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המשבר במערכת ההשכלה
הגבוהה בישראל
זה למעלה משנה שדוח שוחט איננו מיושם
במלאות שמונה חודשים (ב– 16במרס  )2008להגשת דוח
הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לממשלה
על ידי יו"ר הוועדה מר אברהם (בייגה) שוחט ,כתב נשיא
האקדמיה פרופ' מנחם יערי מכתב נוקב לראש הממשלה מר
אהוד אולמרט ,לשר האוצר מר רוני בר–און ולשרת החינוך
פרופ' יולי תמיר.
במכתבו התריע פרופ' יערי על מצב המדע וההשכלה הגבוהה
בישראל ועל אי–יישומו של הדוח:
“שמונה חודשים חלפו .ומה קרה מאז? התשובה הקצרה
היא ‘לא כלום' ,והתשובה הארוכה (והמדויקת) יותר היא
שתהליך ההידרדרות במערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר
המדעי בישראל הולך ונמשך .תחומי ידע שלמים הולכים
ונכחדים באוניברסיטאות והערכים של אינדיקטורים
מרכזיים ,כגון גיל ממוצע של סגל אקדמי ומחקרי ,יחסי
מורה-תלמיד ,גובה ההקצבות למחקר במחירי עלויות ,ועוד,
מצביעים על המשך ההידרדרות במערכת המחקר וההשכלה

הגבוהה .וזאת ,בשעה שממשלות בעולם כולו  -והדוגמאות
הן רבות מאוד  -מגבירות לאחרונה במידה ניכרת את היקף
התמיכה הממלכתית במחקר מדעי".
פרופ' יערי כתב עוד כי מכוח חוק האקדמיה ( )1961חובתה
“לייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי
בעלי חשיבות לאומית" ,ומחובתה זו של האקדמיה נגזר כעת
הכורח להתריע בפני הממשלה על התפתחות העלולה לפגוע
בעשייה ובמחויבות של מדינת ישראל לטיפוח הפעילות
המדעית ולקידומה.
ואכן ,כתב יערי“ ,ככל שנוקף הזמן הולכים ומתרבים הקולות,
הבאים הן מתוך האקדמיה והן מחוצה לה ,הקוראים לאקדמיה
להפעיל את סמכותה ויוקרתה ולהתריע על מה שנתפש על–
ידי כולנו כמחדל חמור ההולך ומתהווה לנגד עינינו .מועצת
האקדמיה דנה בעניין זה בישיבתה האחרונה ,והיא מילאה את
ידי להביא לידיעתכם בדחיפות את דאגתם וחרדתם של חברי
האקדמיה למול המתרחש (ונכון יותר :למול הלא–מתרחש)
בתחום המדע וההשכלה הגבוהה במדינתנו".

חורף גשום או חורף שחון?
האם אנו עתידים לראות עוד כלות וחתנים של פרס נובל בשנים הקרובות?
האם יזכו הישגי המדענים הישראלים להכרה עולמית בעתיד?
מאת אהרן צ'חנובר
בעשור השישי למדינת ישראל זכו ארבעה חוקרים ישראלים בהכרה החשובה ביותר שמעניקה
קהילת החוקרים הבין–לאומית למגלים ולפורצי דרך  -פרס נובל :הפרופסור דניאל כהנמן
(מאוניברסיטת פרינסטון ומהאוניברסיטה העברית בירושלים) זכה בשנת  2002בפרס הבנק
השוודי לכלכלה לזכרו של אלפרד נובל ,על שימוש בשילוב של מחקר פסיכולוגי ומדע הכלכלה

42
איגרת כסלו תשס"ט

מאמרים

בתוך כך ,ב– 14ביולי  ,2008יום השנה לדוח הוועדה הציבורית
לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,כינסו האקדמיה
וות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה
גבוהה) במשותף מסיבת עיתונאים לכתבי החינוך בבית
סוקולוב שבתל–אביב.
במעמד ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה קראו לממשלה
לנקוט צעדים כדי להציל את מערכת ההשכלה הגבוהה
ולפעול מידית ליישום דוח שוחט.

במסיבת העיתונאים השתתפו (מימין לשמאל) :פרופ' אהרן
צ'חנובר  -חתן פרס נובל וחבר האקדמיה; פרופ' מנחם יערי
 נשיא האקדמיה; מר אברהם (בייגה) שוחט  -לשעבר שרהאוצר ויו"ר הוועדה; פרופ' שלמה גרוסמן  -יו"ר ות"ת;
פרופ' יעקב זיו  -לשעבר יו"ר ות"ת ונשיא האקדמיה.

לצורך הבנת תהליך השיפוט האנושי ומנגנון קבלת החלטות
בתנאי אי–ודאות .שלוש שנים לאחר מכן ,ב– ,2005זכה עמיתו,
הפרופסור רוברט אומן (מהאוניברסיטה העברית בירושלים),
בפרס זה על מחקריו שהשתמשו בתורת המשחקים לצורך
הבנת תהליכים בין–לאומיים כמו סכסוכים ושיתופי פעולה
בין מדינות .ב– 2004זכינו הפרופסור אברהם הרשקו ואני
תלמידו (מהטכניון) בפרס נובל לכימיה על גילוי המנגנון
שבו משתמשים התאים החיים להחלפת חלבוניהם הניזוקים
והבלתי שמישים בחדשים .לתגלית זו חשיבות ניכרת בפיענוח
מנגנוני מחלות רבות ,ובהן ממאירויות ומחלות ניווניות של
המוח .התגלית משמשת את התעשייה לפיתוח תרופות
לריפוין של אותן מחלות.

לכאורה זוהי סיבה לשמחה בהישג שגם מדינות ותיקות,
גדולות ועשירות ממדינת ישראל מתקנאות בו .הידיעה כי
פרס נובל ניתן על הישגים שחולפים עשורי שנים כדי לבססם
ולעמוד על חשיבותם ועל תועלתם לאנושות ,מעוררת את
התקווה כי מדובר בתור המבשר את בוא האביב ,ובהסתמך
על היורה העתיר צפוי לנו חורף גשום :הישגי המדע הישראלי
יזכו בהכרה עולמית גוברת והולכת .האומנם?! חוששני שלא,
ובשל סיבות רבות ומצטברות נראה כי אנו עומדים בפני
חורף שחון.
חשוב להבהיר כי פרס נובל איננו מטרה בפני עצמה ,והוא
איננו בהכרח המשקף החשוב ביותר של הישגי עמים ומדינות.
על כן חשוב שאכן לא נראה בו מטרה אלא נחתור להישגים
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בחינוך ,במדע ובטכנולוגיה תוך שימורם והנחלתם של ערכי
רוח  -תרבות ,היסטוריה ודת  -ההופכים אותנו לעם עצמאי
במדינתו .פרס נובל הוא משני לאלה ויבוא כהכרה על השקעה
בכל התחומים הללו.
שאלה מרתקת היא אם חזרת העם היהודי לארצו וחידוש
הקוממיות הממלכתית לאחר אלפיים שנות גלות הקהו
את הגניוס היהודי .כרבע מחתני פרס נובל הם יהודים -
הישג מעורר פליאה לעם קטן ומפוזר ,למוד סבל ורדיפות
לדורותיו .עם זאת חלקם של מדענים ישראלים בקרב
הזוכים קטן הרבה יותר כאשר מביאים בחשבון את העובדה
שכמחצית מן העם היהודי נמצא בישראל .חשבון פשוט
מלמד כי חלקם של מדעני ישראל בפרס היה צריך להיות פי
עשרה לפחות ,כארבעים כלות וחתנים במספר.
לא ניתן להימלט מן השאלה המטרידה אולי ,שאין עליה
תשובה ברורה ,באשר לתפקיד הגולה ביצירת הגניוס
היהודי .האם הרדיפות המתמידות ,אי–היכולת לשבת
דרך קבע ובבטחה על קרקע יציבה ,ההסתתרות
מפני השלטון והפחד מפני הכנסייה  -הם
שהביאו את היהודי לחיפוש מתמיד אחרי
מקצועות ופרנסה שעיקרם ידע שניתן
להעבירו בראש ממקום למקום  -רפואה,
מדע ,משפט ,מסחר ולימוד תורה? האם כל
אלו הפכו את הלימוד וההשכלה לאּומנות
יהודית ייחודית והביאו אותם לרמה בלתי
מושגת על ידי אחרים? והנה הקמת מדינת
ישראל והגשמת החלום בן אלפיים השנה
הקהו את הצמא לידע ועשונו ככל העמים.
נוסף על עניינה של השאלה המרכזית והחשובה
הזאת חלו עם השנים שינויים פנימיים רבים
בחברה הישראלית :חברתיים ,פוליטיים ,תרבותיים,
לאומיים ודתיים ,מלווים בשינויים מקבילים באופייה של
ההנהגה ,בסולם עדיפויותיה ובדרך בחירתה והתנהלותה.
אל אלה חלחלו השפעות של התרבות המערבית אשר גרמו
יחדיו לדחיקת החינוך הערכי ,לדחיקת היצירה ,ההשכלה
והתרבות כערכים מובילים ,ואת מקומם תפסה תרבות
ההצלחה הכלכלית ,הבידור והספורט ,ואלילי היום אינם
מצויים עוד בהיכלי תורה אלא במגרשי הכדורגל ובחדרי
ההשקעות.
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הדרך הארוכה המוליכה אל פרס נובל ,ההשקעה הדרושה
להשגתו ,התרבות העמוקה העומדת מאחוריו  -שהיא
תרבותו של העם היהודי לדורותיו  -ישנו מן הסתם את
השטף האקראי ,אולי ,שלו זכינו בחמש השנים האחרונות.
גם אם יהיו לנו עוד כלות וחתנים ,הם יישארו בשולי ההוויה
הישראלית ,והשאלה מה יעשו בכספי הפרס תעניין את
התקשורת יותר מן השאלה מה גילו ומה חשיבות תגליתם.
בשבילי ההישארות בשוליים היא עדנה ,והיכולת לחקור
באין מפריע את מופלאות הבריאה ולהיות תייר מסוקרן
בעולמו של הקב“ה היא המתנה היפה ביותר שזכיתי לה.
לחברה הישראלית ולמדינת ישראל ,הסטת הערכים המנחים
את הפרט לשוליים היא סכנה קיומית.

הכותב הוא פרופסור–מחקר לביוכימיה בפקולטה לרפואה ע"ש רפופורט
בטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל וחבר האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים.
המאמר מתפרסם גם בספר" :ישראל  - 60ואלה שנות (")1948-2008
בעריכת נסים משעל ,2008 ,באדיבות "משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ".

