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שלום לחברות וחברי הארגון,
לפני מספר ימים הגיע אלינו מכתבו של הממונה על השכר במשרד האוצר מיום  ,11.8.21בנושא סל
קליטה לסגל האקדמי באוניברסיטאות ,וכבר הופיעו ידיעות הקשורות בכך בעיתונות הכלכלית.
אנו מבקשים להזכיר כי היסטורית ,סל הקליטה בא לעולם על מנת לפצות באופן חלקי חברי
סגל במוסדות בהם נהוגה הייתה פנסיה תקציבית ,ובהם אוניברסיטת ת"א ,על המעבר לפנסיה צוברת
 הנחותה בתנאיה מן הפנסיה התקציבית.על פי המכתב החדש מן הממונה על השכר ,אסור לאוניברסיטאות להעניק סל קליטה לכלל
חברי הסגל ,כיוון שלטענת האוצר (שאינה נכונה) ,סל הקליטה "נועד להיות כלי בידי הנהלת המוסד
למשיכת אנשי סגל מצטיינים ,בתחומים נדרשים ("תחומי ההייטק ,כלכלה ועוד") ועל מנת לאפשר
למוסד להתחרות בעניין זה עם המגזר הפרטי ועם מוסדות אקדמיים בעולם" (סעיפים  3ו  12למכתב
הממונה) .בכך חותר הממונה הנוכחי על השכר תחת ההסכמות שהושגו בזמנו באוניברסיטת ת"א בין
הסגל להנהלה בתהליך גישור בעניין המעבר לפנסיה צוברת ,תהליך שהושלם בעקבות פניה לבג"ץ,
ושהממונה על השכר באותה תקופה תמך בו.
למכתב הממונה על השכר צורף נספח המפרט את האופן החדש של חלוקת מענק הקליטה,
וקובע גם חלוקה דיפרנציאלית בין "המצטיינים – הדרושים" שיזכו לקבל סל קליטה .מהמתווה המוצע,
עולה שהסכום הכולל של מענקי סל הקליטה יקוצץ במחצית .לפי המתווה המוצע ,מרבית חברי הסגל
החדשים ( 60%מהם) לא יקבלו סל קליטה כלל .רק  15%מכלל חברי הסגל יהיו זכאים לקבל את
הסכום המירבי (חצי מיליון עד מיליון ש"ח) ,ואילו  25%נוספים יקבלו מענקים של  150-300אלף ,₪
כלומר מענקים נמוכים מאלה שמקבלים היום כלל חברי הסגל החדשים.
מהלך זה של האוצר הוא חמור ,משום שמטרתו לפלג את הסגל האקדמי ולפגוע בהסכמות
העבר שהושגו כפיצוי חלקי על פגיעה קודמת בתנאי ההעסקה .באופן מעשי ,מתווה האוצר יפגע קשות
בתנאי הקליטה של רובם המכריע (כ )85%-של הנקלטים החדשים בקמפוס שלנו ,כדי להיטיב עם
מיעוטם .חמורה לא פחות היא העובדה שמכתב האוצר מתעלם לחלוטין מהעובדה שסל הקליטה ניתן,
כאמור ,כדי לפצות באופן חלקי על הפגיעה בתנאי הפנסיה של כלל חברי הסגל החדשים.
ארגון הסגל של אוניברסיטת ת"א ,ביחד עם המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי ,דוחים את
היוזמה הזו של האוצר מכל וכל ,ורואים בה פגיעה חמורה בעתיד ההשכלה הגבוהה בארץ .אנו קוראים
להנהלת האוניברסיטה להצטרף לקריאתנו לגניזתה של תוכנית פוגענית זו.
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