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 0נובמבר9191 ,
חברות וחברים,
תודה להנהלה על העדכון לגבי ההחלטה להשיב את הכספים שהוקפאו במהלך השגוי בו נקטה קודם לכן.
לצד העדכון על השבת הכספים ,נכתבו מספר דברים שגויים ומטעים שחשוב להעמיד על דיוקם.
טענת ההנהלה שהיא נענתה ל"הנחיה" של הממונה על השכר אינה מדוייקת ,שכן במכתב הממונה הניסוח
היה "בקשה" ולא "הנחיה" .מעבר לכך ,אפשר היה לצפות מההנהלה להפעיל שיקול דעת ולא להיענות
באופן אוטומטי לבקשות הממונה שתוצאתן הפרת הסכמים שהאוניברסיטה מחוייבת להם.
הטענה כאילו אין לחברי הסגל צורך בקק"מ בתקופה שבה מועטות הנסיעות לכנסים שגויה ומטעה.
תדירות והיקף הנסיעות לכנסים אינם ליניארים ,גם בשגרה .ניתן גם לשער שבתום המשבר יגדל היקף
הנסיעות לכנסים והשתלמויות באופן משמעותי ויצריך שימוש בכספים שייצברו עד אז .עבור חברי סגל
רבים ,בעיקר הצעירים שבהם ,שיעור הקק"מ מכסה בקושי את עלויות הנסיעות לכנסים .הם מתכננים את
נסיעותיהם בקפידה רבה ,ובונים על האפשרות לצבור כספים מתקופות בלי נסיעות כדי שיוכלו להרשות
לעצמם את הנסיעות בתקופות האחרות .מעבר לכך ,גם בתקופה הנוכחית חברי סגל רבים משתתפים
בכנסים וירטואליים .חלקם הגדול מחייב דמי הרשמה ,אותם ניתן לשלם מתוך הקק"מ .בנוסף ,על פי
המדריך לשימוש בקק"מ ,שנוסח בתיאום עם חשבות האוניברסיטה ,השימוש בקק"מ מותר ,בהיקף
מסויים ,גם לטובת מחקר ,רכישת תוכנות וספרים ,והוצאות נילוות אחרות .כל טענה שאין לחברי הסגל
צורך בכספי הקק"מ בתקופה הזאת פשוט אינה נכונה.
בעניין הקק"מ לגמלאים  -בניגוד לנאמר במכתב ההנהלה ,בעוד ששיעור ההקצאה לקק"מ של הגמלאים
אכן נקבע על סמך שיעור ההקצאה לחברי הסגל הפעילים ,עצם ההקצאה לגמלאים אינה תלויה בביצוע
ההקצאה לחברי הסגל הפעילים ,והיא בגדר זכות מוקנית מתוקף עבודתם המעוגנת באוניברסיטה
העברית ,בהסכם קיבוצי מחייב .יתרה מכך ,הגמלאים כלל אינם מוזכרים בהסכם שנחתם בין ור"ה
למועצה המתאמת בנוגע להקפאת הקק"מ בסמסטר ב' של תש"פ ,שעיקרו החרגת הסגל האקדמי מהוצאה
כפויה לחל"ת או חופשה ,ולכן כלל אינו רלוונטי לגמלאים .פסיקת בית המשפט העליון אוסרת על הארגון
לפגוע בזכויות של גמלאיו .לכן ,גם אם ארגון הסגל היה רוצה בכך  -הוא לא היה רשאי לחתום על ההסכם
ולוותר על זכויות בשם הגמלאים .הטענה שהחלטה דומה התקבלה בכל אוניברסיטאות המחקר האחרות
אינה רלוונטית .אנו מצפים מהנהלת האוניברסיטה העברית להפעיל שיקול דעת עצמאי ,כפי שחברי סגל
האוניברסיטה העברית (וגמלאיו) ידעו לעשות כשהיו היחידים שתרמו משכרם וקצבתם לאוניברסיטה
בעשור האחרון .איום הסכסוך בנושא זה והצעדים הארגוניים המתחייבים ממנו יוסרו רק כאשר ההנהלה
תשיב לגמלאים את מלוא ההקצבה בגין תש"פ שקוזזה מהם באופן רטרואקטיבי.
מקוממת גם הביקורת המרומזת על הסגל ,כאילו הדרישה להמשך העברת כספי הקק"מ פוגעת
בסטודנטים .חברי הסגל אינם זקוקים לתזכורת מצד ההנהלה על מצוקת מי שיכולת ההשתכרות שלהם
נפגעה .כזכור ,חברי הסגל תרמו מכספם למעלה מחצי מיליון ש"ח כבר בתחילת משבר קורונה לטובת
עובדים וסטודנטים במצוקה כלכלית .במקום לפלג בין חברי הסגל לבין הסטודנטים ,בין חברי הסגל
הפעיל לבין הגמלאים ,ובין הסגל המנהלי לבין הסגל האקדמי ,ראוי היה שהנהלת האוניברסיטה תפעל
לאחד את השורות בין קהילות האוניברסיטה ,תדאג לקיים הסכמים ,ותתחייב באופן מפורש להימנע
מפעולות חד-צדדיות כלשהן.
פרופ' ענת זעירא (יו"ר)
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