
  עשירי האקדמיה
  

בנושא " דה מרקר"זעקה כותרתו של מאמר השער של "  שעות הרצאה בשבוע6- אלף שקל ל25         "
הבטתי  !  ומצאתי את עצמי בכותרתוו של יוםפתחתי את העיתון בבוקר. שביתת חברי הסגל האקדמי הבכיר
 שעת עבודתו שכר, לצערי.  שקל לשעת עבודה1,000 המשתכר מעל ,במראה וניסיתי לזהות את בר המזל

עשרות שעות של הדרכת כולל שבוע עבודתי . כותרתשב האיש שניבט אלי היה רחוק ביותר מהשכר של
כתיבת בקשות , כתיבת מאמרים, קריאת הספרות הענפה בתחום מחקרי, סטודנטים ומשתלמים במעבדתי

שיפוט , יטה ובמוסדות אחריםהשתתפות בוועדות שונות באוניברס,  ודיווחים לקרנות המממנותמענקים
 שעבור כל שעה שלה , שהוזכרה בכותרת,הוראהאותה ו, מאמרים ועבודות מוסמך ודוקטור, הצעות מחקר

צנוע , לבסוף, שכר לשעת עבודה שערכתי לעצמי היהה חישוב . בביתיש להשקיע מספר שעות הכנהבכיתה 
  ...למדי

הם מהווים את עמוד השדרה של . קר אינם רק מורים     חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות המח
המחקר המדעי הינו אחד הכוחות . י למדנותם וחקרנותם"המונע ומתקדם ע, המחקר האקדמי בארץ

של  היקרים ה  אחד ממשאביהוא.  החברה האנושיתה הערכית והחומרית של התקדמות מאחוריהמרכזיים
הכתבה קובלת על כך שלא ניתן . של החוסן הלאומי שלנווהוא מרכיב חשוב מאין כמוהו , החברה הישראלית

, למחקר מפוקח אין כל ערך. הדבר אינו אפשרי, אכן. י חברי הסגל האקדמי"על המחקר המבוצע ע" לפקח"
המאפשר לסקרנות , מחקר מדעי מבוסס על חופש אקדמי. כפי שלמדנו מדוגמאות אין ספור בהיסטוריה

בעבודתנו קיים גם מרכיב שאת תועלתו המיידית קל כי , עם זאת, ייןראוי לצ. המדעית לבוא על סיפוקה
משמש לרכישת ו  למשק הישראליםהזור, מטבע זרל הינם "מענקי המחקר שאנו מגייסים מחו: למדוד

ההופך , קבוצת מחקר אקדמית הינה מקום לימוד והכשרה. מוצרים ושירותים בארץ וליצירת מקומות עבודה
במשק בהמשך  הנקלטים,  למומחים ולחוקרים בשלים,שזה עתה סיימו את התואר הראשון ,סטודנטים
 הסיפוק למראה –ושכרו , עצומההשקעתו של חבר סגל אקדמי בחוקרים צעירים אלה הינה . הישראלי

  . שהפך למומחה מבוקש בתחומו, הסטודנט הצעיר
ובכל זאת נחזור , כבר נלאינו מלהסביר. דמירבות דובר בנסיעותיהם ובשבתוניהם של חברי הסגל האק       

שבו הוא לומד תחום חדש או שיטות , במהלכו שוהה החוקר במוסד מחקר. שבתון איננו חופשה: על ההסבר
השבתון הינם שכר דמי . או עוסק בכתיבת מאמרים או ספרים, יישם בקבוצתוהוא עתיד לשאותן , מחקר

, כאן המקום להזכיר. שבתוןבהישראלים  מרבית החוקרים יםצנוע יחסית ליוקר המחיה בארצות שבהן שוה
     . ל"נמוך בהרבה משכר עמיתינו בחו  - במונחים יחסיים ומוחלטים -ששכרנו 

. מתחת לכותרת המהווה מלאכת מחשבת של סילוף מגמתי" דה מרקר"      כתבה טועה ומטעה נדפסה ב
תהיתי על אמות המידה , ך כעיתונאי לשעבר א.לא נחשוד בעיתון אף בשמץ של כוונת זדון, כמובן

  .שמתחת ידם יצאה השגגה הזאת) ת( שהנחו את הכתבת ואת העורך,העיתונאיות
  
  

אקלר ש ס"הכותב הינו פרופסור במחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה בפקולטה לרפואה ע
        . א וחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים"באוניברסיטת ת

  
    
  
  


