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   פרופסור אמריטוס יאיר הופמן\"החיים הקשים של המרצים"

  

מאמר " עיתון הכלכלה והעסקים של ישראל",  מרקר–פרסם דה ,  באוקטובר24' ביום ד

מסקנת המאמר היא ששכרם . כביכול על שכר אנשי הסגל האקדמי הבכיר, אינופורמטיבי

בטענה המובנה תייחס כאן לסילוף לא א.  ביותרשל אנשי הסגל הבכיר הוא גבוה

ומה ,  כותבת המאמר אינה מלמדת כלל\הרי כותב:  שעות6מלמדים רק שפרופסורים 

גם פרופסורים מקבלים שכרם בעיקר על מחקר . היא אינה מקבלת שכר על הוראה? בכך

ניין מי אבל אולי זה אינו מע. וההוראה והכשרת אנשי מדע צעירים היא רק חלק מתפקידם

המאמר אינו מקצועי ולוקה בפגם מתודולוגי : וכאן עיקר טענתי. שעיקר עניינו הוא כלכלה

  . חמור

. הוא נמוך ביותר, שאינו שובת, ששכרם של אנשי הסגל הזוטר, באותו גיליון פורסם

כיצד עיתון כלכלי מביא ידיעות אלה זו לצד זו מבלי להבין את הכשל המתודולוגי , תמהני

, לחודש או לשנה, משכורת אינה נמדדת בתשלום ליום. ו בחישובי השכר שלושלו עצמ

, כביכול, המשתכר, איש הסגל הבכיר. אלא בתשלום שמשיג העובד במשך תקופת עבודתו

וקיווה לשפר מעט את תנאי , הוא אותו איש סגל שבמשך שנים רבות היה זוטר, סכום גבוה

  . עבודתו עם התקדמותו לדרגת בכיר

בפקולטה ) הדרגה הגבוהה ביותר(חן לדוגמא מסלול עבודה של פרופסור מן המניין הבה נב

  . לחודש ₪ 25,000, ככתוב במאמר, המשתכר, למדעי הרוח

, ואז,  שנים6-7סיים את התואר השני כעבור . 22התחיל ללמוד לתואר ראשון בגיל הוא 

. לחודש ₪ 5000) בערך(או מעט קודם לכן החל לעבוד כעוזר הוראה במשכורת של 

  . מבלי שידע אם יגיע לקביעות באוניברסיטה,  שנים2במשכורת זו הוא עבד 

והוא כבר , לחודש ₪ 7000) בערך(קיבל משכורת של , אז הוא קודם לדרגת מדריך

מבלי שידע ,    שנים5, נניח, כעבור, במשכורת זו עבד עד שסיים את הדוקטורט. דוקטורנט

  .אם יגיע לקביעות באוניברסיטה

שחייבו אותו שעות עבודה רבות , ופרסומים נוספים, בזכות עבודת הדוקטור המוצלחת, אז

מבלי שידע .   14,000₪קיבל דרגת מרצה במשכורת של , הרבה מעבר לשעות אותן למד

  . אם יגיע לקביעות באוניברסיטה



) אחד הוא עיבוד של הדוקטורט(שכתב בזכות שני ספרים ,  שנים כמרצה4כעבור 

פרי עבודה של אלפי , וכעשרים מאמרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים לאחר שעברו שיפוט

הוא , השתתפות בוועדות שונות והכנת הרצאות לכנסים מדעיים, שעות בנוסף להוראה

 ,בעל קביעות, עבר וועדת מינויים שבחנה את פרסומיו וזיכתה אותו בתואר מרצה בכיר

  .  16,000₪משכורתו אז הגיעה אולי לסך של ! סוף סוף

 מאמרים שעברו 20בזכות עוד ספר מדעי שפרסם ובזכות עוד כ ,  שנים נוספות4כעבור 

, א ודוקטורנטים"הדרכת תלמידי מ, הכל בזכות עבודת מחקר של אלפי שעות, שיפוט מדעי

השתתפות ,  עבודותיהםקריאה חוזרת ונשנית עם תיקונים והערות של אלפי עמודים של

הוא עבר וועדת מינויים וקיבל דרגת , בוועדות שונות והכנת הרצאות לכנסים מדעיים

  .  19,000₪שכרו עלה ל . פרופסור חבר

עוד אלפי שעות עבודה ,  מאמרים20-30עוד , עוד ספר או שניים,  שנים נוספות5כעבור 

קריאה חוזרת ונשנית , רנטיםא ודוקטו"עוד הדרכה של תלמידי מ, מחוץ לשעות ההוראה

השתתפות בוועדות שונות והכנת , עם תיקונים והערות של אלפי עמודים של עבודותיהם

. 49והוא כבר כבן , וזכה, הוא קיבל דרגת פרופסור מן המניין, הרצאות לכנסים מדעיים

משכורת שבשל היעדר .  25,000₪סוף סוף הוא זכה לקבל את המשכורת המיוחלת של 

   . אם לא תצלח השביתה, שכר והיעדר מנגנון תיקוני עיוותים תלך ותישחקהסכמי 

 . ולא זה המוצג באופן מגמתי ומעוות בכתבה של טל לוי, זה החשבון הכלכלי האמיתי


