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האקדמית^המערכת

מטבעה,אליטיסטית
שכך׳'וטוב

היפהשעתה

נפרדתזילברשץיפהפר1פ

הבכירוסחתפקידמהקורונה

גו־סןעטרה

לתכנוןהוועדהיויירזילברשץיפהפר1פ׳
הות"ת,מראשותפרישתהלקראתגבוההלהשכלההמועצהשלותקצוב

האוניברסיטאות,אתשמתקצבהגוף

מכחישהאיננהזילברשץיפהפרופ׳

שלהאליטיסטיהאופיאת

עללגשרהדרךכיטוענתהאקדמיה,

עוברתאיננהבפריפריההפערים

וסבורהחדשים,מוסדותבהקמת

מיותרגבוההלהשכלהשהמשרד

קורססוף

סולטןאריקצילום:גרמןעטרה
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מרצים"להרבה

לקבלקשההיה

לזום;המעבראת

מבוגריםהםכיאו

והטכנולוגיה

בשבילם,מסובכות

להםשהייתהאו

שלפיהתפיסה

בדרךמלמדים

פתאוםמסוימת.

שכולםראו

מסוגלים"

סמוךגינה,ומוקףמטופחמתחם

שוכןבירושלים,הנשיאלבית

גבוהה.להשכלההמועצהבניין

שזכיתימזלבתמרגישה"אני

אומרתהזה",בנוףכאן,לעבוד

בתחילתזילברשץיפהפרופ'

שיחתנו.

מהגינהתיפרדהיאחודשיםארבעהבעוד

לתכנוןהוועדהכיו"רתפקידהסיוםעםהמוריקה,

ששלאחרגבוהה.להשכלההמועצהשלותקצוב

מורכבתוחצישנהבתוכןאינטנסיביות,שנים

למחליףהשרביטאתתעבירהיאבמיוחד,

מונה.שטרם

לשנותהאקדמיהלעולםגרמההקורונהמגפת

מלאיםמאולמותלקצה.מקצהבן־לילהפניואת

עברוהלימודיםסטודנטים,עמוסותומדשאות

במסךהוחלףהלימודיםספסלמרוחקת.למתכונת

המחשב.

'שנתהזאתהדרמטיתלשנהקוראת"הייתי

אומרתהגבוהה'",ההשכלהמערכתשלהניצחון

נסגריםשאנחנו"כשהתבררזילברשץ.פרופ'

שבוע־לאשהואבסיפורושמדוברבבתים

הבנתימסמסטר,יותרארוךאלאשבועיים

שהשנהכדידברכללעשותצריכיםשאנחנו

מלא.באופןולהסתייםלהתנהלתמשיךהזאת

הישראלי,למשקהכרחיוזהלסטודנטיםחיוניזה

האדםוכוחבוגרים,איןלימודיםמעכביםאםכי

נפגע".לשוקשיוצא

זילברשץ,מתארתהזה,ההתחלתיבשלב

בשאלההאקדמייםהמוסדותלראשיפנתההיא

ליהשיבו"הםמרחוק.ללמדמסוגליםיהיואם

אניצחוק?עושיםאתםלהם,אמרתיאחוז'.'מאה

לשלםתמשיכושאתםבידיעהלאוצרהולכת

והםללמד.ממשיכיםהםכילמרציםמשכורות

מהבעיותלהבדילואכן,באחריותם.שזהליאמרו

ההשכלהמערכתעלהחינוך,במערכתהרבות

מילה".שמעתלאהגבוהה

באופק,נראתהטרםכשהקורונהב־6102,עוד

לפישפועלתהגבוהה,ההשכלהבמערכתהחלו

באמצעיםללימודיםלהיערךרב־שנתית,תוכנית

המוסדותבתוךפרויקט"בנינודיגיטליים.

עשינוהמודרני.לעידןאותםשמעבירהאקדמיים

להקריןאפשרשיהיהצרכיםמינילכלזהאת

ללמדוגםמחו"לדוברלהביאבשיעור,סרט

המוקדמתההיערכותזילברשץ.מסבירהמרחוק",

החבריםכלשלטובהש"בעבודהלכךהביאה

ידענוהמוסדות,ראשיעםויחדהזה,בבניין

מקוונת,ללמידהאחתבבתהמערכתאתלהעביר

מעולה".ועבדהרגועההייתהוהמערכת

הקשיים?היומהאופן,ובכל

למערכתגםקיצוניתשבסיטואציה"ברור

נהדרשהכולשיגידאדםבעיות.ישמתפקדת

באוכלוסיותלטפלצריכיםהיינוריאלי.לאהוא

למשלהבדואיםכמוהנגשה,להןשאיןחלשות

מחשבישבהכרחולאלאינטרנטגישהלהםשאין

מחשבים,מאותבעבורםרכשההמערכתבבית.

התעקשנוהספריות.אתלבודדיםשפתחואו

דרשהבקשהוכלהבריאות,משרדמולזהעל

מאודהיהלערביםלכללים.היצמדותכמובן

בעייתישהחרדיםאצלגםמרחוק.ללמודקשה

לתתיכולנולאהראשוניםובשלביםאינטרנט,

לכולם".תמיכה

המבחנים,קיוםהיהעצמובפניאתגר

טוהרעלמקרובלפקחאפשראישבהבמציאות

שבהםמנגנוניםליצורמאודקשה"היההבחינות.

תחליפיםהיומרחוק.להיבחןיוכלוהסטודנטים

במקצועותאבלעבודות,אופרויקטיםכמו

דרךאיןמבחן,חייביםופיזיקלייםמתמטיים

העבודהלשוקלהוציאיכוללאאתהאחרת.

החומר".אתיודעשלאמהנדס

המבחןאתלעקוףקשהשבהםהתחומיםאחד

ברפואה.הרישוימבחןהואהמסורתיתבצורתו

היתריםהיואזמרחוק,אותולעשותאפשר"אי

פתרונותלהציעיכלושלאמוסדותמיוחדים.

משרדימולאותםייצגנוואנחנואלינו,הגיעו

עלשמרוהמבחניםוגםהלימודיםהממשלה.

לפתורניסושנוצרוהקשייםואתרמה,אותה

בתקופהבמוסדותהניהוליתהעבודהנקודתית.

ממשבהעמדווהםגדולה,משימההייתההזאת

שבח".לכלראוייםהמוסדותמנהליבגאון.

איתנויישארוהקורונהשיצרההשינויים

את"כשהכנוזילברשץ.משוכנעתאחריה,גם

קשההיהמרציםלהרבהמרחוק,ללמידההמערכת

הטכנולוגיותוכלמבוגריםהםכיאוזה;אתלקבל

להםשהייתהאובשבילם,ומסובכותקשות

ולאמסוימתבדרךמלמדיםשלפיהתפיסה

ראופתאוםפהאבלאחרת.לדרךלעבוררוצים

הדיגיטלישהשימושחשבנואםמסוגלים.שכולם

ובאופןהקורונהבאהאבולוציוני,יהיהבהוראה

שניםבעשרהתהליךאתלנוקיצרהרבולוציוני

אפשראיואילךשמכאןמאמינהאנילפחות.

הקורונה".שלפנילעולםלחזוריהיה

למידהשלרצוימודלמציגהזילברשץ

היכולותאתשמשלבתכזוהיברידית,

שכברכפיבקמפוס,הנוכחותעםהטכנולוגיות

הקורונה.בעקבותהעבודהממקומותבחלקקורה

ללמודלקמפוסבאהסטודנטהקורונה"לפני

כדייגיעהסטודנטהיוםמסוימת,אחתבדרך

ונקשהבונדוןהחומר,אתניקחאחרת:ללמוד

שלאקדמייםכליםלתלמידיםוניתןעליו,

בדרכיםללמדיהיהאפשרמוחות.וסיעורביקורת

דווקאלאובקמפוסנשתמשיעילות.יותרהרבה

ו.עוזיצילום: בירושליםגבוההלהשכלההמועצהבניין



למדיה"המעבר

מאפשרהדיגיטלית

'חבילותליצור

תואר.בחלקיידע',

שלמדאדםלדוגמה,

מחשביםהנדסת

שנה,עשריםלפני

אתלהשליםיכול

שהחסירהפער

שהדאטהבזמן

ולהתקדםהתפתחה

שלו"בעבודה

להיותלסטודנטלתתכדיגםאלאלשיעורים,

צריךסטארטאפיסטלמהשאלות.ושואליזם

אצלגגבעלייתלשבתכדיהמוסדאתלעזוב

לאהואלמהבקמפוס?לשבתבמקוםההורים,

תיתןושהמערכתשלו,הרעיונותעםלבואיכול

הלימודים?"כדיתוךאותםלהגשיםלו

המגפהזילברשץ,אומרתאחר,בהיבט

אתוהמחישההמדעשלקרנואתהרימה

אותנו.הצילהואקודש,הוא"המחקרחשיבותו.

מחקר,שלהחשיבותמהאותנולימדההקורונה

חשובוכמההחברה,שללצמיחההבסיסשהוא

טובמחקרישאםבמחקרים.תשקיעשהמדינה

וביכולתבידעהואשלנוהכוחפתרונות.יש

נתנוהקורונהפרוץעםמידבעיות.לפתורשלנו

הקורונה,לנושאימיוחדיםמחקרלמענקיכסף

האוניברסיטאותשלמשותפותמחקרוקבוצות

והחיסונים.תרופותבדיקות,עללעבודהתחילו

חשיבותאתמציפההיאאבלההתחלה,רקזו

בשבילו".והתקציבהתשתיותהמחקר,

ברישוםמפתיעזינוק
ואםנשואה,(86)זילברשץיפהפרופ'

בשנתהות"תיו"רלתפקידמונתהלשלושה,

הייתההיאבנט.נפתליהחינוךשרבידי5102

כמעטבתקופתההזה.בתפקידהראשונההאישה

בשנתשקליםמיליארדמ־9.6התקציב:הוכפל

.1202בשנתשקליםמיליארדל־01023.21

עשתהשלההאקדמיהמסלולמרביתאת

בר־אילן,אוניברסיטתכותליביןזילברשץ

ראשוןלתוארכסטודנטיתהחלהשבה

לנשיאהמשנהתפקידעדוהגיעהבמשפטים

במשפטיםהשניהתואראתהאוניברסיטה.

בהמשךניו־יורק.מאוניברסיטתקיבלה

בבר־למשפטיםהפקולטהכדיקניתכיהנה

אילן.

המל"גנגדביקורתנמתחההשניםבמהלך

שהןונטעןבה,החברותוהאוניברסיטאות

מהופריווילגית.סגורהכקבוצהמתנהלות

הזו?הביקורתעלדעתך

מצוינות.הואבאקדמיההמקודש"הערך

מקצועואנשיטוביםחוקריםלהיותכדי

ולידלמצוינות,לשאוףצריךאתהטובים

האקדמיתלמערכתמצוין.לאגםישהמצוין

וטובאליטיסטי,אלמנטמובנהבאופןישמטבעה

ישאחדמצדשחור־לבן.לאהםהחייםאבלשכך,

להגידצריךלאהאליטיזםשניומצדאליטיזם,

להגידצריךאלאלבעליו,רקשמורשהעושר

בחברה.אחריםלהיבטיםוגםלמצוינותדואגאני

ומאפשרותרחבלקהלפתוחותהאוניברסיטאות

השנים".לאורךהשכלהלהשליםלאנשים

אריאלאוניברסיטתלהקמתהתנגדתםזאת,עם

בשומרון.

מוסדבעודצורךישאםבשאלההיה"השיח

אוניברסיטהכלשכן.הכרעהוהייתהמחקרי,

מאותוזכאיתלגביה,הכריעהשהמל"ג

כלכמומחקרולתקציבימלאלטיפולרגע

בישראל".אחרתאוניברסיטה

מתקייםהנוכחיתהממשלהשלהקמתהמאז

בכךישבעינייךגבוהה.להשכלהייעודימשרד

צורך?

פיעלבנויההגבוההההשכלה"מערכת

המערכתממשלה.החלטתפיועלהמל"גחוק

הוקמהוהות"תהחמישים,משנותכךפועלת

הזובדרךפועלתשהיאחושבתאני.7791בשנת

שמניבהקייםהמבנהאתלשנותצריךולאמצוין,

מצוינות".תוצאות

קיפאוןהיההאחרון"בעשורזילברשץ,לדברי

הייתהלאאקדמיים,ללימודיםהפוניםבמספר

תשפ"א,שנתלקראתעלייה.לאוגםירידה

גידולרואיםאנחנול־1202,מ־0202במעבר

הסטודנטיםבמספראחוזיםלעשרהשמתקרב

שומעיםגםאנחנוהלימודים.אתשהתחילו

שכמעט,2202לשנתשברישוםמהמוסדות

אחוזים.עשרותשלגידולישהסתיים,

בכךזילברשץמסבירההזההגידולאת

בחו"ל,הגדוללטיולנסעולאצעיריםש"הרבה

אתמצאורביםוכךהשתנה,העבודהשוק

לגידולמעברהרבהזההאוניברסיטה.אלדרכם

רקלאגדולביקושרואיםאנחנובאוכלוסייה.

בתחומיפרא־רפואיים.בנושאיםגםאלאבהייטק

הגענונשים.אצלבעיקרנרחב,גידולישההנדסה

שאנחנוכמהמההיצע.גדולשהביקושלמצב

עדייןאנחנועוד,ללמדהמוסדותאתמתמרצים

ולצורךהשוקלהתפתחותביחסמאחורנמצאים

אדם".בכוח

הישראליתהאקדמיהכיסבורהזילברשץ

ברחביעמיתיהעםקשריהאתולחזקלשפרצריכה

שואבתאבןלהיותחייבים"המוסדותהעולם.

שקייםהעושרכלאתלהראותולרעיונות,לעולם

אנשיםדרושיםהידעאתלהפרותכדיהזה.במקום

אתלפתוחהשכילהארה"בשונות.מתרבויות

אתלנושינתההקורונהמכך.והרוויחהשעריה

הצורךאתלהדגישניסינולפניהאבלהפוקוס,

הסטודנטהכשרתכלומר,בינלאומיים.ביחסים

זהשליח.גםלהיותמסוגלשיהיהכךהישראלי

האנגלית,בשפהשלוהיכולותחיזוקגםאומר

זרים".סטודנטיםעםשיחהולטובתלטובתו

בחלקיםתואר
המדינההאם"רוויים".תחומיםגםבישראליש

משפטיםללמודהאפשרותאתלהגבילעשויה

סוציאלית?עבודהאו

חכמה.בצורהבכךלשלוטדרךלנו"יש

מתקצביםאנחנוהמחשבלמדעיסטודנטעל

סטודנטמאשרשנייםפיכמעטהמוסדאת

גםלהישארצריךהענייןזאת,עםלמשפטים.

דין,עורךלהיותחלםאדםאםהפרט.לחופש

אםדין';עורךתהיהאל'לא,לואגידלאאני

תשבי'לא,להאגידאניזמרת,להיותרוצהאישה

אתלאפשרחייביםאנחנובהייטק'?המחשבמול

לאאבלמאוד,חשובדברהיאהכלכלההכול.

הגבוהה".ההשכלהאתשמניעהיחידהדבר

זקוקההאקדמיהכימאמינהזילברשץ

רלוונטית.להיותלהמשיךכדימקיפיםלשינויים

לתוארמענהנתנההאקדמיההיוםעד"אם

שמשנההדיגיטליתלמדיההמעברושני,ראשון

ידע','חבילותליצורמאפשרהלמידהעולםאת

הנדסתשלמדאדםלדוגמה,תואר.בחלקי

היוםיכולשנה,עשריםלפניוסייםמחשבים

שהדאטהבזמןשהחסירהפעראתלהשלים

שלו.בעבודהולהתקדםהתפתחה

היום,מלא.לתואראפשרותרקהייתה"פעם

רבעלעשותאפשרמאפשרת,שהמדיהמהכלעם

הבסיסייםהשינוייםכלאתבתוכושיכלולתואר

לימדה"הקורונה

חשובכמהאותנו

במחקר".להשקיע

החיסוניםמבצע
מרקוביץ'גדעוןצילום:



שינתה"הקורונה

הפוקוס,אתלנו

ניסינולפניהאבל

אתלהדגיש

ביחסיםהצורך

בינלאומיים.

הכשרתכלומר,

הסטודנט

שיהיההישראלי

גםלהיותמסוגל

גםאומרזהשליח.

שלוהיכולותחיזוק

האנגלית"בשפה

מתאוששים,קורונה,בפוסטעודאנחנוהנדרשים.

צופהאניהזה.בכיווןחושבתהאקדמיהאבל

החיים.אורחלהיותיהפכובאקדמיהשהלימודים

אנשיםההתחלתיים,הרגיליםהתאריםעלנוסף

חשוביםמעניינים,מידעמקבצילקבליוכלו

בעבודה".להםשיסייעוהשראהומעוררי

הלימודיםשנתבתחילתהמל"גשפרסמהמדו"ח

מגיעיםמהסטודנטיםאחוז13כיעולההאקדמית

תש"ףבשנתבמספרים,הפריפריה.מיישובי

באשכולותמיישוביםסטודנטיםאלףכ־55הגיעו

ערבייםיישוביםבהםנמוכים,חברתיים־כלכליים

סטודנטיםאלףכ־21שלבגידולמדוברוחרדיים.

האוניברסיטאותרובזאת,עםשנים.חמשבתוך

מוקמותולאהארץ,במרכזנמצאותוהמכללות

בשלגםהפריפריה,באזוריאוניברסיטאות

זילברשץהמערכת.קברניטישלהתנגדות

עלבגליללמאבקבמישריןלהתייחסמסרבת

אזורית.אוניברסיטההקמת

פריסהישמאוד,מפוזרת"המערכת

הדרום",ועדמהצפוןהמוסדותשלגיאוגרפית

אבלבמרכזמוסדותהרבהשיש"נכוןאומרת.היא

השטחכיגםפחותישבנגבבגליל.גםרואים

לסטודנטיםמאפשריםאנחנומיושב.ופחותנרחב

להנגישהואשלנוהאינטרסמקום.בכלמעונות

מצוינתגבוהההשכלהישראלמדינתלאזרחי

המחקר".אתולקדם

הגיאוגרפית?הפריפריהאתמקדמיםאתםכיצד

ואנחנוכלכלי,ופערחינוכיפער"יש

המדינההכלכלי,בהיבטבשניהם.מטפלים

גודלבסדרובפר"חהסיועקרןדרךמלגותנותנת

ישהחינוכי,בהיבטשקלים.מיליארדחצישל

שמאתרותלהייטק,הישגיםבשםתוכניותלנו

גבוההלמידהיכולתבעליצעיריםבפריפריה

הרכזבאקדמיה.רחוקלהגיעאותםומייעדות

סיוםועדהתיכוןמשלבהנעראתמלווהעירבכל

באוניברסיטה.הלימודים

בהנגשתמודעבאופןעוסקת"המערכת

הישראלית,החברהרובדילכלהגבוההההשכלה

שאוכלוסיותכשל,שישרואהשהיאובמקום

היאהגבוהה,להשכלהמגיעותלאמסוימות

שיעורב־0102הערביהמגזראתניקחמטפלת.

ביןהיההגבוההההשכלהבמוסדותהערבים

שחלקםבזמןהסטודנטים,מכללאחוזיםל־01

יעדלנוהיהאחוזים.מ־02גדולבאוכלוסייה

יותרכברהםהיוםב־2202,אחוזל־71להגיע

הבנייןשלעבודהזומהסטודנטים.אחוזמ־81

שמלוויםרכזיםעםמאודמסודרותבתוכניותהזה,

במועדיםבשלטים,השפה,בקשייהסטודנטאת

כדיוהנוצריםהמוסלמיםשלהחגיםובהצפת

אףכאןהיהשלאדברלהשתלב,להםאפשר

פעם".

מתקנתאפליהאין
הסטודנטיםבמספרהעלייהזילברשץ,בעיני

רחוקההאחרונותבשניםשנרשמההחרדים

שהםמאודחשוב"למדינהמספקת.מלהיות

21ליעד.הגענולאועודגבוהה,להשכלהיגיעו

אחוזיםרקאבלחרדיםהםמהאוכלוסייהאחוז

החרדיםמבחינתנשים.והרובמהסטודנטים,

ללמודולאבישיבהלשבתאמוריםהגברים

בהשכלהשלהםהפעריםוגםולעבוד,חוללימודי

לעומתהנשיםהנשים.משליותרגדוליםבסיסית

היוםשמוכריםואנגליתמתמטיקהלומדותזאת

קלהלאקדמיהשלהןוהכניסהבגרות,לתעודת

לימודית".וגםתרבותיתגםיותר

לקידוםבמיזםבמל"גפתחולאחרונה

לאקדמיה",ראשון"דורההגדרהתחתסטודנטים

הגבוההההשכלהעולםאתמנגישיםבמסגרתו

אקדמי.מקצוערכשולאשהוריהםלצעירים

לטובתגדולהכספיתלהשקעהזכתההתוכנית

ולסטודנטים.למוסדותתמריצים

דורהםהחלשותמהאוכלוסיותהאנשים"רוב

אותםלקדםוהמאמץגבוהה,להשכלהראשון

הריהמגזרים.לכללהנגשהבאמצעותנעשה

בכללהיותיכולגבוההלהשכלהראשוןדור

סקטוריאליבאופןשעובדיםוברגעהאוכלוסייה,

בהם".לתמוךהיהשאפשראנשיםלאבדעלולים

וגםהאקדמיהאיכותעלמתפשריםלאאיך

להצליח?יותרחלשותלאוכלוסיותמאפשרים

אנשיםמביאיםלאמתקנת.אפליהלנו"אין

נכנסתלאאוכלוסייהושוםיותר,נמוכהברמה

להביאהיאהעבודהנחותה.מעמדהלמוסדות

ובעצםלאקדמיהנכנסיםהםשבולמצבאותם

לאאתההרגילה.האוכלוסייהעםמתחרים

ערבים,אוחרדיםשהםבגללסטודנטיםמקבל

כדיהפעריםכלאתישלימושהםדואגאלא

הםלאקדמיה.הכניסהעללהתחרותשיוכלו

הלימודיםאתלעשותנאותהברמהמגיעים

מתקבלים.היולאהםאחרתהאקדמיים,

שרוצהמילכלמענהלתתצריכים"אנחנו

שבמדינתהגבוהה.בהשכלהללמודומסוגל

ולאללמודורוצהשמסוגלאדםיהיהלאישראל

בהשוואהכלכלית.גםשהיא,סיבהמכלילמד

לאהכולבסךהלימודשכראחרות,למדינות

מערכתלנושישחושבתבאמתאניגבוה.

מפוארת".

לפנילזילברשץ.קלהלאהפרידהכיניכר

ולהציבתודהלומרמבקשתהיאעוזבת,שהיא

הרבהלי"ישולאקדמיה.לעצמהחדשיםיעדים

האמוןעלבנטלנפתליהטובוהכרתתודה

שמינההשרעלאומרתהיאבי",נתןשהוא

ולהכיןלמערכתלדאוגמאוד"השתדלתיאותה.

חושבתואניהעתיד,לעולםהאפשרככלאותה

הקורונהבעידןהמערכתשלשההתמודדות

הנכונים".היושנקטנושהצעדיםהוכיחה

הזה?במקוםהעבודהאתמסכמתאתכיצד

ביותר,מקצועילמקוםלהגיעמזלי"התמזל

למטרותיינתנומדינהשכספילכךהאחראי

זכותבלבד.מקצועיותהחלטותמתוךהנכונות,

אותה.ולהובילכזומערכתבראשלעמודגדולה

צוותכאןליוישלבדזהאתלעשותאפשראי

איתי,שעובדיםמעוליםמקצועאנשישלגדול

האקדמיים,המוסדותשהםהעבודהמושאיולצידם

הישראלית".החברהשלוהגאווההפאר

הלאה?התוכניותמההאישית,ברמה

לצאתאמורהאניהביולוגיגילי"מבחינת

ואחזוראתנחתא,אקחאניאבללגמלאות,

המחקר.לתחוםבר־אילןבאוניברסיטתלביתי

עבודהחודשיארבעהעודכאןליישאזעד

אינטנסיביים".

5102דין,עורכיהסמכתטקסשניים".פימתוקצבהמחשבלמדעי"סטודנט
09פלאשזמיר,יוסיצילום:

בדואיותסטודנטיות

באוניברסיטת

בנגבבן־גוריון

צחימריםצילום:


