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 ן חשבו עלהבדיחה היאהבעיה היא שבתיאטרון הזה . היא מופע של תיאטרון האבסורד שביתת המרצים באוניברסיטאות
 .הכלכלי והתרבותי, המדעיעתידנו חשבון ל עהציבור ו

 
אני מניח שמדורי .  עובדים רק שעות בודדות בשבועפקידי האוצר ומספר עיתונאים טוענים שהמרצים :ראשוןאבסורד 

 דקות בשבוע ומבקרי המוסיקה יתלוננו 80 או 40אביב עובדים רק -הספורט יציינו ששחקני הכדורסל של מכבי תל
אינם ומערכת הביטחון מדעני מכון ויצמן , לפי ההיגיון הזה.  במשך חלק מהקונצרטמתבטלשהמתופף בפילהרמונית 

 .ל"חובו דשיעב. כי הם אינם מרצים בכלל, כרצריכים לקבל ש
 

אף אחד לא מגלה לציבור שבאוניברסיטאות נהוג  .כךהאוצר דורש שכר דיפרנציאלי והמרצים מתנגדים ל: שניאבסורד 
במידת הצלחתו , בקצב קידומו על בסיס איכות בלבד, שכרו של כל מרצה תלוי בדרגתו.  שנה25שכר דיפרנציאלי מזה 

בהיקף התפקידים , בהיקף המענקים, במספר התחרויות בהן זכה, יות ובינלאומיות לקבלת מענקי מחקרבתחרויות ארצ
בסיימו תפקיד ניהולי ברוטציה , המרצים הם גם הסקטור היחיד בו אדם יורד בשכרו לעיתים קרובות. הניהוליים שלו ועוד

 .או כאשר מסתיים מענק מחקר שלו
 

, אבל זה חוסך כסף רב למדינה, זה נכון וזה לא טוב. רצים המלמדים בכמה מקומותהאוצר טוען שיש מ: שלישיאבסורד 
 מרצים  מאותגיוס? אז מה בדיוק רוצים פקידי האוצר. משתכר הרבה פחות ממה שהיה עולה מרצה נוסף" חלטוריסט"כי 

 ? במשרה מלאהנוספים
 

כאשר . ע בלתי מוסברת או אירוע חדשני ומפתיעכאילו זו תופעת טב" שחיקת השכר"כולם מתווכחים על : רביעיאבסורד 
מדי . בדרגה, פחות או יותר אוטומטיות, יש עליות, עובדים משתייכים לארגון שיש לו סולם שכר עם דרגות ממוספרות

, יש גם תוספות ותק. כלפי מעלה" זוחלים"בראש הסולם ותוך שנים ספורות כולם ) או דרגות(כמה שנים מוסיפים דרגה 
קיימת , גם אם סולם השכר קבוע וגם אם אין הסכמי שכר חדשים. ועודהשתלמויות ועבור תארים אקדמיים תוספות 

קידום , אין קידום אוטומטי,  ארבע דרגותתמיד רקאצל המרצים יש . משמעותית בשכרו של העובד הבודד" זחילה"
 .   ובמקרה הטוב ביותר אפשר לעלות בדרגה שלוש פעמים במשך החייםהוותק מינימאלי

 
 . בעיהנוצרה ש מגליםכולם, לעולם אינה משתנהש סוגיה התעלמות מים שלאחרי שנ, רופעם בעש: חמישיאבסורד 
 לא מפני שמישהו ,"שחיקה"נוצרת  .בזריזות מפתיעה" זוחלים"לאט בעוד ששאר העובדים במשק " זוחלים"המרצים 

 בשלב זה מסכימים כולם שיש שחיקה .אלא משום שמבנה השכר שלהם הוא כזה, שונא את המרצים או מקפח אותם
, ים שהם בוגרי המגמה לחשבון בבית הספר היסודייבמקום להושיב אדם או שנ. ומתחיל ויכוח אריתמטי על ממדיה
איוולת בדבר שעות עבודה ספורות בשבוע  כל דברי הנשמעיםונוצר ערפל קרב סמיך , ולבקש מהם לקבוע את העובדות

 .ושכר דיפרנציאלי
 

, שאינם עובדי מדינהבכירים המורכב מפרופסורים ואנשי משק , ת"ות, המדינה הקימה גוף מיוחד: ששיאבסורד 
ת "אולם ראשי ות? מי מוסמך יותר מגוף זה לפתור את הבעיה. ושתפקידו לתכנן ולתקצב את המערכת האוניברסיטאית

 .כל היודע דבר על מקום הימצאם מתבקש להודיע לבית הדין לעבודה. מייד עם פרוץ המשבר, כנראה לחדר האטוםנכנסו 
 

ראשי האוניברסיטאות חסרי . ת במקלט"ות. מפתחות הקופה בידי האוצר. ובצדק רב, כועסיםהסטודנטים : שביעיאבסורד 
שתי . ו פסל שלושת הקופים או לנסות לפשר בין הניציםלנהוג כמ, להתפטר: רק שלוש אפשרויות עומדות בפניהם. אונים

 .  שינייםאין לויחיד שגורם ה אפשרית כאשר המפשר הוא האינההאפשרויות הראשונות לא יועילו לאיש והשלישית 
 

או שבסופו , יפסוקערוך חישוב נכון ואו שיושיבו מישהו שי: 1994- וב1983-כמו בשני הסיבובים הקודמים ב? הפתרון
 את ידע יהיה המשבר הבא עם דור חדש שלא 2020 שאר המשק ייגרר ובשנת .תשלם כפליים ובר המדינה תיכנעשל ד

 .השחיקה
 )1994- וכנשיא מכון ויצמן ב1983-ת ב"ר ות"הכותב כיהן כיו(

 


