
   המרצים והתרבות העיתונאיתעבודת
  
  

. לסגל האקדמי היא מן המפורסמות, "הארץ"העיתון הכלכלי של , The Markerעוינותו של 

אל גל ההתקפות של מרב ארלוזורב לפני חודשים אחדים על התנגדותם של המרצים 

למסקנות ועדת שוחט שניסו לקעקע את יסודות החופש האקדמי ולהפריט את המחקר 

  . ח בחודש לשש שעות עבודה" אלף ש25- ה"סנסציית" הצטרפה עתה טל לוי עם ,המדעי

כל פעם שעולה לדיון מעמדם ושכרם של . השקר הפופוליסטי הזה אינו בבחינת תגלית

 הכלכלה החופשית והלוחם הבלתי מתפשר אביר, המרצים נמצא העיתונאי התורן

טל .  הסיפור העבש הזה מן הגנזך שמוציא את,בבזבזנות הבלתי נסבלת של האינטליגנציה

. יבושם לה; החליטה להצטרף למספרי הסיפורים האלה)   באוקטוברThe Marker ,24(לוי 

וחוסר היושר העיתונאי ) כרחישוב גובה הש( אינו העיוות המספרי דאבל מה שמטרי

אלא התרבות העיתונאית , ) המרצהראה הפרונטאלית כמרכיב הבלעדי בעבודתראיית ההו(

  . ר עומדת מאחורי פרסומים כאלהאש

ישראל אינה המדינה היחידה אשר הרפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה שלה עומדת זה 

ההוצאות האדירות , בעיות השחיקה של המערכת. מספר שנים על סדר היום הציבורי

התחרות הקשה עם האוניברסיטאות היוקרתיות בצפון אמריקה ובריחת , שהמחקר דורש

. בעיקר באירופה,  בעיות אלה הן נחלת מדינות נוספות–ם ומוכשרים אליהן חוקרים צעירי

הבעיה עומדת על סדר היום , זו שבחרה לאחרונה את ניקולה סרקוזי לנשיא, צרפתב

כמי , י את קברניטי המדינה וסרקוז מטרידמצבן של האוניברסיטאות. ותהבמלוא חריפ

מנסה לקדם רפורמה מקיפה במערכת  שסחפו אותו אל ניצחונו שהציפיות לרפורמות הן

  . החינוך בצרפת

המרצים " שנקרא תחקיר" לה מונד"ם היומון הצרפתי החשוב  באוקטובר פירס13-ב

כי המרצים , תקף העיתון את העובדה, בין היתר. מה בחינוך הגבוהועסק ברפור" בחזית

,  נשמע מוכר. שבועות בשנה בלבד32 ,ות בשבוע שע6 יטאות הצרפתיות עובדיםבאוניברס

עיים שלאחר מכן התקבלו במערכת העיתון תגובות לאין ספור שתקפו את ובבש? הלא כן

 בלבד  שעות פרונטאליות6מרצה אמנם מלמד : חלק מהתגובות מוכרות.  עמדת העיתון

. דיקת עבודות הסטודנטים שעות רק על הכנת השיעורים וב18  עוד עליהן יש להוסיףאבל

שחלק מרכזי מזמנם הם צריכים , ק מרכיב אחד בעבודת המרציםההוראה היא ר, וכמובן

שבועיות הנהוגות במיגזר ה שעות העבודה 35- זה הרבה יותר מ.להקדיש למחקר ולכתיבה

גד שדרי הרדיו או האם נכון יהיה לטעון כנ, תגובות נוספות שאלו .הציבורי בצרפת

ם מאחורי המיקרופון או מול ן בו הם יושביהמז, הטלוויזיה כי הם עובדים רק שעה ביום

או שהעיתונאים עובדים רק את מספר השעות שהם ? המצלמה ומגישים את תכניתם

  ? מקדישים לידיעה בה כמה עשרות המילים המופיעה בעיתון

לא זו בלבד " לה מונד. "עיתונאיםות ואיש מעולם לא העלה אותן נגד הטענות אבסורדי

העורכת האחראית . יו על התחקיר שפירסםאלקבץ רחב של הטענות שהגיעו ישפירסם מ



" לה מונד"כולם מבקשים מ: "על תגובות הקוראים בעיתון פירסמה את התגובה הבאה

היא מוסיפה ואומרת כי מן הראוי ". והנה עכשיו עשינו זאת. לתקן את הטעות הזו

לה  (". את כל נושא מצב ההשכלה הגבוההשהעיתון יחזור לבחון בקפדנות רבה יותר

 The האם מישהו מצפה מעורך :הנה לנו תרבות עיתונאית אחרת).  באוקטובר27, "נדמו

Markerלתגובה מסוג זה  ?   

  

  האוניברסיטה העברית, ר דניאל בלטמן"ד

  אוניברסיטת בן גוריון     , רנה פוזננסקי' פרופ

  


