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, פקיד או ממונה מטעם האוצר, " שעות עבודהששעבור  ₪ 26,000פרופסור מן המניין משתכר "כדי להכריז 

הדיוט או פשוט , או בור\ביודעין ו-שקרן, חייב להיות אוויל גמור, תרבות אחר או עצמאי לגמרי-או מחריב

גם  , והידעכי רמת ההשכלה יורדת, ביטוי אכן לא מוכר לרובםה. טרפסםיאחד מאלה המעוניינים לשקול למ

בשאר . שש שעות בשבוע" רק"ואמנם מלמד , פרופסור מן המנייןאכן אני . בגללם . פוחת והולך,בעברית

שלא , שקוצץ בגלל מדיניות ממשלה, המפואר, בחוג לאמנות התיאטרוןכשישים שעות שבוע העבודה שלי 

אני מבלה ,  תל אביבבאוניברסיטתבפקולטה לאמנויות , נות אותה כהוא זההתרבות ולא האמנות מעניי

, חברייכמה מהם , ל כמה מעמיתיי לחרוץ גורלם שההאמורנויים יעדת מאחת מהן היא ו. עדותארבע ו-בשלוש

לקבל כדי מטפל באדמיניסטרציה מסובכת  ;נים"שאינו מאפיין פקידים ויחצ,  בעיוןאת מחקריהםקורא ו

כדי איכשהו . די מחקרועדה אחרת היא ועדת תלמי. המון עבודה. ל"חוממחוקרים בארץ וורם עבהמלצות 

עשרות עבודות לקראת התואר ,  רבזמןתובע זה גם רצוי בעיון ו, עלי לקרוא, לשרוד את המשימה הזאת

השכלה גבוהה ל משיגים בדרכים קלות יותר ממוסדות "הנ הממשל פקידישחלק מ, PHD או MAהנכסף 

עוד ועדות  .שישראל מתרחקת ממנה משנה לשנה מדאיגה, יותר ומקפידים פחות על רמה אקדמית" חיםנו"

, ובדומות להתרבותית משמשים בה -ל ממשלה אנטיורבים מחבריי הפרופסורים האומללים ממניינה ש, שאני

 –להוציא מתוק מעז ולעצב תכניות לימוד שהן רכים מייגעות להתארגן איכשהו מנסה בדה, היא ועדת הוראה

עצמה \עצמו'  שצריך הפרופאזכיר גם עבודות סמינריוניות.  גם אטרקטיביות וגם אקדמיות באמת–איזה פלא 

פעם קראו עבודות ו, תלמידי מחקר ברמות שונותשהם , גם באסיסטנטים) "הם" הבגלל(כי מקצצים , לקרוא

 ועתה נגזר גורל המוכשרים בהם לחפש בינתיים למדו משהו בעצמםו, של תלמידים ברמה בסיסית יותר

כדי שלא נחזור , קורסים לעתידצריך גם לתכנן . !)הברחת שכל? "בריחת מוחות("ל "לימודים ועבודה בחו

, עם תלמידיםסדירות ואישיות פגישות  לקיים ,ואנחנו עושים זאת, חשוב. דינוזאורים שכמונו, תמיד על עצמנו

בעיני פקידי האוצר ושליחי יחסי הציבור , ודאי, מוזר. את אווירת הלימוד ורצינותובאמת קובעות , בעצם, ןשה

וגם זה מעבר , כל אחד ואחת בתחומו, שאפילו ודווקא פרופסורים מן המניין ממשיכים לחקור, הרמאים שלהם

, בארץ ומחוצה לה,  חלק ניכר ממחקריהם הם מהעידית שבעידית–מוזר עוד יותר . "שש שעות הוראה"ל

נעים יותר להיות ודאי מכניס יותר כלכלית ו, קל יותר. במדעים המדויקים, במדעי הרוח והחברה, באמנויות

פרופסור מן " דברו או איש יחסי הציבור של המסע האווילי והמרושע הזה נגד יעושאחד מ, פקיד בכיר באוצר

 -  ולכתוב על –כדי לראות , בערב לתיאטרון) ן מאליועייף מהגנה על המוב(לעתים קרובות אני הולך ". המניין

      .   איך כנפי הדמיון מפגרות אחרי רגלי המציאות המטומטמת הזאת

  

     שמעון לוי


