
העסקה פוגענית
הדרה וניצול שיטתיים בשוק העבודה

דניאל מישורי - עורך ראשי
ענת מאור - עורכת משנה

המכללה החברתית כלכלית והוצאת אחוה



זכויות היוצרים במאמרים שמורות למחבריהם, וזכויות היוצרים בכרך שייכות לעורכים.         
                                    CREATIVE COMMONS השימוש במאמרים ובכרך מותר על פי תנאי רישיון

ישראל, גרסה CC-BY-NC-SA( 2.5(. מותר לעשות במאמרים שימוש, לרבות 
העתקה והורדה מהרשת, ולמעט שימוש מסחרי, וכל עוד יאוזכר שם המחבר/ת והפרסום 
בכרך זה של "העסקה פוגענית". יצירה נגזרת מותרת רק לאחר קבלת רשות המחבר/ת.

ספר זה יצא לאור ע"י המכללה ההחברתית כלכלית

 בשיתוף עם אחוה הוצאה לאור

עימוד, עיצוב עטיפה והבאה לדפוס: 

אחוה הוצאה לאור

Printed in Israel 2012 הודפס בישראל

כל הזכויות שמורות

 ISBN 978-965-7173-31-2 מסת"ב

Precarious Employment

 Systematic Exclusion and Exploitation in the Labor Market

 Edited by Daniel Mishori with Anat Maor



פרק 6

 הפרטת מערכת ההשכלה הגבוהה והרטוריקה
 המתרגמת את הפעלתה של העסקה פוגענית

לשעתוק של הירארכיות חברתיות
 אורלי בנימין*

 מטרתו של פרק זה היא חשיפת האופנים בהם השינויים במערכת ההשכלה הגבוהה מהווים
אחורה חזרה  ובמיוחד  פוגענית  העסקה  הפעלת  הכוללים  העסקה,  בתנאי  בפועל   שינויים 
 לאפלייה, סמויה בעיקרה, נגד קבוצות מוחלשות: נשים, מזרחיים, ערבים, מבוגרים/מבוגרות
נכים, ולא חמישים(,  )ישנם כאלו הטוענים שהגיל הקריטי הוא ארבעים  גיל חמישים   מעל 
וזמניות מאפיינות את האפלייה המופעלת ביחס ולסביות. חלקיות   מהגרים, הומוסקסואלים 
במשרות ביטוי  לידי  הבאה  זו  את  מאפיינות  והפקרה  והתעלמות  ותרגול,  הוראה   למשרות 
 אדמיניסטרטיביות ובתחום התחזוקה. העסקה פוגענית, כפי שהוגדרה בהצעת חוק שהונחה על
 שולחן הכנסת בשנת 2004 )רובינשטיין, גולן ובנימין, 2007(, היא הפרה שיטתית של זכויות
 עובדים, הפרה שאיננה מתקיימת כפעולה של ארגון מעסיק כנגד עובד/ת, אלא מקורה בהסדר
בחלק ניקיון  עובדות  של  והתארגנויות  ב-2008  הזוטר  הסגל  מאבק  מאז  המבני.   ההעסקה 
 מהאוניברסיטאות, השתנתה במידה מסויימת התמונה וצורות העסקה מפלות חדשות התפתחו,
 אך פרק זה אינו עוסק בהן. לחלופין, הוא מתמקד בהעסקה כמנגנון הדרה המכונן את גבולות
 הקבוצה הפריבילגית בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה. מנגנון הדרה כזה מודגם למשל בפוגענות
 המאפיינת את העסקתן של עובדות ניקיון במוסדות להשכלה גבוהה באופן שמתנער מאחריותם
 של מוסדות אלו לתנאי העסקה בהם נוקט הקבלן כלפי העובדות: אי בדיקת התלושים, העדר
 מעקב אחרי הטלת קנסות לא חוקיים ואי תשלום פיצויי פיטורים. ההתארגנות שהייתה לאחרונה
 באוניברסיטת בן-גוריון הצליחה לצמצם משמעותית את ההפרה הבוטה של הזכויות הקבועות
 בחוק כלפי 240 עובדות ניקיון, שהתקיימה שם במשך שנים ארוכות. כמו ביתר מוסדות המגזר
 הציבורי, ובהנחיית החשב הכללי כפי שהתנסחה עד 2007, האוניברסיטה מורידה את עלויות
 הוצאותיה על ניקיון באמצעות העסקה של עובדים באמצעות חברה קבלנית, אשר ההפרה
 השיטתית של זכויות עובדיה ידועה ומגולמת לתוך החוזה עמה )מה שמכונה "מכרזי הפסד"(.
 מכיוון שהשינוי בתקנות החשב הכללי לא לווה באימוץ מודל של פיקוח על תנאי העסקה של
 עובדים המועסקים באמצעות מכרזים עתירי עבודה )למרות שמודל כזה פותח על-ידי ערן
 כהן ויושם במשרד החינוך )וילר, 2011(, פרק זה מציג את האוניברסיטאות בישראל כחלק
 ממערך רחב יותר של מוסדות ציבוריים המכשירים העסקה פוגענית ולא חוקית כנורמטיבית.
 מיהן המועסקות אצל קבלני הניקיון? הנשים המוחלשות ביותר בחברה: מזרחיות, מהגרות

)עולות חדשות מחבר העמים ומאתיופיה(, ונשים פלסטיניות-ישראליות.

 *מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן; גרסה ראשונה
של המאמר נכתבה ב-2007, בהשפעת המציאות האקדמית של תקופת מאבק הסגל הבכיר שהתקיים אז.
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 פרק זה מצטרף לספרות הנכתבת כיום במדינות אחרות שבהן מערכת ההשכלה הגבוהה
פוגע מכוון להבהרת האופנים בהם התהליך  ובעקבותיה  בצורות שונות,   עוברת הפרטה 
Rajapal "חדשים".  ההעסקה  להסדרי  המנותבים  הגבוהה  ההשכלה  מערכת   בעובדי 
 )2000( המתארת בספרה בהרחבה את התהליך כפי שהתרחש באוניברסיטאות בקנדה,
 מתייחסת בעיקר לתבנית אחת: ההעסקה החלקית לטווח ארוך, שהאוניברסיטאות נבנות
לצמוח הייתה  יכולה  התופעה  כי  מסבירה  היא  עליה.  בתגמול  מאוד  ומקמצות   ממנה 
של מאמץ  גיסא,  מחד  תופעות:  שתי  בין  מפגש  בשל  יחסית  בקלות   באוניברסיטאות 
 האוניברסיטאות להגיב לאי הוודאות שבמדיניות התקצוב מאז שנות ה-80, במהלכן החלו
וסטודנטיות סטודנטים  של  קבוע  מאגר  גיסא,  ומאידך  בתקציביהן;  וקיצוצים   צמצומים 
 שכישרונם הבולט קורא למחלקות ולמנחי הדוקטורט שלהם לשלבם כחלק מכוח ההוראה
 על מנת לתמוך בתהליך ההתפתחות האקדמי שלהם ותוך כדי כך להפיק את המרב מכישורי
 ההוראה שלהם. ההתלכדות בין שתי תופעות אלו, תרמה גם בישראל להתבססות התופעה
וסידור השלישי,  התואר  תלמידי  של  דרכם  בתחילת  זמני  כסידור  החוץ,  מן  הוראה   של 
 קבוע ומתמשך, שנים לאחר סיום התואר. בעקבות Rajapal )2000( ומחקרים המגיעים
 מניו זילנד,  אטען שהעסקה פוגענית מחלחלת בהדרגה לתוך טווח רחב יותר של עיסוקים
בעיסוקים כאחד.  ואקדמיים  אדמיניסטרטיביים  גבוהה:  להשכלה  המוסדות  בתוך   נשיים 
 האדמיניסטרטיביים, עיסוקים נשיים בעיקרם, מתקיימת העסקה פוגענית באמצעות חברות
 כוח אדם והעסקה זמנית על בסיס חוזים אישיים, והתבנית השכיחה ביותר היא העסקת
 סטודנטיות על בסיס שעתי )סוגיה שנרחיב בה בהמשך(. שלא כמו במקרה של ההוראה
 מן החוץ, תהליך החלחול לעיסוקים נשיים אחרים איננו דפוס שצמח במוסדות להשכלה
מאז השונים  הממשלה  במשרדי  האוצר  משרד  שהכשיר  בדפוסים  מדובר  בלבד.   גבוהה 
הקיבוציים ההסכמים  על  החתומות  העובדות  מספר  להפחתת  כאמצעי  השמונים   שנות 

וזכאיות לכלל הזכויות המופיעות בהם, כמו הפרשה לקרן פנסיה )בנימין, 2002(.

 בעיסוקים האקדמיים העסקה פוגענית מוחלת בראש ובראשונה על הסגל האקדמי הזוטר
 ועל כוח העבודה של מורים מן החוץ, שאי–החוקיות לכאורה בהעסקתם מתבטאת בראש
 ובראשונה בהעסקה על בסיס פיטורים בכל שמונה חודשים. פיטורים כאלו מופעלים גם
ללא בפיטורים  המדובר  קביעותם.  את  קיבלו  בטרם  שונים  קידום  בשלבי  מרצים   כנגד 
 פיצויים הקוטעים אפשרות של הצבר זכויות. בעקבות המאבק של 2008, השתנה תהליך
 זה, כך שלשם שמירת החוקיות לכאורה של ההסדר, אותה עלות שכר של מתרגלים או
 מורים מן החוץ נחלקת עתה על יותר חודשים ובנוסף, מוסדות ההעסקה הגבוהה מצהירים
 בגלוי כי הם מעדיפים להעסיק את מי שיש לו מעסיקים נוספים המבטיחים את כיסוי התנאים
רשויות של  המחויבות  לפיה  המאמר  טענת  מודגמת  בכך  בחוק.  הקבועים   הסוציאליים 
 התקצוב להפחתת עלויות ההעסקה גדולה יותר מכל מחויבות דמוקרטית אחרת. התוצרים
 הלא מכוונים של השינוי בהגנה על הסגל הזוטר והמורים מן החוץ האצו את האפלייה,
 גם אם צומצמה הרלוונטיות של השימוש במושג העסקה פוגענית במשמעותה המקורית
 כהפרת זכויות שיטתית. מכאן נובע, שהשאלה מי הם החשופים להעסקה פוגענית במוסדות
 להשכלה גבוהה כרוכה בשאלה מי הם אלו שבפניהם נחסם המסלול למשרה תקנית? הרי
 היא היחידה הנהוגה כיום במערכת ההשכלה הגבוהה המקנה לעובדת הגנה של ממש של
 איגוד מקצועי והגנה מפני הפוגענות שבצורות העסקה "זמנית" באופן קבוע )שהרי ישנם
 גם ארגוני סגל אקדמי זוטר אבל אין להם מעמד דומה לארגונים המאגדים עובדים קבועים(.
 יש לשים לב כי הסגל הזוטר מועסק או לפי הסכמים קיבוציים, או לפי הסדרים קיבוציים,
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 לרוב לא בחוזים אישיים, אם כי בשנים האחרונות דרישת ההחתמה על כתבי המינוי הפכה
 את החוזה של המורים מן החוץ לדמוי חוזה אישי.  נוכח מבנה הזדמנויות דיפרנציאלי כזה,
 המקצה משרות איכותיות לקבוצת עובדים אחת ומשרות פוגעניות לקבוצת עובדים אחרת,

נשאלת השאלה מי הם המנותבים אל המשרות הפוגעניות?

בשלב ראשון, לשם דיון בשאלה אעשה שימוש בנקודת המוצא התיאורטית שהוצגה על-
 ידי שני חוקרים בריטיים, Demian Grimshaw and Jill Rubery, בדו"ח שכתבו על
 הפחתת ערך בעיסוקים נשיים, אשר פורסם על-ידי הוועדה לשוויון הזדמנויות של הקהילה
המערכת בהפרטת  לדיון  חשובה  האמורה  התיאורטית  המסגרת  ב-2007.   האירופית 
 האקדמית, בשל ההסברים שהיא מציעה לתהליך שבו מתבססת דריסת רגל לנשים בתחום
המתפתחים המרבדים  למנגנונים  התייחסותה  ובשל  האקדמיה,  דוגמת  כלשהו,   עיסוקי 
ליצירת הדיפרנציאליות מחדש. בשלב השני, אדון במגמה המוסדית אותה מנהיג  בתוכו 
 משרד האוצר בישראל מאז שנת 1980, מגמה שמהותה שינוי תפקידה של מדינת הרווחה
שנפתחו במשרות  התלויות  האוכלוסייה  קבוצות  כלפי  מאחריותה  והתנערותה   כמעסיקה 
של בשיעתוקן  אדון  השלישי  בחלק  לבסוף,  החברתיים.  השירותים  בהפעלת   בפניהן 
 הירארכיות חברתיות סביב שישה מוקדים: העסקה פוגענית, תחומים, תחרותיות, משאבים,

 גיוס קרנות מחקר, עומס עבודה וסילוק מסלולי ביניים.

מסגרת תיאורטית: הפחתת ערך שיטתית בעיסוקים נשיים
וישראלים- מזרחים  עולים,  נשים,  נגד  אפלייה  האירופית,  הקהילה  בארצות  כמו 
שווה שכר  חוק  של  לתוקף  הכניסה  )שנת   1996 מאז  ובמיוחד  כלל  בדרך   פלסטינים 
משרה על  שונה  תשלום  של  בצורה  בישראל  להתקיים  יכולה  אינה  ולעובדת(,   לעובד 
 דומה. לפיכך, דיפרנציאציה שמכוונת להפחתת הוצאות על עבודה, מתבססת על מנגנון
)underevaluation( "של הבחנה בין משרות: חלק מהמשרות עוברות "הפחתת ערך  
 על מנת לעגן את התגמולים בהן כנמוכים יותר. טענת החוקרים התפתחה בהמשך לטענה
בעיסוקי זמניות  במשרות  מועסקות  על  בעבודתה   )2000(  Rogers על-ידי   שהוצגה 
בין להקביל  ובא   1974 ב-  ברוורמן  הארי  על-ידי  שנטבע  )ביטוי  הוורוד   הצווארון 
 עיסוקים משרדיים נשיים לבין עיסוקים גבריים לאורך פסי ייצור תעשייתיים, לפחות
deskilling -מבחינת הפיקוח שהמכשור הטכנולוגי מפעיל על העובד/ת במשרד( על ה 
 )הפחתת ערך המיומנות הנדרשת לביצוע המשרה , כמו למשל במקרה של הפחתת ערך
 הניסיון המקצועי לטובת תחלופה גבוהה של מזכירות( ו- devaluing )הפחתת חשיבותה
סטנדרטית( לא  העסקה  לצורת  להעבירה  שניתן  כך  הארגון,  של  לגרעין  המשרה   של 
 כמנגנונים אליהם חשופות משרות נשים. Grimshaw & Rubery )2007( רואים את
 הפחתת הערך כמכניזם מרכזי לאפלייה עכשווית נגד נשים בשווקי הקהילה האירופית.
כלכליים ארגונים  כמו  הגבוהה,  ההשכלה  ארגוני  משרות,  של  ערך  מהפחתת   כתוצאה 
עבור גבוהה  מיומנות  ברמת  המתאפיין  איכותי  עבודה  מכוח  ליהנות  יכולים   אחרים, 
העבודה בסביבת  האחרים  את  לרצות  המעוניינת  מצידה,  המועסק/ת  יותר.  נמוך   שכר 
 שלה מציעה רמת מאמץ גבוהה יותר, מיומנות ומחויבות עבור רמת השכר הנתונה. אחד
מממצאי המחקר שלהם הוא שבשל מגמה זו, תארים גבוהים וניסיון מקצועי המושגים על-
 ידי נשים )ו"אחרים"(, עוברים תרגום לרמת תגמולים נמוכה יותר מזו של תארי גברים
 בני הקבוצה הדומיננטית. מחקרים מראים שהצטמצמות פערי ההשכלה בין קבוצות לא
 גרמו לסגירת פערי ההכנסה ביניהן )לעניין זה ראו גם כהן, 2006(. החוקרים קושרים
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הסדרים ידי  על  מוגנים  שאינם  לשוליים  נדחקות  רבות  נשיות  שמשרות  בעובדה   זאת 
נמוכה להשתכרות  סובלנית  החברתית  שהסביבה  החוקרים  מסבירים  עוד   קיבוציים. 
 בקרב נשים בשל נורמות חברתיות רווחות אשר מוסיפות לגיטימציה למשניות הכנסתן
 של נשים ולפיכך לדחיקתן למשרות נמוכות תגמולים. לסקטור הציבורי, כמעסיק מרכזי

של נשים, חלק פעיל בתהליך גם באירופה.

Grimshaw & Rubery .הנקודה המרכזית ביותר לתהליך היא סוגיית המשרה החלקית  
 )2007( מלמדים כי בהקשר של משרות חלקיות מתחזקים תהליכי הפחתת הערך  ואיתם

 הפחתת התגמולים בהווה ויותר מכך בעתיד )מבחינת זכאות לפנסיה(.

מרכזית היא  דיפרנציאלית  הערכה  של  קריטריונים  קביעת  כי  נובע  המוצג   מהטיעון 
 לשעתוקן של הירארכיות חברתיות, ואכן בשפה זו מתנסחת בכתב המינוי המטרה הראשונה
 לשמה הוקמה ועדת שוחט1: מתן גמישות ניהולית למנהלי האוניברסיטאות והחלת תגמול
 דיפרנציאלי. Grimshaw & Rubery )2007( הציגו טענה על פיה המגדור )ונכון להוסיף
 - הגזענות( מגולמים בקריטריונים של ההערכה הדיפרנציאלית. מתוך טענה תיאורטית זו,
ואת דיפרנציאלית  הנוכחי בא לבחון את התבססותם של קריטריונים של הערכה   הפרק 
והן אקדמיות  במשרות  הן  הגבוהה:  ההשכלה  במערכת  חלקיות  משרות  של   התבססותן 

 במשרות אדמיניסטרטיביות.

חזרה לאפלייה מוסדית באמצעות העסקה פוגענית
 בעוד שבעבר אליטיזם שוביניסטי הבטיח כי גברים אשכנזים יהוו את קבוצת הרוב בקרב
 הפרופסורים הנהנים ממנעמי עמדתם הפריבילגית, בעתיד, בשל הצטיינותן האקדמית של
 נשים, לא ניתן יהיה עוד לסמוך על האליטיזם השוביניסטי כמכניזם ממיין וסוגר שערים.
 לפיכך המערכה המתנהלת כרגע באה להסדיר קריטריונים אשר יחזירו את הסדר על כנו
 ויסגרו מחדש את הדלתות בפני ה"אחרים". נראה כי התהליך כבר החל והוא בעיצומו. אין
 כאן התנבאות, אלא בעיקר הבלטת תופעות המתרחשות בהווה כחיל חלוץ של תהליך אשר

 עלול להיות מואץ בעתיד עם התחזקות המגמות האמורות.

בקביעת מרכזי  כמשרד  בישראל  האוצר  משרד  של  עמדתו  מתבססת  האחרונות   בשנים 
נתונים דהן )2006( פרסמו לאחרונה  ומומי  בן בסט   המדיניות הציבורית בישראל. אבי 
 המציבים את ישראל במקום גבוה מאוד על מדד הריכוזיות במדיניות התקצוב. משמעות
 הדבר, לדעתם, היא כי לחמשת הפקידים באגף התקציבים במשרד האוצר עוצמה פוליטית
ציבורית. מדיניות  בקידום  הממשלה  משרדי  ושל  הכנסת  של  זו  על  הגוברת  מאוד   רבה 
 משמעות הריכוזיות בעיצוב התקציב מובהרת להלן על-ידי אברהם )בייגה( שוחט, בציטוט

המוצג בדו"ח של בן בסט ודהן:
 האוצר הוא ריכוזי מאד; הוא הגוף המחליט באופן מעשי. דיוני הממשלה הם בדרך
היה תקציב ששונה לא  הכנסת. מעולם  דיוני  גם  וכך   כלל בשוליים של השוליים, 
 באופן אמיתי – לא בממשלה ולא בכנסת. ומה שמגיע ממשרד האוצר, בידיעה ובדרך
יצרן הוא  גוף שמייצר.  וזה  זה מה שמובא,  גם בהסכמה של ראש הממשלה,   כלל 
 התקציב. הוא מכניס לתוך ההצעה גם אידיאולוגיה, גם רפורמות, אבל בעיקר את
)שוחט, ואת האגרסיביות שיש לאגף התקציבים כלפי כלל המערכת   הדומיננטיות 

אצל בן בסט ודהן, 2006:30(.
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מכהנים לצידו  שוחט.  בועדת  חבר  הוא  באוצר,  התקציבים  אגף  על  הממונה  הבר,   קובי 
הפוליטית העוצמה  עם  מתיישבת  זו  עובדה  עצמו.  לשוחט  בנוסף  כלכלנים,   שלושה 
בישראל מתקיים  לא  כי  הדברים,  נוכח  מאד,  ברור  שכן  האוצר,  משרד  שצבר   האדירה 
נאכפת זאת  במקום  הציבורית.  המדיניות  לעיצוב  הנוגע  בכל  ממש  דמוקרטי של   תהליך 
 מדיניות ציבורית שהיא זרה לשיח הציבורי, לנציגות הפוליטית היושבת בכנסת ולערכים
במיוחד ותעסוקתי,  סוציאלי  וביטחון  ראויה,  חינוך  )כגון מערכת  לאוכלוסייה   החשובים 
בלשונה מצליחה,  זה  מתהליך  כחלק  עולים(.  כמו  מוחלשות,  אוכלוסיות  של   בהקשר 
 של Sassen )2000(, להתבסס בפוליטיקה הישראלית "נורמטיביות" חדשה, שעיקרה
ועם החלשת העבודה המאורגנת. יעילות עם הפחתה בהוצאות המדינה   תפיסה המזהה 
הזו החדשה  הנורמטיביות  את  מכנים  בעולם,  ניאו-ליברליזם  של  בהתעצמות   בדיונים 
 The Whashington Consensus. כלומר, הקונצנזוס המקודם על-ידי האדמיניסטרציה
 הציבורית היושבת בוושינגטון. אכן, ממן ורוזנהאק )2009( מראים בספרם על התהליך
 בו כוננה עצמאותו של בנק ישראל, כיצד הפך הקונצנזוס הוושינגטוני לקולה של פקידות
המודרכת מדיניות  בישראל  מקודמת  מאז  וכיצד   80 ה-  שנות  בתחילת  בישראל   האוצר 
תקציבי, ייצוב  מדיניות  שתכליתה  ניאו-ליברלית  דוקטרינה  על-ידי  ובראשונה   בראש 
 ליברליזציה, הפרטה והימנעות מוצהרת מהסדרה מדינתית כהכרחיים לסדר חברתי נורמלי
זו גם מערכת ההשכלה הגבוהה ,Weiner(. בהקשר של התחזקות מגמה   וטבעי )2005 
 בישראל  הופכת לזירה לגביה מיושם המהלך האידאולוגי-מוסדי האמור מבחינת מעמדם
 של מועסקיה. אם ברצוננו להבין את הקריטריונים החדשים של דיפרנציאליות והערכה,

עלינו לבחון את הרטוריקה המספקת להם הצדקה.

התהליך המוסדי: "יעילות" כלכלית-ניהולית של ההשכלה הגבוהה
האקדמית העצמאות  לשמירת  ביחס  מסקנותיה  את  מלץ  ועדת  פרסמה   ,2000  בינואר 
 והניהולית של האוניברסיטאות. בין מסקנותיה שולב מודל שמטרתו חיזוק "החירות של
 המוסד למשטר ביעילות את הסגל האקדמי" )גור-זאב, 2007(.  "גמישות כוח העבודה"
איגוד של  הגנה  ללא  קרובות  לעיתים  זמניים,  בחוזים  המועסק  עבודה  כוח   )ובתרגום: 
המלווה והרטוריקה  השוק  הגיון  זה.  למודל  כמרכזית  נתפסת  עובדים(  ועד  או   מקצועי 
 אותו מזהים "יעילות" כלכלית-ניהולית עם מדידה, כימות ומסחור כסטנדרטים מרכזיים.
 בהקשר האקדמי, המדידה מתייחסת למדידת תפוקה; הכימות מתייחס לתהליך התרגום של
בנייני לנקות במסדרונות  ליחידות מדידה כמותיות: מספר מטרים שיש   מרכיבים שונים 
 האוניברסיטה, מספר הדוקטורנטים שסיימו ומספר הפרסומים שכל אחד מהמרצים יכול
 להפיק ביחידת זמן נתונה – שני מאמרים לשנה הם הסטנדרט המצופה )גם מדוקטורנטים
המסחור לכתיבה(;  להתמסר  להם  שיאפשרו  כלכליים  קיום  מקורות  להם  שאין   צעירים 
 הוא התהליך שבו מאויין הגורם האנושי המבצע עבודה ספציפית לטובת הגדרת העבודה
 כשירות. כאשר נעשה שימוש במושג "שירות", משתנה שדה הפעולה ועובר מתוך עולם
הכניסה אותה  החדשה  האדמיניסטרטיבית  )ובשפה  וקניית  המסחר  לעולם  העבודה   יחסי 
 דוקטרינת ה- New Public Management כפי שמסביר אותה Hood )1995( "רכש"(
 שירותים. גם הסדרת השדה לא תהיה עוד בתחום חקיקת העבודה, אלא בתחום חקיקת
 המסחר, למשל: חוק חובת המכרזים ביחס לשרותי ניקיון, או חוק תקצוב ההשכלה הגבוהה
העבודה זו,  בדרך  לתפוקה.  ביחס  ות"ת  להגדרות  הגבוהה  ההשכלה  עובדי  את   החושף 
 המתבצעת עוברת לשוליים של צורת הדיבור ושל התודעה והדגש מושם על ה"מוצר" או
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 ה"שירות" שנרכש. לדוגמה, במשפט הנייטרלי כביכול "תלמידי מוסמך צריכים לצבור 18
 נקודות לתואר" לא ברור כלל שמדובר בתהליך למידה שבו מעורבים מרצים, שהם בני
 אדם שאנושיותם צריכה להיות מוגנת מתהליך המסחור באמצעות תנאי העסקה נאותים
 לפי אמנת ארגון העבודה הבינלאומי )ILO( משנת 1964. 'נקודה לתואר' מגלמת שירות
 המתעלם מהשאלה האם הנקודה נצברה בקורס שניתן על-ידי מרצה שכבוד האדם והעובד
 שלו מוגן על-ידי הסכם קיבוצי, אם לאו. במרכז תהליכי המדידה, הכימות והמסחור, עומדת
 הפחתת עלויות תפעול השירותים החברתיים, כאשר המרכיב החשוף ביותר להפחתה מסוג
 זה הוא עלויות השכר של העובדים המשרתים את השירות החברתי. לצורך ביצוע הפחתת
 עלויות השכר, מדיניות האוצר הייתה מאז תחילת שנות השמונים מדיניות של פרגמנטציה
 )קיטוע( של שווקי עבודה פנימיים. משמעות המושג כוללת בתוכה שני תהליכים: התהליך
 האחד הוא צמצום מספר העובדים - על פי רוב, העובדות, המועסקים במסגרת ההסדרים
 הקיבוציים. זאת בעיקר באמצעות פיטוריהם של עובדים מבוגרים )פנסיה מוקדמת, קיצוצים
 בכוח אדם וכיו"ב(. הנקודה החשובה בתהליך זה היא חיסול התקנים באמצעותם הועסקו
 הפורשים. התהליך האחר הוא הרחבת מספר העובדים - על פי רוב, העובדות, המועסקים
קניית/העברת )outsourcing( שמשמעותו  חוץ  מיקור  שגרתיים:  לא  הסדרים   במסגרת 
ממשלתיות, לא  וחברות  ארגונים  עמותות,  כמו  חיצוניים  לגופים  השירות  של   מרכיבים 
 העסקה באמצעות חברות כוח אדם וקבלני שירותים, העסקה לפי פרויקטים, העסקה חלקית,
 שעתית, יומית ושבועית. כל צורות ההעסקה האלו מפחיתות עלויות מעסיק בשל ההוצאה
 המופחתת על שכר, פנסיה ותנאי העסקה אחרים )כהן )2009(, מציג סקירה מקיפה בענין
ניקיון באוניברסיטאות ובמכללות(. התהליך בכללותו מבהיר כי תהליכי מסחור  עובדות 
מרכזיים בכללם  החברתיים  לשירותים  ביחס  האוצר  משרד  מקדם  אותם  העבודה   כוח 
 לתהליכי השינוי גם במערכת האקדמית. גם באקדמיה מתרחש שינוי עקבי בתפקידה של
כלומר לנשים במורדות שוק העבודה,  ביחס   המדינה כמעסיקה, שינוי שמשפיע במיוחד 
 בתחומי העיסוק הסמי-מקצועיים )בנימין, 2006(.  במערכת ההשכלה הגבוהה, המאבק
 בעבודה האקדמית המאורגנת לובש את כל טווח הצורות שהוא לבש במשרדי הממשלה
 כנגד עובדי המגזר הציבורי, במערכת הרווחה כנגד עובדות סוציאליות, במערכת הבריאות
 כנגד אחיות וטכנאיות רנטגן, ובמערכת החינוך כנגד מורות. בכל ההקשרים האלו, עבור
 מועסקים צעירים שזה עתה סיימו את הכשרתם המקצועית, משרה תקנית היא אפשרות

נדירה ביותר.

.25% בכ-  באוניברסיטאות  ההשקעות  את  הממשלה  צמצמה  מלץ  ועדת  מיישום   כחלק 
של "הארכיטקטורה  שמכונה  מה  באמצעות  ובמיוחד  שונות  בדרכים  מושג  זה   קיצוץ 
גוף כלכלי צריך לשאוף זו,  גישה  פי  ,Lepak and Snell(. על   1999(  משאבי אנוש" 
פי על  העובדים  בין  הבחנה  באמצעות  שבשירותו,  העבודה  כוח  על  הוצאותיו   להפחתת 
 קריטריונים של מיומנות וערך. בעוד שכל גוף כלכלי החפץ ביקרו צריך לטפח ולהפנות
 משאבים מרביים לאותם עובדים המחזיקים במיומנויות נדירות ומרכזיות בערכן לתפקודו
 הכלכלי – עליו לצמצם את הוצאותיו ביחס לעובדים אחרים. בדרך זו גדל מספר החוקרים
לדעת יכולים  אינם  מרצים   – עצבים  מורטת  ודאות  ובאי  חלקי  זמני,  באופן   המועסקים 
 עד לרגע פתיחת שנת הלימודים כמה ילמדו וכמה ירוויחו. אי ביטחון תעסוקתי, שנמצא
 בספרות המחקרית כמקושר לאשכול מתחים הרסני, ומאפיין נשים מפרנסות באותה מידה
הדומיננטית להתנסות  הופך   ,)Gaunt  and  Benjamin,  2007( גברים  מאפיין   שהוא 
 בקרב חוקרים ומרצים במעמד זמני. פוריות בכתיבה איננה נתרמת ממתחים אלו. המרכיב
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 המרתק ביותר והרלוונטי ביותר לענייננו במאמץ הניאו-ליברליזציה של האוניברסיטאות
לבין תחומי התמחות בין תחומי התמחות מכווני שוק  נורמטיבית  יצירת הירארכיה   הוא 
 שאינם "רלוונטיים" לשוק. בחלק הבא נדון באופן יותר מפורט בשיעתוקן של הירארכיות

  חברתיות בהקשר האמור.

הירארכיות חברתיות
חברתיות. הירארכיות  משקפת  באוניברסיטאות  ההעסקה  מערכת  כי  בטענה  חדש   אין 
 אלחאג' )1999( הראה כי רק 0.4% מהאקדמאים הערבים, בהשוואה ל- 4.5% מהיהודים,
 מועסקים בסגל ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה. לאחרונה  התפרסמו )טראובמן, 2007(
 ממצאי מחקר שערך ישראל בלכמן במסגרת עבודת תזה לתואר שני, המצביעים על העובדה
 שמזרחיים מהווים פחות מעשירית מהסגל הבכיר באוניברסיטאות המחקר, וערבים מהווים
 רק כאחוז אחד. הרוב המכריע של האליטה האקדמית, כ-90%, מורכב מגברים אשכנזים,
 ובמידה פחותה גם מנשים אשכנזיות. לשם המחשה ניתן לבחון את מספר הפרופסוריות
 המזרחיות במוסדות אקדמיים מתוך כלל הפרופסורים כפי שעשתה איריס זריני )2007,
נתונים נכונים ל- 2005(: באוניברסיטה העברית – אחת מתוך 150, באוניברסיטת תל-
 אביב – אחת מתוך 175, באוניברסיטת חיפה – 3 מתוך 58, באוניברסיטת בר-אילן 2
 מתוך 66, באוניברסיטת בן-גוריון 5 מתוך 67, בטכניון – 2 מתוך 80, במכון ויצמן 2
מבחינת מזרחית.  אחת  אף  אין  פרופסורים   12 מתוך  הפתוחה  באוניברסיטה   ,26  מתוך 
 תחומים, נראה כי מדעי הרוח, החברה ורפואה אפשרו קידום לפרופסוריות מזרחיות יותר
 מאשר מדעי הטבע והחיים, הנדסה ומדעי המחשב. אותו מיעוט מופגן של נוכחות היה, כפי
 הנראה, גדל במקצת לו היינו בוחנים גברים מזרחיים והיה קטן לו היינו בוחנים את שיעורם

 של הפרופסורים הערביים והפרופסוריות הערביות במוסדות האקדמיים.

 בשנים האחרונות עלה שיעור הדוקטורים הצעירים בקרב הקטגוריות החברתיות הסובלות
 מתת ייצוג בקרב הפרופסורים: לשם המחשה, בשנת 2004 , סיימו תואר שלישי 569 נשים,
 מהן 86 מזרחיות ו- 12 ערביות, וכן סיימו 85 גברים מזרחיים ו- 15 גברים ערבים )נתונים
 שחולצו מתוך למ"ס, 2007(. ניתן להניח שיעור דומה מאז שנת 2000, ולפיכך את התהוותו
 של מאגר בעלי תואר שלישי, בהינתן גם שיעור מסוים של דוקטורים החוזרים מחו"ל. מאגר
 זה של דוקטורים צעירים עשוי היה לאפשר קליטה באוניברסיטאות של חברי סגל שיכולים
 היו לתקן את תת הייצוג של הקטגוריות החברתיות שלהם. אבל, בהקשר שהוצג למעלה, של
 "ייבוש" התקינה, תהליך זה אינו מתרחש. יתר על כן: ייתכן שבנתונים אלו רואים מעצבי
 המדיניות אינדיקציה למה שהם מכנים "זילות תארים". ברצוני להציע כאן מספר מנגנונים
ההירארכיות את  והמשעתקים  האוניברסיטאות  של  ההפרטה  מתהליך  כחלק   המתקיימים 
 החברתיות בקרב חברי סגל אקדמי. אצביע על המנגנונים הבאים: אימוץ תבניות העסקה
מסלולי וסילוק  עבודה  עומס  קרנות,  כספי  גיוס  תחומים, תחרותיות, משאבים,   קבלניות, 
ביניים. דיוני בכל אחד  מהמנגנונים יתמקד במיסוד בפועל של הדיפרנציאליות בתגמולים.

העסקה פוגענית: אימוץ תבניות העסקה קבלניות
באוניברסיטאות עוברות הספריות   בשנים האחרונות, כחלק מאותו תהליך שינוי בתקצוב, 
 קיצוץ בולט לעין, ובאוניברסיטאות מסוימות ניכרת דלות המדפים ורמת העדכניות של חומרי
 הקריאה, נתונה בהתדרדרות שיטתית. באותו אופן, הגישה לכתבי עת קשיחים ואלקטרוניים
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 )באוניברסיטאות מסויימות יותר מאשר באחרות( מצטמצמת מאוד, עד כדי הסתמכות כמעט
כדבר סטודנטיות  בהעסקת  שימוש  עושה  זו  מערכת  בין-ספרייתית.  השאלה  על   יומיומית 
 שבשגרה כבר שנים רבות. סגל הספרניות הנהנה ממשרות תקניות, מצטמצם, וסטודנטיות
 המועסקות בהעסקה שעתית, ללא זכאות לימי מחלה, ימי חופשה או פיצויי פיטורין, מחליפות
 אותן לתקופות ארוכות. כמו בתחומים אחרים של העסקת סטודנטים, הנחיצות של המשרה
 החלקית מיתרגמת להצדקת העסקה העוקפת את חקיקת העבודה ומתעלמת ממנה. לשם המחשת
 הקלות הבלתי נסבלת, ומצד שני השגרתית, של האופן שבה הופכים המוסדות להשכלה גבוהה
 למעסיקים פוגעניים ולמפרי חוק שיטתיים, נביא את הסיפור הבא, שכמותו בוודאי מתרחשים

רבים בהקשרים של תכניות לימודים חדשות והעסקת עוזרי מחקר בכל הרמות:

ללימודים תלמידים  שתגייס  לעובדת  נזקקה  ראשון  לתואר  בשבוע  יום  ללימודי   תכנית 
 במסלולים שהוצעו בה. לצורך מילוי המשרה, גויסה עובדת סוציאלית בפנסיה, בעלת ניסיון
 רב בפיתוח פרויקטים ונגישות לאוכלוסיות שונות שמתאימות לוכנית. העובדת, יש לומר,
 הביאה עמה לתפקיד משאבים מסוגים שונים: רשת חברתית, ניסיון עבודה עם קהילות, משא

ומתן עם ארגונים. למרות כל אלו, תנאי ההעסקה שהוצעו לה היו כדלקמן:

זכויות נלוות: לא ימי מחלה, לא  עבודה לפי שעות בשכר של 30 שקל לשעה ללא שום 
 חופשות, לא ימי חג וכיו"ב. במקום המחיר המקובל לקילומטר נסיעה, קבלה החזר בגובה
 שליש: שקל אחד לקילומטר. למרות שחלק גדול של העבודה בוצע באמצעות הטלפון, הן
 הביתי והן הסלולרי, הוצאות הטלפון לא כוסו על ידי המעביד. המשרה הוגדרה כמסגרת של

60 שעות חודשיות. העבודה הייתה כרוכה בחלקה הגדול בנסיעות לכל חלקי הארץ.

חישוב ריאלי של שכר העבודה יהיה כדלקמן:

500 ק"מ נסיעות בחודש = כיסוי ריאלי:  1500 ₪. כיסוי בפועל 500 ₪  

טלפונים = כיסוי ריאלי: 300 ₪. כיסוי בפועל: אפס                          

תשלום לחודש עבור שעות פלוס נסיעות: 2,300 ₪   
בהפחתת העלויות הריאליות 2,300-1,300 השתכרה העובדת 1,000 שקל 

לחודש בלבד.

אם נחלק 1,000 שקל ל- 60 שעות עבודה, נגיע לשכר של 16.6 ₪, שהוא כ-2   
שקל פחות משכר המינימום החוקי העומד על 19.95 )נכון ליוני 2007(.

 שלוש נקודות חשובות בסיפור: האחת היא הפרקטיקה הלא חוקית של העסקת העובדת, השנייה
היא שלאחר והשלישית  העובדת,  כתפיה של  אל  התכנית  השיווק של  עלויות  העברת   היא 
 שתרמה כשנת עבודה, בה פיתחה קשרים ועיבתה משמעותית מחזורי לימודים עבור שלוש
 תכניות, העובדת, מזועזעת מתנאי העסקתה והפער בינם לבין ההשקעה הרבה והגדלה באופן
 תדיר הנדרשת ממנה, עזבה את המשרה. בשל קשריה וכישוריה הנדירים יחסית, לא נמצאה
 עובדת שתוכל להחליף אותה. כתוצאה מאובדן זה, נותרו שלוש תכניות צעירות, שתלמידים
 ותלמידות רבים יכולים היו ליהנות מהיתרונות שהן מקנות, ללא תמיכה שיווקית שתגביר את
 המודעות לקיומן. מסתבר כי ההיגיון הכלכלי אינו חושש מסתירותיו הפנימיות, שכן, בהעדר
 תלמידים- בפועל תלמידות, שמרביתן מקבוצות חלשות באוכלוסייה הנזקקות לתכניות שבהן
 לומדים יום בשבוע, קל יהיה לסגור את התכניות ולפטר את המרצים – בדרך כלל מרצות –
המועסקות בהן, על פי רוב במשרות חלקיות ובהוראה "מן החוץ". מספרת מרצה מן החוץ:
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 כמו במקרה של המשווקת, גם בסיפורה של המרצה מן החוץ, אשר מאפשרת לתכניות
של חוקית  הלא  הפרקטיקה  הן  החשובות  הנקודות  סביר,  קורסים  היצע  להציג   לימודים 
 פיטורים ללא כל פיצוי וה"שורה התחתונה" של העברת עלויות החזקת התכנית אל כתפי
יכול בשום אופן לכסות את אינו   העובדת, שכן השכר המגיע לה על קורס סמסטריאלי 
הכרוך האישי  המחיר  כי  לב  נשים  מהקורסים.  אחד  לכל  מקדישה  שהיא  ההכנה    חודשי 
 במתחים שנובעים מהרמה הגבוהה של אי הביטחון התעסוקתי הקבוע בעולמה של המרצה,
 אינו מופיע באף אחד מדיוניה של ועדת שוחט. מובן כי נתיב המשרה החלקית דן אותה
את בעתיד  לקדם  תוכל  ולא  מדעיים  בכתבי-עת  מאמרים  לפרסם  תוכל  לא  בהם   לחיים 

 מועמדותה למשרה תקנית נדירה.

 תחומים
על המשתלטת  בהערכה  הדיפרנציאליות   ,)2007( עוז-זלצברגר  פניה  שמסבירה   כפי 
שהתבססו שייתכן  קריטריונים  השלטת  של  צורה  מקבלת  הגבוהה  ההשכלה   מערכת 
 להערכת תפוקה במדעים המדויקים, על הערכת התפוקה במדעי הרוח והחברה. יתר על כן,
 ההשקעה בתקנים באוניברסיטאות לובשת צורה של העדפה שיטתית של מדעים מדויקים,
 מדעי הטבע והחיים, רפואה, הנדסה ומדעי המחשב. ככלל, באוניברסיטאות המקדימות
 לאמץ את תהליך ה"התכלכלות", כמו חיפה ובר-אילן, תקנים מוקצים תוך אפלייה של
אינו בשוק,  ושירותים  לסחורות  משאביהם  היתרגמות  קרי,  הכלכלי,  שערכם   תחומים 
 ברור. בדרך זו לדוגמה, כלכלה היא תחום משופע בתקנים, לעומת סוציולוגיה, שהיא
 תחום הסובל מתת-תקינה. בשנים האחרונות הופכות המחלקות באוניברסיטאות ליחידות
 כלכליות אוטונומיות, ומהלך זה מעמיד את אלו מביניהן התלויות באוניברסיטה לצורך
 תקנים, במחסור מתמיד של תקנים. האוניברסיטאות המעוניינות להגדיל את רווחיותן,
אינן אך  והרוח,  החברה  בתחומי  ביקושים  על  לענות  הבאים  שונים  מסלולים   פותחות 
 מגבות אותם במספר תקנים שיאפשר העמדה של תכנית לימודים עשירה דיה. המחסור
מעמידים, האלו  שהתחומים  השונות  ובתכניות  והחברה  הרוח  במדעי  בתקנים   הקבוע 
של בתנאים  בנוסף,  החוץ.  מן  בהוראה  המגולמת  הפוגענית  ההעסקה  את  בהם   מאיץ 

 בחמש השנים האחרונות אני נותנת קורסים שונים במכללות ובאוניברסיטאות שונות.

אינטר-דיסציפלינארית. בתוכנית  האוניברסיטאות  באחת  מלמדת  אני  האחרונה   בשנה 
 האמת היא שקיבלתי את האפשרות ללמד את שני הקורסים האלו, לאו דווקא כי מישהו
 קרא את הסילבוסים שלי או העריך את רמת ההוראה שלי אלא פשוט כי היכרתי את
 מנהלת התוכנית החדשה. חוזה ההעסקה שלי כולל סעיף אשר טוען כי פיצויי הפיטורין
 שלי מגולמים כבר בשכר שאקבל במהלך הסמסטר. בחוזה אני חייבת להצהיר שזהו לא
 מקום העבודה היחיד שלי. כיוון שלא היה לי מקום עבודה אחר, ביקשו ממני להמציא
 אחד. כל חוזה הוא לסמסטר אחד ובסיומו אני מפוטרת. את החוזה עצמו מקבלים כחודש
כמה שעות אלמד,  מה  החוזה  קבלת  עד  לדעת  דרך  שום  ואין  הסמסטר  תחילת   לפני 
הצרכים שגם  הוא  האחרונות  בשנים  שלי  הניסיון  קשה.  ודאות  אי  שכרי.  יהיה   ומה 
 של התכניות השונות משתנים כל הזמן. הקורסים שלי משתנים מדי שנה וכמעט לא
 מתאפשר לי ללמד קורס פעמיים. מכאן שאני תמיד עובדת מאד קשה בהכנת הקורס
 ומרוויחה רק את שכר השעות של אותו סמסטר. בשנים האחרונות אני מוצאת את עצמי

ללא הכנסה בחודשי הקיץ.
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בעלי בפני  תקניים  למסלולים  הכניסה  את  החוסמת  התחרות  מואצת  בתקנים   מחסור 
במערכת הרפורמות  התת-מיוצגות.  הקטגוריות  מקרב  השלישיים  התארים   ובעלות 
 ההשכלה הגבוהה מצמצמות את תחומי מחקר הנחשבים "בלתי רווחיים", אותם תחומים

שהם לעיתים קרובות האטרקטיביים יותר והנגישים יותר לאוכלוסיות מוחלשות.

 הצטיינות ו"בריחת מוחות"
 אחד מסימני ההיכר המובהקים של תהליך הניאו-ליברליזציה של ההשכלה הגבוהה היא
באוכלוסייה. לקבוצות  דיפרנציאליים  משאבים  הקצאת  על  המכסה  הנייטרלית   השפה 
 בהקשר של התחרותיות מעניין במיוחד לבחון את מה שמוגדר כ"הבעייה" בהא הידיעה
 של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, הלא היא בעיית בריחת המוחות. תחילה לבסיס
 האמפירי: ח"כ אופיר פינס, שעה שכיהן כשר המדע, סבר שהמדינה ומשרד האוצר אכן
 מודאגים מבעיית "בריחת המוחות". כדי להתמודד עם בעייה זו יזם פינס, יחד עם פרופ'
 מינה טייכר מבר-אילן, תכנית לפיה בהקצבה של 10 מיליון שקל בלבד, ניתן לגייס תורם
 יהודי המוכן לממן תקנים להחזרת מדענים. קובי הבר, חבר ועדת שוחט והממונה על אגף
היא, שאין )בליזובסקי, 2007(. המסקנה  זו  מזערית  סירב להקצאה  באוצר,   התקציבים 

 מדובר אלא ברטוריקה שיש לה חלק מרכזי בסוגיית הדיפרנציאציה בתגמולים.

המחקר ולמכוני  הגבוהה  ההשכלה  למערכות  הבורחים  המוחות  הם  מי  השאלה,   עולה 
נחשב אינו  "בורח"  ואינו  מי שנשאר בארץ  מיהו המוגדר כ"מוח"?   היוקרתיים בחו"ל? 

 כ"מוח", וכך גם מי שמנסה לשרוד כמורה מן החוץ.

 ההגדרה כ"מוח" היא גילום של עמדות כוח חברתיות, והסבירות שאלו הנמנים על קבוצות
יוגדרו כ"מוח" היא נמוכה ביותר. מחקרים אמפיריים על סוגיית "מיהו מוח"  מוחלשות 
 עוד יעידו על מספר הגברים האשכנזים חוקרי המדעים המדויקים, הכלכלנים והקרובים
 להם בקרב אלו המוגדרים כ"מוח".  שפת ה"מוח" יוצרת מנגנון דיפרנציאציה בין ה"מוח"
והתרבות ההשכלה  רמת  לפיתוח  התורם  האינטלקטואל  לבין  טכנולוגי,  לפיתוח   התורם 
קבוצות בני  סיכוייהם של  על  קריטית  להיות השפעה  עתידה  זו  לדיפרנציאציה   בחברה. 
פרסומים ברמת  מתאפיין  ה"מוח"  בהם.  מחסור  של  בתנאים  לתקנים  להגיע   מוחלשות 
 גבוהה ממשית או פוטנציאלית בכתבי עת יוקרתיים, אך המעמדיות המגולמת באפשרות
מתקנת בהעדפה  השונים  הדיונים  מושתקת.  נותרת  להישג,  ומרחב  כסף  זמן,   להקצות 
כי מנגנוני השעתוק של ההירארכיות  )מודריק- אבן חן, 2000; מאור, 2004( מלמדים 
 החברתיות חזקים מדי מכדי שניתן יהיה להגיע לתיקון ללא הפניית משאבים. בהקשר של
 האוכלוסייה הערבית לדוגמה, הראה אלחאג' )1999( כי יותר ממחצית מהמרצים הערבים
 באוניברסיטאות מונו הודות למלגות מעו"ף - אך גם אלו האחרונות תלויות בפרסומים. אם
 המפרנסת את ילדיה לבדה, לא תוכל להקצות את משאביה לכתיבה הנדרשת, והיא תמצא
 את עצמה בעמדת המורה מן החוץ המתוארת למעלה, שבה יוקדש כל זמנה להכנת קורסים
במערכת המועסקים  העמים  חבר  ממדינות  העולים  בקרב  רבים  אופן,  באותו   חדשים. 
 ההשכלה הגבוהה הצליחו להגיע לכדי דריסת רגל בתוכה כחלק מתכניות שבהן המדינה
 מממנת את עלות שכרם במשך שלוש שנים. אך לצורך התאמה לתכנית, על ה"מדען"/ית
 להיות בעל/ת תואר שלישי וניסיון עבודה במחקר בחו"ל, וצאו וחשבו מהם סיכוייהם של
 בני קטגוריות מוחלשות ובמיוחד נשים בתוכן, לרכוש תואר בחו"ל ולהיות מועסקים שם
 במחקר. הניסיון המצטבר מורה כי בתנאים של מחסור בתקנים, כשההנחה המוצהרת היא
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 שוויון בין כל המועמדים, מבלי להתייחס לקטגוריות החברתיות מהן מגיעים המועמדים,
 בני הקטגוריה החברתית הדומיננטית, גברים-יהודים-אשכנזים, הממוקמים בתוך רשתות
 חברתיות מוכרות, הם המועמדים הנהנים מההערכות החיוביות ביותר. עם זאת, במצב של
גם החברים ברשתות באוניברסיטאות,  ומגמתי במספר התקנים האקדמיים  גדול   צמצום 
 החברתיות הדומיננטיות יועסקו באופן פוגעני, אלא אם כן יהגרו מהארץ, ומעמדם ישודרג

 ל"מוח" שברח.

משאבים
 הקריטריון המרכזי להצלחתו של תהליך הפרטה של מוסד או שירות חברתי הוא העברת
התלויים האחרים  ואל  העובדים,  אל  הצרכנים,  קהל  אל  המדינה  של  ממימונה   עלויות 
המשאבים הקצאת  העברת  מדענים,  של  צעירים   דורות  טיפוח  של  בהקשר   במערכת. 
למערכת הכניסה  על  המתמודדים  אל  עת,  לכתבי  מידע,  למאגרי  לספרים,   המיועדים 
ממשאבים הנהנים  אלו  רק  המעמדית.  ההירארכיה  של  שעתוק  למעשה  היא   המצומקת 
 משפחתיים יוכלו לגייס את המשאבים הדרושים להם לשם הבלטת כישוריהם. ניקח לשם
ביסוס לשם  צעירים  חוקרים  תלויים  שבה  האנגלית,  לשפה  הנגישות  נושא  את   הדוגמה 

 ההכרה בהם בארץ ובעולם.

ובמערכת בכללותה  הישראלית  בחברה  ביותר  העקשניים  המרבדים  המנגנונים   אחד 
הבדלים בסיס  על  האנגלית.  לשפה  הנגישות  נושא  הוא  במיוחד,  הגבוהה   ההשכלה 
 ברמת הוראת האנגלית בין בתי הספר בפריפריה לעומת המרכז, ובשל העובדה שעבור
 האוכלוסייה הערבית כמו גם קבוצות העולים השונות, האנגלית היא שפה שלישית שיש
 לרכוש לאחר רכישת העברית, נוצרת בקרב הסטודנטים דיפרנציאליות ברורה בנגישות
 לשפה האנגלית. דיפרנציאציה זו אינה מצטמצמת בהכרח בקרב המסיימים תואר שלישי.
 מערכת אקדמית הנהנית ממשאבים רבים, יכולה לקחת על עצמה לצייד את הדוקטורים
 הצעירים שלה בתקציבי עריכת פרסומים באנגלית. בעבר, מחלקות שונות באוניברסיטאות
 העסיקו עורכות לשוניות שתמכו בכתיבה באנגלית של חוקרים וחוקרות צעירים. מערכת
אותם מותירה  בקידום,  תמיכה  של  כאלו  סוגים  שמקצצת  משאבים,  בה  שאין   אקדמית 
 ואותן מול סוגיית המשאבים שמשפחותיהם יכולות להקצות לפרסומים ולטיפוחם. סיכויי
 הפרסום של מדענים ישראלים עולים בצורה משמעותית ככל שעולה ההשקעה בעריכה
 הלשונית, וזאת במערכת הדורשת מהמועמדים למשרות תקניות ולקידום פרסומים בכתבי
 עת יוקרתיים בחו"ל ושופטת פרסומים "מקומיים" בעברית כפרסומים נחותים המעידים

לכאורה על חוסר יכולת.

גיוס כספי קרנות מחקר
הרוח מדעי  תחומי  נגד  פעולתו  באמצעות  מוחלשות  קבוצות  בני  כנגד  פועל  זה   מנגנון 
 והחברה, הלכודים במסגרות החשיבה של חקר החברה הישראלית וחקר התרבות, השפה
ליצור קשרי עבודה עם קבוצות עבודה בחו"ל. יכולתם   וההיסטוריה המקומית, מבחינת 
 אחד האמצעים לביסוס הקידום האקדמי הוא ההצלחה בגיוס כספים מקרנות מחקר. קרנות
 המחקר הגדולות במיוחד מבוססות על שיתופי פעולה בינלאומיים. אלו האחרונים פתוחים
 בצורה ברורה יותר בפני חוקרי מדעי הטבע והחיים, המדעים המדויקים והרפואה, אשר
אם ומקומיים.  להבדלים תרבותיים  להתייחס  מבלי  אלה  בנושאים  פעולה   יכולים לשתף 
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 הפמיניזציה של ההשכלה הגבוהה, למשל, הוא תהליך שבו חוקרות רבות נכנסות לתחומי
גדולים, ויותר  יותר  במספרים  השונות  המחלקות  את  ומאכלסות  והחברה,  הרוח   מדעי 
 הרי שהקריטריון הקריטי של גיוס כספי מחקר מקרנות בינלאומיות, פועל נגדן. בלשנית

 החוקרת את השפה העברית, לדוגמה, תתקשה לגייס תקציב מהאיחוד האירופי.

עומס עבודה
 בשל התהליכים המבניים שנסקרו למעלה – קיצוץ כוח עבודה מחד גיסא, ועלייה בדרישות
 ובמספר התלמידים מאידך גיסא – המלמדים באוניברסיטאות חשופים לעומס עבודה גדל
 והולך. הדוגמה הבולטת היא דרישה ממרצות, מרצות מן החוץ ומתרגלות לעמוד בבדיקת
 עבודות, תרגילים ובחינות גם בזמן חופשות הלידה שלהן. מובן שאי החוקיות של פעולה
 זו אינה יכולה לבוא לכדי תיקון, בהיותן של הנשים האמורות, מדעניות צעירות המצפות
 להיקלט על ידי המערכת, שנגדה הן צריכות היו לפעול משפטית לו היו דורשות לתקן את
 העוול. מרצה אחת לתקשורת הגיעה לכדי הוראת עשרים ושישה קורסים בסמסטר אחד,
 בטווח רחב של מקומות בארץ. לאחר עשר שנים של הוראה מן החוץ במוסדות רבים, היא
 נותרה ללא משרה. לא היו לה די פרסומים בכדי לשכנע את הוועדה הרלוונטית לפתוח
 עבורה בהליך קידום. מובן מאליו כי עומס העבודה המופעל על מדענים צעירים בשלבי
לכל הפוך  ביחס  עומד  והמחקר,  ההוראה  עומסי  התרבות  בשל  המחקרית,   התבססותם 
 הידוע ביחס לקידום נשים בתוך ארגונים. נשים שזה עתה סיימו תארים מתקדמים נמצאות
 לעיתים קרובות בשלב של בניית משפחותיהן והתמודדות עם גידול ילדים קטנים, כאשר
בפגיעה במסלולי הקידום שלהם גם הם לעמוד  זוג המוכנים  נהנה מבני   רק חלקן הקטן 
 כמחיר הטיפול בילדים. בתקופה מסוימת, בתהליך התקדמותה של המהפכה הפמיניסטית,
ביטוי לשם  שנשים,  הייתה  משלך"(  ב"חדר  שנוסחה  )כפי  וולף  וירג'יניה  של   טענתה 
 יכולותיהן האקדמיות, המחקריות והאומנותיות, צריכות מרחב מוגן מתביעות הסביבה על
 זמנן ומשאביהן. סדר יום של הוראה מרובה מן החוץ לצד מחקר ולצד גידול ילדים עומד

 בקוטב ההופכי לסדר יום הנובע מהרעיון של "חדר משלך".

סילוק מסלולי ביניים
 במשך השנים המערכת, האקדמית בישראל הכירה בעובדה כי לא כל המרצים המעולים,
 לא כל המדריכים המעולים בפיתוח מיומנויות פרופסיונאליות כאלו ואחרות, הם גם אנשים
 המסוגלים ו/או המעוניינים להקדיש את זמנם ומרצם לפרסומים מדעיים. דווקא המכוונות
 היישומית של תחומים מסוימים, נשיים על פי רוב, נשענת על סגל הוראה שלא כולו בנוי
 מאנשי מחקר. במכללות להכשרת מורים מכה היבט זה של ההפרטה בצורה הקשה ביותר.
 במדעים המדויקים ברורה יותר התמסרותו של הסטודנט למחקר, וסגל הוראה עתידי מגיע
 מתוך אלו העוסקים במחקר טהור. לעומת זאת, בבתי הספר לחינוך, לעבודה סוציאלית,
ואפילו השונים,  סוגיהם  על  וקהילתיים  חברתיים  פעילים  המכשירות  בתכניות   לסיעוד, 
 במחלקות לפסיכולוגיה, סוציולוגיה ומדע המדינה, ישנו צורך באנשי הוראה ויועצים מטווח
תכניות את  להעשיר  זה,  לסגל  האקדמית  המערכת  אפשרה  בעבר,  התמחויות.  של   רחב 
 הלימוד באוניברסיטאות באמצעות המסלול המקביל למורים, שבמסגרתו לימדו חברי סגל
 מספר רב יותר של שעות, ושנתן להם קביעות ועודד אותם להעניק ממשאביהם למוסדות
 בהם לימדו ובמיוחד להוראה. מסלולים חלופיים אלו סולקו עם המעבר למדידת תפוקה. היות
 שכך, רבים מהם מלמדים כיום שנה אחר שנה כמורים מן החוץ, וכל אימת שהאוניברסיטה



99  הפרטת מערכת ההשכלה הגבוהה

 מודיעה על קיצוץ בתקציבי המחלקות, הם הראשונים להפסיד את משרותיהם. היות שבקרב
 אלו רבות הן הנשים המבוגרות שצברו משאבי הוראה ומשאבים מקצועיים במשך השנים,
צורתו את  שוב  לובש  בכללותו  ההתייעלות  תהליך  הסטודנטים,  עם  חולקות  הן   ושאותם 
אינה מוטלת בספק, אך  המוכרת כהדרה של נשים שתרומתן למערכת ההשכלה הגבוהה 

 כישוריהן אינם עומדים בקריטריונים המתנסחים בשדה המדעים המדויקים.

סיכום
 הינדו ראג'פאל )Rajapal, 2002( מספרת בספרה כי האיגוד המקצועי שהוקם בקנדה כדי
 להגן על מורים מן החוץ, יצא למאבק ממושך מאוד, שבו תבע אפלייה מתקנת עבור המורים
 מן החוץ. המאבק התנסח כתביעה להעדיף מועמדים למשרות תקניות לפחות באחת מתוך
 שלוש משרות תקניות מוצעות, מתוך הקטגוריה של מורים מן החוץ. המאבק, אותו מגדירה
 ראג'אפאל כקשה כמו המאבק בשיטת הקאסטות ההודית, זכה להצלחה לבסוף, אך נתקל
 בקשיים בשלבי היישום. לקחי המאבק ברורים: שעתוק של הירארכיות חברתיות מגולם לתוך
 תהליך ההפרטה באמצעות הדפוס הרווח של ביטול תקנים רגילים לטובת העסקת מורים מן
 החוץ. אלו הנלכדים לאורך שנים במסלול ההוראה מן החוץ, מתקשים להחלץ מתוכו, כמו
 שמועסקים בשווקים שניוניים בענפים אחרים של שוק העבודה מתקשים לעבור לשווקים
 ראשוניים. שוק שניוני נוסף שפרק זה לא הרחיב לגביו, אך הוא מרכזי לתמונת ההשכלה
כמעט החליפו  אישיים  חוזים  בהן  במכללות,  ההעסקה  הוא  בישראל,  העכשווית   הגבוהה 
ומתווספים ותגמולי עתק המוענקים לפרופסורים פורשים   לחלוטין את ההעסקה התקנית 
 לסל הפריבילגיות מהן הם נהנו כל חיי העבודה שלהם, מותירות את המרצים הנושאים בעול
 היומיומי, בתנאי העסקה חסרים. במיוחד בוטה במכללות הנטייה שלא לתגמל מרצים על
 התואר השלישי שהשיגו, המהווה תנאי להעסקתם בהן. רק אפלייה מתקנת, עשויה, באופן
 פוטנציאלי, לעזור בחילוץ משוק העבודה השניוני, אבל זו אינה נשקלת כלל. בנוסף לממד
 זה של התבססות ההעסקה הפוגענית באוניברסיטאות בישראל, המוסדות המקיימים את דרג
דוגמת אוניברסיטת בר-אילן, ואלו המקיימים אותו,   הביניים, מדריך-דוקטור, מתמעטים, 
משתמשים בו כתחליף לתקנים בכירים. חוקרים מעוכבים שנים ארוכות במשרת מדריך-
 דוקטור, בעוד הם נושאים בכל נטל החיים במחלקה, לרבות הנחיית תלמידי מוסמך בדרך
 עקיפה: הם נושאים בנטל ההנחייה, אך לא נהנים מהתגמולים המלווים אותו. בפרק זה ניסיתי
 להראות את האופי הפוליטי-חברתי של התהליך, המנתב דווקא את הסטודנטים המצליחים
 המגיעים משכבות אוכלוסייה מוחלשות, אל ההעסקה הפוגענית באוניברסיטאות. ההדרה
יתר של אשכנזים ייצוג  על  היא אחד ההסברים לממצאים המצביעים   השיטתית האמורה 
 ואשכנזיות בקרב מקבלי המשרות התקניות. אם התהליך המוצג בפרק זה יימשך, בעתיד

 הקרוב ייצוגם של גברים אשכנזים עוד עתיד להתחזק.

הערות
 1ועדת שוחט לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה היא ועדה ציבורית שהוקמה באוקטובר 2006 בראשות שר האוצר
והאוצר בכפוף להתחייבות משרד האוצר משרדי החינוך  ידי  על  הוקמה  הוועדה  בייגה שוחט.  אברהם   לשעבר, 
הוועדה ייושמו.  הוועדה  מסקנות  אם  הגבוהה,  ההשכלה  מתקציב  מיליארד שקלים   1.2 של  קיצוצם  את   לבטל 
על ולהמליץ  בישראל  הגבוהה  ההשכלה  מערכת  תפקוד  את  לבחון  במטרה   2007 בינואר  עבודתה  את   החלה 
מצד נרחבות  מחאות  בשל   .]1[2007 ביולי  ב-16  הסופיות  מסקנותיה  את  הגישה  הוועדה  בניהולה.   רפורמות 
 ארגוני הסטודנטים וחוסר נכונות מצד משרד האוצר לתקצב את הרפורמה, נגנז למעשה דו"ח הוועדה והמלצותיה

לא יצאו לפועל.
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