
 סדר יום של פרופסור 
 

כי באמת לא השתנה הרבה בחברה הישראלית , לצערי, מעיד" דה מרקר"המאמר של טל לוי ביום ב
ייזכר גם במספר אמרי ,  שנים12שהיום אנו זוכרים את הרצח הנורא לפני , ל"יצחק רבין ז. במשך השנים

וזכור לי , קשר ליורדים מן הארץבה" נפולת של נמושות", בהקשר לרמת הגולן" פרופלורים", כגון, שפר
אז , אז אם הוא אמר זאת, נו.  שעות בשבוע6גם שבהזדמנות מסוימת אמר שפרופסורים עובדים רק 

  . לפרסם זאת" דה מרקר"בטח מותר גם לטל לוי לומר זאת ולעיתון 
  

אז . שובתיםחברי הסגל האקדמי , כידוע, היום.  שנים באקדמיה34כבר , 63בן , אני פרופסור מן המניין
 הייתי יכול ללכת –יום רביעי הוא דווקא אחד מימי ההוראה שלי ,  כן–מכיוון שאינני מלמד , לפי טל לוי

והנה מה שעשיתי , אבל לא הלכתי לים ובמקום זאת נשארתי בבית). אכן היה מזג אויר נעים(לשפת הים 
  .היום) ועוד אעשה(
  

תוך כדי קריאת עיתון ) ?לא, מור על כושרצריך לש( דקות רכיבה על אופני הכושר שלי 40 )1
  ומאמרו של טל לוי" הארץ"

 שעות כתיבה ועריכה של בקשה למענק מחקר אותו אני מתכוון להגיש לקרן הלאומית 4-כ )2
 למדע

 דקות עם תלמידה אשר עשתה בחינה בקורס מן השנה שעברה במועד מיוחד 15-שיחה של כ )3
 עקב סיבות אישיות

  דקות בענייני החוג שלי45-שיחות עם קולגה במשך כ )4
התכתבות עם קולגה באוניברסיטה אחרת בקשר לחוות דעת שביקשתי ממה על הצעת מחקר  )5

ר וועדת תלמידי דוקטורט של "עשיתי זאת בתוקף תפקידי כיו(לדוקטורט של תלמידה שלנו 
 )ישנן גם וועדות שבהם אני וחבריי משתתפים, טל לוי,  כן–החוג שלנו 

שהוגשו לי לאחרונה )  עבודות25מתוך (י לקריאת שתי עבודות סמינריוניות  שעות הקדשת4-כ )6
כולל כתיבת , קריאת כל עבודה מצריכה כשעתיים(כחובות של תלמידים מן השנה שעברה 

 )הערות מפורטות
  

, כן, אה. עוד מעט אלך לראות חדשות בטלוויזיה ובוודאי אשמע מפי כתב זה או אחר על מצב השביתה
, כן... ויותר מאוחר בערב בודאי אקרא איזה מאמר או פרק בספר..  ה היום ולכן לא לימדתיהייתה שבית

 !גם קריאה היא עבודה של איש אקדמיה
  

פוגש , כמובן שאילו היו מתקיימים לימודים אז גם הייתי מלמד. שביתה או לא שביתה, זהו יום די טיפוסי
לא רק , י נוחיותם"עפ,  כי הם עובדים בשעות גמישותחברי הסגל האקדמי לא דופקים שעון. 'תלמידים וכו

רק אנשים שמסוגלים לקבוע לעצמם את . במעבדות וכדומה, בספריות, באוניברסיטה אלא גם בבית
, מהנה, מעניינת, זוהי עבודה נפלאה. יעדיהם ותוך משמעת עצמית לבצע אותם יכולים לעבוד באקדמיה

  . שעות בשבוע6-יי ואני עובדים יותר משחבר, טל לוי, ואין לי ספק. אך גם קשה
  
  
  

 עקיבא כהן' פרופ
  החוג לתקשורת
  באבי אוניברסיטת תל

  


