה והעמיקה עד כדי איון של מעמד זה בשיח הציבורי

בטכניון – ובתודעת אנשי אותו מעמד, כפרטים וכקבוצה.

עובד של  היותו  משמעות  על  דבר-מה  עוד  לומר  ראוי  זה,  תהליך  אחר  ההתחקות   טרם 
 'מחוק'. מעביד יכול לנצל את עובדיו כמעט עד עפר; ובכל זאת, העובדים יודעים מי הם
 ומה הם, יודעים שהם מקבלים מעט, פחות מכפי המגיע להם, הן בשכר הן בזכויות וביחס;
 גם אם אין בכוחם לשנות את המצב, גם אם השלימו עם תנאי ניצולם, גם אם צריכים הם
להדחיק את ההשלמה הזו כדי להתמודד עם שגרת היום-יום, גם אם הם מפורדים ובלתי-

מאורגנים – הידיעה קיימת, הזהות קיימת, המעמד קיים.

מה משהו?  בשבילנו  עושה  אתה  אצלנו?  עובד  אתה  המוסרות:  את  מתירה  המחיקה   אך 
 פתאום? אנחנו עושים לך טובה שאנחנו נותנים לך להיות פה. אתה בעצם פה רק בשביל
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 עצמך, בשביל התועלת האישית שלך; אנחנו עוזרים לך ונותנים לך מתנות; ומה אתה בכלל
 מתלונן? או כדברי הנהלת הטכניון, "עסקינן בסטודנטים, אשר במהלך לימודיהם לתואר

מתקדם בטכניון, זכו למלגות לימודים בסך אלפי ש"ח בחודש."10

היזהרו מיוונים הנושאים מתנות
 חברי סגל אקדמי הועסקו בטכניון באופן מסורתי במשרות מלאות, בנות 38 שעות עבודה
 שבועיות.11 חברי סגל זוטרים הרשומים ללימודים לתואר מגיסטר או דוקטור הקדישו עד
 19 שעות לעבודה ש'מחוץ' להשתלמות )מחקר, הוראה ופעילויות נוספות(, והיתר ללימודים
 ולעבודת המחקר 'במסגרת' ההשתלמות – הגם שהפרדה זו הינה מלאכותית במקרים רבים.12
 מעבר לכללי הקצאת הזמן, תנאי העסקת כלל חברי הסגל האקדמי היו אחידים בעיקרם.

ההבדלים היו כמותיים לפי הדרגה: בטבלאות השכר, בהקצבות לקשרי מדע וכן הלאה.

 המנגנון שבנה הטכניון, ואשר עתיד היה לשמש כסוס טרויאני עבור חברי הסגל הזוטרים,
"תורמים מטעם  קרנות  מספר  בטכניון  פעלו  ה-70'  שנות  עד  מחקר.  מלגות  מערכת   הינו 
 נדיבים", ל"תמיכה" ב"מספר מוגבל של סטודנטים מצטיינים" הנמצאים במצוקה כלכלית.13
 באמצע שנות ה-70' הציג הטכניון לראשונה מלגות מחקר כתחליף לתעסוקה כאסיסטנט או
 מדריך: מלגות עשויות להינתן למשך ההשתלמות למגיסטר או לדוקטורט, ולא רק לנזקקים
 מצטיינים; אך עובד טכניון לא זכאי לקבל מלגה, ומכאן שמלגאי לא יכול להתמנות לחבר הסגל
'נלווים' – כמו אנשי  האקדמי.14 ככל שעסקו המלגאים בהוראה, נחשבו הם ל'נספחים' או 
 התעשייה והאדריכלים, או חברי הסגל באוניברסיטאות אחרות, המגיעים מעת לעת לטכניון
 לכמה שעות, ללמד בתחום התמחותם. בשנים אלה היו ה'נלווים' מודרים כבר מן המוסדות

האקדמיים בתוך הטכניון, משוללי זכויות אקדמיות וכספיות כאחד, ולא מיוצגים ארגונית.

האם השכילו חברי הסגל הזוטרים להבין את האיום המתרגש עליהם?

 האסיסטנטים והמדריכים בטכניון יוצגו על-ידי ארגון עובדים משלהם. ארגון האסיסטנטים
 והמדריכים התפצל בתשל"ה מ'ארגון הסגל האקדמי' – אשר ייצג קודם לכן את כלל חברי
 הסגל האקדמי.15 מסמכי הארגון אבדו בנבכי הארכיונים הטכניוניים לאחר הפסקת פעילותו
 )ראו להלן(, וכל מאמצי מחבר שורות אלה לאתרם שוב בשנים האחרונות עלו בתוהו. על
ומיעוט של מלגאים דרו בכפיפה אחת במוסד זוטר  ניכר כי חברי סגל אקדמי   כל פנים, 

 בשלהי שנות ה-70' ובתחילת שנות ה-80'.

 בינתיים, התפתח במדינת ישראל משבר כלכלי. המדינה, בתקציביה לשנים 1983 ו-1984,
 צמצמה צמצום משמעותי את ההקצבות לאוניברסיטאות דרך הוועדה לתכנון ותקצוב. ות"ת
מתאימים צמצומים  יבצעו  האוניברסיטאות  כי  התחייבה  ואף  הסכמתה,  את  לדבר   נתנה 
 בהוצאותיהן16 – אך צמצומים אלו בהיקף פעילות האוניברסיטאות או במצבת כוח-האדם
 שלהן לא בוצעו,17 ועד סוף השנה האקדמית תשמ"ד הצטבר בתקציבי האוניברסיטאות
 גירעון כולל בגובה 70 מיליון דולר ארה"ב לערך,18 בין חמישית לשליש מהקצבת המדינה
 השנתית.19 בדצמבר 1983 שלחה ות"ת לנשיאי האוניברסיטאות, למנכ"לים ולרקטורים
 מכתב אודות ההיערכות הנדרשת מהם בשנים תשמ"ד-תשמ"ה לאור ההסכם עם האוצר.
לדיון, נושאים  להכין  האוניברסיטאות  מן  ות"ת  ביקשה  בנושא,  עבודה  פגישות   לקראת 
ו"צמצום והטכני"  המינהלי  האקדמי,  הסגל  של  בשכר  אפשריים  "שינויים   ובכללם: 
 בתקנים". כן דרשה ות"ת במפגיע לקבל "פרטי ביצוע של החלטות הממשלה – עובדות

ומספרים – רצוי גם בכתב, בעיקר לגבי התקשרויות וקבלת עובדים."20
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 האוניברסיטאות לא קיבלו את הגזירות הללו ברוח טובה. התפתחו ויכוחים בין האוניברסיטאות
 לות"ת – על אופני הדיווח על הוצאות והכנסות, על גובה הגירעונות, על חלקי הגירעון הנובעים
יכולות היו לנהל ועוד; אך למרות התנגדותן, האוניברסיטאות לא   מאי-העברת כספי מדינה, 
 "עסקים כרגיל", וההנהלות החלו להפנים את המסר. מבחוץ, הלחצים לצמצום הוצאות על כוח
 אדם רק המשיכו וגדלו בשנים 1984-1986, כאשר המדינה אף מפעילה נגד האוניברסיטאות את
תקנות ההגנה לשעת חירום, כדי לכפות עליהן חלק מן הצמצום המבוקש במצבת כוח האדם.21

 בתחילת תשמ"ה, על רקע שיאו של משבר האינפלציה,22 ניחתה לבסוף המכה על חברי
 הסגל הזוטרים בטכניון. פרופ' אליהו נסים, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, הנחה את
 דיקני היחידות האקדמיות להפסיק את קליטת האסיסטנטים והמדריכים ביחידותיהם, כמו
 גם את העסקת האסיסטנטים והמדריכים הקיימים, החל בסמסטר אביב אותה שנה. מאותה
 עת, חברי הסגל הזוטרים יעברו כולם לקבל מלגות במקום שכר, כאשר רובם המכריע,
 העוסק גם בהוראה, יקבלו בנוסף למלגה גם שכר הוראה נמוך כ-'נספחים'. המלגה התקנית
לתוספת אפשרות  לעצמו  שמר  הטכניון  אסיסטנט/מדריך;  משכר   85% בגובה   נקבעה 
 דיפרנציאלית לחלק מן המלגאים: "מלגת ראש יחידה", אשר  יחד איתה מגיע גובה המלגה

ל-100% או 105% משכר אסיסטנט או מדריך בהתאמה.23

ניסח  המהלך גרר התנגדות ציבורית מצד שני ארגוני הסגל. ארגון הסגל האקדמי )הבכיר( 
 מכתב חריף להנהלת הטכניון: יו"ר הארגון, פרופ' דר, כתב כי שינוי המעמד ומבנה העסקת
 חברי הסגל הזוטרים הוא "מהלך שיפגע בסופו של דבר בתנאי העסקתם של כל חברי ארגון
 הסגל האקדמי"; כי השינוי מהווה "פגיעה חמורה במעמדם, תדמיתם ובהרגשת שותפותם במוסד
 ]של חברי הסגל הזוטרים[", מה שיביא לפגיעה ברמת ההוראה והמחקר; ולבסוף, כי מדובר

ב"תעלול" כספי נאיבי ומסוכן, שכן חסכונו של הטכניון במס יקוזז על-ידי קיצוצי תקציב.24

 אולי חשוב מן האבחנות הללו היה אפיונו של פרופ' דר, בניסוח מדויק ובוטה, את מהותו
 של המהלך: "שינוי מעמדם של האסיסטנטים והמדריכים ממעמד של עובדי הטכניון
 וחברי הסגל האקדמי שלו המקבלים שכר )אמנם חברי סגל אקדמי זוטר בלבד – אך

חברי סגל!( למעמד של מקבלי מלגות ו"חסדים" אחרים".25

 קשה לשחזר בדיוק כיצד התפתחה ההתנגדות מצד ארגון האסיסטנטים והמדריכים. הסגל
 הבכיר, על אף הצהרות התמיכה ברמה המקומית והארצית, לא הפעיל את כוחו לתיקון
אך ההנהלה בינואר 1985;  ב-20  עבודה בשל המהלך  הוכרז סכסוך  כי  ידוע,   המעוות. 
 נצלה את חולשת הנהגת הארגון ואת רגישותה, וכך הביאה את יו"ר הארגון, דויד לרדו,
 לתת את הסכמתו למהלך. בתוך עשרה ימים, ובתיווכו של הממונה על יחסי עבודה, התקבל
 הסדר דור-א'-דור-ב': משרות האסיסטנטים והמדריכים הקיימים, כ-600 במספר, הובטחו,

והארגון ביטל את סכסוך העבודה.

 למרבה הגאווה, ציבור חברי הסגל הזוטרים סירב לקבל עליו את החרפה הזו. נערכה אסיפה
כללית של ארגון האסיסטנטים והמדריכים, בה נדחה ההסכם והוחלף היו"ר, כאשר יושב-
 הראש החדש, יהושע בר-זיו, מוציא את הארגון לקרב מאסף ואף פונה לבית הדין לעבודה.
 אלא שהיה זה כבר מאוחר מדי: בית הדין הכיר בתוקף הסכמותיו של היו"ר הקודם, ולא
 נעתר להורות לטכניון לחזור לקלוט אסיסטנטים ומדריכים. לבסוף נותר ההסדר המגן על
 חברי הסגל הזוטרים הנמצאים במערכת על כנו: הם ימשיכו לכהן כאסיסטנטים ומדריכים,
 אך שורותיהם לא יתחדשו, ולטכניון יותר רשמית להפסיק לקלוט חברי סגל אקדמי חדשים

בדרגות הזוטרות.
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 אך התגובה הציבורית הייתה נחושה עוד פחות מכפי שמלמדות החלטת האסיפה הכללית
 של הארגון והפנייה לערכאות. בשיחות עם עובדי טכניון באותה תקופה מסתבר, כי רבים
 התפתו לוותר על שכרם תמורת מלגה, או שהסכימו בקלות לקבל מלכתחילה את מעמד
זה לא ומשכר  או מדריך,  היה על שכר אסיסטנט  עדיף   המלגאות: "שכרו" של המלגאי 
 נוכו הפרשות עובד לחסכון לגמלאות ולקרן השתלמות, לא ניכויי מס הכנסה ולא ביטוח
עינה, כבבת  המלגאים  את  לנצור  פה  בכל  ונשבעה  הבטיחה  הטכניון  הנהלת   לאומי.26 
פרסם אף  הטכניון  האסיסטנטים.27  נהנו  מהם  והתנאים  הזכויות  כל  על  עבורם   ולשמור 
 בקרב המלגאים טענה לפיה הגיע לסיכום בעל-פה עם רשויות המס, כי אלה האחרונות
 יימנעו מגביית מס הכנסה על המלגות; וההנהלה התחייבה אפילו לממן מכיסה את תשלומי

המס אם יחליטו הרשויות לנכות מס הכנסה מן המלגאים.28

 לבסוף, מסופר כי הטכניון התאמץ לטשטש את חשיבות שינוי המעמד, וכך ניתן לשמוע
 התייחסויות למועסקים במעמד החדש כ"אסיסטנטים מלגאים" – בדיוק כמו אסיסטנטים
כדי מינוחים  על  להתעקש  ירצה  ומי  מס.  לצרכי  קטנטן  טכני  בשינוי  רק  הישן,   מהסוג 

 להבטיח לעצמו להמשיך לשלם יותר מס?

לנקיטת צעדים ארגוניים, אם ציבורי  גב  והמדריכים  נמצא לארגון האסיסטנטים  לא   כך 
 אכן נשקלה אפשרות כזו. הארגון יצא מוכה וחבול מן ההליך המשפטי, וכאמור בלא יכולת
 לחדש את שורותיו. הארגון אף לא השכיל לקלוט לתוכו את המלגאים, לתקופת דגירה
 וליקוק פצעים לקראת מאבק עתידי. בתוך שנים בודדות הדלדלו מספרי החברים והארגון

חדל לפעול.

במורד המדרון
 מצד ההנהלה, המעבר למלגות לא היה כלל סוף פסוק. להיפך, היה זה אות הפתיחה לעידן
תנאי את  המרחיק  באופן  המלגות,  במערכת  לעת  מעת  חד-צדדיים  שינויים  של   חדש, 

העסקתם של המלגאים יותר מתנאי העסקת האסיסטנטים והמדריכים בעבר.

 שינוי חשוב ראשון היה ביטול הצמדת גובה המלגה לשכר חברי הסגל האקדמי. מלכתחילה
 ניתן לראות בהצמדה מעין 'ממתיק עסקה', שכן המלגות המעטות ששולמו לפני תשמ"ה
 לא הוצמדו רשמית לשכר חברי הסגל; ואכן, בתוך חמש שנים מן המעבר למלגות הפסיק
בסכומים לנקוב  וחזר  אקדמי,  סגל  חבר  משכר  כאחוזים  מלגות  בגבהי  לנקוב   הטכניון 
 מספריים. אפילו לסכומים הנקובים לא הייתה התחייבות חד-משמעית: "סכומים אלה הם

לצורך אינדיקציה בלבד, וייתכנו שינויים".29

 שינוי משמעותי נוסף, אשר התבצע בשנת תשנ"ח, הוא מינון של המלגות: מאז אותה שנה,
 המלגות ניתנות ב'מנות'. לפי מספר המנות, כך היקף החובות והזכויות של המלגאי, ובפרט
לו. מחוצה  לעבוד  והאפשרות  העבודה  שבוע  במשך  בטכניון  לעבודה  ההתייצבות   חובת 
 משמעות החלתה של שיטת המנות היא מעבר מתקנים )או ספק-תקנים( למלגאים, לתקנים
 גמישים הרבה יותר – הקצאות מנות מלגה. למנות מלגה שונות יכולים להיות גם מקורות
 תקציביים שונים, וכך יכול אדם לקבל מנות "מן הטכניון", מנה מן המנחה, מנה בשל זכייה

 בפרס חיצוני )אשר הטכניון מנכס את רובו( וכן הלאה.

 שיטת המנות מאפשרת אזורים אפורים לניצול או לתגמול: מלגה "מלאה" הינה בת ארבע
 מנות, במובן מתן מלוא החובות והזכויות הסטטוטוריות האפשריות למלגאי, חובת נוכחות
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מנות להוסיף  עוד  ניתן  זה  סף  מעל  חיצונית.  עבודה  ואיסור  העבודה  שבוע  אורך   לכל 
 מלגה, ולשלם חמש, שש ולעתים יותר מנות מכך; גם לפני תחילת שיטת המנות ניתן היה
 לבדל בין מלגאים ולהעניק מלגה מוגדלת מסוימת, אך עתה התאפשרו פערים משמעותיים
 בהרבה, מבחינה כספית, ולכאורה תמימים וחסרי משמעות מבחינה אקדמית-מקצועית: 5
 הוא מספר שרירותי בדיוק כמו 4, ואם בפקולטה מסוימת מקובל לשלם חמש מנות מלגה
 אין הדבר מהווה הצהרה על כך שחברי הסגל הזוטר בה מעולים יותר מחבריהם בפקולטה

השכנה.

 בפקולטות אחרות הופנה המינון בכיוון הפוך: נוצרה הכימרה שהינה שלוש מנות מלגה.
 לכאורה, אף אחד לא "אמור" לקבל שלוש מנות: לעבוד בטכניון ארבעה ימים בשבוע,
חבר בין  הדדית  מחויבות  מצב של  זהו  עד שש שעות שבועיות.  בחוץ  עבודה   בהיתר 
מאפשר אינו  והוא  לחלוטין;  לא  אך  כמעט  מלאה  שהינה  הטכניון  לבין  הזוטר   הסגל 
במחקר עובדים  מנות  שלוש  מלגאי  רוב  בפועל,  למוסד.  מחוץ  משמעותית   פעילות 
 ובהוראה כמו חבריהם המקבלים ארבע מנות ויותר, במשך כל שבוע העבודה; אך הם
התירוץ נמצא  וכך  יחסית,  כספית  במצוקה  נמצאות  אשר  אקדמיות  ביחידות   נמצאים 
המועסקים במשק,  אחרים  במגזרים  לעובדים  בדומה  זאת  זה.  עגום  במצב   להצבתם 
 במשרה חלקית בניגוד לרצונם, כתחליף לקיצוץ עמוק בשכר, ואין להם במה למלא את

ה"חור" במשרתם.30

מחויב עצמו  ראה  הטכניון  מיד;  התרחשה  לא  המלגות  בתעריפי  המשמעותית   השחיקה 
נשחקו ה-90'  בשנות  כלשהו.  מסוים  לעדכון  התחייב  שלא  הגם  המלגות,  גבהי   לעדכון 
 המלגות באופן דומה לשחיקה בשכר חברי הסגל הזוטר – כאשר הסגל הבכיר זכה בתוספות
ה-2000 בשנות  תשס"ד.  בהסכם  הרשמיות,  השכר  לטבלאות  מחוץ  משמעותיות   שכר 
 עבר הטכניון למשטר של שחיקה חריפה בתעריפים: ערך מנת המלגה היסודית גדל  בין
בין עלה  לצרכן  המחירים  שמדד  בעוד  ב-31,5.73%  לתש"ע  תש"ס  האקדמיות   השנים 
 תחילת השנים האקדמיות הללו ב-32,22.3% ושכר הסגל האקדמי ב-33% )או ב-40%
 בספירה עד דצמבר 2009; גובה המלגות לא התעדכן במהלך תש"ע(.33 במקביל התקיימו
 לאורך השנים תהליכי בידול בין היחידות האקדמיות מבחינת היקף המלגה המשולם, אשר
בצורת הפחתת קיצוצים  גם  חלו  המנות; בתקופות שונות   השתכללו עם המעבר לשיטת 

מספרי מנות )או קודם לכן, הקטנת מספרם של מקבלי מלגות מוגדלות(.34

 עם הגמשת ההעסקה והקיטון בשכר התבססה גם ה"מחיקה" הציבורית שהוזכרה לעיל.
 הנהלת הטכניון הקפידה להציג את היחס לחברי הסגל הזוטרים כאל תלמידים, ולהצהיר
לימודי מלגות  "ברצוני להבהיר את מהותן של  נכון לתפוס את מצבם:  כיצד  ושוב   שוב 
בין למצטיינים  מוסמכים…  ללימודי  ביה"ס  דיקן  ע"י  מוענקות  ]המלגות[   מוסמכים… 
 המשתלמים… הטכניון אינו מקבל ואינו מצפה לקבל כל תמורה… כל מה שהמלגאי חייב
 לעשות הוא… להקדיש את כל זמנו… ללימודים, להצליח בהם ולהשלים את הדרישות
של עולמם  בין  מושלמת  להפרדה  להגיע  מאמץ  נעשה  זאת  ולצד  התואר…"35   לקבלת 
ומעורבות של חברי סגל לעולמם של הבכירים בסגל האקדמי, כך שתקשורת   הזוטרים 
סגל שחברי  העובדה,  היא  זאת  הממחישה  דוגמה  לחלוטין;  תיעלם  או  תצטמצם   זוטרים 
בעלי הטכניון,  של  הארגוני  מבנהו  אודות  הסברים  עוד  מקבלים  אינם  חדשים   זוטרים 
 התפקידים המרכזיים בו ותפקידיהם, ומצופה מהם להסתפק באינטראקציה עם המזכירויות

ביחידותיהם, עם המנחה שלהם ועם פקידי בית הספר ללימודי מוסמכים.
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מאבקי בלימה כושלים
 כאמור, ארגון האסיסטנטים והמדריכים לא קלט אליו את חברי הסגל הזוטרים במעמדם
והחוקרים להתמלא,  נוטה  ריק  חלל  אך  לחלוטין.  לפעול  חדל  ולבסוף  והנחות,   החלופי 
 הצעירים לא נותרו יתומים לחלוטין. במקביל למשבר הקטלני שחווה ארגון האסיסטנטים

 והמדריכים, נוצר בטכניון ארגון חדש: ארגון של ה"בלתי-מועסקים", המלגאים.

 הארגון קם כפי הנראה באמצע תשמ"ה, בשם ההתחלתי "ועד האסיסטנטים המלגאים".
 השם שנבחר לו, והתכתובת המועטה שהשתמרה מאותם ימים, מעידים על הרצון להמשיך
 ולשמר לחבריו מעמד וזכויות של עובדים. אך היה זה ארגון של מכורים לסם: סם הפטור
 ממס. וכמו מכור טיפוסי, עד מהרה נמצאו הם מוותרים על שארית מעמדם כדי להבטיח
שכל דורשים  "אנו  כי  בתחילה  המס  לרשויות  הארגון  כתב  כך  הסדירה.  האספקה   את 
הוא והטכניון  מאחר  אותנו,  המעסיק  הטכניון,  עם  תעשו  הכנסה  מס  בנושא   התחשבנות 
 האחראי ל"תרגיל" "36 – אך כבר לאחר שיחת טלפון אחת עם מנהל מחלקת הניכויים
 בחיפה השתנתה הרטוריקה, כדי להגן על משתלם נישום: "אני מבקש להדגיש שמלגות
מקבלים גם אנשים שאינם נספחים… לכן ניתן לומר שהמלגות אינן מותנות בעבודה."37

 גם כלפי פנים פסח הארגון על שתי הסעיפים במשך שנים רבות. ארגון המלגאים המשיך,
 אמנם, לייצג את חברי הסגל הזוטר גם בעניין מלגותיהם וגם בעניין תנאי העסקתם בהוראה,
 ואף איים בשביתות והוציא כאלה לפועל. אך כמעט כל מאבקי הארגון היוו קרבות בלימה
 נקודתיים: בכל שלב בתהליך הידרדרות מערכת המלגות היו דרישותיו לכל היותר שמירה
 של הסטטוס-קוו הקודם, ועל פי רוב אפילו פחות מכך. כך בתשמ"ה דרש הארגון לכונן
 הסכם עבודה עבור המלגאים, בתשמ"ח דרש לחתום על הסכם לפחות על הצמדת גובה
 המלגות, ולאחר מכן לא מופיעות עוד דרישות לעגן תנאים בהסכמים; בתשמ"ה נדרשה
 התחייבות לאי נפילת תגמולים מאלו של אסיסטנט/מדריך; בתשמ"ח נדרשה הצמדה של
 גובה המלגות לשכר אסיסטנט/מדריך; ובשנות ה-1990 ואילך נדרשו ביצועי הצמדות ואי
 ביצוע קיצוצים נומינליים. בתחילת תשס"ב התקיימה שביתת הוראה, בין היתר בשל קיצוץ
 בהיקף המלגות הממוצע לנפש, באמצעות הקטנת מספרי המנות; אך בסיומה לא הושג דבר
 בעניין הקיצוץ במלגות, זולת התחייבות לשמור על מספר המנות של המלגאים הקיימים

במערכת– עוד הסדר דור-א'-דור-ב'.38

 כדוגמה סמלית יותר להתנוונות התודעתית ניתן להביא גם את שם הארגון. כאמור, בתחילה
 נבחר לו השם "ועד האסיסטנטים המלגאים". בהמשך שונה שמו ל"ארגון המלגאים הנספחים";
 עם התרחבות השירותים הניתנים בארגון גם למשתלמים לתארים גבוהים שאינם מקבלים
 מלגות ואינם מלמדים, שונה שוב השם ל"ארגון המשתלמים לתארים גבוהים"; ולאחרונה
 שונה השם בשנת תשס"ב, ל"ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון". תהליך זה הדגיש
 יותר ויותר את המהות הסטודנטיאלית אשר נטה הארגון לאמץ, על חשבון מהותו כארגונם
בין וה-2000,  ה-1990  בשנות  ושוב,  שוב  התנודד  אף  הארגון  הזוטר.  הסגל  חברי   של 

השתלבות בפורום המתאם הארצי של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר לבין התנתקות ממנו.

 סוג אחר של תגובה לכינון מערכת המלגות כתחליף להעסקה, אשר בדיעבד ניתן גם לאפיין
נניח בפרט.  והטכניון  בכלל  האוניברסיטאות  מול   – המס  רשויות  ניהלו  בלימה,   כמאבק 
 הצידה את השאלה העקרונית, האם ראוי כי מדינות יחילו ריבונותן על אוניברסיטאות כדי
 למסות את השכר המשולם בהן; במדינת ישראל, על כל פנים נהוג הוא שכך הדבר – והנה,
יום בהיר אחד, נעלמים להם מבסיס המס 600 עובדי טכניון, כאילו בלעה אותם האדמה…
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 ניתן לשער, כי לו הטילה המדינה מס על המלגות כעל שכר, הייתה מערכת המלגות מתעקרת
 ממשמעותה, והכף הייתה נוטה בכל האוניברסיטאות לעבר התארגנות מחודשת של חברי
שתאוזכר ככל  זאת,  לעומת  במחקר.  העסקתם  תנאי  על  גם  איגודי  למאבק  זוטרים   סגל 
 ותוסדר מערכת המלגות בחקיקה, כך ייקל על האוניברסיטאות, ועל הטכניון בפרט, להגן

עליה גם מפני התנגדות פעילה של חברי הסגל הזוטרים.

 כבר ב-1985 נדרשה נציבות מס ההכנסה להתייחס לנושא המלגות המחליפות את השכר
 בטכניון, וציינה כי הקריטריון למיסוי הוא שאלת מתן התמורה עבור המלגה.39 ב-1990
 מתייחסת הנציבות באופן עקרוני באחד מחוזריה למהלך שביצעו האוניברסיטאות: "מלגה
הכנסה. בה  לראות  יש  תקבול…  הינה  במוסד,  סטודנט  העסקת  מהסכם  חלק   המהווה 
מותנית הזכאות  אם  במלגה.  הוחלף  השכר  מן  חלק  בהם  במקרים  להחיל  יש  דומה   דין 
הדרכה מחקר,  בהוראה,  יעסוק  הלימודים  שבמסגרת  המוסד  בפני  המלגאי   בהתחייבות 
 וטיפול בסטודנטים, תיחשב זו כהכנסת עבודה." באשר לטכניון, הנציבות מצטטת את דברי
 ההנהלה עצמה לגבי המעבר מהעסקה לתשלום מלגות, וקובעת: "ברור שהמלגות הנ"ל הן

שכר עבודה רגיל החייב בניכוי מס במקור כהכנסת עבודה, מס מעסיקים ומס שכר."40

 אלא שהמציאות הברורה למס ההכנסה, ואולי לקוראי שורות אלה בפרספקטיבה היסטורית,
 לא הייתה ברורה לכל. האוניברסיטאות, והטכניון ביניהן, עסקו מאז שנות ה-80' בשתדלנות
 שמטרתה להנחיל לרשויות המדינה ראייה חלופית של מערכת המלגות )או לפחות, כיסוי
שהתקדמו ככל  ואכן,  העבודה.  יחסי  שחזור  איום  את  כך  ולהסיר  כדבעי(  עבה   עיניים 
 הניסיונות להתחיל במיסוי, הצליחה קואליציית אינטרסים סביב האוניברסיטאות לקבוע

דיונים בנושא בכנסת, ולהביא עם הזמן גם להגשת הצעות חוק לפטור ממס על המלגות.

 לימין האוניברסיטאות התייצבו מספר חברי כנסת אשר ביקשו להיתפס כמושיעי ההשכלה
 הגבוהה, ולזכות בכיסוי תקשורתי ככאלו. לא תמיד מדובר היה בחברי כנסת ספציפיים או
 בחברי כנסת מאותן מפלגות, אך טיעוניהם היו דומים: אזהרה מן האסון והשבר העלולים
באותם הוזנו  הם  כי  להניח  ניתן  המלגות.  ימוסו  אם  בישראל  הגבוהה  להשכלה   לקרות 
לא לעומתם  הנושא;  של  בדיקה  שערכו  מבלי  האוניברסיטאות,  ידי  על  דומים   ניסוחים 
 נמצאו חברי כנסת אשר גיבו את רשות המסים, טענו בעד הרחבת בסיס המס, נגד מנת

הקלות מס לאוניברסיטאות וכדומה.

 קבוצה שנייה בקרב חברי-הכנסת הינם אנשי המפלגות הדתיות, אשר ביקשו להסיר את
 איום מיסויין של מלגות הניתנות על ידי גופים תורניים – ישיבות או מכוני מחקר; רבות
זו התגלתה כדומיננטית מאוד  מאלה סומנו כחייבות במס על-ידי רשות המיסים. קבוצה 
ממס מפטור  הורחבה  ההצעה  החוק:  מהצעות  אחת  קודמה  ובעזרתה   ב-2009-2010, 
 למלגות לסטודנטים לכדי מקלט מס רחב למדי, תחתיו יוכלו המוסדות התורניים ואף גופים

נוספים לחסות. ההצעה התקבלה לבסוף כחוק בפברואר 41.2010

 מה לגבי מקומם של חברי הסגל הזוטרים באוניברסיטאות בזירת המאבק בכנסת? הדעות
האקדמי הסגל  ארגוני  נציגי  דברי  של  והקשרם  משמעותם  לגבי  בפרט  חלוקות,   בנושא 
כי סבור,  אלה  שורות  כותב  בנושא.  בכנסת  בדיונים  הארצי,  המתאם  והפורום   הזוטר, 
 העמדה שהוצגה שירתה את יוזמת האוניברסיטאות, ולא עמדה בקנה אחד עם ההתנגדות
 הרשמית של הפורום הארצי לשימוש במלגות כתחליף להעסקה; וכי מן הראוי היה לתמוך

במפורש בעמדת רשויות המס לעומת עמדת האוניברסיטאות.
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 על כל פנים, בין אם בתבונה ובין אם לאו, מקבלי המלגות לא דרשו לשלם מס ולהפריש
רבות. הטכניון במשך שנים  אנשי  בלטו בשתיקתם  ובפרט  כעובדים שכירים;   הפרשות 
מערכת את  לקעקע  בניסיונן  המס  לרשויות  שחסר  חיוני  מרכיב  הייתה  זו   שתיקה 

המלגות.

לא תם ולא נשלם
 כאמור, אנשי הטכניון לא היו שותפים לתהליך שהוביל לחקיקת הפטור ממס על מלגות
 המחקר – זאת, כמעט עד סופו. אך בפברואר 2010 התייצבנו, שניים מחברי ועד ארגון
 הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון, כדי לצאת נגד הצעת החוק העתידה לעבור בכנסת.

 הרקע לבואנו, לאחר שנים של היעדרות מן הזירה, היה התעוררות גדולה בתודעה ובמעש
הידרדרות שנות  עשרים  אל  לכן.  הקודמות  בשנתיים  בטכניון  הזוטרים  הסגל  חברי   של 
 בתנאים ובמעמד, כפי שתואר לעיל, הצטרפו סדרת התעמרויות אינטנסיבית מצד ההנהלה
 בשנים האחרונות: שינויי לוחות זמנים לסמסטרים ללא תשלום, מחזור נוסף של שחיקה
לכדי זוטרים  סגל  חברי  של  מבוטל  לא  מספר  עוררה  זו  מציאות  ועוד.  מלגות,   וקיצוץ 

פעילות אינטנסיבית, והיא בתורה הניעה את כלל הציבור.

במהלך כי  יצוין  אך  לפעולה,  התעוררות  זה של  תהליך  אודות  היריעה מלהרחיב   קצרה 
אקדמי סגל  חברי  מאתיים  של  הפגנה  קצרות;  שביתות  בשתי  המוסד  חזה  אלה   שנתיים 
קיבוצי הסכם  על  וחתימה  ארוך  מו"מ  הסנאט;  בניין  את  הקיפו  אשר  וארעיים   זוטרים 
 אודות תנאי ההעסקה בהוראה;42 עשרות אסיפות פקולטטיות וכלליות, בנוכחות של מאות

משתתפים לעתים; וארבעה הליכים משפטיים בענייני המחקר וההוראה.

 המאוחר מבין ההליכים המשפטיים, אשר מהווה אחד משיאי הפעילות בשנים האחרונות,
ובעבודה במחקר. בהליך, אשר מיועד להידון בבית-הדין האזורי  נוגע במערכת המלגות 
עובד- ביחסי  הכרה  בטכניון  גבוהים  לתארים  הסטודנטים  ארגון  תובע  בחיפה,  לעבודה 

 מעביד בין המלגאים לבין הטכניון, והכרה במלגתם כשכר.

 התביעה מערבת גם מהלך רחב של תשאול, הסברה ותצהור של מאות מלגאים אודות
 אופי העסקתם, אשר  ממחישים את מהותה של המלגה כתחליף שכר. אמנם אין זהו
 צעד ארגוני של ממש -- אין זו שביתת המחקר אשר מן הראוי היה להוציא אל הפועל
בציבור סביבה  המתקיים  ובתהליך  בתביעה  יש  אך  המלגות;  מערכת  את  לבטל   כדי 
צעד חשוב זהו  המלגאים.  על  עבר  ההיסטורי אשר  לתהליך  המודעות   משום הרחבת 
 ומשמעותי בסימון מחודש של הזהות המחוקה של המלגאים כעובדים, חלק מן המאבק
דבר לכל  )זוטר(  אקדמי  סגל  כחברי   -- ההיסטורי  מעמדם  לשחזור  לבסוף   שיביא 

ועניין.

הערות

ו-צימרמן, המגוונות',  והתגלמויותיה  האידאיים  מקורותיה  'אוניברסיטה:  שרה,  גורי-רוזנבליט,  למשל:   1ראו 
 משה, 'רעיון האוניברסיטה, המדע והמדינה בפרספקטיבה היסטורית', אצל גור-זאב, אילן )עורך(, 'קץ האקדמיה
 בישראל?', הוצאת הפקולטה לחינוך, אונ' חיפה, 2005; עמ' 44-45 ו-69 בהתאמה.  המודל קרוי על שם שר

החינוך של פרוסיה בתחילת המאה ה-19, וילהלם פון הומבולדט.

  2חוקת הטכניון, סעיף-קטן 2.א )כך למשל בנוסח החוקה באפריל 2008(.
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 3קטלוג הטכניון לשנה האקדמית תשי"ח בשפה האנגלית, עמ' 9. יצוין כי ההתייחסויות לחברי וחברות סגל בחיבור
 זה הן בלשון זכר בלבד. זאת חלקית לשם נוחות, וחלקית בשל העובדה המצערת, ששיעור הנשים בקרב חברי/ות
 הסגל האקדמי בטכניון הוא נמוך, בייחוד ככל שדרגתם גבוהה יותר, ולאורך רוב התקופה אליה מתייחס החיבור

היה השיעור נמוך מאוד.

   4ראו למשל רשימת חברי סגל הטכניון, שם, עמ' 58-59. מינויים לסגל הבכיר של מי שלא זכו להכרה כדוקטורים
ממוסדות אוניברסיטאיים הצטמצם בהדרגה עם השנים.

5שם, עמ' 9, וכן בקטלוגים לשנים מאוחרות יותר.

6שם, וכן בקטלוגים לשנים מאוחרות יותר.

    7קטלוג הטכניון לשנה האקדמית תשכ"א בשפה האנגלית, עמ' 8.

 8הממונה על חופש המידע בטכניון, גב' זהבה לניאדו, במכתב ליו"ר ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון
 מיום 13 באפריל 2010. מכתב זה הוא חלק מתכתובת בניסיון לברר את תנאי העסקת האסיסטנטים והמדריכים

המעטים העובדים בטכניון כיום.

  9כמשתקף בטבלאות מספרי התקנים במעמדות ודרגות שונות בדו"חות ות"ת לאורך העשור 2000-2009.

10כתב ההגנה בתא"מ 10177-11-09, זיסרמן ואחרים נגד הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, סעיף 1.

  11כך גם היום )שנת תש"ע(; ראו תקנות הטכניון )גרסת 10 בינואר 2010(, חלק ב', פרק שלישי, תקנה 202.

   12דברי פרופ' אמריטוס אברהם שיצר, בפגישה בסמסטר חורף תשס"ט; ראו גם ההתייחסות בקטלוג לימודי
יודה לכל מידע זו. המחבר  נוספות בתקופה  ובקטלוגים משנים   מוסמכים של הטכניון לשנת תשכ"ט, עמ' 42, 
 רשמי מדוייק יותר בנושא זה, ובפרט היחס בין פרס הלימוד לכלל גובה השכר; למרבה הצער, ארכיון ארגון הסגל
 האקדמי בטכניון אינו פתוח לעיון בנושאים אלו, ובמשרד התמ"ת לא קיימים הסכמים קיבוציים המסדירים את

הנושא.המחבר יודה לכל מידע רשמי מדוייק יותר בנושא זה.

 13זהו תיאור מערכת המלגות בקטלוג הטכניון באנגלית לשנת 1970; עיינו לשם השוואה בקטלוג משנת תשל"ג
או תשל"ד.

14ראו קטלוג לימודי מוסמכים לשנת תשל"ה: עובדי טכניון "לא יקבלו מלגה מעבר לשכרם ופרס הלימוד".

 15תהליכי היפרדות דומים בין הסגל האקדמי בדרגות הבכירות והזוטרות התרחשו באותן שנים גם באוניברסיטאות
אחרות.

   16מבקר המדינה, 'דו"חות על הביקורת במוסדות להשכלה גבוהה ובועדה לתכנון ולקתצוב של המועצה להשכלה
גבוהה', ירושלים, ינואר 1987; סעיף 37.

  17שם, טבלה בסעיף 13.

   18שם, סעיף 30. גובה הסכום במחירי 2010 הוא כ-153 מיליון דולר ארה"ב. הגירעון מוערך בדולרים, בשל
האינפלציה הגבוהה אותה עת; ראו גם להלן.

  19גובה ההקצבה השנתית הוערך לפי הנתונים בסעיף 13 שם, אודות הקצבה במחירי תשמ"ב, לפי שער דולר-
שקל בחודש פברואר 1982.

  20שם, סעיף 38.

21שם, סעיפים 39 )מסומן 49( עד 46.

   22שנת 1984 חזתה בשיא עליות מדד המחירים לצרכן: 445% אותה שנה. ב-1985 אומצה התוכנית לייצוב
 המשק, אשר חלק חשוב בה היה פגיעה בשכר העובדים; ניתן למתוח קשרים בין מדיניות כללית זו לבין דרישות

ות"ת ו/או האוצר מן האוניברסיטאות אודות תנאי ההעסקה והשכר בשנה הקודמת.

  23גובה המלגה לא ננקב בשקלים, אלא באחוזים משכר אסיסטנט או מדריך )ברוטו(.

24פרופ' ארנון דר, 'שינוי מעמדו ותנאי העסקתו של הסגל הזוטר', חוזר מס' תשמ"ה/13, דצמבר 1984.
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  25שם, עמ' 1.

העסקה היקף  יחידה',  ראש  ל'מלגת  זכאות   – בחשבון  להביא  רבים  גורמים  וישנם  פשוט,  כה  אינו   26החישוב 
בהוראה ושכר ההוראה המשולמם בנפרד, שאלת משך הזכאות למלגה ועוד.

   27עיגון רשמי של הבטחות מעין אלה נמצא, למשל, ב: נשיא הטכניון פרופ' יוסף זינגר, 'קביעת תנאי המלגות
למילגאים-נספחים', מכתב למשנה לנשיא למנהל ופיננסים ולדיקן ביה"ס ללימודי מוסמכים, 1 ביולי 1985.

   28נשיא הטכניון פרופ' יוסף זינגר, 'תשלום מס הכנסה על מלגות – למלגאים-נספחים', מכתב למשנה לנשיא
 למנהל ופיננסים, 1 ביולי 1985.

 29מתוך קטלוג לימודי מוסמכים לשנת תש"ן.

 30לכאורה, עשוי מלגאי כזה לעבוד בהיקף גבוה יותר בהוראה. בפועל, לא כך קורה, ודווקא המלגאים המקבלים
יותר מנות הם אלו המועסקים גם בהיקף רחב יותר בהוראה, מצב אשר מרחיב את פערי השכר עוד יותר.

31השוואה בין הערכים הנקובים קטלוג לימודי מוסמכים בטכניון לשנים תש"ס ותש"ע.

   32לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סדרה 120010. החישוב הוא הפרש המדדים שהיו ידועים בשלהי
חודש אוקטובר 1999 ואוקטובר 2009.

ואילך,  2009 לינואר  ואילך,   1999 לאוקטובר  ות"ת  באתר  שפורסמו  האקדמי  הסגל  שכר  טבלאות  33לפי     
 ולדצמבר 2009 ואילך. האחוז המחושב הוא אחוז השינוי בשכר פרופסור מן המניין בותק מלא )35 שנה(, בין

אוקטובר 1999 לאוקטובר 2009.

   34כך בפרט ב-1991 וב-2001, כפי שהצהיר אז הארגון. נתונים סטטיסטיים מפורטים אשר יאפשרו לבדוק את
השתנות היקפי המלגות לאורך השנים אינם זמינים למחבר שורות אלה.

ז. ברק, 'מהות המלגות ללימודי מוסמכים בטכניון', מכתב למלגאי  35המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, פרופ' 
יוסף הכט, 28 באוקטובר 1990.

 36ועד האסיסטנטים המלגאים, 'ניכוי מס במקור ממלגות וממשכורת', מכתב לפקיד השומה, 3 באפריל 1985. זהו
מכתב בעקבות פנייתו של מלגאי מסוים לנציב מס הכנסה, אשר זכתה לתשובה לפיה המלגה חייבת במס.

 37 ועד האסיסטנטים המלגאים, 'תשלום מס הכנסה על מלגות בטכניון', מכתב למנהל מחלקת ניכויים בנציבות מס
הכנסה באזור חיפה, 18 באפריל 1985.

   38בתחום ההוראה היו, למעשה, הישגים צנועים, על רקע המאבק הארצי של ארגוני הסגל הזוטר ב-1997:
 ארגון המשתלמים השיג התחייבות לשמירת היקף העסקה בהוראה למשך תקופת המלגאות; פרישת שכר על-פני
 12 חודשים; והפרשה לחסכון לגמלאות. כל זאת כפי הנראה במחיר התנתקות מן המאבק הארצי לאחר שביתת

הזדהות בת שעתיים.

 39מנהל המחלקה לניכויים ומלוות, 'הנדון: ניכוי מס במקור ממלגות ומשכורת', מכתב למלגאי חנוך בן-חיים, 11
בפברואר 1985.

  40חוזר נציבות מס הכנסה מ"ה, 25 ביולי 1990, עמ' ג'-4.

41חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 175(, התש"ע–2010.

 42ההסכם נחתם בין הטכניון לבין ארגון סגל ההוראה, אשר קם לצד ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים ומייצג את
רוב המועסקים בטכניון בהוראה שאינם חברי סגל בכיר.
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