
  נדרש חזון ומנהיגות על מנת לשנות סדרי עדיפויות, הוא העתיד" שאלטר"כשה
  

כותרות בעת האחרונה בעיתונות קושרות בין זמן ההוראה לרמת השכר של המרצים 
כתבות תגובה חידדו כי עיקר עיסוקו ותפקידו של פרופסור חוקר במוסד . באוניברסיטאות

ואלה הם אשר דוחפים את , הנחיית סטודנטים ומחקראלא , אוניברסיטאי אינו ההוראה הפרונטלית
הייתי מעוניין ללבן את נושא השכר ותנאי , מכיוון שנקודה זו הובהרה. החברה והכלכלה קדימה
  . וחברות ציבוריות אחרות, בנק ישראל, העבודה לפי מבחן האוצר

  
י התחרות ל חברה ציבורית נקבע לפ"או מנכ, בכיר בבנק ישראל, ל באוצר"שכרו של מנכ  

שיקול זהה יש להפעיל . כך שומרות חברות ציבוריות ומשרדי ממשלה על איכות מנהיגיהן. בשוק
ברור שהחברה היתה . בשעת קביעת השכר למדענים אשר יובילו את המדינה והמשק למילניום הבא

או את שכרו של דיקן פקולטה לזה של , נשכרת לו היינו מצמידים את שכרה של מנהלת בית ספר
  . ל חברה ציבורית או מנהלת בנק"מנכ

  
עושה רושם כי שכרו של עובד במשק הישראלי נקבע לפי פוטנציאל הנזק בטווח המידי של   
ומומחיותם תביא שוב , משחק ההצמדות ומדידת השחיקות הינו המומחיות של אנשי האוצר. עבודתו

ת ירידה חמורה ברמת כל זאת בשע. כנראה להפסקת השביתה תוך שמירה על הקופה הציבורית
הבעיה דורשת התערבות פוליטית ולא הכרה בשחיקה יחסית זו או . המחקר וההשכלה במדינה

בוגר דוקטורט של הפקולטה למדעי המחשב או הנדסת חשמל אשר אך יוצא : הנה העובדות. אחרת
מסלול  בקינסו, או יותר נכון היחס, ההפרש. לשוק משתכר יותר משכרו של הדיקן בפקולטות אלה

הדבר הופך את . וזאת לפני תפקידי ניהול) 300%( על למכפלה משולשת המחקרי סולידי בתעשיי
החוקרים יכולים לעשות לביתם על ידי יעוץ , נכון. תהליך גיוסם של חברי סגל חדשים לבלתי אפשרי

ומבטיח כי חוקרים ,  השכרתהדבר מצמצם אך במעט את בעיי.  והוראה חוץ אקדמיתהבתעשיי
ואולי מסביר את הדלילות היחסית של ,  במקום במחקרתירים יעסקו בהישרדות והוראה אינטנסיביצע

  . הישראלים בין מקבלי הנובל היהודים
  

והנדסיים דורשים השקעת , םפיסיקליי, ביולוגים-רפואיים, מחקרים בנושאים חישוביים  
 של חוקר באוניברסיטה תקציב המחקר. משאבים כלכליים שכיום מופנים לערוצים אחרים בארץ

הידע משיפוט בקשות מענקים ( לעומת עמיתו הישראלי 100ב הינו פי "ציבורית מובילה בארה
 מזה של 5שכרו של חוקר באוניברסיטאות ציבוריות מערביות הינו כפול ואף פי ). ב ובארץ"בארה

  . עמיתו הישראלי
  

חלק גדול של האוניברסיטאות . המדע הינו בבסיסה של המדינה ונכון לו מקום חשוב בעתידה  
. והיוו ומהוות אבן שואבת לאיכות ובסיס להקמת חברה מודרנית, בארץ קמו לפני הקמת המדינה

הבקשה לא נפלה על . ביקש את שטח המדינה לעמו מהבריטים, נשיאה הראשון של המדינה, ויצמן
בחיפה . מת העולם הראשונה ערלות ולו רק בזכות הישגיו המדעיים אשר עזרו לבריטים במלחםאוזניי

. חושי בתים בעיר לחוקרים מובילים אשר הצטרפו לשורות הטכניון-העניק ראש העיר הראשון אבא
  .אכן יש מנהיגים המשכילים להבין כי בלי מחקר וחוקרים מובילים אין קידמה ועתיד

  
ינו השביתה של החוקרים ה" מפסק"אך מעבר לכך , השביתה הנוכחית אכן דנה בנושא שכר

פקידי . ערפל הבורות מאפיל על העתיד, באין מחקר. אותו קשה לראות ללא חזון מדינאי, העתיד
על מנת להכיר . והם עושים את עבודתם, האוצר אמורים בתוקף תפקידם להגן על הקופה הציבורית

חייב ראש הממשלה להתערב ולשבור את חוקי , וההשכלה הגבוהה, המחקר, בחשיבות החינוך
אך זהו תפקידו של ראש . זה כאב ראש אשר דורש אומץ, כן. ניגוד לעצת פקידי האוצרהמשחק ב

באין מנהיגות , כמו בכל חברה. הראשות המבצעת במדינה אשר חרטה את המדע והדעת על דיגלה
עורכי הדין והפקידים הבחירים ימשיכו לבצע את תפקידם , הקובעת סדרי עדיפויות ברורים ונכונים

  .  אשר יוביל לאובדננו,  הקייםןע את הקיפאובמומחיות ולקב
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