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שמשונה אליעזר

 . 1ת ע שי י ת ה פ ר ס ו מי
בראיו לעיתונות הצהיר דוברה של אוניברסיטה ישראלית כי לוועדות
מינויי יש קריטריוני ברורי להערכת המועמדי למינוי או
לקידו :רמה מחקרית וכמות הפרסומי .א הרמה המחקרית אינה
זהה לכמות הפרסומי ,כיצד על הוועדה להערי אותה? הא אמנ
מדובר באיכות שאינה זהה לכמות? כמות ,כמוב ,קל לשפוט:
סופרי את העמודי ,וא יש צור בכ ,ג את סימני הדפוס .אבל
אי מעריכי איכות של מחקר? והא באמת שיקולי האיכות מובאי
היו בחשבו?
לשאלה האחרונה יש לי תשובה .כמעט בכל ועדה למינויי
וקידומי במדעי הרוח ,המחסו הראשו שעל המועמד לעבור הוא
הכמות .באוניברסיטה אחת ,לפחות ,קיימת זה שני המלצת הסנאט
ולפיה יש לדרוש מכל מועמד למינוי או לקידו מספר מינימלי של
פרסומי ,שלא נכללו בשלב הקוד :למשל ,לדרגת מרצה –
דוקטורט וספר ,או שלושה מאמרי; לדרגת מרצה בכיר – ספר חדש
ושלושה מאמרי חדשי ,או ,א אי ספר ,שמונה מאמרי
חדשי – וכיוצא באלה .מכא ,שבשלב המכריע – בהחלטה א
לפתוח בהליכי או לא – הגור הראשו הקובע הוא הכמות .רק
לאחר מכ – לאחר שהובטח שהמועמד "עבר את מחסו" הכמות –
רשאית הוועדה לדו ג במעמד של הבמות שבה יצאו הפרסומי
לאור – ועדיי לא באיכות המדעית :על כ בהמש.
אגב ,ברוב האוניברסיטות לא מתחשבי ,בהליכי המינוי ,בעבודת
הדוקטור שפורסמה כספר בהוצאה מדעית ועברה שיפוט של
מומחי ,שאינ בהכרח – ולעתי קרובות אינ כלל – זהי לשופטי

הדוקטורט .והרי אחת הדרישות המסורתיות מדוקטורט היא
שהעבודה תהווה תרומה מקורית למחקר ותהיה ראויה להתפרס
כספר מדעי .ועוד ,בדר כלל השיפוט של קוראי דוקטורט אינו זהה
לשיפוט של קוראי ספר המוגש להוצאה )ג א חלק היו משופטי
הדוקטורט(; וג הכותב עצמו ,לאחר שקיבל תואר דוקטור ,מעבד את
עבודתו וכותב חלקי ממנה מחדש לפני שישלח את הספר לפרסו.
ג בעניי זה ,כברבי אחרי ,פוגעת הגישה הביורוקרטית במדע.
שכ ,א הדוקטורט הוא תרומה למדע ,וא הנוסח שהוגש לדפוס
הוא נוסח מתוק ומשופר ,מדוע ידחה הכותב את פרסומו לפחות עד
שיקבל קביעות בעבודתו באוניברסיטה )כיוו שפרסו הדוקטורט
"לא נחשב" בוועדות המינויי ,ורק מי שיש לו כבר קביעות יכול
להרשות לעצמו את "המותרות" של פרסו שלא יסייע למינוי(?
נכו :ג בשני קודמות כבר היה כל מינוי וקידו מותנה במספר
מסוי של פרסומי – ושל פרסומי מאז המינוי האחרו .ג אז ,מה
שכבר "הובא בחשבו" במינוי האחרו נחשב – בז'רגו הביורוקרטי
– ל"שרו&" .ומה א מדובר בספר או במאמר שפתח תקופה חדשה
או שינה את פני המחקר ,ועדיי קוראי אותו חוקרי ותלמידי בכל
העול? בעול המדע הוא חי וקיי ,א בעול הביורוקרטיה
האקדמית כבר עלה באש.
א לפחות נית לומר ,שעד לפני שני אחדות היה זה בסמכותה של
הוועדה להחליט מה וכמה ה הפרסומי )שעדיי לא "נשרפו"(
המצדיקי פתיחת הליכי .היו כבר יש באוניברסיטות השונות
המלצות פקולטה או סנאט – או סת "תורה שבעל פה" העוברת
מוועדה לוועדה – ולפיה יש הכרח בל יעבור במספר מינימלי של
פרסומי שבלעדיו אסור לפתוח בהליכי .לעתי נדרשות הוועדות
ג להתחשב במספרי עמודי .מאמר של פחות מחמישה עשר
עמודי – ג א חידש חידושי מפליגי ואפילו מהפכניי – אינו
נחשב ,ואילו א יש בו יותר משלושי עמודי – ג א משמעות
הדבר היא שלפנינו מאמר השוה בערכו לספר קצר – אי הדבר מעלה
או מוריד .מה שהיה פע נתו לשיקוליה של הוועדה המקצועית,
היו כבר הופקע מרשותה ,ועליה לדו ,לפני שתמלי' על עצ
פתיחת ההליכי ,בראש ובראשונה בכמות.

וא& א בכמות עסקינ ,הא דינו של מאמר ב מאה עמודי,
הכולל ניתוח מפורט של נתוני שחלק חדש לחלוטי לעול
המחקר )למשל ,טכסטי ומסמכי ארכיוניי שלא פורסמו עד כה
מכתבי היד ,או ממצאי ארכיאולוגיי חדשי( ,או המפתח באריכות
תיזה חדשנית שתשנה את פני המחקר – מאמר שלפני כמאה שנה היה
מתפרס כספרו בזכות עצמו – כדי מאמר ב עשרי עמודי שאינו
אלא חלק מוויכוח המתנהל זה שני בי חוקרי בדבר פירושו של
שיר אחד או של סוגיה היסטורית אחת ,וכל מה שהוא מחדש אינו
אלא עוד טיעו לכא או לכא בעניי שכבר דשי בו זה שני? אוסי&
שיש ג לא מעט מאמרי – בעלי מספר העמודי "הרצוי" – שאינ
אלא "מיחזור" בשפה אחת של מאמר שכבר פורס בשפה אחרת.
לעתי מצאתי ברשימת פרסומי את אותו מאמר או ספר בעברית,
אנגלית וצרפתית – והדבר אינו נאמר .יש כא אפוא שלושה מאמרי
או ספרי בשלוש שפות ,והרי ל פוריות ורבֿצדדיות של ממש! אבל
אולי זה אותו ספר או מאמר? א כא כבר נכנסנו לשיקולי של
איכות – והרי על הוועדות היו לשפוט רק לפי הכמות.
בפרדוקס היווני הידוע ,אכילס קל הרגליי לעול לא ישיג את הצב
בתחרות ריצה ,כי הצב תמיד יתקד עוד צעד קט קדימה .במציאות
שלנו ,זה כבר אינו פרדוקס ,והצב הפ כבר מזמ למהיר הרגליי
)ובקרוב לפרופסור מ המניי( .במה דברי אמורי? הדרישות
למספר מסוי של פרסומי הולכות ועולות משנה לשנה .כתוצאה
מכ ,ג מי שהובטח לו מינוי או קידו לאחר פרסומ ,נאמר ,של
שישה מאמרי ,מוצא את עצמו לפני שוקת שבורה כשכבר פרס
מאמרי אלה .כי בינתיי – אומר לו ראש המחלקה ,הדיקא או
הרקטור – שוב העלו את הדרישה לקידו הזה משישה לשמונה
מאמרי .במשפט מקובל כי חוק או תקנה אינ חלי רטרואקטיבית.
בביורוקרטיה האקדמית הכול פרו' ואי תוק& לשו הבטחה.
לאחר הדיו בכמות ,רשאית הוועדה לדו ג במעמד הבמות שבה
פורסמו הספרי והמאמרי :שוב ,לא בדיוק איכות ורמה ,אלא
מוניטי ומראית העי .ג בעניי זה אי הסכמה אפילו בוועדות של
אותו מוסד בדבר ערכ של אות פרסומי מבחינת מראית העי של
"הוצאה יוקרתית" ,או "כתב עת מבוקר" .יש הוצאות – כגו

אוקספורד או פרינסטו – הנחשבות בדר כלל ליוקרתיות מעל לכל
ספק .א ג בה יוצאי כבר היו ספרי שרמת המדעית מוטלת
בספק .יש כתבי עת הנחשבי ל"מבוקרי" משו שה שולחי כל
מאמר לקורא או לקוראי מקצועיי .אבל ג כא אי הסכמה בי
וועדות שונות ,ולעתי ג בתו אותה וועדה עצמה בדיוני שוני,
בדבר רשימה מוסכמת של כתבי עת כאלה .יתר על כ ,ג העובדה
שכתב עת שולח מאמרי לקוראי מקצועיי כבר מזמ אינה ערובה
לרמת ,שכ העור יכול לשלוח מאמר ,בכוונה ,לקורא שהוא יודע
מראש מה יהיה שיפוטו :הכול לפי יושר המדעי של העור או
העורכי .ועוד ,אותה וועדה אוניברסיטאית עצמה יכולה להחליט
במקרה אחד ,שספר שפורס בהוצאה מדעית מחמירה בגרמניה אינו
מספיק ,ואילו במקרה אחר ,ספר בעברית שפורס בהוצאה מסחרית
די בו לקידו ברמה הגבוהה ביותר – הכול לפי מעמדו וקשריו של
המועמד והלח' המופעל על הוועדה מלמעלה .אינני ממציאה דבר.
הדברי ידועי לכל מי שה בני בית במציאות האקדמית הישראלית.
אפשר היה לומר שאותה התחשבות ב"הוצאות יוקרתיות" וב"כתבי
עת מבוקרי" היא היא אותה "איכות מחקרית" שד*בר אותה
אוניברסיטה התייחס אליה .ג את אותה ה"איכות" אפשר "לנפנ&",
כאמור ,כאשר מדובר באיש אשר המל חפ' ביקרו .את הדרישות
החמורות בדבר מקו ההוצאה ומעמדו מציגי בדר כלל למי שאי
לו הקשרי הנכוני .וממילא ג בעניי זה של מעמד הוצאות וכתבי
עת יש לנו ,כאמור ,רק מראית העי .מה שנחשב בוועדה אחת ככתב
עת יוקרתי ומבוקר ,ייחשב בוועדה אחרת ככתב עת שאינו מספיק
לקידו .אני מסיקה מזה כי הוועדה הקובעת א לפתוח בהליכי או
לא רשאית להחליט א ורק לפי הקריטריוני של הכמות ומראית
העי )או של החסות והקשרי( ,ואילו רמת האמיתית ואיכות
המדעית של הפרסומי נידונה ,במקרה הטוב ביותר ,רק לגבי אות
מועמדי שעברו משוכה ראשונה זאת ,שהוחלט כבר לפתוח
בהליכי לגביה ,ופרסומיה כבר נשלחו לקוראי .דר טיפול זאת
נותנת עדיפות ברורה ,בשלב המכריע ,לשרלט ולכתב חסר
המעצורי ,היודעי ג את "כללי המשחק" של מראית העי .החוקר
הזהיר ,המקדיש לעתי שני אחדות לספר או מאמר ,שיהפו ע

פרסומו לאחת מאבני היסוד של המחקר באותו מקצוע ,ייאל' לעתי
יותר ויותר תכופות להשלי את מחקרו בזמנו החופשי מפקידות
בבנק או מהוראה בבית ספר תיכו .השרלט מהיר העט "כבר היה ש
לפניו" .הצב השיג את אכילס.
התאוצה ההולכת וגוברת בדרישה לכמות הפרסומי לא נעלמה
מעיניה של מו"לי ממולחי ,ומספר הוצאות הספרי וכתבי העת
המוכני לפרס ספרי ומאמרי מדעיי ,או מדעיי למחצה ,הול
וגדל בצעדי ענק .כבר לפני למעלה מעשרי שנה אמר לי חוקר גדול
בשיחה פרטית ,שכמעט כל מאמר שאינו מטומט לחלוטי או
מטור& בראייה ראשונה ,סופו שימצא לו אכסניה בכתב עת זה או
אחר .היו הפכה הצהרה זאת למציאות המרה .כמעט כל שנה צצות
הוצאות וסדרות חדשות המזמינות פרסומי מדעיי ,ועולי
כפורחי כתבי עת חדשי המפרסמי כמעט כל מאמר הנראה כמדעי
ומלומד.
"נראה" הוא כא מלת מפתח .כדי לעבור את משוכת העור או
המערכת – שלעתי אי בה מומחה לשטח שבו נכתב הספר או
המאמר – העיקר הוא מראית העי המדעית .חו' ממקרי מיוחדי,
ההופכי ליותר ויותר נדירי ,מה שמשפיע בראייה ראשונה על
העורכי ,שביד ההחלטה א לשלוח את הפרסו לקוראי
מקצועיי או לדחות אותו על הס& ,היא "ההיראות" המדעית של
הפרסו :לשו מדעית ,ולעתי קרובות הז'רגו המדעי האופנתי;
הערות שוליי ארוכות ,לצור ושלא לצור; ביבליוגרפיה מנופחת
ו"עדכנית" ,ג א המחבר לא השתמש כלל ,בגו& העבודה ,ברוב
הפריטי הכלולי בה – ולעתי קרובות ,הזכרה ברורה בהערות
ובביבליוגרפיה של חוקרי הנחשבי למובילי ,ג כדי להרשי את
העורכי ,וג משו שחוקרי אלה עלולי לשמש כקוראי
מקצועיי.
כבר ראיתי מאמרי שבה נכללו בהערות ובביבליוגרפיה ספרי
ומאמרי שלא יתכ שהכותב קרא אות ,ואפשר להראות בסבירות
גבוהה שהעתיק אות ממקור אחר .שכ לעתי מופיע ש הספר או
המחבר בשגיאה שכבר נפלה באחד הפרסומי שהשתמש בה
)והעתיק מה את פרטי הספר או המאמר בלי לבדוק( .לעיתי ,טעה

הכותב בעצ נושאו של ספר או מאמר שהתייחס אליו ,סת משו
שלא הבי את משמעות הכותרת שמצא בביבליוגרפיה במקו אחר,
ולא טרח לבדוק במה עוסק המאמר או הספר עצמו .לעתי ג מצטט
הכותב מאמר בלשו שידוע לכל מי שמכיר אותו שאינו שולט בה .יש
היו כמעט אי סו& ביביליוגרפיות ,כתבי עת ביבליוגרפיי ,ואתרי
אינטרנט ,שמה יכול כל מי שרוצה להעתיק – ושוב ,לעתי ע
השגיאות שכבר חלו בה – מספר גדול ככל האפשר של שמות
פרסומי בשטחי שוני ,ולהציג את התוצאות כפרי חיפושיו
החרוצי .תופעות מעי אלה כבר הוקעו בכמה ממאמרי הביקורת
ב קתרסיס ובכתבי עת אחרי הידועי לקורא העברי.
הוסיפו לזה ג את השימוש בהכללות חובקות זרועות עול,
המשאירות בלב הקורא שאינו איש המקצוע את הרוש שהכותב הוא
מומחה דגול לשטחי רבי ככל האפשר ,והכללותיו מעידות על
שלטו ללא מצרי בעול ומלואו ,או לפחות בנתחי גדולי של
עול ומלואו.
העולה מכל מה שאמרתי עד כה – ואני חוזרת על כ ליתר בירור –
הוא כי בשלב הגורלי שבו נקבע א יש בכלל מקו לפתוח בהליכי
מינוי או קידו באוניברסיטה ,אי לאיכות המחקרית האמיתית דריסת
רגל .מי שהשלטונות חפצי ביקרו ,ג ספר גרוע בהוצאה מסחרית,
שאיש לא יחשוד בה בהקפדה על רמה מדעית ,ייחשב כפרסו נאות
שדי בו לקידו בכל הדרגות .לגבי האחרי ,שלא התמזל מזל ,מה
שקובע בשלב מוקד זה של עצ האפשרות לפתוח בטיפול במינויי
או בהעלאת בדרגה )ולעיתי האפשרות השנייה היא פיטורי( הוא
מראית העי והכמות ,ורק ה .אמור מעתה ,נית כא יתרו ברור
ומובנה לשרלט ,לגרפומ ,לחוקר הדילטנטי וחסר המעצורי,
ולקרייריסט חסר המצפו ,על פני החוקר הרציני ,האחראי ,המדקדק
ע עצמו ,הבודק כל פרט ,המכשיר את עצמו לכל מה שמחקרו
דורש – וסופו בשיטה הנוכחית שיפשוט נבלות בשוק.
ובכל זאת ,מה על האיכות? כבר ראינו שבשלב המכריע ,מה שאולי
נקרא איכות אינו אלא מראית העי המבוססת על המוניטי החיצוניי
שיש להוצאה או לכתב עת .בשלב השני – שבו כבר הוחלט לפתוח
בהליכי לגבי אות מועמדי שעברו את המשוכה הראשונה – פונה

הוועדה לקוראי מקצועיי באוניברסיטה ומחוצה לה .כא המטרה
המוצהרת היא שאות אנשי מקצוע יחוו את דעת על איכות של
הפרסומי ,רמת המדעית ,ותרומת למחקר .ג כא ,נית לשלוח
את הפרסומי לחוקרי שאינ בדיוק ברי סמכא ,א כי מבחינה
רשמית ה אנשי המקצוע ,והוועדה יכולה לנבא מראש מה יגידו .א
נניח שאמנ שלחה הוועדה את הפרסומי שכבר עברו את המכשול
הראשו והמכריע לקוראי שה באמת בעלי מקצוע וברי סמכא ואי
לנבא מה יכתבו .הרי ג כא עדיי מדובר רק בפרסומיה של אלה
שהוועדה שוכנעה – ואני חוזרת ,לפי קריטריוני שהציבה לפניה
האוניברסיטה עצמה – בכמות הנאותה ובמעמד למראית העי של
הבמות שבה פורסמו .כמה חוקרי רציניי ,זהירי ,יסודיי ובעלי
מצפו מדעי כבר "יצאו מ המירו'" ,ועל הקוראי המקצועיי מוטל
עתה רק לבחור בי השרלטני והקרייריסטי השוני .בדר כלל –
בי היתר בגלל רפיסות של הרבה אנשי אקדמיה ונטיית לא "ללכת
נגד הרוח" – לא יאמר א& קורא מקצועי כי א& אחד מ המועמדי
אינו ראוי למינוי וכי יש לפתוח בהליכי חדשי .בדר כלל – ואני
מדברת מניסיו מסוי – ג לא תפנינה הוועדות לקוראי מחמירי
שיש "סיכו" שיציעו לפסול את כל המועמדי ולפתוח בהליכי
חדשי.
הקורא שאינו ב בית במסתורי האוניברסיטות וועדותיה ישאל,
בודאי ,הא זה המצב לאמיתו" ,כל התמונה"? הא לא מתמני,
ועולי בדרגה ,ג חוקרי טובי ,מצוייני ומעולי? כ ,ג אנשי
טובי מתמני ,מקבלי קביעות ,ועולי בדרגה – א כי מספר
הול ופוחת לעומת מספר השרלטני זריזי העט וחסרי המצפו,
הנכוני תמיד לעשות רצו קונ בשמחה ולקצור ברינה את פירות
שרלטנות .ברוב המקרי ,כאשר מתמנה היו חוקר טוב למשרה
באוניברסיטה ,מקבל קביעות ועולה בסול הדרגות ,אי זאת משו
שהשיקול הראשו והעיקרי של הוועדות הוא איכותו המדעית כחוקר.
ברוב המקרי ,אותו חוקר ,שהוא איש מדע של ממש ,ג עמד בלח'
הגובר והול לכמות פרסומי ,ולעתי קרובות מדי היה עליו
"להתפשר ע המציאות" ולסיי מאמרי במהירות שלא היה נוקט
לולא אותו לח' .לא פע ולא עשר פעמי אמרו לי חוקרי צעירי

משהו מעי" :אילו לא היה עלי הלח' הנורא לפרס עוד ועוד ,הייתי
יושב ובודק את כל פרטי המאמר ביתר דיוק והגינות מדעית ,מתק,
מוסי& ומשפר .א מה לעשות? עלי לייצר מהר ככל האפשר מספר
גדול יותר ויותר של מאמרי ,ג כדי לעמוד במכסה הנדרשת ,וג
כדי להתחרות באחרי ,המפרסמי מאמרי בקצב של מכונה .אינני
אוהב מצב זה ,ואיני מרגיש של ע עצמי – א א לא אשרוד
באוניברסיטה ,כמעט ולא יהיו לי תנאי של ממש למחקר" .משמעות
דברי אלה ברורה :הדרישה למכסות של פרסומי ,וההעדפה
השכיחה הניתנת במינויי וקידומי למי שפרס את מספר המאמרי
הגדול ביותר ,תהיה איכות אשר תהיה – כל אלה כופי ג על
חוקרי זהירי ובעלי מצפו מדעי "לשכוח" את הזהירות" ,לשי
בסוגריי" את המצפו ,ולהצטר& לאותו "קו ייצור" שטחי וחסר
משמעות מדעית שהאחרי ,הקרייריסטי חסרי הזהירות והמצפו,
בני בית בו .אותה הדגשה אווילית של מספר הפרסומי כקנה המידה
הבסיסי ,ג למינוי וקידו )ולעתי ,לעצ המש עבודתו של החוקר
הצעיר באוניברסיטה – או לפיטוריו משו שלא פרס דיו( ,וג
לברירה ,בשלב הראשו של דיוני וועדה ,בי מועמדי שוני ,גוררת
את הדרישה )לעתי מובלעת ולעתי א& מפורשת( מחוקרי צעירי
ורציניי – ובעיקר מאלה שעדיי לא זכו לקידו – להזניח את קני
המידה המדעיי שה אמוני עליה ולפרס במהירות הבזק
מאמרי שטחיי ,שלעתי קרובות אי ה אלא בגדר הערות שוליי,
לכל היותר ,למחקר מדעי של ממש" .כול מחפפי – אז ג אתה
תחפ&" .כ נהנה השרלט מ השיטה ש"נתפרה עליו" ,והחוקר
הרציני ובעל המצפו המדעי מתייסר וממשי לייצר במהירות המי
של שוליית הקוס ,למרות חינוכו ועקרונותיו המדעיי.
השיטה מגדלת ומרוממת אפוא את החוקרי הגרועי ,המלומדי
למראית העי ,שבבוא הזמ יקימו תלמידי גרועי מה ,שג ה
יפרסמו עוד ועוד מאמרי שטחיי וחסרי משמעות – או טועי
ומטעי – לתפארת מדינת ישראל .החוקרי שה אנשי מדע של
ממש ובעלי מצפו ואחריות נאלצי – מאולצי – לעשות שקר
בנפש יו יו ,שעה שעה ,כדי לשרוד בתנאי המחקר
שהאוניברסיטה מעניקה לחברי הסגל שלה .יש כבר חוקרי

רציניי – ואני מכירה אחדי מה – שפרשו מ האוניברסיטה
מבחירת ומצאו לה עבודה אחרת ,כדי שיוכלו לעסוק במחקר
בזהירות ,בדקדקנות ובקצב הראוי לו ,ללא לח' ואונס .כ הפסידה
האוניברסיטה ,בגלל הדרישה האווילית לכמות הולכת וגדלה של
פרסומי ,כמה מטובי חוקריה; וכמה שרלטני ,המשחיתי את
עצמ ,את סביבת ,את תלמידיה וכל חלקה טובה ,מצאו בה את
מקומ .על טיב כמה מספריה ומאמריה של "חוקרי" כאלה יכול
הקורא לעמוד במאמרי אחדי ב קתרסיס ובכמה ממאמרי הביקורת
הכלולי ברשימה הביבליוגרפית בגיליו הראשו.
כדרכי ,אוסי& עוד כמה פרטי מענייני ומביכי .בפקולטות
למדעי הרוח והחברה דורשות וועדות המינויי ,לפחות בשלבי
אחדי של הקידו ,ג ספר או שניי .והנה התברר לי שות"ת,
המתגמלת את האוניברסיטות ג לפי מספר הפרסומי של חברי
הסגל ,אינה מתחשבת כלל בספרי ,אלא רק במאמרי .ברור שהלי
זה – כהרבה הליכי בתקצוב האוניברסיטות – נובע ממצב הדברי
במדעי הטבע והטכנולוגיה של היו ,שבה ג מאמר המבוסס על
הרצאה בכנס כבר התייש בחלקו עד שפורס .במקצועות אלה
ספרי ה בעיקר ספרי לימוד ושימוש ,וג אות יש לעדכ לעתי
תכופות ככל האפשר .במדעי הרוח יש ספרי ומאמרי שפורסמו
לפני חמישי ומאה שנה ,וג א יש בה פרטי שנית לעדכנ
)ואכ עושי זאת במהדורות חדשות( לא נס ליח .במחקרי מצאתי
לעתי קרובות ,שספר רציני שפורס לפני כמאה שנה ויותר יש בו
עדיי היו יותר ממה שמצאתי בהרבה ספרי חדשי.
עוד השפעה של מדעי הטבע ,שיתכ שתישמע כבדיחה ,א היא
מבוססת על מעשה שהיה ,היא מספר המחברי .סיפר לי מי שהיה
דיקא פקולטה למדעי הרוח ,כי בשיחה ע נשיא האוניברסיטה )איש
מדעי הטבע( אמר לו הנשיא" :את במדעי הרוח מפרסמי מאמרי
בשמו של כותב אחד או שני ,ודבר זה מונע מאתנו עוד תמיכה של
ות"ת .במדעי הטבע ,רוב המאמרי נושאי את שמותיה של
ארבעה ,חמישה ,ואפילו תשעה מחברי .ות"ת מחשיב מאמר כזה
כאילו היה מאמר נפרד של כל אחד ממחבריו :כאילו היו אלה
ארבעה ,חמישה או תשעה מאמרי" .כל המוסי& גורע.

התהלי שניסיתי לתאר כא בקווי כלליי נמש בעול האקדמי
הישראלי זה כעשרי שנה ,והוא רק הול ונעשה יותר מכני ,יותר
גרוע ,ויותר אנטיֿמדעי בשני האחרונות .במה האשמה? במה שאני
מכנה "שלטו הזחיחות והפחד" .א דברי מעי אלה כמעט ואינ
נאמרי בציבור – לכל היותר נאמרי כמה מה ,בעיקר כדי לצאת
ידי חובה ,בישיבות וועדות וסנאטי – הרי זה בגלל זחיחות של
הרבה מחברי הסגל הבכירי היושבי בוועדות מכריעות ויודעי
בדיוק מה נעשה בה ,א הרי כבר יש לה תנאי חיי ומחקר נוחי;
וכ בגלל פחד של המורי הזוטרי והמורי בדרגות הביניי
להשמיע קול מחאה או ביקורת ,פ יבולע לה בקידומ .יתר על כ,
ביקורת גלויה ואמיתית של מגמות אנטיֿמדעיות כאלה עלולה ג
לפגוע בעקיפי במוסדות שבה מכהני המבקרי.
אני חוזרת ושואלת :לאור המציאות שתיארתי במאמר זה – וזה,
כרגיל ,רק "קצה הקרחו" – היכ אותה "מצויינות מדעית" שאנו
ממשיכי להתהדר בה?

