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"המצב כפי שהוא היום 

הוא טוב", אמרה נשיאת 

האוניברסיטה, הפרופסור 

רבקה כרמי, בפגישה עם 

חברי ארגון הצ"ח בשנה 

החולפת.

סטודנט בשנתו הראשונה באוניברסיטה נחשף 
למגוון של תחומים, אשר ספק אם היתה לו 
זיקה אליה אלמלא למד באוניברסיטה. אולם 
סטודנט הלומד במחלקה לפוליטיקה וממשל 
מקבל לידיו כלי חשוב מאין כמוהו, כלי ייחודי 
למחלקה הספציפית הזו  האפשרות להתבונן 

בנעשה סביב דרך משקפת ביקורתית.

סטודנט מגיע לאוניברסיטה לאחר שצבר 
קילומטראז' מסוים של נסיון חיים � בית ספר, 
צבא, עבודות מגוונות, תנועות פוליטיות. אולם 
דבר לא מכין אותו למפגש הכל כך כואב עם 
עוולות חברתיות. ואם יש מקום אחד שתמימים 
שכמונו סברו כי דווקא הוא לעולם יהיה חסין 
מפגיעה באנשים על בסיס שיטתי � זו האקדמיה. 
ובהקשר זה, האוניברסיטה בבאר שבע, הקרויה 
על שמו של מקים המדינה � דוד בן גוריון. 
המפגש עם חוסר הצדק המשווע הזה היה 
מהיר, וההתפכחות מהמחשבה כי האקדמיה 
היא מרחב בו מוגשמים עקרונות הצדק והמוסר, 

היתה כואבת.
העוול המתקיים באוניברסיטת בן גוריון 
הוא העסקה פוגענית של כ�250 עובדות 
נקיון, באמצעות שתי חברות קבלניות, עימן 
האוניברסיטה מקיימת התקשרות חוזית מזה מספר 
שנים. תופעת ההעסקה באמצעות חברות קבלן 
היא לכל הדעות רעה חולה. זו שיטה שנועדה 
להוזיל עלויות שכר, לחסוך בכסף ולמקסם 
רווחים. "התייעלות", יקראו לזה הכלכלנים 
הניאו–ליברלים, רק ש"התייעלות" זו פוגעת 
הלכה למעשה בחיים של אנשים. כך ברחבי 
המדינה, וכך באוניברסיטת בן גוריון � פיטורים 
שיטתיים והעסקה מחדש בכדי למנוע קביעות, 
פנסיה, תשלומי פיצויים; אי תשלום מלא עבור 
ימי חג וחופשות; גביית דמי רווחה פיקטיביים 

עבור ועד עובדים שלא קיים ועוד..
כשנודע דבר ההעסקה הפוגענית הזו, חברו מספר 
סטודנטים � ביניהם אנו, הכותבים � למרצה 
המחלקה לפוליטיקה, ד"ר ניב גורדון, והקימו 

לפני כשנתיים את אירגון צ"ח � 'סטודנטים 
למען צדק חברתי'. הארגון מונה גרעין של 
כחמישה עשר סטודנטים, והוא מקיים פעילות 
במספר מישורים � העלאת מודעות לקיומה 
של התופעה בקמפוס, קיום כנסי מודעות 
בנושאי זכויות עובדים, פעילות משפטית מול 

האוניברסיטה ופעילות מחאה.

איך זה קורה?

הפעילות המתסכלת ביותר היא זו המתבצעת מול 
האוניברסיטה במטרה לשפר את תנאי ההעסקה 
של עובדי הקבלן. כאן מתגלה האוניברסיטה כיען 
הטומן ראשו בחול. תגובתה של האוניברסיטה 
לפניית הסטודנטים לקחת אחריות על הנעשה 
בשטחה מתבטאת בשתי גישות, אשר סותרות 
זו את זו, אולם ההנהלה שלנו כנראה חיה עם 

סתירה זו בשלום.
גישה אחת היא גישת ה"אין בעיה". "המצב 
כפי שהוא היום הוא טוב", אמרה נשיאת 
האוניברסיטה, הפרופסור רבקה כרמי, בפגישה 

מושיק ליכטנשטיין ומרטין וילר C

דיוקן של ראש בחול
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לא עזרו העדויות מהשטח 

שהוצגו בפני חברי ההנהלה 

הנכבדים. לא עזר סקר 

שערכו חברי צ"ח בקרב 

20% מהמנקות, ובו 

התגלתה התמונה הקשה 

ממקור ראשון

הסטודנטים יסיימו ללמוד 

וישאירו את השטח מופקר 

בידי קבלן עושק ואוניברסיטה 

מיתממת ומתחסדת.

עם חברי ארגון הצ"ח בשנה החולפת. גישה זו 
מייצגת למעשה ניסיון להציג מצג שווא תוך 
ניסיון לצמצם את הדיון ככל הניתן. כמו כן, 
ישנו נסיון להציג את חברי צ"ח כהוזים, חולמים 
בהקיץ. "פוליטיקאים שמנסים לגזור קופונים 
על גב המנקות" � כך כינו אותנו חברי הנהלת 
האוניברסיטה באותה הפגישה. ולא, לא עזרו 
העדויות מהשטח שהוצגו בפני חברי ההנהלה 
הנכבדים. לא עזר סקר שערכו חברי צ"ח בקרב 
20% מהמנקות, ובו התגלתה התמונה הקשה 
ממקור ראשון, וכשהועלתה ההצעה לבטל את 
ההתקשרות עם החברות הקבלניות ולעבור 
להעסקה ישירה, נאמר לנו � "זו חציית קו 

אדום...תשכחו מזה".
2. גישת "הבעיה בטיפול" � לכאורה, סתירה. 
אם הבעיה לא קיימת, אז במה מטפלים? ואם 
כן, איך עושים זאת? להנהלה הפתרונים. מטרת 
הגישה היא לשמוט את בסיס הלגיטימיות של 
מאבק הסטודנטים, שכן אם טוענת האוניברסיטה 
שבעיית הניצול בטיפול, אין טעם לקיים דיון 
בנושא שכן בזמן כלשהו בעתיד (ללא ציון נקודת 

זמן) יסתיים הטיפול והבעיה תיפתר לתמיד.
השילוב בין שתי הגישות הוא הכלי בעזרתו מנסה 
האוניברסיטה ל"מסמס" את קבוצת צ"ח כצד 
בדיון על מצב העובדים. בדחיית הטענות על 
קיומה של הבעיה, דוחה האוניברסיטה בתוקף 
את הצעותינו לערוך בדיקה מקיפה של תנאי 
ההעסקה של כלל המנקות. בו בזמן, דורשת 
האוניברסיטה מאיתנו לא לעשות דבר עד אשר 
יסתיימו התהליכים (שוב ללא ציון נקודת זמן 
ממשית) בהם נוקטת האוניברסיטה על מנת 

לפתור בעיה זו.

ולמה זה אפשרי?

הגורם הראשי לסירוב של האוניברסיטה לשנות 
את המצב, הוא העלות הכלכלית. כנהנית ממצב 
הניצול, מערכת האוניברסיטה תפסיד מהשינוי 
בסטאטוס קוו, קרי צמצום או סיום הניצול. 
האוניברסיטה לוקחת חלק פעיל בניצול בצמצום 
שעות עבודה (כמו צמצום של רוב שעות העבודה 
בזמן שביתת הסטודנטים) ונהנית מחיסכון כספי 
אדיר כתוצאה ישירה מניצול העובדים. הדוגמא 
הטובה ביותר היא בתקופת הקיץ בה מורידים 

את שעות העבודה בכמות עצומה.
סיבה נוספת לאדישות האוניברסיטה היא הלך 
הרוח במדינת ישראל בכלל. מגמות ההפרטה 
הניאו–ליברליות והרצון להתייעל, דוחפים 
חלק מהמעסיקים לפתרונות שהפכו למקובלים 
במחוזותינו � העסקה לא ישירה, קרי � דרך 
 .(outsourcing) חברות קבלניות ומיקור חוץ
פתרון מקובל במדינות המערב, ומדינת ישראל, 
לצערנו, אינה שונה בהשקפת העולם הכלכלית 

שלה מהקפיטליסטיות שבמדינות.
במדינה בה משרד התעשיה והמסחר, האמון 
על פיקוח על תנאי העסקה, מעסיק מספר 
פקחים בודדים לאכוף את החוק הנוגע לזכויות 
סוציאליות, בל נתפלא אם גופים כמו האוניברסיטה 
כלל לא מתעסקים בזוטות כמו זכויות עובדים 
ולמעשה מפקירים את השטח בידיו של קבלן 

שכל רצונו להרוויח.
ניתן לסכם, כי במקרה זה, כמו במקרי ניצול 
אחרים של עובדים, האשמים הם שניים � המדינה 
והעבריינים. במקרה שלנו, המדינה מיוצגת על ידי 
האוניברסיטה, גוף הנהנה מתקציבים ממלכתיים, 
והעבריין הוא הקבלן המרוויח את כספו על גב 

העובדים. עבדות מודרנית קוראים לזה.
לצערנו, מדובר כנראה בכרוניקה של סוף ידוע 
מראש: קבוצת צ"ח תמשיך להאבק באוניברסיטה, 
האוניברסיטה תמשיך להתבצר בסירובה לשנות 
ולו במעט את מדיניותה כלפי הקבלן והעובדים, 
המנקות ימשיכו לסבול והקבלן ימשיך להרוויח, 
ולבסוף, הסטודנטים יסיימו ללמוד וישאירו את 
השטח מופקר בידי קבלן עושק ואוניברסיטה 

מיתממת ומתחסדת.
מצבם של העובדים במדינה הולך ונהיה דומה 
יותר ויותר למצבם של הפועלים העשוקים בימי 
המהפכה התעשייתית � נתונים לחסדיהם של 
אנשי הון המרוויחים על גבם כסף, כשהם נותרים 
נטולי זכויות, עובדים שקופים. והאוניברסיטה 
� היא תמשיך לטמון את ראשה בחול, עד 
שתקום שוב קבוצת סטודנטים ותתחיל את 

המאבק מאפס.

מושיק ליכטנשטיין 

ומרטין וילר 

הם סטודנטים 

באוניברסיטת 

בן גוריון ופעילים 

בתא צ"ח


