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 2022בפברואר  17
 

 ,שלום לכולם/ן
 

, שהינו למעשה מאבק כנגד  לנקלטים עתידיים אנחנו מבקשים לעדכן אתכם/ן בנושא המאבק על סל הקליטה
 .ניסיון של משרד האוצר לכפות עלינו דיפרנציאליות בשכר 

 
זוכרים, בקיץ שעבר שלח הממונה על השכר במשרד האוצר הודעה לכל האוניברסיטאות על  כפי שאתם אולי 

כוונתו למנוע תשלום של סלי קליטה במתכונת שקיימת אצלנו כבר שני עשורים, וקיימת גם במרבית המוסדות  
סלי  האחרים במידה כזו או אחרת. במקום זאת, הממונה הודיע להנהלות האוניברסיטאות על מתווה חדש ל

קליטה, במסגרתו יוענקו סלים רק לשיעור קטן מחברי הסגל הנקלטים, וגם אז, רק בתנאי שגובה הסל יהיה  
 .דיפרנציאלי ולא אחיד לכל אלה שיזכו לקבל אותו

 
התערבות ביחסי העבודה וקביעת הסדרים לאוניברסיטאות ולארגוני הסגל הם מחוץ לסמכותו של הממונה על  

וע הסדרים שחורגים מהמקובל מבחינה תקציבית, ואילו כאן באופן חריג ובלתי  השכר. סמכותו הינה למנ
מקובל הוא מבקש להתערב ולכפות על הצדדים ליחסי העבודה הסדרים במתכונת שאינה מקובלת עליהם.  

אישור מפורש ובכתב   2008-יתרה מכך, באופן ספציפי אצלנו )בניגוד לאוניברסיטאות האחרות( ניתן כבר ב
נה על השכר להסדר הנוכחי, אותו הוא מבקש כעת לבטל ולהחיל במקומו את כללי סל הקליטה  של הממו

 המופחת והדיפרנציאלי. 
 

מאחר שמדובר בניסיון לבטל הסכמות קיבוציות ביננו לבין ההנהלה, שקיבלו את כל האישורים הנדרשים,  
ד של הממונה מהווה פגיעה חמורה  פנינו לפני מספר חודשים לבית הדין לעבודה. הבהרנו, בין השאר, שהצע 

בחופש ההתאגדות שלנו, שמכוחו יש תוקף להסכמים קיבוציים. בדיון שהתקיים בנובמבר, עליו כבר דיווחנו 
לכם בעבר, סוכם על הקפאת תוקף ההנחיות החדשות של הממונה עד לסוף פברואר, וקביעת הדיון בתיק  

חות את הדיון בתיק, והצליח בכך במידת מה, אבל הדיון  לגופו בסוף ינואר. מאז הממונה עושה כל מאמץ לד
 .צפוי להיערך בשבועות הקרובים

 
שלא בתיאום עם ארגוני   –במקביל, נציגי ההנהלות של שאר האוניברסיטאות קיימו משא ומתן עם הממונה 

דיפרנציאלי. לפי הצעה זו  וגיבשו הצעה אשר לצערנו מאמצת את עצם הרעיון של סל קליטה  –הסגל שלהם 
ישולם סל קליטה גבוה יותר לנקלטים בתחומי הייטק והנדסה בהשוואה לתחומים אחרים, וכן יהיה פיזור  

ש״ח  60,000נרחב בגובה סל הקליטה. אוניברסיטה שתבחר לשלם סל קליטה אחיד לכולם תוכל לשלם רק 
 –פערים בין הנקלטים יהיו גבוהים יותר מגובה הסל האחיד שקיים אצלנו כיום(. ככל שה 20%-)פחות מ

 .כך ממוצע סלי הקליטה שניתן יהיה לשלם יהיה גבוה יותר –כלומר תהיה יותר דיפרנציאליות 
 

המועצה המתאמת של ארגוני הסגל דנה בהצעה זו בתחילת השבוע ודחתה אותה על הסף. גם בוועד ארגון  
שם הובעה התנגדות נחרצת וגורפת להסדר ברוח זו  הסגל שלנו ערכנו דיון בנושא ברמה העקרונית, וגם  

ולעצם רעיון הדיפרנציאליות. ההתנגדות לדיפרנציאליות בסל הקליטה היא הן לגבי פערים בגובה הסל בין  
תחומי ידע שונים והן לגבי פערים על סמך מידת ״כוכבותם״ של נקלטים חדשים בעיני ההנהלה. אנו  

עי הרוח לאוניברסיטה ולחברה בכללותה אינה פחותה מזו של חברי  משוכנעים שהתרומה של חברי סגל במד
סגל במדעי המחשב או במנהל עסקים. אנו גם משוכנעים שהזכאות לסל קליטה לא צריכה להיות תלויה  

ב"כוכבותם" של חברי הסגל, מה גם שהקביעה לגבי מידת ה"כוכבות" של חבר סגל, במיוחד בשלב הקליטה,  
 .נתונה לפרשנות מרובה

 
יתרה מכך, בין אם הממונה על השכר מוכן להודות בכך או לא, סל הקליטה מהווה חלק מתנאי השכר שלנו,  
ודיפרנציאליות בסל הקליטה משמעה דיפרנציאליות )גם אם חלקית מאד בשלב זה( בשכר. עקרון בסיסי של  

דרגות אחידות ולא במו״מ  התאגדות חברי הסגל בארגוני עובדים הינו קביעת השכר בהסכמים קיבוציים לפי מ
אישי. דיפרנציאליות בסל הקליטה פותחת פתח בעייתי למו״מ אישי על השכר. היא תוביל למתיחות בין חברי  

סגל, למרירות, לחיפוש הצעות במוסדות אחרים באופן שוטף כדי לייצר תחרות מלאכותית, ולפגיעה  
ות, החל מהסכמי שכר וכלה בקביעות שמקנה  שחיוניים לשורה של מטר –בסולידריות ובכוח הארגוני שלנו 

לנו ביטחון תעסוקתי בשעות משבר ומבטיחה גם את החופש האקדמי. נראה שהמטרה של משרד האוצר היא  

http://segel.huji.ac.il/


 טה העברית בירושלים בע"מ ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסי 
            

http://segel.huji.ac.il/ 
 

2 
 

להחליש את הכוח הארגוני שלנו ואת הסולידריות בין חברי סגל ותיקים לחדשים, בין חברי סגל מתחומי  
 .. נמשיך לעשות כל מאמץ כדי למנוע זאתמחקר שונים, ובין חברי סגל ממוסדות שונים

 
חשוב להדגיש כי קיימת כבר עתה מידה לא מעטה של דיפרנציאליות בשכר על בסיס הבדלים בקצב הקידום,  

בזכייה בקרנות מחקר, ועוד. אבל הבדלים אלה מעוגנים בהסכמי השכר שלנו, הם נותנים הזדמנות שווה  
 .ל ההנהלות או על משא ומתן אישי מולןלכולם והם אינם מבוססים על שיקול דעת ש

 
בימים אלה מתחיל מו״מ על הסכם שכר חדש לסגל האקדמי, באמצעות המועצה המתאמת. במסגרת מו״מ  

זה יעלה גם הנושא של סלי הקליטה מתוך שאיפה להסדיר את סלי הקליטה בכלל האוניברסיטאות באופן  
השכר והן   דרש מאבק מול משרד האוצר, הן על עדכוןדומה ככל האפשר למה שנהוג אצלנו. סביר להניח שיי

על הסוגיות האחרות שיועלו במו״מ ארצי זה, ובפרט מול מאמצי האוצר לייצר דיפרנציאליות בשכר. בבוא  
 .העת נזדקק לתמיכה שלכם במאבק זה

 
 .נשמח לשמוע הערות, הצעות ומחשבות אחרות

 
 ,בברכה

 גיא ושאול 
 

   guy.davidov@mail.huji.ac.ilגיא דוידוב, יו״ר, 
   shaul.oreg@mail.huji.ac.ilשאול אורג, סיו״ר, 

 ארגון הסגל האקדמי הבכיר 
 
 
 

February 17, 2022 
 
 
Dear All, 
 
We would like to update you on the labour dispute concerning the “absorption basket”  (Sal 
Klita) for new (future) recruits, which is essentially a fight against an attempt of the Ministry 
of Finance to impose on us differential wage structures. 
 
As you might recall, last summer, the Director of Salary and Employment Agreements at the 
Ministry of Finance informed all Israeli universities on his intention to prohibit the payment of 
absorption baskets in the format that exists at the Hebrew University already for two 
decades, and also exists in one way or another in most of the other universities. Instead, the 
Director notified the universities that he will only approve a new model of absorption 
baskets, whereby they would be given to only a small percentage of new faculty members, 
and even within this group, on the condition that the amount would be differential and not 
the same for all of them. 
 
Intervening in labour relations and dictating the work arrangements to universities and 
faculty associations is outside the authority of the Director of Salary. The Director was given 
legal authority to prevent agreements that exceed the budgetary capability, but here in a 
highly exceptional and unacceptable manner he attempts to impose on the parties to labour 
relations arrangements which they do not want. Moreover, specifically with regard to the 
Hebrew University, already in 2008 the Director gave an explicit written approval to our 
existing absorption basket arrangement, which he now seeks to withdraw and impose on us 
the model of reduced and differential absorption baskets. 
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Given that we are dealing with an attempt to nullify collective agreements between us and 
the University, which were given all the necessary approvals, we took our case to the labor 
court several months ago.  Among our claims, we argued that the actions of the Director 
represent a direct infringement of our freedom of association, which is the basis for forming 
collective agreements. In the hearing held in November, which we have already updated 
you about previously, it was agreed that the Director’s new guidelines would be frozen until 
the end of February, and a full hearing of the case was scheduled to the end of January. 
Since then, the Director has done everything possible to push off the hearing and has been 
somewhat successful in that regard, but the hearing is now scheduled to take place in the 
coming weeks. 
 
Along with these developments, the administrations of the other universities have been 
involved in negotiations with the Director of Salary – without coordination with their faculty 
associations – and have developed a proposal which to our regret accepts the general idea 
of differential absorption baskets. This proposal would see higher basket amounts to new 
hires in the fields of hi-tech and engineering as opposed to other fields, and also a 
considerable range in the amount of the baskets. A university that would choose to pay out 
the same amount to all new hires could pay only up to 60,000 NIS (which is less than 20% 
than what new faculty members at our University are currently getting). The more the gaps 
between different new hires grows – i.e. the more differential these payment are – the 
higher the average amount that a University will be allowed to pay. 
 
The Coordinating Council of Faculty Associations met earlier this week to discuss this 
proposal and rejected it outright. The Managing Committee (Va’ad) of our Faculty 
Association has also met to discuss this issue, and there was strong principled objection to 
such arrangements and to the idea of differential payments. This opposition is both to the 
differences in absorption baskets to different areas of study, as well as to differences based 
on the perceived “star value” of new hires in the eyes of the University administration. We 
are convinced that the contribution of a faculty member in the humanities to our University 
and to society at large is not smaller than a faculty member in computer science or business 
administration. We are similarly convinced that eligibility to the absorption basket should not 
be dependent on the “star value” of any specific faculty member, and that determining such 
a value is in any case largely a subjective issue, particularly at such an early stage in their 
academic career.   
 
In addition, whether the Director of Salary is prepared to admit it or not, this basket 
represents an integral part of our salary conditions, and differences in the basket mean 
differential salaries (even if only for a limited degree at this stage). A basic principle of the 
unionization of faculty members is the setting of salaries by collective agreements, which 
set unified wage levels, rather than individual negotiations. Differential policies in the 
absorption basket would open the door for individuals to negotiate specific issues pertaining 
to their salaries. This would lead to bitterness and tension among faculty members and see 
employees continuously seek out offers from other institutions in order to create artificial 
competition. It would also directly harm our sense of solidarity and our collective power – 
which is essential for numerous goals, from salary negotiations to tenure, which gives us 
occupational security in times of crisis and also protects our academic freedom.   
 
It appears that the objective of the Ministry of Finance is to weaken our collective power and 
to break up that sense of solidarity between veteran and new faculty members as well as 

http://segel.huji.ac.il/


 טה העברית בירושלים בע"מ ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסי 
            

http://segel.huji.ac.il/ 
 

4 
 

faculty members of different disciplines and institutions. We will continue to do everything in 
our power to prevent them from succeeding in this regard.    
 
It is important to acknowledge that there already exists a measure of differential salary 
payments based on the speed of promotions, securing research grants, and more. sBut 
those differences are established within our salary agreements and are based on equal 
opportunities for all, and are not based on the discretion of the administration or individual 
negotiations.  
 
The negotiations on a new salary agreement for faculty members are starting these days, 
through the Coordinating Council of Faculty Associations. As part of those negotiations the 
issue of absorption baskets will also be on the table, with the hope of securing at all the 
universities absorption baskets similar to what we currently have. It is quite likely that we will 
need to fight with the Ministry of Finance, both with regard to updating our salary and with 
regard to other issues that will come up in these national negotiations, in particular the 
Ministry’s efforts to impose differential salary arrangements. In due course we will need your 
support in this struggle.   
 
We welcome any comments, thoughts or proposals as we move forward. 
 
Best, 
 
Guy and Shaul 
 
Guy Davidov, Chair, guy.davidov@mail.huji.ac.il 
Shaul Oreg, Vice-Chair, shaul.oreg@mail.huji.ac.il  
Senior Faculty Association  
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