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  ??של מי האוניברסיטה הזו לעזאזל : על שביתת המרצים

  

כיצד צריכה מציג עצמו כמי שיודע המשרד האוצר על פקידיו מצד אחד  עומד בשביתת המרצים

ערב רב של תמימים שאינם כ,  במקרה הטוב, עומדים עובדים הנדמיםלהיראות אוניברסיטת מחקר ומנגד

  . שדוד את הקופה הציבורית הבאה לופקרתחבורה מ כבמקרה הרעומבינים 

האוצר . ניבטת מכל דף ובעיתונות העת האחרונההעמדה היהירה של פקידי האוצר היודעים כול 

בפני עמדה יהירה כזו גם עמדו המורים לפני . דורש שינויים מבניים באוניברסיטאות לפני שיתרצה

אך מה לו לאיש .  וכך יקרהאמרו להם שאם לא יתכופפו ויישמו את הרפורמה אז כך. שבועות בודדים

 מנהלת את חיינוזו האוצרית ההיהירות ה?  תרבות אקדמית שנבנתה במשך מאות שניםה שלאוצר בהבנת

מפריטה את החברה ישראלית ב. שהסירה מעל עצמה אחריותחברה ו מרכזבנויה על מודל חברתי שב

ת פרטיות קמות בצל  משטרו,החלש מושלך לצידי הדרך לחסדי הפילננטרופ המזדמן עצמה לדעת

מערכות בית ספריות פרטיות פורחות ליד מערכת חינוך , תקציבים מתרוקנים של משטרת ישראל

הפרטית האחריות רפואה ציבורית הפכה לאח המגודל העני והמפגר של הרפואה  והממלכתית קורסת

ה של החברה זו שהייתה פאר היציר. כך גם לגבי האקדמיה הישראלית. ידבנו ליבםאלה שאל  עוברת

.  ולמי אכפת-נוספו אלפי סטודנטים,  תקנים800קוצצו . שק החבטות של פקידי האוצרהפכה להישראלית 

 אין אחרת -ברירה לא הייתה אך. הדיון האקדמי באוניברסיטאות הוחנק על ידי יישום מסקנות ועדת מלץ

  . תקציבים

בשבועות . ערך כלכלילא  ותרבותי-ערך חברתימחקר אקדמי חופשי בתחומיו השונים הוא 

אם ההנחה היא ש.  למשק ולכלכלהתרומתן השוחרים את טובת האוניברסיטאות אודות כותביםהאחרונים 

הגדיל .  אזי ישתכנע ודברים יבואו על תיקונם– תרומתן הכלכלית של האוניברסיטאותיובהר לשומע 

יבר על אימוץ מודל  ד28.11.07 ב במאמרו בדה מרקר. ר שלמה קליש"לעשות בעניין זה הד

לא אכביר מילים על מדוע . כמזור לחוליי האקדמיה הישראליתדוגמת הרוורד וסטנפורד כאוניברסיטאות 

שואל . אבל בעניין אחד אני מבקש להרחיב. א"בהכרח נכון לאוניברסיטת תאינו  שמתאים להרוורד מה

הוא מייד ". ?ומה לגבי התחומים האזוטריים כמו הגנים התלויים של חמורבי:"שלמה קליש בכתבתו 

 מהותה שלכאן נעוץ חוסר ההבנה לגבי ". אלה בוודאי ימצאו תורמים שהתחום יקר לליבם" מוסיף ועונה 
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 ייעלם מחקר הגנים התלויים מתוך?  לא ימצאו תורמים לענייני חמורביואם. יבוריתמערכת אקדמית צ

  ". אין צורך - אין שוק": משיבים ההפרטה אני כמעט שומע את כוהני ?האוניברסיטה

 בנוסף. לשמר את חקר הגנים התלויים של חמורבי. אוניברסיטה נועדה בדיוק לעניין הזהאבל 

 בראש ובראשונה מוסד חברתי שבו צריך להתקיים חיפוש יברסיטה היא אונלהכשרת רופאים ומהנדסים

בדיוק כפי שתיאטרון ומוזיאון הם תכלית קיומם . ידע לשם ידע על ידי אלה המוכשרים ביותר לעשות כן

של הלימוד כתכלית עצמו היה מקור גאווה דגל ה.  כך אוניברסיטה-ואינם אמצעי למטרה כזו או אחרת

 בחברה הישראלית גוללנו את הדגל הזה לקרן זווית ופרשנו אך היום. משך אלפי שניםוכוח בעם היהודי ב

  .  אוניברסיטאות כשמן על גלגליו של מנוע הכלכלה החופשיתשלדגל אחר 

ללא מחקר חופשי שרגליו אינן נוגעות בקרקע המציאות אוסיף ואומר שלפני שיתייגו אותי כמי 

הא בהא .  פריצת דרך בתחומי המחשוב או הרפואהשסופומצויין מחקר  איןומצויין אודות גני חמורבי 

זהו הערך המרכזי המתנוסס על דגלה . הוא איננו אמצעי. מחקר חופשי לשם הוספת ידע הוא ערך.  תליא

  . של אוניברסיטת מחקר ראויה באשר היא

.  ערכיזהו דיון. המשבר הנוכחי במערכת ההשכלה הגבוהה איננו דיון כלכלי. בזה לב העניין

כבר שנים שהשרים שותקים נוכח קריסת , אבל. בעניינים הערכיים צריכים לעסוק אנשי מדינה

 . האוניברסיטה הציבורית והם שותקים גם עכשיו


