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 אירוע שאין לו תקדים היסטורי –להתבטל ' מחרתיים עלול סמסטר א. מחרתיים כבר יהיה מאוחר מדי
ם תאבד שנת לימודים שלמה מחרתיי. אף כי יש לו תקדים בכמה מדינות אפריקניות, באף מדינה מערבית

מחרתיים יתבשרו שלושים אלף נרשמים חדשים שיצטרכו לדחות את . ליותר ממאה אלף סטודנטים
ספוג נזק והמשק י,  מיליארד שקלים3.7מחרתיים יספגו האוניברסיטאות נזק ישיר של . לימודיהם בשנה

. יל שלמה אל שוק העבודה מעיכוב של שנה ביציאתה של קבוצת געקיף של עשרות מיליארדי שקלים
  .עלולה מדינת ישראל להודיע שהיא מוותרת על ההשכלה האקדמית, חלילה, מחרתיים

נשאל . נשאל אותה בשם המרצים. מותר לשאול שאלה אחת, רגע לפני שיהיה מאוחר מדי, אבל עכשיו
העיטורים ובמבול , גאים בפרסי נובלההישראלים מיליוני נשאל אותה בשם . אותה בשם הסטודנטים

ובעוצמה הטכנולוגית ותפארת ההגות שהשפיעה האקדמיה על , ובמחקרים פורצי הדרך, םהבינלאומיי
, אדוני ראש הממשלה: נשאל אותה בשם כל היראים מפני מה שעלול להתרחש מחרתיים. החברה שלנו

  ?מדוע אינך מתערב
 –מונים מטעם הממשלה  המ–שלושה חודשים שבהם פקידי האוצר . שלושה חודשים נמשכת השביתה

 לחשוב שהפקידים האלה קל ונוח. מציעים הצעות ונסוגים מהן, מזלזלים במרצים, מתעלמים מהמרצים
לפקידי האוצר השקפת עולם מגובשת של קפיטליזם צר . ולא היא', אובייקטיבית'מייצגים איזו תפיסה 

הם מעוניינים . ובוז עמוק לאקדמיה, עתיד מבטיח בתאגידים שאותם הם עתידים לשרת עם פרישתם, וציני
כמו מחשבת , רווחיות-קולטות הבלתיהם מעוניינים לחסל את הפ. לפרק את ועדי העובדים של המרצים

הם מעוניינים להעלות את שכר הלימוד באלפי שקלים לשנה . פיסיקה עיונית או ספרות ערבית, ישראל
  .ולגזול ממאות אלפי צעירים ישראלים חסרי אמצעים את האפשרות להתקדם בחיים

יש יותר מדי . "קדמיהפקידי האוצר אפילו לא טורחים להסתיר את יחסם האמיתי לא, למרבה התדהמה
ומי . יוסי כהן, המשנה לממונה על השכר באוצר" פוליטיקה"אמר לפני חודש בתוכנית , "מוחות במדינה

הוא ודאי לא .  הוא ודאי לא יהיה מוטרד מבריחת המוחות האלה–שחושב שיש יותר מדי מוחות במדינה 
  .יהיה מוטרד מהאסון שעלול להתרגש על האקדמיה מחרתיים

, אדוני ראש הממשלה, אותך. והם אינם חייבים בדין וחשבון לאיש, ת פקידי האוצר איש לא בחראלא שא
בחרו אותך על יסוד הבטחה שתחזק את . בחרו אותך על יסוד הבטחה שתחזק את החינוך. דווקא כן בחרו

ים בחרו אותך כדי שבשעת משבר שנוגע למאות אלפי אזרח. עוצמתה הטכנולוגית והרוחנית של ישראל
 זה הזמן –זה הזמן להתערב , מר אולמרט. מחרתיים כבר יהיה מאוחר מדי. תפעיל את כל כובד משקלך

  !להציל את הסמסטר
 


