
 

 2018 נובמבר 07 רביעי יום

 עדכון יומי לגבי שביתת הסגל האקדמי הבכיר במכללות

 שלום רב לכל חברות וחברי הסגל,

ממשיכות לשבות, בנחישות ובהתמדה, שמונה מכללות: רופין, לב, הדסה, ספיר, חולון, אקדמית 

 יפו, כינרת ועזריאלי. -ת"א

 מנוי, הטקסט המלא בסוף העדכון(:נו )למי שאין מאבקמאמר אוהד ל
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אביב יפו כנגד -היום חווינו עליית מדרגה חמורה בהתנהלות הנהלת המכללה האקדמית של תל

הסגל לקיים מחר הפגנת פעולות ההסברה של חברי הסגל השובתים. כתוצאה מכך, החליטו חברי 

 !כולם מוזמניםמחאה רועמת. 

 :11:30, בשעה 8.11.2018יפו, יום חמישי -הזמנה להפגנה באקדמית ת"א

 את הבושה!!!לעצור 

א.נשי סגל אקדמי בכיר מאוימות על יד אנשי אבטחה וסטודנטים מתבקשים לרגל אחריהן/ם 

 בביתם האקדמי.  והכל בשל שביתה חוקית. את הטירוף הזה חייבים לעצור ומיד.  

 בואו...

 על תחושותיהן באקדמית ת"א יפו פוסט של מרצות מן הסגל הבכיר 

בשלושת השבועות האחרונים הנהלת המכללה מפיצה מידע חד צדדי, לפיו כביכול אנחנו המרצות.ים 

מאיימות, משתמשות בכוח, ומתנהלות בצורה לא חוקית. למרות זאת, גם הבוקר באנו לביתנו 

האקדמי מזה למעלה מעשור, כדי לעדכן את הסטודנטים.יות במתרחש, להסביר מדוע אנחנו שובתות 

 ל מאבקנו על השכלה ציבורית טובה יותר.  ולספר ע

מובן שזוהי זכותנו המלאה על פי חוק להסביר מדוע  ועל מה אנו נאבקות. למותר לציין שסטודנטיות 

 רבות, למרות הקשיים הרבים שהשביתה מערימה עליהן מבינות את מטרותיה ומחזקות את ידינו.  

ינו גברים לא מזוהים שעקבו אחרינו לחרדתנו ותדהמתנו מיד כשהגענו למכללה נצמדו אל

במסדרונות, נכנסו עם אחת מאתנו למעלית סגורה ולא הסכימו למסור אינפורמציה לגבי תפקידם. 

בחורים אלו המשיכו לעקוב אחרינו ברחבי המכללה ואף צלמו אותנו. בהמשך הבנו כי אלו אנשי 

 אבטחה שנשכרו על ידי ההנהלה. 
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אותנו. הופעתם הכוחנית, גרמה לנו לבהלה רבה ולתחושה קשה  נוכחותם בביתנו האקדמי טלטלה

של איום במקום העבודה שלנו.  אחת מאתנו עזרה אומץ ואמרה לבחורים שנצמדו אליה פיזית 

 כששפתיה רועדות וליבה הולם שיתרחקו ושהם מאיימים עליה. 

א מבעלות תחושת המתקפה עלינו המרצות אף התחזקה כאשר מאבטחים אלו קיבלו גיבוי מל

תפקידים במכללה וחסמו בגופם את הכניסה לכיתות כאילו היינו פושעות אלימות. הם הגדילו לעשות 

כשמנעו את כניסתנו לכיתה בה המרצה איפשר לנו עד כה להסביר את עמדתנו בצורה מכובדת 

 וראויה. 

זה באקדמיה זה יום עצוב וקשה לנו. אנו חשות  מאוימות מאד. אוי לנו שהגענו לרגע החשוך ה

 .הישראלית ובמכללה האקדמית תל אביב יפו

 .אנחנו ביחד. אנחנו הרוב. הצדק איתנו. נמשיך להיאבק בדרכים חוקיות על הבית האקדמי שלנו

 

 נעשה ונצליח!

 הנהלת המועצה המתאמת

 'מועצת הסגל האקדמי הבכיר במכללות' -עקבו אחרינו בפייסבוק 

 

 וזו הכתבה של פרופ' אייל וינטר מועתקת לטובת מי שאין לו מינוי לעיתון.

 

 מי רוצה לעבוד יותר ולהרוויח פחות?

תארו לעצמכם שבמדינת ישראל היו שתי מערכות משטרה: משטרה א' ומשטרה ב'. שתי 

 בהן היו זהות  מניעת פשיעה. משימות השוטרים –המערכות היו עוסקות בדיוק באותו נושא 

חקירה , מעצרים אבטחה וכו. אך שתי המערכות היו שונות בכך ששוטרי מערכת  –לחלוטין 

א' היו זוכים לשכר גבוהה יותר והיו מחוייבים בפחות תורנויות מאלו של מערכת ב'. שוטרי 

מערכת ב' הם שוטרים שלא התקבלו למערכת הרגילה של המשטרה ומפאת המחסור 

ת השניה בה מי שרוצה להיות שוטר, בלית ברירה, עובד בשוטרים יצרה המדינה את המערכ

קשה יותר ומקבל שכר נמוך יותר. נשמע לכם הזוי? גם לי, אבל זה בדיוק מה שקורה היום 

במערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. לפני כשנתיים כשעמיתי ואני סיימנו את 

כלה הסכמנו בינינו עבודתינו בוועדת המל"ג הבינלאומית לבדיקת ההוראה והמחקר בכל

שזהו החולי הקשה ביותר של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, ולחולי זה נתנו ביטוי בדו"ח 

שלנו. במהלך הבדיקה שלנו סיירנו בכל האוניברסיטאות והמכללות בארץ המקיימות לימודי 

כלכלה. החל בתל חי וכלה בשדה בוקר ונדהמנו לגלות שעל פי הוראות המל"ג הסגל 

מחוייב בייצור מחקר איכותי, השגת תקציבי מחקר, הוראה ומשימות ניהוליות  במכללות

שונות ממש כמו באוניברסיטאות. קידום אנשי הסגל נעשה ע"פ אותם קריטריונים. ההבדל 

היחיד לשיטת המל"ג הוא שעובדי המכללות מחוייבים בעומס הוראה הרבה יותר גבוהה 

ית המוסר של המל"ג מי שרוצה לעסוק באקדמיה אך ובשכר הרבה יותר נמוך. על פי פילוסופי

אינו מספיק מוכשר להשתייך למערכת א' )האוניברסיטאות( יואיל בטובו להצטרף למערכת ב' 

)המכללות( בשכר זעום יותר ובעומס הוראה מוגבר. אילו הייתי נדרש לנקוב בשמה של 

ת. חברי שביתה אחת מוצדקת בעשור הנוכחי היתה זו שביתת המרצים במכללו

https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA-300239340813639/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA-300239340813639/


באוניברסיטאות לא יאהבו לשמוע זאת, אך שביתה זו מוצדקת הרבה יותר מהשביתה 

המוצדקת שקיימנו אנו חברי הסגל באוניברסיטאות לפני מספר שנים. אנו נאבקנו על שכר 

 !הוגן הם נאבקים גם על כבודם

ה שטוב אך בואו נשים לרגע את הצדק והכבוד בצד ונדון בעניין התועלת. באו נדבר על מ

לסטודנטים במדינת ישראל, למעמדה האקדמי של המדינה ולאזרחי המדינה כולה. עד 

יתה האקדמיה בבריטניה מנוהלת באופן דומה לשיטת שתי המערכות. יה 90-תחילת שנות ה

מכללות נקראו שם אוניברסיטאות פוליטכניות, והן תוקצבו בתנאי העסקה שונים מאילו 

נו, ואולם כשנכנסה מערכת בה פחות בוטה מהמצוי אצלבאוניברסיטאות, אך באופן הר

ההשכלה הגבוהה בבריטניה למשבר חמור התברר שחלק גדול ממנו נבע משיטת שתי 

המערכות. המעמד המשפיל של חבר סגל במכללה הבריטית פגע בתמריצים להצטיינות 

בקרב ומנע כל מוביליות של אנשי סגל בין המערכות. מצב זה גם יצר תודעה שגויה 

סטודנטים שאיכות יכולה להתקיים רק באוניברסיטאות ושעדיף לא ללמוד כלל מאשר ללמוד 

במערכת מסוג ב'. המכללות התייבשו, רבות מהן נסגרו והאוניברסיטאות לא היו ערוכות 

לקלוט את המוני הסטודנטים שנפלטו מהן. ממשלת בריטניה, בצעד חסר תקדים, ביטלה את 

צילה את ההשכלה הגבוהה. תופעה דומה עתידה להתרחש אצלינו שיטת שתי המערכות וה

בהבדל אחד: מי שיקלוט את הסטודנטים הנפלטים הן מכללות פרטיות שידרשו שכר לימוד 

מופקע שבאמצעותו תמומן רכישה של כוכבים מהאוניברסיטאות. למוסדות אלו אין עניין רב 

ומהרעיון   וירוקנו אותן מתלמידיהן במחקר והם גם ייבשו בהדרגה את אוניברסיטאות המחקר

ציבורית לכולם  של השכלה גבוהה . 

יתה במדינת ישראל מנהיגות חינוך ומל"ג חזקים, ללא אג'נדה פוליטית ולטובת כל יאילו ה

 אזרחי ישראל לא היה צורך בשביתת המכללות."

 

 

 

 

 


