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סיזיפוס במעלה הכרמל
               העסקה פוגענית באוניברסיטה וארגון

העובדים האקדמיים הזמניים

 ורד בן-שדה*

 לארגוני העובדים תפקיד מסורתי של הגנה על העובדים מפני פגיעת המעסיק. בישראל,
 נוכח דלות האכיפה הממסדית,2 ארגוני העובדים נחשבים בעלי יכולת להבטיח במקומות
 העבודה שמירה על חוקי העבודה וקיום ההסכמים.3 הסיפור של ארגון הסגל האקדמי הזוטר
 )סא"ז( באוניברסיטת חיפה מדגים את התפקוד של ארגון העובדים בהגנה על העובדים
 מפני העסקה פוגענית,4 ואת מגבלות הארגון. לאחר מתן רקע על ארגוני הסא"ז )ס' 1(,
בין בחיפה  הסא"ז  העסקת  תנאי  את  נסקור   ,)2 )ס'  בחיפה  והארגון  האוניברסיטה   ועל 
 השנים 2004 ל-2008 כפונקציה של יכולת ארגון העובדים להגן על חבריו מפני העסקה
 פוגענית.5 מקוצר היריעה, התקופה תחולק לשלוש, בחפיפה מסוימת: מצב ההעסקה בשנת
 הלימודים תשס"ד, קודם המו"מ )ס' 3(, באביב 2004 - אביב 2007 )ס' 4( וממרץ 2007,
 מועד חתימת הסכם העקרונות להסכם קיבוצי מקומי )שלא נחתם(, ועד מאי 2008, מועד

 חתימת הסכם ההבנות להסכם קיבוצי ארצי )ס' 5(.

1. ארגוני הסגל האקדמי הזוטר
1.1 ייחוד ארגוני הסא"ז כארגון עובדים

 בכל האוניברסיטאות בארץ קיימים כיום6 ארגוני סגל אקדמי זוטר )להלן, סא"ז( כארגונים
 יציגים של חברי הסא"ז באותה אוניברסיטה. לארגוני הסא"ז שלושה מאפיינים המייחדים

 אותם מארגוני עובדים אחרים:

הסתדרותיים,  בוועדים  הליבה.  עובדי  את  מאגדים  בד"כ  עובדים  ארגוני   )1(  
לדוגמה, רשאים לבחור ולהיבחר לוועד רק עובדים קבועים. אולם ארגוני סא"ז 
הקביעות  חוסר  הוא  להם  שהמשותף  שונים,  בחוזים  אקדמיים  עובדים  מאגדים 
והעסקה בחוזה קצוב למשך סמסטר או שניים, תכופות אגב חידושו משנה לשנה. 
בין הקבוצות השונות שמרכיבות את ארגוני הסא"ז, יש הטרוגניות במשך ההעסקה 
שאותם  הרי  לשנתיים-שלוש,  מועסקים  המסטרנטים  בעוד  למשל,  הממוצע. 

 *עו"ד ורד בן-שדה, מומחית למשפט יפני. הייתה תלמידת מחקר המועסקת בהוראה באוניברסיטת חיפה, כיהנה
 כיו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר מיוני 2004 ועד ינואר 2006, והייתה מעורבת במו"מ המקומי גם אחר כך.
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דוקטורנטים שמועסקים )מצטיינים(7 יועסקו בד"כ במשך כל לימודי הדוקטורט, עד 
6 שנים. אשר למורים מן החוץ )להלן,  ממ"ה(, אין נתונים סטטיסטיים לגבי משך 
העסקתם הממוצע, ואולם ידוע שרבים מהם מועסקים במשך למעלה מעשור שנים, 
חלקם אף למעלה משני עשורים. למעשה, בניגוד למסטרנטים ולדוקטורנטים, אשר 
לגביהם המסלול מוגבל תכופות בזמן )מועד סיום התואר(, אין כל תאריך תפוגה 
"טבעי" בהעסקת ממ"ה8. יתר על כן, מורים מן החוץ רבים מועסקים במוסד לאחר 
שצברו ותק בהוראה במסגרת המסלולים האחרים, של מסטרנטים ודוקטורנטים, 

כך שתקופת ההעסקה הכוללת במוסד יכולה להיות ממושכת. 

הזמניות של חברי הארגון עלולה להשליך על יכולת הארגון לשקול שיקולים ארוכי   
טווח, היות שחובת ארגון עובדים היא לדאוג בראש ובראשונה לאינטרסים של 
חבריו בהווה, ולא לאינטרסים של חברי ארגון עתידיים. לכן, למשל, ניתן לצפות כי 
משך ההעסקה הממוצע הארוך יותר בקרב תלמידי המחקר )דוקטורנטים( יאפשר 
עוזרי  לגבי  מאשר  לגביהם  יותר  ארוך  לטווח  שיקולים  לשקול  הסא"ז  לארגוני 
הארגון  חברי  בקרב  הגבוהה  והתחלופה  הקביעות  חוסר  )מסטרנטים(.  ההוראה 
משנה לשנה )לפחות 20% תחלופה מדי שנה( מחייבים את הארגון המקומי לבצע 
וליצור  העובדים,  בקרב  לארגון  מודעות  והעלאת  הסברה  פעולות  שוטף  באופן 

מנגנונים לשמירת הידע הארגוני הנצבר9.   

)2( חוזי ההעסקה של חברי הסא"ז הטרוגניים – לא רק השכר והזכויות הסוציאליות   
המגזרים  בין  משתנים  העסקה,  למשך  הסמסטר  תרגום  אפילו  אלא  והאקדמיות, 
השונים בסא"ז. כך, שנת העסקה אקדמית הוגדרה מ-1997 ועד ל-2009 כשנים-

חודשים  שמונה  ורק  למסטרנטים  חודשים  עשרה  לדוקטורנטים,  חודשים  עשר 
העבודה  בתנאי  השונות  פנסיה.11  או  פיטורין10  פיצויי  ללא  שהועסקו  לממ"ה, 
ובאינטרסים של הקבוצות השונות הביאה לכך שלעיתים ייצוג הסא"ז התפצל בין 
ארגונים שונים באותו מוסד,12 או לחילופין שחלק מהמגזרים )לרוב הממ"ה( לא 

זכו לייצוג ולחברות בארגון.13 

)3( המשכורות החודשיות של  חברי הסא"ז הן מהנמוכות באקדמיה )עד ל-2008   
בחלקי  לרוב  היא  וההעסקה  החודשי(,  מינימום  לשכר  צמודים  היו  המסטרנטים 
משרה קטנים, כ-1/3 משרה בממוצע. רבים מחברי הסא"ז הם בעלי משפחות, ואם 
הם אינם מקבלים מלגת קיום )כסטודנטים( הם לעיתים קרובות זקוקים לעבודה 
נוספת להשלמת הכנסה. ההשלכות על ארגוני הסא"ז הן מחד זיקה ארגונית מופחתת 
)אם יש קשר נוסף למוסד, כגון לימודים, הזיקה מתחזקת(, ומאידך יכולת עמידה 
באוניברסיטה  הכספית  שהתלות  )כיון  זמן  לאורך  ארגוניים  בצעדים  יותר  טובה 

חלקית בלבד(.14

 1.2 תפקידו של ארגון הסא"ז בהגנה מפני העסקה פוגענית

 במקום עבודה ללא ארגון עובדים, העובדים בדרך כלל פחות מודעים לזכויותיהם וחשופים
הוא עובדים  ארגון  של  החשובים  מתפקידיו  אחד  כאן(.  )הרפז,  פוגענית  להעסקה   יותר 
 להעלות את מודעות העובדים לזכויותיהם, כך שיוכלו להגן על עצמם, ובמקביל לפעול
בזכויות בפגיעה  מתבטאת  הפוגענות  פוגענית.15  העסקה  מפני  להגן  כדי  קיבוצי   באופן 
סא"ז של  במקרה  הצדדים.  בין  נוהג  או  קיבוצי  הסכם  העבודה,16  חוקי  מכוח   העובדים 
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בתנאי בזכויות,  לפגוע  שנועדו  ספק-חוקיים  העסקה  בדפוסי  בעיקר  מתבטאת   הפוגענות 
פגיעה הוא  נוסף  פוגעני  כעובד במוסד האקדמי. מרכיב  או במעמדו של המועסק   השכר 
כלפי לב  תום  בחוסר  משפטית  בזכות  לרעה  שימוש  )לרבות  ובאנושיותו  העובד   בכבוד 
 העובד( - סוגייה שהייתה רלוונטית במיוחד ביחס לעובדים ותיקים שהוגדרו כמרצים "מן
תשומת את  להסב  הוא  כאן  העובדים  ארגון  של  תפקידו  באקדמיה.  מעמד  ללא   החוץ", 
 לב המעסיק לפגיעה בזכויות ולדרוש את תיקונה. לכאורה, היות שמדובר במקרים רבים
תיווכו גם ללא  לו,  יכול העובד עצמו לדרוש את המגיע   בזכויות אישיות של העובדים, 
 של ארגון העובדים. ואולם, מעשית נדרש הכוח הקיבוצי ותיווך הוועד, וזאת מהטעמים

הבאים:

 ראשית, תכופות העובד כפרט חושש לטלטל את סירת עבודתו – כלל זה תקף ביתר שאת
 בהקשר האוניברסיטאי של הסגל הזוטר, נוכח כפל התפקידים התדיר של הסגל האקדמי
מאידך(, מתקדמים  לתארים  הסטודנטים  של  וכמנחים  מחד  )כמעסיקים  ביחידות   הבכיר 
 וכן בשל חוסר הקביעות הכרוני. חשש זה מוצדק, שכן ברבות מהיחידות באוניברסיטה מי
 שעומד על זכויותיו נתפס בפועל כ"עושה צרות" ומוצא עצמו "בחוץ" בשיבוצים לשנה
כללית בעיה  פרטני של  בפנייה הספציפית כמקרה  זאת, הארגון מטפל  לעומת   העוקבת. 
 ומסיט את האש מהעובד עצמו אל הארגון. מעבר לכך, תכופות פועל הארגון מול האגף

  למשאבי אנוש, במקום מול היחידה המסוימת.

נדיר שדי דין או הסכם היא מובהקת,  פי  גם אם הפגיעה בזכות המוקנית על   שנית, 
הזמן עצם  רבות  פעמים  לתיקונה.  האוניברסיטה  את  להביא  כדי  הפגיעה   בהארת 
גדול הפגיעה  לתיקון  ולהביאה  לשכנעה  מנת  על  "המערכת"  מול  להשקיע   שנדרש 
כאן כלכלית.  כדאית  לבלתי  זמנו  השקעת  את  והופך  מהתיקון  לפרט  הצפוי   מהרווח 
 ממלא ארגון העובדים תפקיד של "תובע ייצוגי". פעמים רבות מדובר בפגיעה "קטנה"
 לכאורה ביחס לעובד הספציפי )נניח, הלנת שכר קצרה(, שהופכת לפגיעה משמעותית
 עד בלתי נסבלת בשל היותה פגיעה רוחבית בעובדים רבים. מעבר לכך, תכופות לא
להשתמש נדרש  הארגון  אלא  הפוגענות,  קו  את  להסיג  מנת  על  גרידא  בעיקשות   די 
איום או  ציבורי  לחץ  הפעלת  כגון  היחיד,  העובד  ברשות  שאינם  קיבוציים   בכלים 
 בצעדים ארגוניים או משפטיים. לעיתים השילוב המנצח הוא פעולה אינדיבידואלית
ראש מול  אפילו  או  משכורות  במחלקת  שולחן"  "הפיכת  )נניח,  פגוע  עובד  ידי   על 
והנהלת אנוש  משאבי  ראש  מול  הארגון  מצד  נחושה  פעולה  לצד  אנוש(   משאבי 

 האוניברסיטה.

 תכופות ההעסקה הפוגענית אינה מכוונת, אלא היא תוצאה של יישום מדיניות ללא חשיבה
 על ההיבטים האנושיים הנגזרים מכך, נקיטה בפרשנות משפטית שגויה, אי עמידה ביעדי
 האוניברסיטה, חוסר מקצועיות וכיוצא בזה. למצער, גם אם הפגיעה אירעה בשל "כשל
 ניהולי" או "נסיבות חיצוניות", האוניברסיטאות נוטות לגלגל את הנזק על העובד )למשל,
 הארכת הסמסטר והוספת שיעורים בשל שביתת הסטודנטים בתשס"ז הצריכו מו"מ ארוך
 עם האוניברסיטאות, למעט האוניברסיטה העברית, על מנת להביא לפיצוי העובדים(.17
 במקרים אחרים, לנורמה הפוגענית מתלווה אידיאולוגיה מתאימה, כגון "עקרון התחלופה"
המקרים בשני  לאוניברסיטה.  לב  תום  ייחוס  על  המקשה  )להלן(,  חיפה   באוניברסיטת 
 נחישות הארגון ונכונות לפעול הם תנאי ליכולת הארגון להגן על העובדים ולצמצם את

הפגיעה.
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2. השחקנים המקומיים
2.1 אוניברסיטת חיפה

 אוניברסיטת חיפה הוקמה בשנות ה-1860 והיא, יחד עם אוניברסיטת בן-גוריון, הצעירה
היטיב להתמקצע במדעים המדויקים הוותיק  והטכניון  היות   מבין שבע האוניברסיטאות. 
 וברפואה, התמקדה אוניברסיטת חיפה בתחומים אחרים, החל במדעי הרוח והחברה, דרך
והתפתחות וחינוך. האוניברסיטה עודנה בשלבי צמיחה  וכלה במשפטים  ובריאות   רווחה 
מתקדמים לתארים  לימודים  והוספת  חדשים  לימוד  תחומי  )הוספת  האקדמי   בממדים 

  ביחידות חדשות יחסית( והפיזי גם יחד.19

בשנים בארץ  האוניברסיטאות  סובלות  ממנה  התקציבית  המצוקה  חרף  נמשך   הפיתוח 
ממ"ה כאלף  הועסקו  החיפאי: בתשס"ט,  הפיתרון  את  הממ"ה משקף  שיעור   האחרונות. 
 ועמיתי הוראה לעומת 550 חברי סגל אקדמי בכיר בלבד )לשם השוואה: באוניברסיטת
 ת"א, שמספר הסטודנטים בה גדול מאשר בחיפה,20 מספר הממ"ה ועמיתי ההוראה עמד
 בתשס"ט על כ-700, לעומת כ-970 חברי סגל אקדמי בכיר(.21  העובדה שהאוניברסיטה
 מובילה ביחס המספרי הקטן ביותר בין סגל קבוע לבין מספר הסטודנטים צוינה באביב
 2005 לחיוב על ידי הנהלת האוניברסיטה, כסימן ל"יעילות". מאז כבר הובנה הבעייתיות
)2008/09 לתשס"ט  )נכון  לומדים  בחיפה  נוסף.  בכיר  סגל  לגייס  מאמץ  ונעשה   בכך, 
 כ-16,549 סטודנטים, מתוכם כ 10,000 לתואר ראשון, כ-5,300 לתואר שני וכ-1,000
לתואר שלישי.22 בחיפה לומד המיעוט הערבי הגדול ביותר. האוניברסיטה מתהדרת בדו-

קיום המתממש בה וחרתה על דגלה אחריות ומעורבות חברתית.23

2.2 ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה

 ארגון הסא"ז בחיפה )להלן "הארגון"( הוקם ב- 1994 והוא מורכב משלוש קבוצות עובדים
 עיקריות: סטודנטים לתואר שני24 או שלישי המועסקים בהוראה ובמחקר, ומורים מן החוץ
 )שכונו בחיפה "עמיתי הוראה", עד לאימוץ כינוי זה למסלול הארצי החדש ע"פ הסכם השכר
 הארצי ב 2008 )להלן "הסכם 2008"((. בנוסף מאגד הארגון מורות לשפות המועסקות בחוזה
 מיוחד )בהסכם קיבוצי(, ותלמידי תואר ראשון המועסקים כעוזרי הוראה ומחקר. בתשע"א
 הארגון מנה כ-1,250 חברים, מתוכם כ-320 עוזרי הוראה ומחקר, כ–70 "תלמידי מחקר
 המועסקים בהוראה" )תלמ"ח, המקבילה החיפאית ל"אסיסטנט"( )כ-8% מהסטודנטים לתואר

 שני ולתואר שלישי(, כ-500 ממ"ה, בדרגות שכר 1 א' ו-ב'25 וכ-350 עמיתי הוראה26.

 בשלוש השנים הראשונות להקמתו )1997-1994( נאבק הארגון על מעמדו מול הנהלת
לארגון חבר  דמי  ולנכות  בארגון  להכיר  ארוכה  תקופה  במשך  שסירבה   האוניברסיטה, 
 מעובדי הסא"ז. הארגון השתתף באופן פעיל במאבק הארצי של הסגל הזוטר, שכלל עיצומים
וחצי חודשים, ממאי ופברואר 1997, ושביתה בת כחמישה   של כשישה שבועות בינואר 
אחידים אך  מקומיים  שכר  הסכמי  לראשונה  נחתמו  השביתה  בתום   .1997 אוקטובר   עד 
המסטרנטים מעמדם של  את  אלה שפרו  הסכמים  באוניברסיטאות.  הזוטר  האקדמי   לסגל 
במשך להעסקה  בשנה  חודשים  ותשעה  שמונה  של  מהעסקה  שעברו   והדוקטורנטים, 
ייצוג  עשרה ו-12 חודשים בשנה )בהתאמה(, ולזכויות סוציאליות. עם זאת, בשל בעיות 
 באוניברסיטאות האחרות, הסכמים אלה לא שפרו את תנאי הממ"ה, אם כי הם נכללו בהסכם
 הקיבוצי. בהסכם 2000 נחתם הסכם קיבוצי נוסף, ששיפר את תנאי הדוקטורנטים והחזירם
 לתנאי השכר המסורתיים של סגל זוטר באוניברסיטאות )מסלול אסיסטנט-מדריך(. הסכם

 זה נותר בתוקפו גם לאחר פקיעתו ב-2002 ועד לחתימת הסכם השכר הארצי ב-2008.
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 מהנתונים למעלה עולים שני מאפיינים ייחודיים לארגון בחיפה: מיעוט הדוקטורנטים )כיום
רק 5% מכלל החברים( וריבוי הממ"ה )כשני שליש מחברי הארגון(.27

 מגמות הירידה בהעסקת הדוקטורנטים והעלייה בהעסקת ממ"ה גברו מאז שנת 2000, בשל
 )1( קיצוץ מתמשך בתקציב ההשכלה הגבוהה ובשל )2( מהלכי הפרטה פנימיים ייחודיים
ויחידות הוראה של סגל  באוניברסיטת חיפה, שבמסגרתם תקציב היחידות שונה מתקנים 
 זוטר לשקלים. כלומר, העלות השונה של שעת הוראה שבועית של עובד, בכפוף למעמדו
 )מסטרנט, דוקטורנט או ממ"ה( אינה נספגת במשאבי אנוש אלא מהווה מרכיב בסיסי במאזן
 החוג או הפקולטה. כך, ליחידות האקדמיות נוצר תמריץ שלילי להעסיק דוקטורנטים, שעלותם
 ליחידות )הכוללת זכויות סוציאליות ואקדמיות מלאות( יקרה מזו של הממ"ה )שעד ל-2008
 פוטרו מדי קיץ והועסקו ללא זכויות סוציאליות מינימאליות, ועלותם חושבה בהתאם(. כך,
 למשל, בשנת 2000 הועסקו כ-200 דוקטורנטים בכ-100 משרות מלאות )כלומר כ-50%

 משרה בממוצע(, ובשנת 2011 הועסקו רק כ-70 דוקטורנטים, בכ-20 משרות.

יחד. גם  ויחסיים  מוחלטים  יחסית במספרים  גדול  ידי הארגון  על  המיוצג   מספר הממ"ה 
 ראשית, מספר הממ"ה באוניברסיטה גדול יחסית עקב התמריץ הכלכלי החיובי ליחידות
זמני בסגל  השימוש  ועקב  לעיל,  כמתואר  דוקטורנטים,  פני  על  ממ"ה  העסקת   להעדיף 
 כדרך לאפשר את צמיחת האוניברסיטה ללא התוספת הנדרשת של תקני סגל בכיר. שנית,
 בשונה מארגוני סא"ז אחרים, בחיפה מאז ומתמיד יוצגו כל הממ"ה, למעט דרגה ג' )מקביל

 לפרופסור(, על ידי הארגון. בשאר הארגונים הושלם ייצוג הממ"ה רק ב-2008.

 לכאורה, שינוי שיטת התקצוב יצר ניגוד עניינים בין דוקטורנטים לממ"ה בתחרות על אותה
 עוגה תקציבית. בפועל, חברי הארגון מצאו כי רב המשותף על המנוגד, וזאת משני טעמים:

"חוץ  או  סגורות"  ב"תוכניות  המלמדים  דוקטורנטים  תשס"ד  משנת   )1(  
תקציביות"28 הועסקו כממ"ה )וראשי חוגים במתכוון העסיקו ממ"ה ב"תוכניות 
לחסוך  מנת  על  ערב",  ב"תוכניות  כממ"ה  הדוקטורנטים  את  ואילו  בוקר" 

בעלויות(.29 

)2( בחיפה "הדוקטורנט של היום הוא המורה מן החוץ או עמית ההוראה )ד"ר( של   
מחר" )נוכח מיעוט התקנים החדשים של סגל בכיר(. לכן, מעבר לצדקת המאבק 
החברתי, הבינו הדוקטורנטים כי מאבק על זכויות סוציאליות לממ"ה הוא גם מאבק 

על תנאי עבודתם בהווה ובעתיד. 

 לבסוף, הארגון בחיפה מאופיין מאז הקמתו בשיתוף נשים בעמדות מפתח בארגון. במשך
וגם בתפקיד  11 השנים הראשונות עמדה אישה בראש הארגון )ושוב, מסוף 2009(,30 
 הסיו"ר כיהנה ברוב שנותיו אישה. היות שהנהלת האוניברסיטה מורכבת כל השנים בעיקר
מסוגיות גם  ולרע(  )לטוב  מושפע  האוניברסיטה  מול  הייתה שהמו"מ   מגברים, התחושה 

מגדריות ומהבדלים מגדריים.31

 3. העסקה פוגענית בשנת תשס"ד )2003/04( – בור בלי תחתית
 בספטמבר 2001 )סוף תשס"א( תמה התקופה הנקובה בהסכם 2000, אשר המשיך להיות
 בר-תוקף כ"הסכם קיבוצי לתקופה בלתי מסוימת" בהתאם לס' 13 לחוק הסכמים קיבוציים,

  תשי"ז 1957.
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 בקיץ 2003, האוניברסיטה החליטה שצריך להפחית משמעותית את עלויות ההעסקה של
 הדוקטורנטים )קרי לבצע קיצוצי שכר חדים(, ובכך "לפתור" את "כשל השוק" שנוצר
 בהעסקת דוקטורנטים, שהפכו בהסכמי 1997 ו-2000 להיות יקרים בהרבה מממ"ה )עלות
על האוניברסיטה  איימו  ומהיר  תוקפני  במהלך  סוציאליות(.  וזכויות  העסקה  חודשי   12 
 הוועד, והיחידות האקדמיות על הדוקטורנטים המועסקים )בעיקר במדעי הרוח והחברה(,

 שאם הדוקטורנטים לא יסכימו להפחית משכרם באופן משמעותי, "הם לא יועסקו".

 באותו הזמן עבר ארגון הסא"ז בחיפה תקופה משברית. פעילי הארגון מאז שביתת 1997
משפחתית. מסיבה  הקיץ  רוב  במשך  מהארץ  נעדרה  הארגון  ויו"ר  זה,  אחר  בזה   פרשו 
ונכנע תקשורתיים,  או  משפטיים  ארגוניים,  בכלים  נקט  לא  שהוועד  הייתה   התוצאה 
לו שהוצגו  שגויים  מספריים  נתונים  אחר  שולל  הליכה  )תוך  תנאי  ללא   לאוניברסיטה 
 במו"מ, שנוהל תחת איום של פיטורי הדוקטורנטים(. ההסכם לשנת תשס"ד )להלן, הסכם
 תשס"ד( קבע קיצוץ בשכר הדוקטורנטים )"תלמידי מחקר מועסקים בהוראה"( בהיקף
ואילך. חמישית  משנה  לדוקטורנטים  ו-50%   ,4  -1 משנים  לדוקטורנטים   33%  של 
 פורמאלית, הקיצוץ התבטא בהגדלת מספר שעות ההוראה למשרה מלאה: לדוקטורנטים
 משנים 1- 4  גדל מספר שעות ההוראה הפרונטאליות מ-8 ל-12, ולדוקטורנטים משנה
 חמישית ואילך גדל מספרם מ-8 ל-16. בפועל, דוקטורנטים לא לימדו יותר שעות, אלא
 קבלו פחות כסף עבור השעות שלימדו )שעתיים עד ארבע שעות פרונטאליות בממוצע(.
 לקיצוץ בשכר התלוותה פגיעה בזכאות לזכויות סוציאליות )פנסיה( ואקדמיות )קרן קשרי
שליש של  מינימאליים  משרה  בהיקפי  כמותנות   2000 בהסכם  שהוגדרו  בינ"ל(,   מדע 
המצטברת הפגיעה  כך,  בחיפה(.  רק  שהתקיימה  )הגבלה  בהתאמה  משרה  וחצי   משרה 
 בחלק מהדוקטורנטים הגיעה לקיצוץ של 66% )!( בהכנסתם ובזכויותיהם. מעל ל-80%
 מהדוקטורנטים הפכו להיות מועסקים ללא זכויות סוציאליות או אקדמיות, עקב הירידה
לא )"אם  מפוחדים  מדוקטורנטים  שהורכבה  כללית  אסיפה  המשרה.32  אחוזי   בחישוב 

 נסכים, יפטרו אותנו"( אשרה את ההסכם.

 באותו הזמן, גם מצבן של קבוצות העובדים האחרות בסא"ז לא שפר. ממ"ה הועסקו ללא
ופוטרו מדי שמונה חודשים. החל משנת 2002 החלה האוניברסיטה  תנאים סוציאליים 
 להחתים את הממ"ה על חוזה לפיו פיצויי הפיטורין כבר הוכללו לכאורה בשכר )שלא
ובאישור  33)28 ס'  )להלן   1963 התשכ"ג  פיטורין,  פיצויי  לחוק   28 ס'  עפ"י   שונה( 
 הממונה על יחסי עבודה )שלא הבין ש"יחידת הוראה" של ממ"ה אינה "שעת עבודה"(.34

 ימי חופשה לא ניתנו כחוק - למשל בכתבי מינוי לארבעה חודשים )במקביל לסמסטר(
 צוין כי החופשה תילקח "בין הסמסטרים", מועד שחל לאחר תום כתב המינוי. דמי נסיעה
 לא שולמו בקיץ, גם כשנדרש הממ"ה להתייצב בקמפוס )לבחון את הסטודנטים וכיוצא
 בזה(. במסגרת הפיקציה של "אי עבודה בקיץ". תאונת עבודה בחודשים אלו לא הוכרה
לבחון בדרכו  היה  אם  )גם  מועסק  לא  לכאורה  הממ"ה  כי  האוניברסיטה,  ידי  על   ככזו 
דרכים בתאונת  להכרה  על מאבק  לוותר מראש  רבים  לממ"ה  דבר שגרם   סטודנטים(, 

כתאונת עבודה.

 במקביל להפרטת התקציב ליחידות, בקרב הממ"ה אירעו מקרים ראשונים של "זיטור"
 )בעיקר בפקולטה למדעי החברה(, קרי מתן דרגת שכר נמוכה מזו לה זכאים מורים לפי
אחרות. באוניברסיטאות  ולמקובל  הקיבוצי35  להסכם  בניגוד  וזאת  האקדמית,   דרגתם 

ה"זיטור" הוביל לפגיעה של 25%-33% בשכר ה"מזוטרים".
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 הזיטור נתפס כמוסיף חטא על פשע. גם בלעדיו, מכלול תנאי העסקתם של הממ"ה נחשב
 לפוגעני בעיני הוועד וחברי הארגון – בשל העדר זכויות סוציאליות, שכר נמוך, ובמיוחד
 אופן ההעסקה במשך שמונה חודשים בשנה אקדמית. קביעת האוניברסיטה כי הדוקטורנטים
 "יקרים מדי" לעומת הממ"ה נענתה על ידי הוועד בתגובה לפיה הממ"ה "זולים מדי", ויש
 לצמצם כלפי מעלה את ההפרש בינם לבין הדוקטורנטים, קודם כל באמצעות מתן פיצויי

  פיטורין וזכויות סוציאליות נוספות.

 עוזרי הוראה, שהועסקו במשך עשרה חודשים בשנה אקדמית, נתקלו בבעיות מקבילות
"לפי פרונטאליים  לא  הוראה  עוזרי  הועסקו  בנוסף,  הקיץ.  בחודשי  הממ"ה  של   לאלו 
 שעות", במקום בכתב מינוי סמסטריאלי )הכולל זכויות סוציאליות(, וזאת בניגוד להסכם
הועסקו המחקר  עוזרי  מרבית  גם  האחרות.  האוניברסיטאות  במרבית  ולמקובל   הקיבוצי 
 "לפי שעות", בניגוד להסכם הקיבוצי משנת 36.2000 העסקה לפי שעות משמעה פגיעה
לפי )רק עבודה  סוציאליות  ובזכויות  ועקיפה באמצעות הפטור בשכ"ל(  )ישירה,   בשכר 
 כתב מינוי מזכה בקופת גמל ובקרן השתלמות(, כמו גם בביטחון התעסוקתי ובייצוג על ידי
 הארגון.37 בנוסף, בשל סיבה שעיקרה כנראה מחדל בירוקראטי ייחודי לאוניברסיטת חיפה,
 עוזרי ההוראה, שרובם פטורים מתשלום שכ"ל, נאלצו לשלם את התשלום הראשון בקיץ
 בשל העובדה שכתב המינוי שלהם יצא באופן מסורתי באיחור, ובכך העניקו לאוניברסיטה
 "הלוואה" בסכום מצטבר של מעל לחצי מיליון ₪ למשך מספר חודשים. רק בתום חמש

 שנים )ב-2009( הצליח הארגון לפתור סופית עניין זה, שהטיפול בו החל ב-2004.

חשופים היו  המגזרים  שלושת  כל  השונים,  במגזרים  הנ"ל  הפוגעניות  לנורמות   בנוסף 
 לפגיעות הבאות:

עקב  הסא"ז,  מחברי  לרבים  חודשים(   3-1 )למשך  תקופתית  שכר  הלנת   )1(  
עיכובים בכתבי המינוי בתחילת כל שנה אקדמית. 

)2( פיטורין שלא כדין ובניגוד לנוהלי האוניברסיטה עצמה. תכופות פיטורין נעשו   
טלפונית, או במכתב לקוני, על ידי ראש החוג או אפילו על ידי העוזרת המנהלית 
)המזכירה( של ראש החוג, וזאת ללא יידוע העובד על אודות השיקולים שהובילו 
לפיטוריו וללא מתן הזדמנות לטעון נגדם קודם להחלטה סופית בעניינו )"שימוע"(. 

)3( פיטורין של חברות סגל בהריון או במהלך חופשת לידה. סוגייה זו, הייחודית   
נעשתה  שנה,  או  סמסטר  מדי  המתחדש  ההעסקה  דפוס  עקב  הסא"ז  לעובדי 
באמצעות אי-שיבוץ להוראה ואי-חידוש כתב מינוי לסמסטר בו נצפתה או אירעה 

הלידה, וזאת בניגוד לחוק עבודת נשים, התשי"ד 1954, ס' 9)א( ו)ג(.38

 4. אביב 2004 – אביב 2007: סכסוכי עבודה לפרקים, או: שני צעדים
 קדימה, צעד לאחור וחוזר חלילה

 באביב 2004 עבר ארגון הסא"ז תהליך של ארגון-מחדש וחלה עלייה בפעילות הארגון,
וכיוצא בזה( ועד תכופות, אסיפות כלליות,  ישיבות  ועד,  )עלייה במספר חברי   הפנימית 
 והחיצונית )כמתבטא למשל בהיקף הפעילות מול גופים שונים באוניברסיטה ומול הנהלת
בקיץ-סתיו 2004. השילוב של האוניברסיטה  הנהלת  במקביל התחלפה   האוניברסיטה(. 
 השניים הוביל לשדרוג צוות המו"מ של האוניברסיטה לדרגות הבכירות ביותר. עד קיץ
של המו"מ  צוות   2004 מקיץ  אנוש.  משאבי  אגף  ראש  בעיקר  המו"מ  את  ניהל   2004 
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 האוניברסיטה כלל גם את סגן הנשיא למנהל, את המשנה לרקטור ואת המזכירה האקדמית
 החדשה. נשיא האוניברסיטה, בהמשך לתקדים שנוצר בקיץ 2004, כשכיהן כרקטור, הפך
הפכה חיפה  אלו  בשנים  זו,  )מבחינה  משבר  בעיתות  אישית  ניהלו  ואף  במו"מ   למעורב 
 חריגה לטובה(. מעורבותם של חברי ההנהלה הבכירים גרמה להם להפנים את הבעיות
 המרכזיות בהעסקת סא"ז ולהתמקצע בנושאים אלה. בשלב מאוחר יותר, בתקופת המו"מ
 הארצי ב-2008, מלאה הנהלת אוניברסיטת חיפה תפקיד חשוב בקידום המו"מ הארצי עד

 להבשלתו ולחתימתו של ההסכם הקיבוצי הארצי.

 השנים 2008-2004 אופיינו במו"מ מתמשך עם משברים תקופתיים. חיפה הדגימה יפה
 את הכלל שבהעדר הסכם עבודה בתוקף, סכסוכי העבודה רבים יותר. למרות רצון עקרוני
 מצד שני הצדדים בהסכם קיבוצי חדש שייתן מענה לבעיות השונות, ובראשן העדר הזכויות
 הסוציאליות לממ"ה, הסכם כזה לא גובש בשנים אלו, אלא רק במו"מ הארצי ב-2008.
 המו"מ המקומי הבשיל להסכמים חד שנתיים בלבד, שנחשבו "תוספת" מוגבלת בזמן להסכם
נפתרו, אולם הסוגיה  הקיבוצי הישן מ-2000. הבעיות בתנאי התעסוקה של הממ"ה לא 
 הוצבה במרכז שולחן הדיונים.39 פעם עד פעמיים בשנה, כשהמו"מ נתקע, והאוניברסיטה
 ניסתה באמצעים כוחניים )כגון איום בפיטורין המוניים( לאלץ את הארגון להסכים לקיצוצי
 שכר )בתחילה רק דוקטורנטים, ובהמשך גם מסטרנטים(, הארגון הכריז על סכסוכי עבודה,
בעיצומים לנקוט  נאלץ  אף   )2006 ב'  סמסטר  ובסוף   2005 ב'  סמסטר  )בסוף   ופעמיים 
 במשך מספר שבועות. ביוני 2005 הארגון אף נאלץ לפנות לבית הדין לעבודה וקיבל צו

   ארעי כנגד ניסיון ההנהלה לא לשלם כל שכר לעובדים שהשתתפו בעיצומים.40

הניהוליים הדרגים  כל  מול  הארגון  של  מאומצת  פעילות  בעקבות  שנים,  שלוש      בתום 
 באוניברסיטה, החל מראשי החוגים, דרך הדיקנים וכלה במו"מ עם הנהלת האוניברסיטה והעומד

בראשה, הגיע הארגון להצלחות חלקיות במאבק בתופעות שנתפסו על ידו כהעסקה פוגענית:

)1( הלנת שכר - הלנת שכר גדולה במיוחד )מההיבט המספרי( התרחשה בתחילת   
תשס"ה, עקב שילוב של בירוקרטיה המתנהלת בעצלתיים והטמעת מערכת מחשוב 
בפיצוי  הסתיים  והארגון  האוניברסיטה  בין  הארוך  המו"מ  באוניברסיטה.  חדשה 
גלובאלי של 50,000 ₪ לחברי הארגון ששכרם הולן )כ-100 ₪ לעובד - כסכום 
סמלי אך לא מבזה(. בעקבות מו"מ זה הונחו החוגים ליזום ולהחתים את העובדים 
הלנת  למנוע  מנת  על  המינוי מתעכב,  במידה שכתב  לקבלת מקדמות  טפסים  על 

שכר. התופעה לא פסקה לחלוטין, אולם היקפה צומצם מאוד. 

את  להוביל  הצליח  הארגון  כי  היה  נדמה   2004 אוגוסט  בסוף   - זיטור   )2(  
האוניברסיטה לחדול מהזיטור.41 אולם, בשנת 2004/05 לא רק שהזיטור התפשט 
ביחידות נוספות באוניברסיטה, אלא קיבל גיבוי מאגף משאבי אנוש.42  נדרשה 
שנה נוספת של מכתבים והתעקשות מצד הארגון כדי לבלום את התופעה. בשנים 
2007-2005 קיבלו המזוטרים פיצוי בגובה רוב הפגיעה בשכר, או כולה, בהתאם 
לסיכום השנתי עם הארגון.43 אולם, תופעה זו לא הוכחדה, למרות שנציגי ההנהלה 
לא הצליחו להסביר עמדתם במו"מ.44 הדבר תרם להגברת אי האמון של הארגון 
הגדרות  באמצעות  זו,  למגמה  קץ  שם   )2008( הארצי  ההסכם  באוניברסיטה. 
ברורות יותר של דרגות עמיתי ההוראה )במקום: "מקביל אסיסטנט" או "מקביל 
למרצה", "בעל תואר מ.א." או "בעל תואר ד"ר", בהתאמה(. במקביל נקבע כי 

הדרגות של ממ"ה "מקבילות" לדרגות עמיתי ההוראה.  
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)3( פיטורי נשים בהריון או בחופשת לידה - כמעט לא חל שינוי בנורמה ביחידות   
האקדמיות של אי חידוש כתב מינוי )קרי פיטורים( בסמוך ללידה. אבל, בעקבות 
מו"מ שניהל הארגון ביחס לאישה בהריון שפוטרה בתשס"ה, פנייה של הארגון 
חופשת  לאחר  יום  ו-60  הלידה  עד  חלקי,  אך  אוטומטי  פיצוי  למתן  מובילה 

לידה.45   

)4( בעיית הקיץ והעדר הזכויות הסוציאליות של הממ"ה )2007-2004( – התקיים   
משא ומתן מתמשך. אבני דרך מרכזיות היו ה"וועדה פריטטית" )ינואר 2005(,46 
"מסמך ההבנות" מיוני 2005, וההסכם הקיבוצי מדצמבר 2005. האוניברסיטה 
הבינה כי יש לפתור סוגיות אלו וחלק מההנהלה השתכנע כי המסלול כפי שהוא 

אינו לגיטימי. 

)5( פיצויי פיטורין - לעניין קבלת פצ"פ, מכשול ס' 4728 הוסר בהצלחה: בעקבות   
פנייה של הארגונים בת"א ובחיפה, הממונים על יחסי העבודה באזורים הרלבנטיים 
ניתנו  פיטורין  פיצויי  להכללת  אישורים  התקופה  באותה  הקורה.  לעובי  נכנסו 
הסא"ז  ארגוני  המינימום.  3 משכר  מפי  גבוה  לשעה  השכר  בהם  עבודה  להסכמי 
הוכיחו בפגישות עם הממונים האזוריים, וכן בפגישה עם הממונה הראשי על יחסי 
שעות  משמעה  הוראה  יחידת  כי  האזוריים,  הממונים  ובנוכחות  במשרדו  העבודה 
עבודה רבות, ולכן בפועל ערך שעת העבודה של ממ"ה נמוך בהרבה מהסף הנדרש. 
נגרעו  אלא  לשכר  הוספו  לא  הפיטורין  פיצויי  בפועל  כי  הארגונים  טענו  כן,  כמו 
מתעריפי ות"ת )שבמקור אינם כוללים פיצויי פיטורין( בתרגיל חשבונאי. בעקבות 
זאת, הממונים על יחסי העבודה בת"א ובחיפה הפסיקו לאשר את הכללת הפיצויים 
בשכר, על פי סעיף 28. היות שבפועל ממ"ה מועסק על פני כל השנה ללא נתק של 
שלושה חודשים )בניגוד לכתב המינוי, בפועל נדרש הממ"ה למלא מטלות גם בקיץ(, 
קמה החובה לשלם לו פצ"פ. 48 הדרך החוקית היחידה להימנע מכך, הכללת הפצ"פ 
מראש בשכר על-פי ס' 28, נבלמה. חרף זאת, האוניברסיטה נקטה בשיטת "מצליח" 
וככלל לא שילמה פצ"פ לממ"ה ולא כללה אותם בעלות ההעסקה מבחינת היחידות; 

רק מי שדרשם במפגיע, קיבלם לבסוף, לעיתים קרובות בהתערבות הארגון.  

עקרון   – אחר"  עיקרי  עבודה  "מקום  ודרישת  התחלופה"  "עקרון  ביטול   )6(  
התחלופה, קרי פיטורי ממ"ה ותיקים )ותק של 5-4 שנים ומעלה(, ודרישת "מקום 
עבודה עיקרי אחר" כתנאי להעסקה או חידוש העסקה, ננקטו על ידי האוניברסיטה 
לראשונה באביב 49,2005 בהמשך לייבוש הוועדה הפריטטית בה הוצגו דרישות 
הארגון ל-12 חודשי העסקה וזכויות סוציאליות. שתי הפעולות של האוניברסיטה 
יושמו  התבססו על סעיפים בנוהל להעסקת עמיתי הוראה )ממ"ה(, שעד אז לא 
יחד עם זאת, ספק רב אם היו חוקיות מבחינת הפגיעה  ידי האוניברסיטה.50  על 
בעקרונות משפטיים כלליים, כגון עקרון השוויון, הזכות להתאגד וחופש העיסוק.51 
וביוני נקט בעיצומים.  כתגובה, הארגון הכריז באפריל 2005 על סכסוך עבודה 
העיצומים,  הפסקת  את  שאפשר  לארגון,  האוניברסיטה  בין  ההבנות  במסמך 
הקיבוצי  בהסכם  התחלופה".52  עצם  "לשם  לפטר  שלא  האוניברסיטה  התחייבה 
לתשס"ו האוניברסיטה כבר הצליחה לערפל את האמירה, ולכותבה במכתב נלווה 
להסכם, ולא בגוף ההסכם,53 טכניקות שנועדו להקשות על ארגון העובדים לאכוף 
את ההסכם. ואולם במקרה דנן הארגון הוכיח מסוגלות ואף בתשס"ז הביא לביטול 
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פיטורין של ממ"ה בשל "עקרון התחלופה". "האוניברסיטה התחייבה השנה )דגש 
לפעול  מבקש  ואני  התחלופה"  "עקרון  רקע  על  מפיטורין  להימנע  ו.ב.(   – שלי 
עם  יחד  הפיטורין.54  את  לבטל  ליחידה  והורה  הרקטור  כתב  ההתחייבות",  לפי 
זאת, מנוסח המכתב ברור היה כי באותו הזמן האוניברסיטה נסוגה זמנית בלבד 
עתיד לשוב  הוא  הרעיון  עקרוני של  מיגור  וכי בהעדר  מפיטורין לשם תחלופה, 
של  מהתנאי  עקרונית  נסוגה  לא  גם  האוניברסיטה  הזמן  באותו  מיושם.  ולהיות 
"מקום תעסוקה עיקרי אחר", אלא רק התחייבה ש"הרקטור ישקול בחיוב בקשות 
של ראשי חוגים להעסיק עמיתי הוראה שאין להם מקום עבודה עיקרי אחר מחוץ 
עתה  היה  הארגון  אקדמיים".55  ונימוקים  המלצות  סמך  על  וזאת  לאוניברסיטה, 
מחויב לפתור את בעיית המורים מן החוץ, כי ללא פיתרון היה ברור שהמצב ילך 

ויורע. ההסכם הארצי מ-2008 פתר סוגיות אלה. 

)להלן  בהוראה  המועסקים  מחקר  לתלמידי  ואקדמיות  סוציאליות  זכויות   )7(  
תלמ"חים( - במשך שנתיים זכויות סוציאליות )פנסיה וקרן השתלמות(, כמו גם 
קרן קשרי מדע בינ"ל, שולמו לכל הדוקטורנטים, בהתאם להיקפי המשרה. בשנת 
משרה  וחצי  שליש  להיות  חזר  הרף  עדכני,  הסכם  בהעדר   ,)2006/07( תשס"ז 
מינימום  את  ביטל  הסכם 2008  אלו.  תנאים  קיבל  בלבד  כך שמיעוט  בהתאמה, 

המשרה לזכויות סוציאליות ואקדמיות.  

)8( העסקת עוזרי הוראה )להלן עוז"ה( "לא פרונטאליים"56 לפי שעות – בהסכם   
 .2000 בהסכם  כקבוע  מינוי,  בכתבי  להעסיקם  האוניברסיטה  התחייבה  תשס"ו 
על  תשס"ה,  בשנת  שעות  לפי  שהועסקו  לעוז"ה  כולל  סמלי  פיצוי  סוכם  בנוסף 
סך ₪50,000. הפיצוי חולק באיחור ניכר במאי תשס"ו. בשנת תשס"ז התברר 
הקיבוצי.  להסכם  בניגוד  שעות",  "לפי  עוז"ה  להעסיק  חזרה  שהאוניברסיטה 
התיר  המקומי  הנספח  שכן  בלבד,  חלקית  בצורה  זו  סוגייה  פתר  הארצי  ההסכם 
כאמור העסקת עובדים לפי שעות, אם העסקתם אינה עולה על 40 שעות בסמסטר.  

שאר המועסקים לפי שעות חזרו להעסקה בכתבי מינוי סמסטריאליים. 

העסקת כגון  מסוימות,  קרדינאליות  בסוגיות  לעיל,  המפורטים  החלקיים  ההישגים   לצד 
 עוזרי מחקר לפי שעות בניגוד להסכם הקיבוצי, אי תשלום נסיעות וחופשה כחוק, אי קיום

 שימועים כדין וכיוצא בזה, לא חל שיפור עד סוף 2008.

 בנוסף, היחס לארגון עצמו הוסיף להיות אמביוולנטי. לצד אוזן קשבת ונכונות להקדיש זמן
 בדרגים הגבוהים ביותר, ננקטו מדי שנה על ידי האוניברסיטה טקטיקות שנועדו להקשות
 על הארגון לארגן את חבריו או לנקוט בצעדים ארגוניים, כגון מתן הוראה לרכזות החוגים
 להימנע מהעברת דפי מידע על אסיפות כלליות לחברי הארגון - בניגוד למקובל בסגלים
 אחרים )אפריל 2005(, איום באי תשלום כל שכר על עיצומים חלקיים )הופסק על ידי צו
 ארעי של בה"ד לעבודה ביוני 2005(, פנייה ישירה לחברי הארגון ועקיפת ועד הארגון
 במטרה להמרידם כנגד מדיניות הוועד )זכתה לגינוי בה"ד לעבודה ביולי 2006(, לחץ על
 חברי ארגון "לשבור" את העיצומים )ברמה אוניברסיטאית או ברמת יחידות, ובכלל זה
 על ידי דיקנים כלפי עוזרי ההוראה האישיים שלהם( ועוד. מכיוון שהארגון והאוניברסיטה
 מצאו עצמם במאבק מתמשך לאורך שנים, לא פלא כי לעיתים התדרדרו היחסים לצעדים
אינם מכבדים מעסיק הטוען לאחריות חוקיים, אשר בכל מקרה   כוחניים, לעיתים בלתי 

חברתית בכלל, וליחסי כבוד ושיתוף פעולה עם ארגוני העובדים הפועלים בו בפרט.
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הכוס מחצית   –  )2007( מקומי  קיבוצי  להסכם  העקרונות  סיכום   .5 
 המלאה מתגלה כ3/4 ריקה

 המאבק נגד הקיצוצים בשכר הדוקטורנטים והרחבת פעילות הוועד תרמו לגיבוש סדר יום
 חדש ופרו-אקטיבי לוועד: לא עוד מאבק בקיצוצים ובהפרות הסכם בלבד, כי אם מאבק
 לשינוי השיטה של העסקת הסגל האקדמי הזוטר. במקום לשמוע ש"דוקטורנטים יקרים
 יותר מדוקטורים" )המועסקים כממ"ה( הארגון החל במאבק לשיפור השכר ותנאי ההעסקה
העסקה חודשי   12 סביבן:  להתאחד  יכלו  הארגון  חברי  שכל  מטרות  והציב  הממ"ה   של 

 בשנה אקדמית לכולם )כולל ממ"ה ומסטרנטים(, וזכויות סוציאליות מלאות לכולם.

להציע הייתה  שאמורה  הפריטטית,  הוועדה  ייבוש  )כולל  ההנהלה  עם  העקר  המו"מ   לאור 
 פתרונות לשאלת הממ"ה(, הגיעו הצדדים להתנגשות בסוף שנת תשס"ו, שהתבטאה בסכסוך
 עבודה ובעיצומים חלקיים מצד הארגון )אי בדיקת מבחנים ועבודות, 12.07.06-25.06.06(.
 האוניברסיטה פנתה מייד לבה"ד לעבודה, בניסיון לקבל צו מניעה נגד העיצומים החלקיים
 )בניגוד להתנגדות נשיא האוניברסיטה לבקשת צו מניעה נגד הסגל הבכיר גם כעבור קרוב
 לשלושה חודשים של שביתה מלאה בסוף 2007(.57 אף שבית הדין לא הוציא צווי מניעה,
 מהתבטאויות השופטים למד הוועד כי מוטב שיפסיק את העיצומים לפני שאלה ייפסקו בצו
 בית המשפט. העיצומים הופסקו בהסכם לפיו הצדדים ניגשים להליך של גישור, בעוד הנהלת
 האוניברסיטה מתחייבת כי תסכים להקדיש "סכום משמעותי" להסכם שכר חדש. במהלך הליך
 הגישור, שהתנהל במשרדו של מר יוסי קוצ'יק, התברר כי "סכום משמעותי" זה נע לפי תפיסת
זו "שמיכה מאוד קצרה" לשיפור בתנאי סגל וחצי ₪. הייתה  בין מיליון למיליון   ההנהלה 
 שהועסק אז בתקציב שנתי של כ-70 מיליון ש"ח. הארגון מצא את עצמו נלחם על ההישגים
 העקרוניים עליהם התחייב בפני חבריו )12 חודשי העסקה בשנה אקדמית וזכויות סוציאליות

 מלאות לכולם( מול עמדת הנהלה נוקשה מבחינה תקציבית )שגובתה על ידי המגשר(.

 ההריון היה קשה וארוך )מאי 2006 עד מרץ 2007(. לאחר הליך הגישור החיצוני אצל
על הצדדים  בין  "פנימי"  גישור  הליך  התנהל  הסכם,58  ללא  שהסתיים  קוצ'יק,  יוסי   מר 
ניצן מר  דאז,  הסא"ז  ארגוני  של  המתאם  הפורום  יו"ר  ידי  ועל  גוטוויין,  דני  פרופ'   ידי 
המנסה הבנות  הסכם  הייתה  התוצאה  גוטוויין(.  פרופ'  )בסיוע  ישיר  מו"מ  ושוב   הדס,59 
 "לרבע את המעגל". העיקרון המרכזי ב"ריבוע המעגל" היה מעבר ל-12 חודשי שכר וזאת
 )כמעט( ללא עלות נוספת למעסיק, באמצעות הסדר שכונה "פריסת שכר". כלומר, השכר
 השנתי של חברי הסא"ז, שעד כה ניתן במשך שמונה או עשרה חודשים, ייפרס על פני
 12 חודשים. האוניברסיטה לא נדרשה להוסיף שתיים או ארבע משכורות, אלא רק את
 עלות הזכויות הסוציאליות )לכולם, גם לדוקטורנטים(. אולם, מכיוון שעלות זכויות אלה
 בלבד עלתה בהרבה על הסכום אותו הסכימה האוניברסיטה להקצות למימון ההסכם, נדרש
בשכר לקיצוץ  גם  ולראשונה  הדוקטורנטים,  של  השכר  קיצוצי  להמשך  להסכים   הוועד 
 המסטרנטים, שהוקדש כל כולו למימון עלות חלק מהזכויות הסוציאליות של הממ"ה.60
ידי על  )שהוערך  לממ"ה  חנייה  דמי  הפטור מתשלום  את  לבטל  להציע  נדרש  גם   הוועד 

   האוניברסיטה בכרבע מיליון ₪(.61

 לאחר שהוסכמו העקרונות הכלכליים להסכם, והוברר כי קיימות עדיין מחלוקות משפטיות
 רבות )כגון )1( האם ההסכם מוחק את הסכם 2000, או רק מעדכן אותו, )2( האם סעיף
 השקט התעשייתי יהיה גורף או בנושאים המוסדרים בהסכם, ועוד(, הוחלט על חתימה על
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 סיכום הדיונים בצורת "הסכם עקרונות",62 שאמור היה להוות בסיס להסכם קיבוצי חדש
 לשלוש וחצי שנים )עד שנת תש"ע(. ההסכם נחתם ב-21 במרץ 2007, והופעל לאלתר
 )החל מסמסטר ב' תשס"ז, אגב התאמות לסמסטר א'(, מתוך היענות לדרישת הארגון למנוע
 אובדן שנה נוספת של תשלום זכויות סוציאליות, ואגב קביעה, לפי דרישת האוניברסיטה,
 כי אם הצדדים לא יגיעו לידי הסכם קיבוצי עד סוף תשס"ז, סיכום הדיונים יבוטל והמצב
 יחזור לקדמותו ערב סיכום הדיונים )קרי: הסכם 2000(. בפועל, הניסיון לגבש את סיכום
 הדיונים להסכם קיבוצי חדש נכשל. סיכום הדיונים הוארך פורמאלית עד ל-26 בפברואר
 2008 )תום סמסטר א' תשס"ח(, ויושם בפועל עד סוף תשס"ח, עד שהוחלף על ידי הסכם

  השכר הארצי מ-2008 שנכנס לתוקפו בתשס"ט.

עבור שני הצדדים. דרך  כפריצת  נתפס בתחילה  5 עמודים(  )בן  הדיונים שהושג   סיכום 
 מבחינת הארגון, לראשונה בתולדותיו, כולם, כולל ממ"ה ועוז"ה, קבלו שכר במשך שישה
 או 12 חודשים )פתרון חלקי לבעיית הקיץ למורים מן החוץ ולעוזרי ההוראה(, וזכו לביטוח
הראשון. העבודה  מיום  החל   )]8.33%[ הפיטורין  פיצויי  כספי   + לפחות   5%(  פנסיוני 
 עובדים "לפי שעות" קבלו העלאה בשכר לשעה בשיעור מתקרב לגובה הפנסיה )4.17%(,
 זכו לפיצויי פיטורין שהופרשו לקופ"ג אישית, ואף זכו לייצוג על ידי הוועד, וזאת בעידן
 שבו שיעור העובדים המאוגדים הלך והצטמק.63 מבחינת הממ"ה, בנוסף לפריסת השכר
המסלול, של  המפלים  התנאים  את  ביטל  הדיונים  סיכום  הפנסיה,  ומתן  החודשים   ל-12 
 ובכלל זה "עקרון התחלופה", מגבלת ההעסקה ל-5 שנים, החיוב ב"מקום עבודה עיקרי

  אחר", והורדות שכר באמצעות "זיטור".64

 מבחינת האוניברסיטה, סיכום הדיונים הכיל את ההישגים הבאים:

)1( טיוח נאה של הבעיה של פיטורי רוב סגל ההוראה באוניברסיטה בכל שנה   
ובעלות  השכר",  "פריסת  באמצעות  וזאת,  בקיץ  חודשים  ארבעה  או  לחודשיים 
כלכלית מינימאלית של קופת גמל )5%(, ובסבסוד ההסדר ממשכורות המסטרנטים 

והדוקטורנטים;65  

)2( המשך קיצוצי שכר הדוקטורנטים, תוך צמצום הפער הכלכלי בינם לבין ממ"ה   
כלפי מטה;  

)3( קבלת הכשר לפרקטיקה של העסקת עוזרי מחקר ועוזרי הוראה לא פרונטאליים   
"לפי שעות". 

במהירות התחלפה  החשובים  העקרוניים  מההישגים  הרוח  התרוממות  הארגון,   מבחינת 
 באכזבה. ההסכם בוצע באופן כושל )מעבר לאיחור ולטעויות בביצוע שאירעו בחודשים
הדיונים(. בסיכום  שונו  שלא  למרות  שנוכו,  חבר  במיסי  הפחתה  זה  ובכלל   הראשונים, 
ועד רמת המזכירה, כהיתר ידי האוניברסיטה, מרמת ההנהלה   פריסת השכר פורשה על 
אין השכר  שפריסת  העובדה  חרף  בקיץ,  נוספת  לעבודה  דרישה  )קרי  עבודה   לפריסת 
 פירושה שהעובדים מקבלים שכר בגין תקופה זו(66. בקרב הממ"ה, הזכאות האוטומטית
 לפנסיה הפכה לזכאות המותנית במילוי טפסים פעיל מצד העובד )על מנת לוודא שאינו
 נופל בחריג שהוסכם עליו של "פנסיה על כפל מהשכר הממוצע במשק"( − טכניקה מוכרת
 להקטנה משמעותית של אחוזי מימוש ההטבה.67 "מזוטרי" תשס"ז קיבלו את ההפרשים
 המגיעים להם )אלפי שקלים לעובד( רק כעבור תשעה חודשים עד שנה מחתימת ההסכם.
 עוזרי הוראה המשיכו להעניק "הלוואה" לאוניברסיטה בדמות שכ"ל אותו קיבלו לאחר
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 חודשים, ללא ריבית והצמדה, בניגוד למוסכם.68 רק חלק מעוז"ה הלא פרונטאליים לפי
 שעות קיבלו העלאה בשכר ונוכו מהם מסי ארגון, וממרבית עוזרי המחקר לא נוכו מיסי
 ארגון גם כעבור שנה מחתימת ההסכם. בניגוד להסכם, דוקטורנטים לא קיבלו החזר מלא
 על שכ"ל )ס' ח2( וקיבלו מחצית בלבד מקצבת הקרן לקשרי מדע )קק"מ( המוסכמת, וגם

זאת בכחצי שנה איחור.69

 במקביל לאכזבה מהביצוע החלקי והמגמתי של סיכום הדיונים, התאכזבו בוועד גם מטיוטת
 "תרגום" הסכם העקרונות להסכם קיבוצי חדש, שנעשתה חד צדדית על ידי היועץ המשפטי
טיוטת )להלן  הדיונים  סיכום  לאחר  חודשיים  לארגון  ונמסרה  האוניברסיטה   החיצוני של 
"דרקוני" קיבוצי  הסכם  לחבר  האוניברסיטה  הורתה  כאילו  נראתה  מאי  טיוטת   מאי(. 
 יותר מחוזה אישי. בטיוטה הייתה נסיגה רבתי מסיכום הדיונים, החל במסגרת המשפטית,
פרטניים עקרונות  צמצום  דרך  הוסכמו,70  שכבר  מהנקודות  נסוגה  האוניברסיטה   שבה 
וכלה בתרגום הסיכומים בעניין הזכויות הסוציאליות לנהלים  לגבי הסקטורים השונים71 
 פוגעניים.72 שנת תשס"ז הסתיימה מבלי שהאוניברסיטה חזרה בה מטיוטת מאי, ותוך הפרות

 הסכם מצד האוניברסיטה כלפי כל אחד משלושת הסקטורים בארגון, כמפורט לעיל.

 טיוטת מאי, הפרות ההסכם והעדר הפתרון לפיצוי בגין שביתת הסטודנטים )בנימוק של
 "פריסת עבודה" יחד עם המשכורות, שגרם לוועד להתחרט על רעיון פריסת השכר( מנעו
מהמבוי המו"מ  את  לחלץ  בניסיון  תשס"ח.  בתחילת  הארכה  הסכם  על  לחתום   מהארגון 
כהן, מוטי  מר  היוצא,  אנוש  משאבי  אגף  לראש  בנובמבר   האוניברסיטה  פנתה   הסתום 
מטעמו. המו"מ  את  להוביל  לכותבת  הארגון  פנה  בדצמבר  הצדדים.  בין  לתווך   לנסות 
 במקביל, התווסף פרופ' דני גוטוויין כציר תיווך מרכזי בין הצדדים. אולם, הפערים בין

 הצדדים רק הלכו וגברו.

העיקריים ההישגים  אחד   - השכר  פריסת  בסוגיית  דווקא  התפתחה  המרכזית   המחלוקת 
פריסת לפיה  הפרשנות  על  התלוננו  סא"ז  חברי  הוועד.  מבחינת  ההסכם  של   לכאורה 
 השכר מצדיקה תוספת עבודה )המחלוקת על הפיצוי בגין הארכת הסמסטר לאחר שביתת
 הסטודנטים(.  בנוסף הגיעו תלונות שפריסת השכר מונעת חתימה על דמי אבטלה בקיץ,
 וזאת חרף העדר השכר בגין תקופה זו. זאת ועוד, התברר כי פריסת שכר עוזרי ההוראה
 מורידה את שכרם מתחת לשכר המינימום, כלומר מדובר בהסכם לא חוקי שדינו להתבטל.
 אם מקבלים היגיון זה, הרי שכל קיצוץ בשכר עוז"ה המשתכרים שכר מינימום אינו חוקי,
 ויש לבטלו.73 בבדיקה נוספת התברר כי השכר הבסיסי של עוז"ה בחיפה מאז 2003 אינו
האוניברסיטאות בכל  כמקובל  המינימום,  לשכר  להצמידו  חדלה  האוניברסיטה  כי   חוקי, 

האחרות, ורק לאחר דרישות חוזרות ומו"מ ממושך שולמו מרבית ההפרשים.74

החוץ מן  המורים  גם  לפיו  הפנסיה,  לעניין  ההרחבה  צו  פורסם   2008 בראשית   בנוסף, 
וגדלות משנה פנסיות ההולכות  זכאים להפרשות  מינימאלי  ותק  עם  לפי שעות   ועובדים 
צו ההרחבה כרסם מבחינת הארגון בהישגי הסכם העקרונות, משום שמשמעותו  לשנה. 
כך ואם  חוק,  פי  על  מקרה  בכל  יינתן  הסוציאליות  מהזכויות  וגדל  הולך  שחלק   הייתה 
ההסכמות לאי  מעבר  "לחינם".  רבה  במידה  ניתנו  הדוקטורנטים  שכר  שקיצוצי   הרי 
 בנושאים הללו, נמשכו המחלוקות ב"סוגיות המשפטיות" בטיוטת ההסכם, ובראשן דרישת
 האוניברסיטה לשנות את סעיף דמי החבר בהסכם 2000, דרישה שנתפסה על ידי הוועד
 כמיועדת לפגוע בכוחו הארגוני. מאמצים גדולים משני הצדדים לא הצליחו להביא לגיבוש

 טיוטה מוסכמת להסכם.
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6. אחרית דבר
שנמשכה הבכיר,  האקדמי  הסגל  שביתת  בצל  התנהל   )2007/08( בתשס"ח   המו"מ 
 כשלושה חודשים, ואשר חשפה את העובדה שהלימודים בקמפוס המשיכו כמעט כרגיל
 – באמצעות חברי סגל זוטר ומורים מן החוץ. בקמפוס חיפה, כמו באוניברסיטאות בכל
 הארץ, השתררה תחושה ש"כך זה לא יכול להימשך". עכשיו תור הממ"ה והסא"ז בכלל

 לדרוש ולקבל הסכם קיבוצי הולם.

א1, חדש,  סמסטר  הוסף  נוספת:  לעבודה  הסא"ז  חברי  מחדש  "גויסו"  השביתה   בסיום 
 שהסתיים רשמית 70 יום לאחר סיומו של סמסטר א' המקורי,75 והסטודנטים קיבלו הקלות
 נוספות לאורך כל השנה )בחירת שניים מתוך שלושה מועדי בחינות וכו'(. החלטות אלו
 התקבלו בחיפה באופן חד צדדי על ידי ההנהלה, מבלי לשתף את ארגון הסא"ז, והמו"מ על
 הפיצוי בגין עומס העבודה הנוסף הצטרף לשלל המחלוקות האחרות )האוניברסיטה הציעה
 לשלם כ-60% בלבד מהפיצוי שנקבע באוניברסיטת ת"א, וזאת בטענה שבחיפה מורים מן

 החוץ מקבלים זכויות סוציאליות...(.

 במצב עניינים זה נראה ערוץ הפעילות במישור הארצי כמבטיח יותר. הוועד בחיפה חבר
 למאמץ הארצי במסגרת הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, שנועד להסדיר
 באופן ארצי תנאי העסקה חדשים לממ"ה ולמסטרנטים, ותנאים סוציאליים ותנאי העסקה
 ארציים לדוקטורנטים. הארגון עדיין היה מוכן לחתום על הסכם מקומי, אך זאת בשני תנאים:
 שסעיף השקט התעשייתי לא יכלול מאבק ארצי, ושאם יושגו תנאים עדיפים במו"מ הארצי,
 יעודכן ההסכם המקומי בהתאם.76 בפועל, כשב-17 באפריל 2008 החל )באיחור( המו"מ

 הארצי בין הפורום המתאם לבין ור"ה, הקפיא הארגון את המו"מ על הסכם שכר מקומי.

 הסכם העקרונות לא התגבש לכדי הסכם קיבוצי, ועקרון פריסת השכר בו נכשל, אך אין
 לקבוע כי המהלך היה מוטעה מיסודו. ההסכם היווה פריצת דרך מבחינת תבנית ההעסקה
 של 12 חודשים רצופים, וזכויות סוציאליות "לכולם". המחירים לפריצת דרך זו, מבחינת
 )1( פריסת השכר, )2( קיצוצי השכר והכשרת עבודה "לפי שעות", היו בלתי נסבלים,

 אולם במבט לאחור הם הכשירו את הקרקע להסכם הארצי.

ולפיצול שעלול בחיפה,  מקומי  קיבוצי  להסכם  העיתוי  ההנהלה,  מבחינת  אירוני,   באופן 
של הגדול  ה"תיאבון"  בשל  הוחמץ  הסא"ז,  של  הארצי  למאבק  אסון  הרה  להיות   היה 
 האוניברסיטה. אילו הייתה תובעת פחות קיצוצי שכר מלכתחילה, או הייתה מגישה טיוטת
 הסכם שכר נדיבה יותר במאי 2007, היה הארגון חתום על הסכם קיבוצי עם שקט תעשייתי
 עד סוף תש"ע )ספטמבר 2010(, שהיה מקשה על חבירתו למאבק הארצי ולאיום בשביתה

 )שלרווחת כולם הסתכמה לבסוף במספר שביתות אזהרה קצרות(.

 המו"מ הארצי, שהתנהל בתמיכת שרת החינוך דאז )פרופ' יולי תמיר( ובליווי ות"ת, הגדיר
לציין יש  בכך.  והצליח  ההוראה  ועוזרי  הממ"ה  של  ההעסקה  תנאי  הסדרת  את   כמטרה 
 כי הנהלת אוניברסיטת חיפה התגלתה במו"מ הארצי כגורם חיובי, וזאת בניגוד לאיומים
 שהושמעו קודם כי הפסקת המו"מ המקומי נוכח המו"מ הארצי תיזקף לחובת הארגון. סגן
 הנשיא למנהל, מר ברוך מרזן, ישב בצוות המו"מ של ור"ה, בעוד נשיא אוניברסיטת חיפה,
בכירי ההסכם.  טיוטת  על  לחתימה  בור"ה שדחפו  מהגורמים  היה  בן-זאב,  אהרון   פרופ' 
התגלו סא"ז,  שבהעסקת  הדילמות  את  ולפנים  לפני  כורחם  בעל  שלמדו   האוניברסיטה, 
 כנכונים להגיע לפשרות ולפריצות דרך שאפשרו לבסוף את חתימת ההסכם הארצי, תוך
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 שהם מצליחים להסדיר אינטרסים חיפאיים מקומיים באמצעות הסכם זה )לדוגמה, העלאת
 מכסת השעות ה"לא פרונטאליות" לעוזרי הוראה מ-22 ל-32, שנועדה לאפשר העסקה
 של עוז"ה "לא פרונטאליים" בכתבי מינוי בעלות גבוהה אך במעט לעומת העסקתם "לפי

 שעות", צורת העסקה שהשתרשה בחיפה בניגוד להסכם 2000(.

 אפיון נוסף של המו"מ הארצי מבחינת חיפה היה ניתוק הקשר שבין הדיונים על הסכם השכר
התחלופה" "עקרון  השביתות,  על  הפיצוי  )כמו  המקומיות  הסוגיות  הסדרת  לבין   הארצי 
 וכדומה(. במקום שכל הסוגיות יהיו חלק מעסקה אחת כוללת, הן הופרדו לאלה שהוסדרו
 בהסכם השכר הארצי, ולסוגיות מקומיות "קטנות", שנדונו במספר קטן של פגישות מו"מ
 בחיפה בתום המו"מ הארצי והוסדרו בנספח מקומי להסכם הארצי. יצוין שכל עוד התנהל כל
 המו"מ ברמה מקומית, הייתה התעקשות על כריכת כל הסוגיות יחדיו, דבר שפעל לרועץ,
 שכן אי הסכמה בסוגיה אחת הקשה על הגעה להסכמות בסוגיות אחרות. דפוס זה של פיצול
 המו"מ אפשר גם יצירה מחודשת של יחסי אמון בעקבות ההתקדמות במו"מ הארצי, אמון

 שיובא לאחר מכן לרמה המקומית וריכך חלק ממשקעי העבר שבין הצדדים.

 מבחינת האוכלוסיות העיקריות, ההסכם הארצי אכן פתר את הבעיות שהוועד בחיפה שם
 לעצמו למטרה לפתור. חלק גדול מהממ"ה )עם חריג גדול של מועסקים בתוכניות 'חוץ
"עמיתי המכונה  חדש  העסקה  למסלול  עבר  מההסכם(  שהוחרגו  ו'סגורות',   תקציביות' 
 הוראה", המבוסס על 12 חודשי שכר לפי טבלאות השכר של הסגל האקדמי הזוטר במסלול
וזכאות לקרן קשרי מדע מוסדית זכויות סוציאליות מלאות  כולל   אסיסטנט-מדריך ד"ר, 
 )לנסיעות לחו"ל(. עבור ממ"ה בעל דרגת ד"ר, בשיא הוותק, המשמעות הייתה תוספת של
 כ-23% לברוטו השנתי, וכן תוספת של כ-20% בזכויות סוציאליות. גם מעמדם כעובדים
נעלמו. עם "זיטור"  או  כגון "עקרון התחלופה"  ועוולות   באוניברסיטה שופר ללא הכר, 
 זאת, הסכם 2008 לא הסדיר את סוגיית הביטחון התעסקותי. כתבי המינוי המשיכו להיות

 לסמסטר אחד בכל פעם, ללא כל מעמד במוסד.

 המסטרנטים קיבלו גם הם 12 חודשי שכר, במסגרת הגדרה חדשה של משרתם, הכוללת
קיצוץ )ביטול  הארצי  להסכם  הוצמדו  הדוקטורנטים  השנתי.  לשכר   20% של   תוספת 
 השכר של 22%(. כל האוכלוסיות קיבלו הסדר פנסיה מלאה. מבחינות אלה, חזון הוועד
באמצעות הארצי,  במישור  וגידים  עור  קרם  המקומי,  במישור  במימושו  שכשל   בחיפה, 
 סולידאריות לא רק בין קבוצות שונות בסגל האקדמי הזמני באוניברסיטה, אלא בין כל
 ארגוני הסא"ז וחבריהם באוניברסיטאות השונות כולן. יחד עם זאת, השמיכה התקציבית
 בחיפה, כמו באוניברסיטאות אחרות, נותרה קצרה מדי ומהווה תמריץ מתמיד להנהלות
 לכרסם בהסכמות בניסיון עקר לחסוך כמה זוזים. כך למשל, מספר עוזרי ההוראה והמורים
 מן החוץ קטן בעקבות ההסכם, מה שככל הנראה מתבטא בעומס הוראה כבד יותר מבחינת

 מספרי תלמידים בכיתות התרגול ובשיעורים.

 הראייה של "החור שבגרוש" היא לא רק מוטעית כלכלית )המאבקים הארגוניים והמשפטיים
 והפסד התמיכה מבית ומחוץ צפויים לעלות על החיסכון לכאורה( אלא מוטעית מערכתית.
 ביום שבו תדענה האוניברסיטאות להפגין סולידאריות פנימית בין הסגלים השונים ולהגן על
 העובדים החלשים ועל "הסגל הרך", ללא תלות בכוחם של אלו להתאגד או להגן על עצמם,
 הוא היום שבו תוכלנה האוניברסיטאות לחולל שינוי אמיתי במעמד ההשכלה הגבוהה בישראל,
 גם מול משרד האוצר. צדק חברתי מתחיל בבית. מי ייתן ואוניברסיטת חיפה, שהרימה את

דגל הדו-קיום והאחריות החברתית, תשכיל להבין זאת ראשונה ולא תתהלך יחפה...77



ורד בן-שדה262

הערות
 2מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה ביולי 2005 עולה כי עד 2004 הממשלה נתנה עדיפות לפיקוח בנוגע
 לעובדים הזרים. רק ב 2004 הוחלט כי יש לשים דגש גם על שמירת חוקי העבודה ביחס לעובדים הישראלים.
לשע"ח, בכיר  סמנכ"ל  פז,  אלי  דברי  )לפי  עבודה.  חוקי   20 על  לפקח  שאמורים  פקחים   23 רק  הוקצו   ועדין 
והתעסוקה, בפרוטוקול 199 של הוועדה, 6 ביולי 2005(. כך למשל במשך מחצית  משרד התעשייה, המסחר 
מהתביעות  60% ו   ,)500-400 )מתוך  חברות   60 נבדקו  השמירה  חברות  בקרב   2005 של  הראשונה   השנה 
)לפי חזי אופיר, הממונה על נתנו רק 40 קנסות על סך כולל של 400,000 ₪...  זאת   נמצאו מוצדקות. חרף 
 אכיפת עובדים ישראלים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שם(. בשנים 2006 ו-2007 נוספו 40 פקחים
 )שאול אמסטרדמסקי, "מבקר המדינה יבדוק אכיפת חוקי עבודה בשבת" ynet, פורסם ב 26 בפברואר 2008,
 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3511624,00.html(. ראו גם איתי סבירסקי, "לא על המשפט
ולהעצמה זכויות  של  עצמית  לאכיפה  יעיל  ככלי  עובדים  התארגנות  קידום  לבדה:  ההסתדרות  על  לא   לבדו, 

חברתית", מעשי משפט ב )2009( 87, בעמ' 88 ואלך.

 3פרנסיס רדאי וגיל-עד נועם, "ארגוני עובדים ומשא ומתן קיבוצי בישראל – מבט אל המאה ה-21", משפטים
לד)1( תשס"ד, 39 בעמ' 43.

פוגענית כהגדרתה בהצעת נתייחס להעסקה  כאן  פוגענית. במאמרנו  הגדרה אחידה להעסקה  קיימת  לא   4עדיין 
 חוק למניעת העסקה פוגענית, התשס"ה 2005, )כפי שהוגשה על ידי חברי הכנסת עמיר פרץ ואילנה כהן ב-7
 בפברואר www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3203. ,2005( ס' 2. כלומר, העסקה פוגענית פירושה
אינו הבאים:  מהדברים  יותר  או  אחד  עושה  בעבודה(  המשתמש  )או  המעביד  במסגרתה  אשר  עובדים   העסקת 
 מדווח לרשויות המס והמוסד לביטוח לאומי כמתחייב בפקודת מס הכנסה ובחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
 התשנ"ה-1995; מפר אחד או יותר מחוקי העבודה; פוגע בכבוד העובד ובאנושיותו )לרבות שימוש לרעה בזכות
 משפטית בחוסר תום לב כלפי העובד(. העסקה פוגענית נובעת בד"כ מאינטרסים כללים של המעסיק )מדיניות
 עסקית, חיסכון בהוצאות וכיו"ב(, להבדיל מ"התנכלות תעסוקתית", מונח המתייחס בד"כ לפגיעה ברגשות עובד
 או עובדת מסוימים. שולמית אלמוג, "התנכלות תעסוקתית")mobbing( עבודה, חברה ומשפט יא )תשס"ו( ה"ש

73 בעמ' 25.

 5אין פירושו כי ארגון העובדים הוא הגורם הבלעדי או אף המשפיע ביותר על תנאי העסקת חברי הסא"ז.  גורמים
ההעסקה תנאי  האוניברסיטה,  הנהלת  של  העולם  תפיסת  חיפה,  אוניברסיטת  של  הכלכלי  מצבה  הינם   נוספים 
ואחד מחברי נתון להשפעתו של כל אחד  נבדל מהיתר בהיותו  זה  גורם  וכיו"ב. אולם   באוניברסיטאות אחרות 

   הארגון שבוחר באיזו מידה הוא שותף לפעולות הארגון.

ובאוניברסיטה הפתוחה, שעד אז היו האוניברסיטאות היחידות בהן  6ב-2008 הוקמו ארגוני סא"ז גם בטכניון 
הסגל הזוטר לא היה מאוגד.

  7רק אחוז קטן מבין הדוקטורנטים מועסק. ככלל, העסקה בהוראה נחשבת כהטבה לדוקטורנטים מצטיינים.

 8בחיפה הנוהל להעסקה ולקביעת המעמד של עמיתי הוראה קבע כי הארכת תקופת ההעסקה מעבר לחמש שנים
זאת, רק 2.2.4(. עם  ו   2.2.2 וס'   ,1.2.4  ,1.2.2 )ס'  מיוחד מהרקטור   ממועד העסקה הראשון תצריך אישור 
 כשהחלו הדיונים במעמד עמיתי הוראה החלה ההנהלה בפרשנות הסעיף כפיטורי ותיקים. ראה הדיון ב"עקרון

התחלופה" להלן.

 9הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות מהווה מאגר ידע, כמו גם ערוץ תמיכה נוסף.
 כמו כן ותיקים מארגוני סא"ז אחרים שימשו מעת לעת כיועצים אסטרטגיים וארגוניים.

 10בין השנים 2007-2002 נעשה ניסיון באוניברסיטאות לטעון כאילו שכר הממ"ה כבר כולל פיצויי פיטורין,
 בהתאם לס' 28 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1963. ראה מאמרו של דניאל מישורי בספר זה.

 11ככלל, ממ"ה לא זכו לפיצויי פיטורין. באוניברסיטה העברית, אפשרו בשנת 2006 לממ"ה שרצו בכך לקבל
ביטוח פנסיוני ע"ח העובד )אגב הכללת פיצויי פיטורין בשכר, כך שהמעביד יצא ברווח כולל של 2.33%(.

 12עד ל-2008 היו באוניברסיטה העברית שני ארגוני סא"ז: ארגון דוקטורנטים וארגון מסטרנטים, בעוד הממ"ה
 לא היו מיוצגים כלל. ב-2008 חברו 3 קבוצות אלה והקימו ארגון סא"ז מאוחד הנקרא 'ארגון מורים וחוקרים

 באוניברסיטה העברית' )מו"ח(.



263   סיזיפוס במעלה הכרמל

 13כך לדוגמה, עד ל-2008 ממ"ה לא היו חברים בארגון הסא"ז בבן-גוריון. הממ"ה ברמה ב' )דוקטורים( בת"א שלמו עד
 2008 דמי טיפול לארגון הסגל הבכיר ללא הכרה בפועל בהם כחברים: ללא זכות לבחור ולהיבחר לארגון הסגל הבכיר,
 וללא כל ייצוג של ענייניהם על ידי ועד הסגל הבכיר. בפועל ממ"ה ב' יוצגו כל אותה תקופה על ידי ארגון הסא"ז בת"א.

 14כנראה שהשביתה הארוכה ביותר במשק היא שביתת הסא"ז המוצלחת ב-1997, שנמשכה 3.5 חודשים
בפעם הובילה  זו  שביתה  חיפה.  באוניברסיטת  חודשים  ו-5.5  בת"א,  חודשים   5 העברית,   באוניברסיטה 
 הראשונה לחתימה על הסכמים קיבוציים עם הסגל האקדמי הזוטר )ראה להלן ס' 2.2(. שביתת הסגל האקדמי
 הבכיר בתשס"ח נמשכה כ-3 חודשים )מה-21 באוקטובר 2007 ועד ה-18 בינואר 2008( וסוקרה כשביתה
מעריב ה-6 במאי 2008  הארוכה ביותר בתולדות המדינה )לירן דבש, "הוקפאו השיבושים בסמסטר ב'", 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/730/513.html

15ראו גם סבירסקי )לעיל ה"ש 2( בעמ' 90 ואילך.

 16לרשימת חוקי העבודה, ראה התוספת השנייה להצעת החוק למניעת העסקה פוגענית, התשס"ה 2005 )לעיל
ה"ש 4(.

 17לדוגמה, הפיצוי בחיפה לשביתת הסטודנטים בתשס"ז )2006/07( סוכם רק במהלך שנת תשס"ט )2008/09(,
 כשנה וחצי לאחר השביתה. דוגמא נוספת לגבי אוניברסיטת חיפה הייתה הלנת שכר מאסיבית שארעה בתשס"ה
 )2004/05( בשל בעיות בקליטת מערכת תוכנה חדשה )סאפ(. המו"מ על פיצוי )סמלי( לעובדים שנפגעו נמשך

מספר חודשים.

18לעצמאות אקדמית זכתה חיפה ב-1972.

 )על-פי כניסה במרץ 2008(. בכניסה מספטמבר 2009 נמחק התיאור כי האוניברסיטה עודנה "בצמיחה". "תולדות
,)http://www.haifa.ac.il/html/html_heb/on_construct_heb.html( האוניברסיטה" באתר אוניברסיטת חיפה 

נכון לכניסות בספטמבר 2009 ובנובמבר 2011, ב"בניה".

 20בשנת תשס"ח )2007/08( למדו בת"א 25,130 סטודנטים )כולל לתארים מתקדמים( לעומת 17,460 בחיפה
)למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2008, עמ' 427-426 כפי שפורסם ב

21על פי נתוני ות"ת.

 22על-פי נתוני הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2010,  לוח י"ג/14, כפי שפורסם ב

חברתית". לאחריות  חיפה  "כנסי  את   2007 מאז  ומקיימת  חברתית  לאחריות  יועצת  מעסיקה   23האוניברסיטה 
למידע על הכנס הראשון )2007( והשני )2008( ראה

)כניסה בנובמבר 2011(.

 24לפי סיכום הדיונים החל מסמסטר ב' תשס"ז גם תלמידי תואר ראשון המועסקים בתפקידי הוראה ומחקר כלולים
בסגל הזוטר.

 25דרגת שכר ג', הגבוהה ביותר והמקבילה לפרופסור, היא הקטגוריה היחידה בחיפה של ממ"ה המשויכת לארגון
 הסגל האקדמי הבכיר, והם מונים בחיפה כ-60 חברי סגל לערך.

 26עד 2008 הועסקו כל המורים שאינם סטודנטים כממ"ה. מאז 2008 מועסקים חלקם במסגרת מסלול שכר חדש
 המכונה 'עמיתי הוראה', הכולל רצף תעסוקתי וזכויות סוציאליות, אך ללא ביטחון תעסוקתי. התקנון האקדמי של

הממ"ה בחיפה מתייחס כיום גם לעמיתי הוראה כאוכלוסיה זהה. ראה מאמרו של מישורי בספר זה.

 27מאז 2008 חלק מאוכלוסיית הממ"ה מועסק במסלול "עמיתי הוראה", שנוסד אז בהסכם הארצי. ככל שהדיון
כאן מתייחס לשנים שעד 2008, הביטוי ממ"ה כולל גם את האוכלוסייה המועסקת מ-2008 כעמיתי הוראה.

19http://www.1click.co.il/default.asp?catid=%7BE41570AA-39C3-41EC-88E 6 

-E2C4A3B84840%7D

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_49&CYear=2008

http://jiis.org.il/.upload/yearbook/2010-2011/M/shnaton%20M1411.pdf

http://socres.haifa.ac.il/index.php?option=com_content
&task=category&sectionid=15&id=39&Itemid=85  
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 28בתוכנית סגורה הכוונה לתוכנית לימודים מיוחדת, שפתיחתה מותנית במספר מינימאלי של תלמידים המשלמים
 שכ"ל לתוכנית זו )כגון קורסי קיץ או לימודי ערב(. ראה הגדרה בס' ו5 ל"סיכום הדיונים". תוכנית חוץ-תקציבית

 היא כזו שאינה ממומנת על ידי ות"ת.

29כך נאמר גלויות על ידי מספר ראשי חוגים, בפגישות עם הכותבת בשנים 2004-2005, בהיותה יו"ר הארגון.

1996-199430, רות גרטווגן; 2004-1996, בטסי יזרעאלי; 2006-2004, עו"ד ורד בן-שדה; 2009~, מיכל אבן.

 31ניתוח השלכות הבדלי המגדר על המו"מ בחיפה דורש מאמר נפרד. לספרות ראשונית בנוגע להבדלים בין נשים
 וגברים לגבי אופן ההתבטאות במו"מ, השוני בהתייחסות  לקונפליקטים  ולדרכי ההתמודדות איתם ראה דפנה

 לביא, המגשר – התפקיד והמפתח להצלחת הגישור )בורסי, 2006( עמ' 236-234 וההפניות שם.

 32בשנת תשס"ד )2003/04( רק 17% מתלמידי המחקר המועסקים בהוראה היו זכאים לזכויות סוציאליות ורק
3% היו זכאים לקרן קשרי מדע.

 33ס' 28 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1963 קובע כי ניתן להכליל פיצויי פיצויים בשכר העובד בהסכם בין
 המעביד לעובד, שאושר  על ידי שר העבודה או מי שהוסמך לכך על ידיו.

34ראה מאמרו של מישורי בספר זה.

 35על-פי נוהל עמיתי הוראה )נספח 5 להסכם הקיבוצי( ממ"ה מדרגת שכר א' מקביל לדוקטורנט ואילו ממ"ה מדרגה ב'
 מקביל למרצה. בנוסף ממ"ה בשתי הדרגות הזוטרות )1 וא'( אמורים רק לסייע בכיתה או ללמד תרגילים בעוד שתפקידי
 הוראה והעברת קורסים מבוצעים רק על ידי בעלי שתי הדרגות הבכירות )ממ"ה בדרגת שכר ב' וג(. בפועל ד"ר שעסקו
בהוראת קורסים בדרוג אקדמי בכיר ביותר )כולל סמינריונים למוסמך( קבלו מינוי לדרגת שכר א' בלבד )במקום ב'(.

 36ביולי 2011 קבע בית הדין האזורי לעבודה בחיפה כי עוזר מחקר הועסק לפי שעות בניגוד להסכם הקיבוצי.
 אוניברסיטת חיפה נאצלה לשלם לתובע כ-90,000 ₪ בגין הפרשי שכר והצמדה )עב )חי'( 4385-07 -- ניקולאי
 נוי טבך נ' אוניברסיטת חיפה, ניתן ב 27 ביולי 2011 על ידי השופטת דלית גילה ונציגי הציבור יצחק עין-גיל

ורוני נין-נון.(

לא הוראה  במשימות  העובדים  זיהוי  זו,  מסיבה  מנהליים.   כעובדים  מסווגים  שעות"  "לפי  אקדמיים   37עובדים 
 פרונטאלית ומחקר מבין העובדים הארעיים הוא חלקי בלבד. בנוסף, בחוגים נוצרה מסורת שמאגר השעות האקדמיות
 ומאגר השעות המנהליות הם מאגרים מקבילים הנותנים גיבוי אחד לשני בשעת הצורך, כך שלא אחת עובד מנהלי

 מועסק כאקדמי ואילו עובד אקדמי כמנהלי, מאחר שסל השעות המקורי שהוקצה לתפקידים אלה "אזל".

 38בשנים 2004-2003 ניהל ארגון הסא"ז בת"א מאבקים משפטיים וציבוריים נגד תופעה זו בת"א. מרגע שבית
נ' אוניברסיטת ת"א(, נוצרה  הדין לעבודה קיבל את עמדת ארגון הסא"ז בת"א )עב 7271/01 אלה שגב ואח' 

 תשתית שסייעה למאבק בתופעה גם בחיפה.

 39הדבר בא לידי ביטוי גם בהסכמי הביניים השנתיים. בהסדר הקיבוצי תשס"ה )2004/05(, שסעיפיו האחרונים
 דנו בנושא עמיתי ההוראה, נקבע כי תוקם ועדה פריטטית "לבדיקת סדרי העסקה של עמיתי הוראה" )ס' יא(.
מיידי למו"מ  ייכנסו  והארגון  האוניברסיטה  כי  קובע   )2005/06( תשס"ו  בהסכם  הראשון  הס'  זאת   לעומת 
 ואינטנסיבי "על מנת להגיע לפתרון מוסכם של בעיות קימות במבנה ההעסקה של עמיתי ההוראה, ובפרט הזכויות

 הסוציאליות והאקדמיות ובעיית הקיץ" )ס' א1(.

 40בתגובה להכרזת הארגון על עיצומים חלקיים החלה האוניברסיטה לזמן באופן בהול את חברי הסא"ז ולהחתימם
 על טופס לפיו אינם משתתפים בעיצומים, כתנאי לקבלת משכורת יוני. החלטתה הקיצונית של האוניברסיטה לעכב
 את כל השכר, חרף העובדה שמדובר היה בעיצומים חלקיים בלבד, הייתה בבירור שלא כדין ובניגוד לחוק הגנת
 השכר, התשי"ח 1958 וחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז 1957. זאת והאופן הכוחני בו נעשתה הפניה באיום
 ישיר לחברי הארגון מאחורי גבו של הוועד שכנעו את השופטת פיקרסקי להיענות לבקשתו של ב"כ הארגון, עו"ד
 אילן גורביץ, ולתת צו ארעי דחוף במעמד צד אחד, במסגרת בקשה לצו מניעה זמני. ס"ק 1/05 ארגון הסא"ז

בחיפה נ. אוניברסיטת חיפה, ניתן ב 12 ביוני 2005.

http://209.85.129.132/search?q=cache:J0t5L90aukIJ:www.moital.gov.il/NR/
rdonlyres/01B5A885-A315-4981-BB7E-137444A610F7/0/%D7%90%D7
%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%91.doc+www.moital.gov.il/NR/
rdonlyres/01B5A885-A315-4981.../%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%A9%
D7%92%D7%91.doc&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&client=firefox-a
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 41ס' יג' להסדר הקיבוצי בין הארגון לאוניברסיטה מיום 31 באוגוסט 2004 קבע כי "יובהר ליחידות האקדמיות,
כי אין להעסיק עמיתי הוראה בדרגות נמוכות מאלו שבהסכם הקיבוצי".

 42ראה למשל מכתבו של ראש אגף משאבי אנוש דאז, מר מוטי כהן, ליו"ר הארגון מיום 6 בפברואר 2005 "לא
 נראה לי שיש בסיס נוהלי לטענותיך ואין חובה על האוניברסיטה להעניק דרגה זו או אחרת, אלא במקרה  שמדובר

בעמית הוראה המועסק באוניברסיטה אחרת".
₪  100.000 הועברו  תשס"ו  בשנת  מהפער(;  )כ75%  השכר  הפרשי  לכיסוי   ₪  200,000 הועברו  תשס"ה   43בשנת 

  נוספים.
 44לדוגמא, נציגי האוניברסיטה כשנשאלו בפגישת מו"מ למשמעות סעיף יג' בהסדר הקיבוצי )לעיל ה"ש 41(, לא

הצליחו לייצר נרטיב סותר לעמדת הארגון, שראה בכך התחייבות לחדול מהזיטור.
 45לפי ייעוץ משפטי שניתן לארגון, התואם את דעת הכותבת, הודעה מראש לאישה ההרה על פיטוריה  בתום 60
 יום מחופשת הלידה נוגדת את מטרת החוק לאפשר לעובדת להשתלב בחזרה בעבודה ורק אז להחליט אם לפטרה.
 לכן מעסיק שפיטר יולדת מחויב בתשלום נוסף של 30 יום דמי הודעה מוקדמת ובסה"כ 90 יום מתום חופשת
 הלידה. עמדה משפטית זו זכתה במרץ 2008 לאישור בה"ד הארצי בפס"ד ילו, שקבע כי "הוראת החוק )חוק
 עבודת נשים – ו.ב.( מחייבת את המעביד לקבל את העובדת חזרה לעבודה לתקופה מסוימת, זאת על מנת לאפשר
 לעובדת להשתלב בחזרה במקום העבודה, ולתת לה הזדמנות להוכיח את יכולותיה גם לאחר הלידה." ולכן לגבי
 עובדת המעוניינת לחזור, עצם מתן פדיון כספי במקום חזרה לעבודה לאחר חופשת לידה הנו הפרה של החוק )ע"ע

627/06 אורלי מורי נ' מ.ד.פ ילו בע"מ ואח', ס' 22, כפי שפורסם ב

 46אומנם התקיים דיון אחד בלבד, ב-5 בינואר 2005, אולם הובהר להנהלה כי לא ניתן יהיה להמשיך ולהתעלם מנושא
  זה. ראה סיכום הדיון, שנשלח מהכותבת לחברי הוועדה הפריטטית לעניין עמיתי הוראה ב-16 בינואר 2005.

  47ר' לעיל ס' 3 וה"ש 33.

48ראו לעניין זה ס' ה1 וס' 2)9( לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1963.

ליו"ר  49המונח "עקרון התחלופה" הוטבע לראשונה במכתבו של ראש אגף משאבי אנוש דאז, מר מוטי כהן, 
 הארגון מיום 8 במאי 2005. "לגבי הקבוצה השלישית, מורים מן החוץ, אלה מועסקים בהתאם לנוהל עמיתי
תעסוקה והגבלת  לאוניברסיטה  מחוץ  עיקרית  תעסוקה  מקום  חשובים:  עקרונות  שני  נקבעו  זה  בנוהל   הוראה. 
 באוניברסיטה מבחינת היקף שעות העבודה ומבחינת מספר שנות העבודה. עקרון התחלופה )ההדגשה שלי – ו.ב.(
 של עמיתי-הוראה הוא על כן תנאי-יסוד גלוי, ברור וידוע בטרם כניסתם לעבודה באוניברסיטת חיפה." )שם, עמ'

2(. מכתב זה מפריך את "האגדה האורבנית" באוניברסיטה, לפיה הכותבת היא זו שהטביעה מטבע לשון זה.

הנוהלי הבסיס  והיה  שנים,  לחמש  הוראה  עמיתי  העסקת  שהגביל  הסעיף  כי  עולה  הנהלים  בנוסחי   50מעיון 
 לעקרון התחלופה, נמצא בנוהל להעסקה ולקביעת המעמד של עמיתי הוראה שצורף כנספח 5 להסכם 2000
חיפה באוניברסיטת  הוראה  עמיתי  של  המעמד  ולקביעת  להעסקה  בנוהל  לא  אבל  המקורי"(,  "הנוהל   )להלן 
 שהחליפו ב22 במרץ 2001 )להלן "הנוהל המחליף"(. בנוהל המקורי נכתב כי "הארכת תקופת ההעסקה תעשה
 כל שנה על-פי הצרכים, ועד לחמש שנים ממועד ההעסקה הראשון." )פרק ב', ס' 1.2.2 , ס' 2.2.2( "הארכת
 העסקה מעבר לחמש שנים אפשרית מדי שנה כמפורט ב... אך בכל מקרה תחייב את אישור הרקטור עבור כל
 מעמד" )שם, ס' 1.2.4 וס' 2.2.4(. בנוהל המחליף נקבע כי "אין קביעות המעמד עמית הוראה" )פרק א', ס'
 2.1(. מעבר לכך לא נקבעה מגבלה על משך העסקה, אלא להפך "אחת לחמש שנים תיבדק העסקתו של עמית
 הוראה ותרומתו למערכת ההוראה של החוג" )פרק ב', ס' 1.6.1.5, וס' 2.7.5(. אשר לתנאי של מקום תעסוקה
 עיקרי, הנוהל המקורי לצורך הליכים לקביעת מעמד עמיתי הוראה הבחין בין עמית הוראה שמקום עבודתו
 העיקרי באוניברסיטה אחרת )פרק ב1( לבין עמיתי הוראה שמקום עבודתו העיקרי אינו באוניברסיטה אחרת
 )פרק ב2(. הגדרה ראשית של מיהו עמיתי הוראה לא נכתבה, אלא הקורא הופנה לחוקת האוניברסיטה. מאידך,
 בנוהל המחליף, עמית הוראה מוגדר כ"איש סגל שמקום עבודתו העיקרי אינו באוניברסיטת חיפה" )ס' 1.4
 לנוהל עמית הוראה( ונעשית אבחנה בין ארבעה סוגים של עמיתי הוראה, לפי שתי חלוקות: האם מקום עבודתו
 העיקרי באוניברסיטה אחרת או במקום אחר שאיננו אוניברסיטה אחרת, והאם הוא גמלאי. כלומר, לכאורה,
 מי שאין לו מקום עבודה עיקרי אחר לא יכול היות מועסק באוניברסיטת חיפה כעמית הוראה. כן הוספה גם
 האפשרות של מרצים באוניברסיטת חיפה שחסרי תקן מלא להשלים משרתם כעמיתי הוראה לתקופה של עד

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/8767E358-1FAC-4673-9259-EB2C62FC3271/0/%D7
%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99.doc
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 ארבע שנים )פרק א- כללי(. השאלה אלו מהנוסחים תקף משפטית דורשת עיון נפרד. כעקרון, נוהל מאוחר
 מחליף נוהל מוקדם, אך במקרה דנן מדובר בנספח להסכם קיבוצי ששונה חד צדדית ולכן הנוסח המוקדם הוא
 התקף. מאידך, חלק מהשינויים )לעניין מגבלת חמש השנים( היו לטובת הארגון ויתכן שהאוניברסיטה, כמי
 שבצעתם באופן חד צדדי, הייתה מושתקת מלטעון לפגם זה. על כל פנים הנוסח המדובר הובא לידיעת הארגון
ראה לא  לשעבר  באונ'  בכיר  בדיעבד  לשאלה  שבתגובה  לציין  מעניין  עלתה.  לא  שהסוגיה  כך  בדיעבד,   רק 

בשינויי הנוסח שינוי עקרוני.

ובחופש השוויון  בעקרון  כפוגע  מסתובבת"  ב"דלת  לשימוש  לעבודה  הארצי  בה"ד  נשיא  התייחסות   51ראה 
 ההתארגנות בעסק 28/07 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' נ. ידיעות אחרונות ואח', מיום 13 בינואר

http://www.heled.com/Data/Uploads/juristics/28-07.doc 2008 כפי שפורסם ב

של קשר  יוצר  אינו  תחלופה  שהעדר  ובלבד  תחלופה  לשם  הוראה  עמיתי  של  מינויים  יופסקו  שלא   52מוסכם 
קביעות" )ס' 1א במסמך ההבנות מה 15 ביוני 2005(.

 53"האוניברסיטה לא תפעיל אמצעים שלא הופעלו בעבר ביישום נוהל עמיתי ההוראה ביחס לעמיתי הוראה" )ס'
4 במכתב נלווה לתוספת להסכם מסגן הנשיא למנהל אל יו"ר הארגון, מיום 22 בדצמבר 2005(

 54ראה מכתב הרקטור, פרופ' יוסי בן-ארצי, לפרופ' פרלה ורנר, דיקן הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, ולפרופ'
 אמנון לזר, ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית, בנושא "פיטורי סגל זוטר בעבודה סוציאלית" מיום 15 באוקטובר

2006. באותו מקרה ביטלו פיטוריהם של חמישה ממ"ה, שבוצעו בגלל "עקרון התחלופה".

הלימודים לשנת  הזוטר  האקדמי  הסגל  ארגון  לבין  חיפה  אוניברסיטת  בין  הקיבוצי  להסכם  בתוספת   3 א   55ס' 
 תשס"ו, מיום 22 בדצמבר 2005.

56עוז"ה לא פרונטאליים אינם מלמדים אלא רק בודקים עבודות ומבחנים.

 57הסגל האקדמי הבכיר שבת בכל האוניברסיטאות בתחילת תשס"ז במשך כשלושה חודשים, מה21 באוקטובר
 2007 ועד ה-18 בינואר 2008. ועד ראשי האוניברסיטות )ור"ה( פנה לביה"ד לקבלת צווי מניעה )אגב הסתייגות
 של נשיא ת"א( לאחר כחודשיים וחצי, ב-9 בינואר 2008. הבקשה נדחתה באופן פורמאלי על ידי ביה"ד בהחלטתו
 מה-14 בינואר, בקובעו כי "לא מצאנו להוציא מלפנינו לעת הזו צווים כנגד השביתה. אנו סבורים, כי יש ליתן בידי
 הצדדים פרק זמן קצר נוסף למיצוי המשא ומתן, שלאחריו, נחזור ונשקול את הבקשה". )סק 21/07 האוניברסיטה
 העברית בירושלים ואח' נ. ארגון הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה העברית בירושלים ואח', ניתן ביום 14

בינואר 2008, כפי שפורסם ב

 אחר שהשביתה הסתיימה ציין נשיא אוניברסיטת חיפה כי הוא הצביע נגד פנייה לביה"ד בהצבעה בתוך ור"ה,
עיון נדרש  היה עושה בהם שימוש.  הוא עצמו לא  נגד הסגל הבכיר,  מניעה  צווי  היה מאשר  ביה"ד  לו  גם   וכי 
מצד רק  לא  ניכר  השונה  היחס  בכיר.   האקדמי  הסגל  לעומת  הזוטר  האקדמי  הסגל  אל  ביחס  בהבדלים   נפרד 
 האוניברסיטה, כמוזכר לעיל, אלא גם מצד בה"ד שביחס לעיצומים החלקיים של הסגל הזוטר  כרסם את זכות
 השביתה משבוע לשבוע ואילו אצל הבכיר גם כעבור שלושה חודשים של שביתה מלאה מהוראה לא הוצאו צווי

 מניעה אלא ניתן לצדדים פרק זמן נוסף למיצוי המשא ומתן ביניהם.

 58הליך הגישור ראוי אף הוא למאמר נפרד. כעקרון, אי הגעה להסכם אין פירושו כי הגישור בהכרח "נכשל".
 קיימים מדדי הצלחה אחרים. עם זאת, מבחינת הארגון, התחושה הייתה שהמגשר היה "של מעסיקים", במובן
המחלוקת הייתה  בולטת  דוגמה  מסטרנטים(.  )דוקטורנטים,  אדומים"  ל"קוים  מעבר  לתחושתו  הובל   שהארגון 
 בדבר ה"בנצ'מרק" – מהו המצב שביחס אליו יש למדוד את "הסכום המשמעותי" אליו התחייבה ההנהלה. הארגון
 טען שהמצב המשפטי הוא המחייב, ואילו ההנהלה טענה שהמצב בפועל הוא הקובע. כך, בעניין פיצויי הפיטורין
 טען הארגון שכיוון שהממ"ה זכאים לפיצויי פיטורין, הרי שהסכמת ההנהלה להכניסם לקרן הפנסיה אינה בגדר
 "עלות נוספת". לעומת זאת, ההנהלה טענה שבפועל היא עד כה לא שילמה פיצויים אלה, ולכן מדובר מבחינתה
 ב"עלות נוספת". מחלוקת דומה התגלעה סביב העברה של עוז"ה מתקנים להעסקה זולה לפי שעות. הארגון ראה
 בכך ויתור )שינוי לרעה מההסכם הקיבוצי(, וההנהלה ראתה בכך אשרור המצב הנתון. המגשר נטה לצדד בסוגיות
 אלה בעמדת ההנהלה.  עם זאת, הליך הגישור כן הצליח להגדיל את הנכונות של האוניברסיטה לחתום על הסכם

 שכר חדש, מהפכני בעקרונותיו, אם כי בעלות כלכלית מינימאלית.

h t tp : / /www.humanr igh t s .o rg . i l / a r t i c l e s /%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20
%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C)1(.doc
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דילוגים לדיפלומטיית  דמה  זה  בפועל  אותו.  שיזם  האוניברסיטה,  נשיא  ידי  על  פנימי"  "גישור  כונה   59ההליך 
 )"diplomacy shuttle"(. שכן כמעט שלא התקיים מו"מ ישיר בין הצדדים, אלא המו"מ נוהל עם המגשרים,
 בין המגשרים ובאמצעותם. מרבית הפגישות והשיחות של המגשרים עם הצדדים התקיימו עם כל אחד מהצדדים
 בנפרד, בזמנים נפרדים. למגשרים לא ניתנה הסמכות לנהל את ההליך מצד האוניברסיטה. למשל, פגישה משותפת

של המגשרים עם שני הצדדים לא נוהלה על ידי המגשרים עצמם אלא על ידי נשיא האוניברסיטה.

60העקרונות הכלכליים המרכזיים של "הסכם העקרונות":

ופנסיה  פיטורין  פיצויי  בגין  והפרשות  חודשים,  ל-12  השכר  פריסת  הוראה(:  )עמיתי  ממ"ה   .1  
)8.33%+5% לפנסיה, אגב החרגת )1( מי שמועסק במשרה מלאה באוניברסיטה, )2( מי שמופרשת 
לו פנסיה בגין כפליים מהשכר הממוצע במשק(; ביטול ה"זיטור"; ביטול "עקרון התחלופה"; ביטול 

הדרישה למקום עבודה עיקרי אחר.
2. דוקטורנטים:  המשך קיצוץ של 22.3% בשכר )לעומת הסכם 2000(. זכויות סוציאליות )פיצויי   
פיטורין, פנסיה וקרן השתלמות(  ואקדמיות )קקמ"ב( מלאות לכולם, לפי היקף המשרה; פטור משכ"ל; 

העסקה בתוכניות סגורות כממ"ה.
3. עוזרי הוראה: הגדלת היקף השעות הפרונטאליות  מ-6 שעות ל-6.5 )קרי קיצוץ של  7.7% בשכר(,   
וקיצוץ שכר נוסף של 4.41%, זכויות סוציאליות מהחודש הראשון )במקום משנה שנייה, רטרואקטיבית 

לראשונה(  שיפור הפטור משכ"ל למועסקים בפחות מחצי משרה. 
4. העסקת עוז"ה לא פרונטאליים לפי שעות )במקום לפי כתבי מינוי(, פתיחת קופת פיצויים אישית   

)8.33%( ותוספת של 4.17% בשכר. מ-387 שעות בשנה המרה לכתב מינוי של עוזר הוראה. 
5. העסקת עוזרי מחקר לפי שעות )במקום לפי כתבי מינוי(.   

6. מועסקים לפי שעות, כולל סטודנטים לתואר ראשון, בהוראה לא פרונטאלית ובמחקר ייוצגו על ידי   
הארגון וינוכו מהם דמי חבר )לראשונה ייצוג של מועסקים "לפי שעות"(.

 61עד לסיכום הדיונים, ממ"ה היו זכאים לחנייה חינם כשאר עובדי האוניברסיטה שאינם סטודנטים. הארגון
 דרש וקיבל חנייה חינם גם לסטודנטים המועסקים בכתב מינוי. אולם, כשצריך היה למצוא עוד מקור למימון
 זכויות הממ"ה, הציע הוועד בלית ברירה לוותר על זכאות הממ"ה לחנייה חינם. התוצאה הייתה שהממ"ה הפכו
 למרצים היחידים בקמפוס שנדרשו לשלם על חנייה. בתחילת שנה"ל תשס"ח )2007/08( הם הושפלו בכניסה
 לאוניברסיטה על ידי עובדי האוניברסיטה, שהתייחסו לכך כ"אות קין". גם במקומות אחרים באוניברסיטה
שנוצר, מהחיכוך  כתוצאה  הוועד.  ואת  הממ"ה  את  "סדרה"  שההנהלה  לכך  אות  החדש  החנייה  במצב   ראו 
 ובמקביל לניסיונות ללבן את סיכום הדיונים לכדי להסכם קיבוצי חדש, נאותה האוניברסיטה "באופן זמני"
ב' תשס"ח. בסופו ופרצו בתחילת סמסטר  חיכוכים בנושא שבו  וחנייה ללא תשלום לממ"ה.  כניסה   להתיר 
 של יום האוניברסיטה לא הרוויחה שקל מעניין זה, אולם שלמה ביוקר במונחים של כעס רב שעוררה בקרב
 הממ"ה, וניכור הולך וגדל של הוועד מחתימה על ההסכם. על כך נאמר, גם לקו עשר מכות, גם שילחו את בני
 ישראל לחופשי וגם ניטל ממונם )מכילתא דרבי ישמעאל, בשלח פרשה א, ראה דיון במילון השפה העברית,

.)http://www.safa-ivrit.org/milon/stink.php

62אגב העברת המחלוקות ליועצים המשפטיים.

 63מתחילת שנות ה-80 ועד לשנת 2000 ירד שיעור ההתאגדות בקרב השכירים בישראל מ 80%-85% ל-40%.
וכיסוי הסכמים קיבוציים: עבר הווה עתיד" ואח', "שיעור המאורגנים בארגוני עובדים  ינון כהן   לפרטים ראה 
 עבודה חברה ומשפט י )2004( 15. ראה גם פרנסיס רדאי וגיל-עד נועם, "ארגוני עובדים ומשא ומתן קיבוצי

בישראל – מבט אל המאה ה-21", משפטים לד)1( תשס"ד, 39 בעמ' 59.

64הארגון היה משוכנע שלפחות חלק מנהגים מפלים אלה ניתן היה לבטל בבה"ד לעבודה.

 65מעבר להעסקה נורמטיבית על פני 12 חודשים בשנה אמור היה להגדיל את הוצאות המעסיק במעל ל 50%, נוכח
 העלות של תשלום שכר במשך ארבעה חודשים נוספים והזכויות סוציאליות בגינם )הבראה, פיצויי פיטורין, פנסיה
 וכיו"ב(. האוניברסיטה החלה להתהדר בתשלום שכר "12 חודשים בשנה" למרות שכל בסיס התשלום )שכר חודשי,
 דמי הבראה וכיו"ב( חושב לפי שמונה חודשים בלבד. ראה פלייר האוניברסיטה מיום 8 באפריל 2008. רוב מוחלט של
 עמיתי הוראה היה זכאי מלכתחילה ל8.33% פיצויי פיטורין על פי חוק. הארגון השתתף במימון הפנסיה באמצעות קיצוץ
 שכר התלמ"חים והעסקתם כממ"ה בתוכניות סגורות, כמו גם העסקה לפי שעות בעבודה אקדמית לא פרונטאלית. כמו

כן חושב קיצוץ של 4% בשכר עוזרי ההוראה, שבדיעבד האוניברסיטה נאלצה לבטלו עקב הפגיעה בשכר מינימום.
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 66פרשנות פוגענית זו מצד ההנהלה נצפתה לראשונה בתגובתה לפניית הארגון לקבלת שכר בגין הארכת סמסטר
 ב' בשבועיים-שלושה, בשל שביתת הסטודנטים. הפנייה הושבה ריקם, מתוך עמדה לפיה מאחר שכלל המינויים
 של חברי הסגל הזוטר הוארכו עד ה 30 בספטמבר )בהתאם לפריסת השכר(, אין האוניברסיטה נדרשת לשלם

בעד העבודה שבוצעה.

67בחריג זה הארגון בא לקראת האוניברסיטה, על מנת להוזיל את עלויות ההסכם.

 68"החזר שכ"ל לעובדים הזכאים לפטור משכ"ל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ובריבית שנתית של 4%, לפי
חוק פסיקת ריבית והצמדה" )ס' ג9 להסכם תשס"ז(.

 69הארגון באשר לפטור בן 10% משכ"ל, לטענת האוניברסיטה מדובר בפטור יחסי להיקף משרה ולא בפטור
זכאים יהיו  המחקר  "תלמידי  המשרה:  היקף  מתחולת  הוצא  משכ"ל  הפטור  ו'3  שבסעיף  למרות  זאת   מוחלט. 
 החל מתחילת עבודתם לקופת גמל לקצבה… לקרן השתלמות… ולקקמ"ב – הכל יחסית להיקף משרתם. כמו
 כן יהיו זכאים תלמידי המחקר לפטור משכר הלימוד החל משנת הלימודים תשס"ז." במקרה של קקמ"ב טענת
 האוניברסיטה במשך קרוב לתשעה חודשים היתה כי תלמ"ח שעבד 100% בסמסטר ב' זכאי רק למחצית מקצבת
 קקמ"ב לסמסטר ב' )רבע מהמכסה השנתית(, משום שהזכאות מחושבת עפ"י היקף משרה שנתי X קצבת קקמ"ב

 הסמסטריאלית )היות שסיכום הדיונים חל מסמסטר ב'(.

 70למשל, אי תחולת ס' 13 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 1957, שבלעדיו היה נוצר "ואקום" בתום ההסכם
הקיבוצי – סעיפים ג' וד' בעמ' 2 לטיוטת מאי.

 71למשל לעניין הזיטור, הסדרתו לגבי סמסטר א' תשס"ז הוגבלה "רק לגבי עמית הוראה כאמור שעבד באוניברסיטה
ה' עמיתי הוראה, בטיוטת מאי(. כלומר האוניברסיטה התכוונה לא לשלם )ס' 5ו. בפרק  ב' כאמור"   בסימסטר 
 הפרשי שכר לעמיתי הוראה שזוטורו בסמסטר א' ושלא הועסקו בסמסטר ב'. לעניין עלות פריסת השכר, נקבע כי
 "עלות העסקתו של עמית הוראה כאמור, תהיה אותה עלות העסקה )ההדגשה שלי – ו.ב.( לאוניברסיטה לו הועסק
 עמית ההוראה למשך 4 חודשים לפי ההסכמים הקודמים, אלא שאותה עלות תיפרס על פני 6 חודשים במקום 4
 חודשים." )ס' 5 א וב בפרק ה' עמיתי הוראה, טיוטת מאי(. כלומר האוניברסיטה סירבה לשאת בעלויות המעביד
 הנובעות מפריסת השכר לעניין תשלומים סוציאליים, נסיעות וכיו"ב והתכוונה להוריד את הנטו משכר העובדים
 כך שהעלות ברוטו לא הייתה משתנה. לעניין עוז"ה המועסקים לא בהוראה פרונטאלית נקבע כי "התעריף שישולם
 לעוזר ההוראה לפי שעות בגין כל שעת עבודה יהיה לפי התעריף שתקבע האוניברסיטה." )ס' 7א. בפרק ו' עוזרי
 הוראה בטיוטת מאי(. לעניין חברות בארגון נקבע העיקרון המצמצם כי רק מי שיופיע ברשימה שהארגון ימסור
 לאוניברסיטה, או שיודיע לאוניברסיטה בכתב על הצטרפותו לארגון יחשב כחבר וינוכו ממנו דמי חבר )ס' 33א

 בפרק יד ניכוי דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני, בטיוטת מאי(.

 72"הודעות שעל עמית ההוראה לתת לאוניברסיטה לפי סעיפים 1( - 3( לעיל )לעניין הזכאות להפרשות וניכויים
 לקופת גמל לקצבה או לקופת גמל אישית לפיצויים – ו.ב.( וכן הצהרת עמית ההוראה, יהיו בכתב ועל גבי טופס
 שתיקבע האוניברסיטה, יחתמו על-ידי עמית ההוראה ויכנסו לתוקף לגבי התקופה שתחילתה מהמשכורת הקרובה
 למועד מסירת אחרון המסמכים )ההדגשה שלי – ו.ב.( כאמור לאגף משאבי אנוש באוניברסיטה." )ס' 5. י'4( בפרק
 ה' עמיתי הוראה, בטיוטת מאי(. נוסח דומה נקבע לעניין זכאות עוזרי ההוראה לזכיות הסוציאליות, ראה סעיפים
 )6. ו 4, 6. ז 3, 7. ג 2( בפרק ו' עוזרי הוראה בטיוטת מאי, ולגבי הדוקטורנטים )ס' 10 ד 4( וה' 3( בפרק ח'

תלמידי מחקר המועסקים בהוראה(.

 73רעיון פריסת השכר עלה לראשונה בת"א. ארגון הסא"ז בת"א העלה רעיון זה מתוך ידיעה שהוא אינו ישים
כדרך הועלתה  וההצעה  מינימום,  שכר  משיקולי   )'1( ביותר  הנמוכה  בדרגה  לממ"ה  וביחס  למסטרנטים   ביחס 
 "לשבור" את התנגדות ההנהלה לרעיון של 12 חודשי שכר לכולם )בבחינת "זה לא יעלה לכם כלום"(. ההנהלה
 סירבה, בידעה כי מדובר בהצעת סרק. בארגון בחיפה לא ידעו שלכך התכוונו בת"א והתכוונו בכנות להגיע להסכם

 המבוסס על פריסה.

 74שכר עוזרי ההוראה למשרה מלאה עמד עד להסכם 2008 סביב שכר המינימום. מאז 2003 עודכן שכר המינימום
 מספר פעמים והחל עולה על שכר עוזרי ההוראה, בהפרשים הולכים וגדלים. בין 2006 ל-2007 עמד שכר עוזרי
 ההוראה על 92% משכר מינימום ואילו באפריל 2007 הגיע ההפרש כבר ל-11%. אוניברסיטת חיפה, בניגוד ליתר
 האוניברסיטאות, לא שילמה השלמה זו )הוערך בעלות של כ 2.6 מליון ₪ בגין תשס"ז ותשס"ח(. בהמשך למו"מ
 עיקש של הארגון, הודיעו נציגי האוניברסיטה במרץ 2007 כי מעתה והלאה תשלם האוניברסיטה שכר מינימום
 כחוק. עם זאת, ו"לצרכי מו"מ בלבד", הארגון התבקש לשקול "לוותר" על שכר המינימום לשנת תשס"ז על מנת
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 שהאוניברסיטה תוכל לנייד סכום זה לטובת "פיצוי מלא יותר" על העבודה הנוספת שהוטלה על הסגל הזוטר בגין
 שביתות הסטודנטים והסגל הבכיר. הארגון סירב. לבסוף, במאי 2008 שילמה אוניברסיטת חיפה השלמות לשכר
 מינימום לעוזרי ההוראה. יחד עם זאת, )1( ההשלמות שולמו רטרואקטיבית ל-2004 בלבד, למרות שמ-2003 שכר
 עוזרי ההוראה היה נמוך משכר מינימום; )2( נראה שהאוניברסיטה הגבילה את מתן ההחזרים לעובדים שעודם
 מועסקים. שני המקרים נראים כניסיון נוסף של "שיטת מצליח". המקרה מדגים כי ארגון עובדים פעיל יכול לצמצם
 משמעותית את הפוגענות בהעסקה, אך לא לבטלה כליל. נראה היה כאילו אוניברסיטת חיפה שבה ובוחנת באיזו

מידה ייטיב ארגון העובדים של הסגל האקדמי הזוטר לשמש ככלב השמירה על קיום חוקי המגן.

75רעיון בפועל יש מועדי ב' ו-ג' שנערכים גם ארבעה-חמישה חודשים לאחר מועדם המקורי.

ולאחר מכן ישתתף בשביתה ארצית יחתום על הסכם קיבוצי חדש   76מבחינת האוניברסיטה, הרעיון שהארגון 
היה בלתי נסבל.

 77מדובר במשחק מילים, חיפה-יחפה, ובזיקה לאמרה כי "הסנדלר הולך יחף". ההשראה למשחק מילים זה לקוחה
 מראש אגף משאבי אנוש לשעבר, מר מוטי כהן, שהקדיש מאמר לאוניברסיטה חיפה תחת הכותרת " "והסנדלר
 )איננו( הולך יחף.." על יישום תקן ISO9002 באגף משאבי אנוש, אוניברסיטת חיפה", משאבי אנוש )1999(

 עמ' 10.
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