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אלעד הראל C 

ארגון סגל ההוראה של האוניברסיטה 
הפתוחה הכריז ב�7 ביוני 2009 על סיומה 
של שביתה בת כשבעה שבועות. הייתה זו 
השביתה הארוכה ביותר בתולדותיו הקצרים 
של ארגון העובדים 'כוח לעובדים � ארגון 
עובדים דמוקרטי' שמייצג את סגל ההוראה. 
במהלך שבעת השבועות של השביתה ניהל 
הארגון משא ומתן עם הנהלת האוניברסיטה 
ובמקביל ביצע פעילות שטח לאכיפת השביתה. 

בפעולה האחרונה מתמקד מאמר זה. 

אכיפת השביתה באוניברסיטה הפתוחה היתה 
בעיקרה קיום פעולות הסברה במהלך השיעורים 
שקיימו שוברי שביתה (מתוך מיעוט קטן מאוד של 
מרצים שלא שבתו). מטרת האכיפה הייתה לקיים 
את השביתה במלואה אך היא נוצלה לפעולות 
חשובות לא פחות: להסביר לסטודנטים את 
הסיבה לשביתה ולגבות מחיר חברתי משוברי 
השביתה. הסיבה האחרונה נובעת מאופי ההוראה 
ואופי ארגון העובדים המיוחד למקום עבודה כמו 
האוניברסיטה הפתוחה: המנחים באוניברסיטה זו 
מפוזרים במרכזי לימוד בכל הארץ ובעקבות כך 
אין ביניהם היכרות אישית. לכן חסרה ההתארגנות, 
לגבי חלק מהם, את המימד החשוב של מסגרת 
חברתית משמעותית. פעולות אכיפת השביתה 
היו, אם כן, מכוונות גם לכך שמרצה שהחליט 
לשבור שביתה יצטרך לפגוש את חברו השובת 
ולהתמודד עם ההשלכות החברתיות של מפגש 

מסוג זה.
לאחר סיום השביתה והפעילות הרחבה של 
הפעילים באכיפתה ראוי שנפיק לקחים ונלמד 
מההתנהלות שלנו. כך נגיע חזקים יותר וחכמים 
יותר למאבק הבא. אני חבר הסניף הכללי של 
כוח לעובדים (סניף קטן שמורכב מפעילים 
חברתיים ולא מעובדים המאורגנים דרך מקום 
עבודתם) וחבר מטה מרכז של הארגון (מטה 
הוא הגוף המרכז פעילות איזורית). מנקודת 
מבט זו אני מעוניין לחלוק כמה התלבטויות 

ומסקנות מהשביתה.

פעילים ושובתים

במהלך פעולות אכיפת השביתה בהן השתתפתי, 
פגשתי מעט מסגל ההוראה ולעיתים קרובות 
מספר הפעילים במרכז הלימוד שבו פעלתי 
היה רב ממספר חברי סגל ההוראה. כאשר 
שאלתי את חברי למטה האם בפעולות בהם 
הם השתתפו הדברים נראו אחרת, הם השיבו 
בשלילה. בימים מסוימים בהם היה צורך דחוף 
במספר רב של אוכפי שביתה קיבלתי שלושה או 
ארבעה טלפונים מחברים בארגון שביקשו ממני 
להגיע וגם להפיץ את קריאת העזרה. ברגעים 
אלו התחלתי לשאול את עצמי את השאלה: 
היכן המרצים ששובתים? הרי הם אינם עובדים 
ואמור להיות להם זמן פנוי ומוטיבציה לפעולות 

אכיפת השביתה.
ואכן השאלה שמעניינת אותי בסוף מאבק זה 
היא: מה תפקיד הפעילים החברתיים החברים 
בארגון בזמן מאבק ואיך תפקיד זה מעצב את 

אופי הארגון?
המתח בין פעילים חברתיים לבין עובדים 
קיים בכל מאבק מקצועי בו מעורבים פעילים 
שאינם חלק מאותו ענף מקצועי. הפעילים 
החברתיים מחזיקים לרוב בדעות פוליטיות 
מוצקות, יש להם יכולות ארגון גבוהה ובעיקר 
� נכונות לפעולה. בנוסף, חלק גדול מהם 
מיומנים בניתוח פוליטי בעקבות ניסיונם 
הקודם. אבל, בתוך המאבק הם חסרים את הכוח 
המרכזי � היכולת לשבות. לעובדים, לעומת 
זאת, יש את הכוח להשפיע ממשית על החברה 
הישראלית כיוון שהם חלק מהאחד המרחבים 
המשמעותיים בחברה � העבודה. לעומת זאת 
רבים מהעובדים, בכל מקום עבודה שהוא, 
אינם מעורבים פוליטית ואינם רגילים לממש 

את כוחם בפעולות של ארגון ומחאה. 
מתיאור זה של הדברים, מתברר בפרוש מה 
צריך להיות אופי הפעולה בזמן מאבק ולא רק 
בזמן מאבק פעיל � הפעילים צריכים להעביר 
את הידע והיכולות שלהם לעובדים. הארגון 

פעילים חברתיים בארגון עובדים
לקחים ממאבק סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה

פעולות אכיפת השביתה 

היו, אם כן, מכוונות גם לכך 

שמרצה שהחליט לשבור 

שביתה יצטרך לפגוש את 

חברו השובת ולהתמודד עם 

ההשלכות החברתיות של 

מפגש מסוג זה.

השיחות המתפתחות 

בזמן מאבק בין עובדים 

מאורגנים לפעילים חברתיים 

יוצרות מרחב רעיוני חשוב 

שמרחיב ומעמיק את 

ההבנה הפוליטית של כל 

המשתתפים בשיחה. 
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נחת זרועם של עשרים 

מאבטחים שבאים למנוע 

פעילות חוקית של חמישה 

עשר עובדים ופעילים 

ממחישה בצורה שאין לה 

תחליף את התנהלותה 

הכוחנית של ההנהלה

מי שמוביל את המאבק הם 

הנאבקים עצמם, השובתים, 

העובדים הנאבקים על תנאי 

עבודתם. לאלה אין, ולא יכול 

להיות, תחליף.

והמאבק הם תפקיד העובדים והפעילים אמורים 
לסייע להם. 

על הנייר הכל טוב ויפה, אך כאשר מגיעים 
למציאות הדברים נראים אחרת, וכך גם במאבק 
האחרון באוניברסיטה הפתוחה. הפעילים 
ששו אלי קרב (מכיוון שאין מאבק יותר 
צודק ומלא תקווה ממאבק עובדים), חדורי 
מוטיבציה ומוכנות להקרבה. הם הגיעו בכל 
שעה פנויה ולעתים התפנו מפעילות אחרת 
כדי להשתתף במאבק. בפועל, במקרים 
רבים, רבים מדי לדעתי, הם הובילו בפועל 
את פעילות האכיפה. אל מול נחישות זו וכן 
אל מול הניסיון של רוב הפעילים, רבים 
מהמנחים ורכזי ההוראה באוניברסיטה הפתוחה 
שאינם מנוסים בפעילות פוליטית נדחקו 
לשוליים בזמן הפעילות בשטח וכתוצאה 
מכך הרגישו פחות נחוצים ואף הגיעו פחות 

ופחות לפעולות האכיפה. 
החולשות של מהלך זה התבררו כמעט מיד. תוך 
זמן קצר הורגש מחסור במשתתפים בפעולות 
האכיפה בעקבות נסיגתם החלקית של המרצים 
מחזית זו. כמו כן מיעוט המנחים בפעולות 
הממשיות של האכיפה והשקט התקשורתי היחסי 
שלהם אפשרו להנהלה, בעזרתה של התקשורת, 
לתייג את המאבק הספציפי הזה ואת הארגון 
כולו כארגון כ"'ארגון רדיקלי', הפועל לפי 
האידיאולוגיה השמאלנית של חד"ש" (מתוך 
כתבתם של שי יניב ורועי גולדנברג בעיתון 
'גלובס', 10.6.09), למרות שתביעות המנחים 
רחוקות מלהיות רדיקליות. כך גם היכולת 
של מאבטחים ששכרה ההנהלה ולעיתים גם 
הסטודנטים במרכזי הלימוד, להשתמש באלימות 
גדלה, שכן מולם עמדו בעיקר פעילים שלא 

הייתה להם זיקה ישירה למאבק.
במימד אחר, בגלל העדרם של מנחים רבים 
מפעולות האכיפה הוחמצו ההזדמנויות 
להעצמת הבסיס החברתי של ההתארגנות: 
פעילות האכיפה התמודדה לעיתים מול 
אלימות ולא תמיד הייתה נעימה, אך היא 
הייתה מאוד מגבשת. פעילות זו מעצבת 
את תודעת המשתתפים בה בצורה חסרת 
תחליף � נחת זרועם של עשרים מאבטחים 
שבאים למנוע פעילות חוקית של חמישה עשר 
עובדים ופעילים ממחישה בצורה שאין לה 
תחליף את התנהלותה הכוחנית של ההנהלה, 
על מנת למנוע זכויות עובדים בסיסיות 
ובראשן הזכות להתארגן. כמובן שהמחשה זו 
משמעותית מאוד להמשך המאבק ולנחישותם 

של העובדים.

אז איך פעילים חברתיים צריכים לפעול בזמן 

מאבק עובדים?

כאמור, שביתת המנחים באוניברסיטה הפתוחה 
הייתה השביתה הגדולה הראשונה של 'כוח 
לעובדים' ולכן יש ללמוד ממנה להבא. מכיוון 
שלא הייתי מעורב לעומק בהתארגנות של סגל 
ההוראה עצמו לא אתייחס כאן לארגון זה אלא 

אציע הצעות כלליות.
 לדעתי, הניסיון של הפעילים, המוטיבציה 
שלהם והמודעות הפוליטית יכולים לסייע 
למאבק אבל לא להובילו. במשמרות האכיפה 
עצמן הפעילים צריכים לפעול בהנהגתם של 
העובדים השובתים ולתת להם סיוע ועצות אך 
לא להנהיג ואף לא להיות רוב מבין העוסקים 
באכיפה בכל זמן נתון. לפעולה באופן הזה יש 
כמה משמעויות חשובות: ראשית � מי שמוביל 
את המאבק הם הנאבקים עצמם, השובתים, 
העובדים הנאבקים על תנאי עבודתם. לאלה אין, 
ולא יכול להיות, תחליף. בנוסף � הסולידריות 
של הפעילים ממחישה את החשיבות הפוליטית 
של המאבק שאינו רק סקטוריאלי והוא מכוון 
ליותר מאשר לתנאי העסקתם של העובדים. 
זאת ועוד � השיחות המתפתחות בזמן מאבק 
בין עובדים מאורגנים לפעילים חברתיים יוצרות 
מרחב רעיוני חשוב שמרחיב ומעמיק את ההבנה 

הפוליטית של כל המשתתפים בשיחה. 
הפעילים יכולים לנצל את כוחם כדי ליצור 
חזיתות נוספות שייצרו לחץ על ההנהלה. 
לדוגמא: החברים במטה מרכז של כוח לעובדים 
שלומדים כסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה 
אירגנו סטודנטים לתמיכה במאבק המרצים. 
פעולות נוספות צריכות לעודד עובדים לקחת 
חלק פעיל במאבק. למשל לנסות להקים בין 
העובדים מערכת תמיכה כמו–קהילתית � 
תורנויות של הסעות ובייביסיטר משותף כדי 
שיותר עובדים יוכלו להגיע לפעילויות האכיפה, 
או לפתוח חדר ילדים במקביל לאסיפה הכללית 
על מנת שהורים שלא מצאו בייביסיטר לאותו 

הערב יוכלו להשתתף באסיפה.
המאבק המפואר של ארגון הסגל באוניברסיטה 
הפתוחה נגד הנהלה עקשנית ואלימה היה מקרה 
מבחן לארגון כוח לעובדים. אנחנו, חברי הארגון 
מכל הסניפים חייבים לנהל דיון משמעותי 
שיכיל פעילים ועובדים כדי ללמוד מהמאבק 
כמה שיותר לקחים � לחזור על החלקים שפעלו 
נכונה ולתקן את הטעון שיפור. חשוב שדיון 
זה יערך תוך דאגה לזיכרון הארגוני של 'כוח 
לעובדים' כדי שיהיה רחב, מדויק וישפיע על 

התנהלות הארגון בעתיד. 
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