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  אני מאשים
  

 ,שלם ציבורכנגד ברצח אופי עה עד כדי את כל אלה המסיתים את דעת הקהל בצורה פרואני מאשים 

   .זה של המרצים הבכירים של האוניברסיטאות בישראל, שאני נמנה עליו בגאווה

  

 כתבות והודעות לשפר את מצבו מתפרסמות/שהסגל האקדמי של האוניברסיטאות מנסה לשמר, בכל פעם

ויוצר המכובד " הארץ"עיתון  .של הסגל הבכיר") הנמוכות("ושעות העבודה ") הגבוהות("על המשכורות 

 The – עשה זאת בהרחבה בכתבה שהתפרסמה ב במצוינות  לכאורהתומךש" אינטלקטואלי"רושם מאד 

Marker  אנחנו לא מתים , ה/טל לוי היקר". החיים הקשים של המרצים" ושכותרתה  באוקטובר24 – מה

  .אבל חיים קלים אין לנו, חס וחלילה, מרעב

אני . מים הגיעו עד נפש, אך הפעם,  בשקטיםשבדרך כלל סובל, צערי הרב זה הרובול, אני נמנה על אלה

כתבה כזאת הש, ואני מרגיש –ות ואחרי טיפוס מייגע בסולם הדרגות  שנות פעיל35 אחרי – 60גיל מעל 

בעיקר לצעירים , ודומות לה מבשרות רעות לכל הציבור הנפלא של המרצים הבכירים באוניברסיטאות

  .םיהשבינ

  

  :לענות על מקצת ההאשמות ומנסה לכן אני מאשים בהסתה כלפינו

לדעת גם מה מסתתר  אך הציבור חייב הם נכונים ועם מספרים קשה להתווכחהיבשים נניח והנתונים 

 שהסגל האקדמי יוצא לאיזה שהוא מאבק זורקים מספרים לציבור הרחב ומסיתים ,כל פעם. מאחוריהם

הללו " ידיעות"כשהם מצטטים את ה" מקורבים" לי לעתים לעמוד מול קשה . נגדואותו בצורה פרועה

שהיא הן בגלל סיבות -הם אף שוכחים שלעתים קרובות לא הטלתי חלק בפעילות חברתית כל .מהעיתון

  .כספיות והן ובעיקר כאלה שנבעו מחוסר זמן פנוי

  

כל זה , מה?  את כל הזמן הנותרהשעות של הוראה) 6(מכסות שש , תשאלו, הכיצד. חוסר זמן פנוי, כן, כן

  .אבל נעזוב את זה. שחלטורות הן המוצא מקיפאון כספי, היו ויש זמנים, בינינו? הולך על חלטורות

  

ואני מקווה להשיב בזה בצורה נאותה על , אשתף את הקוראים בלוח הזמנים הממוצע שלי, אם יורשה לי

  .ההשמצות וההסתה
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 על מנת להימנע מפקקים ולהגיע בשעה מוקדמת למשרדי  מביתי6:30 –אני יוצא כל בוקר ב 

פעילות , ומתכונן לפגישות עבודה, !)ותראו גם מדוע? לא, חשוב(אני עובר על מיילים . שבאוניברסיטה

הרבה מהשותפים שלי למחקר ומתלמידיי התרגלו להיפגש אתי בשעות הבוקר . מחקר והכנה להוראה

  .המוקדמות

אנשי , עוזרי מחקר והוראה, החל מתלמידי מחקר, מגוון גדול של אנשים הפגישות הללו מתקיימות עם

  .או שעתידים להיערך/כל זה לצורך המחקרים שנעשו ו, מוסדות אחרים אתם אני קשור בקשרי עבודה

לצורכי הן מהוות את הבסיס תוכן הפגישות אבל תאמינו או לא עם פרטים על  הקוראים אכביד עללא 

  .רטמחקר בפ ו בכללהוראה

  !הלך הבוקר, בקיצור

  .הכנת חומר להוראה ולפעילות התלמידים לאחר ההוראהזמן נוסף מיועד ל

 לנו את הפה ורוצחים לנו את האופי" סותמים"עיות האלה אתן ושש השעות השב–הוראה באשר ל

  .מתגמדות ממש מול עשרות השעות המוקדשות לכל מה שמסביב להוראה

פעילות : כשאני כבר בביתי, נמשכת גם אל תוך שעות הערבש,  דומהמוקדשות לפעילותצ "גם שעות אחה

ה פעם כמה שעות אנחנו מקדישים לקריאה / חישבלדוגמא" הארץ"היא מעיתון /מישהו(קריאה , מחקר

קוני ית, טלפונים, מיילים, כתיבה, )שנותר מעט זמן וכוח לקריאה של ספרות יפה, עד כדי כך? מקצועית

  . הלכו השנים.הלך השבוע. הלך היום. 'וכו'  וכוחוות דעת, הצעות מחקר/עבודות/םספרי/מאמרים

  

לעבודתי המקצועית  עובד בכל הקשור –שרוב רובם של עמיתיי ,  ובטוחני–אני אישית , בחישוב גס

ורק , אם, על זה אני אמור לקבל תמורה כספית.  שעות בשבוע ולעתים אף יותר50-60באוניברסיטה בין 

אם המדינה הזאת רוצה לעשות כן ובאמצעות הדבר הזה לשמר ולפתח את ההשכלה הגבוהה המשולבת 

  ? השעות6יפור למה לנו לזרוק לפרצוף כל הזמן את ס. המדעיםעם מחקר של ממש בכל תחומי 

, לכן אני מאשים את כל אלה שהפופוליזם מושרש בהם ושרוצים השכלה כללית וגבוהה. נמאס לי מזה

נופלת , שלצערי הרב, אני מאשים אותם בהסתה פרועה, בגרוש' לאומית וכו-הכרה בין, פרסי נובל, מחקר

ר הממוצע במשק ולצעוק קל מאד לבוא ולהשוות את שכרינו לשכ. בקלות גדולה מדי על קרקע פורייה

  .לכן אני מאשים, כואב לי. שיש רעבים במדינה

  

) ?אכן(כחלק קטן של העולם הנאור , אנחנו. המציאות מחייבת זאת: ל"הערה גם לשבתונים ולנסיעות לחו

תוף הזה נעשה בהשתתפות בכנסים יוחלק מהש,  מתמיד אתו פעולההגדול חייבים לשמור על שתוף

יותר משוכללות ) הרבה(בשימוש בספריות , ת במחקרי שטח ומעבדה משותפיםבהשתתפו, בינלאומיים

שאנשי , אני מדגיש בגאווה מלאה. ובסתם שיחות וחילופי דברים עם העמיתים למקצוע, מאלה שבארץ

ההערכה הזאת מנעה , במקרים רבים. המחקר הישראליים מתקבלים בכבוד ובהערכה רבה בכל הזדמנויות

 אם לא כיצד ניתן לשמר ולפתח את זה. ואני לא מגזים, ת במוסדות רבים בעולםישראלי-פעילות אנטי

וגם . לא יתכן לבודד אותנו מכל העולם. כדמי שבתון ודמי קשרי מדע,  כספיים נאותיםיםעידוד באמצעב

  .נשתה רק מים ונישן באוהל על שפת הים, ל נאכל לחם יבש"לא ניתן לעלות על הדעת שבשהות בחו
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  ! וזו איננה סיסמא, ל הינה שליחות של ממש עבור מדינת ישראל"שהותנו בחו

  

וכיצד זה מתקשר לזמן שאנו מקדישים מעבר לשש השעות , מה שהיא צריכה לדאוגלבאשר למדינה ו

לפחות בחלק , להלן מספר פרטים על כיצד פועל חלק גדול מהמחקר בארץ הזאת, האומללות המדוברות

מעבר שש השעות " קצת ("ת הזמן שאנו מקדישים לעבודה שלנולשאלבזה גם אתייחס . מהתחומים

למעשה שולחים אותנו לגייס , מעודדים, ומתוכה המוסדות להשכלה גבוהה, המדינה. )המפורסמות

וצריכים לעבוד המון זמן , אבל צריכים לעבוד בשביל זה, הכל טוב ויפה, עד כאן. משאבים למחקרים

 –מאז שזכותי ,  מקדיש למטרה הזאת– כבורג קטן במערכת – אישית אינני יודע כמה זמן אני. בשביל זה

אם אין מחקר אינני , אם לא אשיג תקציבים אין מחקר. חייב אותי לעשות כן כמרצה בכיר –ובעצם חובתי 

, סופית-ניירת אין, התקשרויות: הזו מערכת שאף אחד לא יכול להבין אותה אם הוא לא התנסה ב. קיים

 הפן העצוב של כל זה הוא .'וכו'  וכובירוקרטיה, וש אחרי תורמים וקרנות מתאימיםחיפ, גיוס אנשים

תלמידי , יהיה כסף לעוזרי מחקר, מקבלים או לא מקבלים את התקציב הנכסף, וטוטו שמלווה אותה

- בשנים האחרונות כל הוצאה ולו הטריביאלית ביותר מכוסה על'? וכו' ימי סקר ומעבדה וכו, ציוד, מחקר

טוב שלא גובים כסף עבור . ל" שאני מגייסים מחוץ לאוניברסיטה וברוב המקרים בחוקרנות מחקרידי 

 מזמננו מוקדש להכנת 50%-ש, מרתוהבדיחה המתהלכת בין עמיתיי א). עדיין(מים וטלפונים , חשמל

א אם זה ל. או להתווכח עם הקרנות הללו/ הנותרים להודות ו50%הצעות מחקר ובקשות לקרנות ואילו 

  ...אפשר היה אפילו לחייך, היה עצוב

  

מה שאני עושה כבר למעלה ( מה נותר לי לעשות מלבד להצטדק –  וזה רק על קצה המזלג–לאור כל אלה 

  .רבותיי המסיתים ברצח אופי ובחוסר אחריות ציבורית/ולהאשים אתכם גבירותיי)  שנה30 –מ 

 . לכתוב דברים כאלהשלא נצטרך בעתיד, בעיקר עבור דור ההמשך, תקווה אני


