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המטריקס האקדמי: אני בישראל משמע אני
פראייר

המשכורות גבוהות יותר, האוניברסיטאות נחשקות יותר והחיים יפים יותר - אבל
האם העובדה שאקדמאים בכירים מישראל פועלים ברחבי העולם באמת מעידה

על “בריחת מוחות”? פרופ’ רן שפיגלר מאמין שהדיון הציבורי משקף בעיקר את
התסביכים הפרובינציאליים שלנו

לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית, חגגה

התקשורת בשבועות האחרונים את תופעת “בריחת

המוחות”. השנה, בצירוף מקרים, הצטרף פרס הנובל

בכימיה לפרופסורים אריה ורשל ומיכאל לוויט, והוסיף שמן

למדורה. אני רוצה לדבר על המדורה הזאת - לא על

תופעת בריחת המוחות עצמה, אלא על הדיון הציבורי

בסוגיה.

ניתן היה לדון בגורמים שמגבילים את יכולתנו להפיק

בישראל מחקר אקדמי בכמות גדולה וברמה גבוהה, מבלי

להזדקק כלל למונח “בריחת מוחות”. אלא שהדיון

התקשורתי התבסס לחלוטין על מוטיב זה, ולפיכך עסק כל

כולו בהשוואות: השוואות בין מה שיש “כאן” למה שיש

“שם”, או למה שהיה, או למה שיכול להיות. השוואות

דורשות מאיתנו לעשות חשבונות. והחשבונאות לקתה

בהטיה ברורה ושיטתית: הגזמה כלפי מטה במה שיש כאן,

וכלפי מעלה בכל היתר. כמו שאמר לי פעם קולגה חכם לשעבר (לשעבר קולגה, עדיין חכם),

“הישראלים משווים את הברוטו שם לנטו כאן”.

אני מבין הטיות כאלה כשהן בוקעות מגרונם של בעלי עניין, שהרי מדובר בסוג של טקטיקת

מיקוח. אבל מאין השקיקה שבה התקשורת ליבתה אותן? מה שאני למדתי ממנה הוא שאין

כאן דיון רציונליבעתיד ההשכלה הגבוהה, אלא שיח מיתי במהותו, שניזון מתסביכי הנחיתות

הפרובינציאליים שלנו, ושנושא מסר סמוי אך עקבי: “אני בישראל משמע אני פראייר”.

האקדח המעשן מבחינתי היה הקישור המופרך בין הגירתו של פרופ’ ורשל לפני כמעט 40

שנה - באחת מתקופות השיא בתולדות האקדמיה הישראלית - לבין קשיי מערכת ההשכלה

הגבוהה בהווה. במקום מידע רלוונטי, קיבלנו מעשייה בנוסח “הברווזון המכוער שעשה את

זה באמריקה”.

לפני שאנסה לקטלג את ההטיות בחשבונאות המנטלית של בריחת המוחות, חשוב

שאבהיר שני דברים; ראשית, אין זה קמפיין האדרה של מערכת ההשכלה הגבוהה

בישראל. לא צריך להיות מרוצה ממצב האקדמיה בישראל כדי להתרעם על הצגה מוטה

ופרובינציאלית שלו. אני סבור שדיון ביקורתי באתגרי מוסדות המחקר בישראל הוא הכרחי,

אבל דיון שכזה אין משמעו שימוש בדמגוגיית “בריחת המוחות”. שנית, אמחיש את טענוַתי

בעיקר באמצעות דוגמאות מתחום הכלכלה, הן משום שזה התחום שלי והן משום שחלק

נכבד (נכבד מדי, לטעמי) מכתבות הנהי על בריחת המוחות משתמש בו כדוגמה.

הכתבות הנקראות באתר
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לאור הקיצוץ בתקציב, באקדמיה מזהירים: אי אפשר לקיים מחקר מהיד לפה

19:01 | 11.10.2013

10.10.2013 | 23:31פרופ' אריה ורשל: "אחרי הפרס, פתאום אנשים מקשיבים לך"

09.10.2013 | 23:32ישראל מתגאה בזוכי הנובל - וממשיכה להבריח אותם

07.10.2013 | 15:10דו"ח: שיעור בריחת המוחות מישראל - הגבוה במערב

איור: יעל בוגן.

עוד כתבות בנושא

1. לספור את מה שיכול היה להיות

“החלומות באוויר, הראש באדמה”, שרה קורין אלאל. רבים מאיתנו מאמינים שהשמים הם

הגבול מבחינת האקדמיה הישראלית (עם סגולה, הגניוס היהודי וכו’). בתנאים כאלה, כל

התבוננות במציאות יכולה להביא לתחושת ייאוש, מהולה בתקווה שאי שם בעולם הגדול

מרחפים “כוכבי על” אשר יושיעו אותנו מאומללותנו, אם רק נטה להם חסד.

דוח מרכז טאוב שזכה לכותרות ראשיות נתן כדוגמה את מספר המרצים לכלכלה במסלול

לקביעות בעשר המחלקות לכלכלה המובילות בארצות הברית (כאלה שעדיין אין להם

קביעות), וציין כי אחד מתוך שבעה כלכלנים בקבוצה זו הוא ישראלי. מחבר הדוח, פרופ’ דן

בן־דוד, הדגיש בראיונות עד כמה הדבר מוכיח את הפוטנציאל המבוזבז של ישראל בתחום

זה. עמיתי פרופ’ אריאל רובינשטיין בדק טענה זו (במאמרו “המוחות בורחים? שיברחו”,

13.10), ומצא שנכון ל–2013 היא אינה תקפה. הנתונים שעליהם היא מתבססת לקוחים

ממאמר מאת כלכלנים בריטים שהתבסס על נתונים מתחילת 2007, וגם אם היו נכונים אז,

הם אינם נכונים כיום. נכון לסוף שנת 2013 - שני כלכלנים בלבד מהקבוצה הנ”ל הם

ישראלים.

כל מי שדיברתי איתו על ממצא זה הופתע לשמוע שיש רק שני מרצים ישראלים במסלול

לקביעות בעשר המחלקות המובילות בעולם. אבל האם זה היה צריך להפתיע? הפער בין

תפיסה למציאות קיים גם בחתכים אחרים. כפי שהעיד הניסיון המתמשך (והכושל לבסוף)

של בנימין נתניהו למנות נגיד בנק ישראל שאינו עונה לשם קרנית פלוג - יש מעט כלכלנים

אקדמאים ישראלים בארץ או בחו”ל, שמתמחים בכלכלה מוניטרית. גם בתחומים מרכזיים

אחרים (מאקרו־כלכלה, כלכלת פיתוח ועוד) אין הרבה כלכלנים ישראלים בכירים בעולם כולו.

סך כל חברי הסגל הישראלים בחמש המחלקות לכלכלה המובילות בארצות הברית (על פי

הדירוג המקובל של RePEc: הרווארד, M.I.T, פרינסטון, שיקגו, ברקלי) עומד על שניים

(ועוד שני אמריקאים עם עבר ישראלי אשר כלל חמש־שש שנים כחברי סגל באוניברסיטה

העברית). לשם השוואה, מספר הכלכלנים הטורקים בחמש מחלקות אלה עומד על שישה

(אם כי רק שלושה מהם השלימו את התואר הראשון שלהם בטורקיה). יש כלכלנים

ישראלים מצוינים בארץ ובעולם, אבל לאור נתונים אלה, קשה לומר שהגולים הישראלים

כבשו את קצה הפסגה המושלגת של הכלכלה האקדמית בארצות הברית.

האמת? גם אני הופתעתי לגלות שישראל לא שולטת. ואז הופתעתי שהופתעתי - בכל

זאת, מדינה קטנה, בוודאי יותר קטנה מטורקיה. ואז הבנתי - גם אני בתוך המטריקס; גם

המוח שלי נשטף על ידי מיתוס עם הסגולה. גם אני חושב שאני רואה ישראלים בכל מקום

ומדמיין שאנחנו מלכי העולם.

2. לספור את מה שיש

הקינה על בריחת המוחות עומדת על שלוש רגליים: מחסור במשרות, היעדר תנאים למחקר

ניסויי ברמה גבוהה ופערי שכר לעומת חו”ל. אינני מערער על גורמים אלה - כאמור, העניין

שלי הוא בשיח הציבורי על התופעה. נתמקד לרגע בסוגיית השכר, בין השאר משום שהיא

הרלוונטית ביותר לתחומים כמו כלכלה. לכאורה, לו היינו רוצים לערוך השוואה מושכלת בין

“כאן” ל”שם”, היינו צריכים לכלול בספירה גם רכיבי הכנסה שנפוצים יותר במוסדות המחקר

בישראל - למשל, תמרוץ הגשת בקשות למענקי מחקר על ידי תוספת שכר שצמודה לגובה

חשיפה: בלוג הצילום של הארץ

עוד בהקצה עוד בהקצה

סינמורן
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המענק (ושיכולה להגיע לעשרות אחוזים), גם כאשר תקציב הבקשה אינו כולל שכר לחוקר;

הטבת השבתון הנהוגה בישראל נדיבה יחסית (יש מקומות שבהם היא בכלל לא קיימת);

ולחוקרים ישראלים יש יחסית יותר אפשרויות להפיק הכנסות כמרצים אורחים בחו”ל, בזכות

אי־החפיפה בין לוח השנה העברי והלועזי.

כמובן, רכיבי שכר אלה אינם מוחקים את פער השכר מול ארצות הברית. ולגבי כל אחד

מהם ניתן לטעון שיש בו אלמנטים של אי־ודאות ואי־שוויון, ולא כולם הוגנים. אך זו בדיוק

כוונתי - יש לדון ברכיבי שכר אלה ולחפש נתיבים לשיפור. כך למשל, יכול להיות שנגיע

למסקנה שנדרשת הגדלה משמעותית בתקציב הקרן הישראלית למדע, או שיש לעדכן את

נוסחאות התמרוץ הנ”ל. אלא שהשיח הציבורי התעלם מרכיבים אלה לחלוטין, אולי משום

שהם לא התאימו לנראטיב “כולם הלכו לג’מבו, אמרו לי לילה טוב וכיבו לי את האור”.

3. לספור את ההפרש בין כאן לבין שם

אחת הסיבות שאני לא אוהב את הביטוי “בריחת מוחות”, היא שהוא תורם לתפיסה

משברית של פערים שבבסיסם הם טבעיים. הכנרת נמוכה בכ–200 מטר ממישור החוף:

האם נקרא לזה “משבר בריחת הסנטימטרים”? והנמשל: אם התוצר לנפש בארצות הברית

במונחי כוח קנייה גבוה ביותר מ–50 אחוז מאשר בישראל, האם מפתיע שמדען שיהגר

מישראל לארצות הברית יעלה משמעותית את רמת חייו? האם מוזר שיהיו אנשים שירצו

לעשות זאת? ואם בישראל יש רק שבע אוניברסיטאות מחקר ובחו”ל ישנן מאות

אוניברסיטאות רלוונטיות, האם מוזר שלחוקר יהיו הרבה יותר אופציות תעסוקה בחו”ל

מאשר בישראל? ואם יש תחום שבו האקדמיה הישראלית מצטיינת, האין זה מובן מאליו

שהיא תתפקד כיצואנית של חוקרים? גם הרווארד ו–MIT מכשירות הרבה יותר חוקרים

מאשר הן קולטות, אבל זה לא אומר שיש “בריחת מוחות” ממסצ’וסטס. כאשר מישהו עובר

מהרווארד לסטנפורד, מרחק שלושה אזורי זמן, איננו קוראים לזה הגירה. להבדיל, ישראל

מנותקת גיאוגרפית מהסביבה האקדמית המיידית שלה, וכך מעבר ממוסד מחקר אחד

למשנהו הופך פעמים רבות לאקט של הגירה. זו עובדת חיים, לא בריחה ולא הברחה.

הפערים כשלעצמם אינם עדות למשבר. כדי לבסס טענה על בריחת מוחות, יש לספק

דוגמאות לפערים בלתי־סבירים.

באחת מכתבות הנהי בעקבות פרס הנובל האחרון, צוטט פרופ’ אהוד קינן מהטכניון: “אין

משרות בארץ. לא נותנים אפשרות לעבוד ואנשים מצביעים ברגליים. הבת שלי, למשל, היא

פרופסור בהרווארד”. אינני יודע מה היו הנסיבות האישיות במקרה זה, אבל מישהו צריך

להבריח חוקרת מאיפשהו כדי שהיא תרצה לקבל משרה בהרווארד, בסטנפורד או

באוניברסיטת צמרת אחרת? הקרבה למוקדי הכוח האקדמיים, העבודה במחיצת אנשים

מבריקים, ההזדמנות להנחות תלמידי דוקטורט מעולים, המכשור המתקדם, המשכורת,

רמת החיים הכללית הגבוהה, שיפור העמדות במירוץ אחרי הנובל - האם ראוי לקרוא למי

שבחר בכל אלה “מוח בורח” או “מוח מוברח”?

חוקרים ישראלים שבחרו לוותר על אופציות בחו”ל ולהישאר בישראל נוטים לתאר את

ההחלטה כאקט הרואי מחד גיסא וכהזמנה להשתתפות בצער מאידך גיסא. באותה כתבה

שבה ביכה פרופ’ קינן את לכתה של בתו להרווארד, הוא אמר גם זאת: “ב–93’ הציעו לי

משרה בארצות הברית במשכורת גבוהה פי עשרה מזו שקיבלתי בארץ, עם תקציבים

למחקר, ומעבדות יוצאות מן הכלל. אמרתי ‘לא’ והם אמרו לי שאני לא שפוי”. נשים בצד את

פער השכר העצום שאני לא שמעתי כמותו. מה שמעניין אותי כאן הוא הטון: ההקרבה

ההרואית, הקריאה המרומזת לרחמים.

אבל האם אנחנו צריכים לרחם על החוקרת מהפסקה הקודמת, אם היא תבחר להישאר

בישראל? יש מגוון של שיקולים סבירים שהיו יכולים להביא להחלטה זו. חלקם אישיים: אולי

היא אוהבת לחיות בישראל? אולי בן זוגה מנהל קריירה מקומית מוצלחת? חלקם מקצועיים:

אולי יש קהילה מקומית חזקה בתחום עיסוקה? וחלקם קשורים לאישיותה כחוקרת: אולי

היא שואבת סיפוק מלהיות ראש לשועלים? אולי היא פועלת בנישה מחקרית מחוץ לזרם

המרכזי, ממש כפי שיוצר קולנוע מוכשר עשוי להעדיף להיות “אינדי” ולא לפעול בהוליווד?

אחרי הכל, גאוותה של האקדמיה הישראלית (ויעידו על כך מרבית פרסי הנובל שבהם זכו

חוקרים ישראלים, בוודאי אלה בכלכלה, אם כי לא במקרה של פרופ’ ורשל) היא בזיהוי

מוקדם של נישות מחקריות שהזרם המרכזי מתעלם מהן - לא בתחרות ראש בראש עם

הזרם המרכזי.

אחד משיאי ההילולה של בריחת המוחות היה כתבה בחדשות ערוץ 2, שנבנתה כולה סביב

ראיון עם שלושה חברי סגל בחוג לחשבונאות באוניברסיטת קולומביה בניו יורק (בכתבה

הם תוארו בכלליות כמרצים למינהל עסקים). אחד מהם טען שהפתרון לבעיה (הבעיה: הם

שם ולא בישראל) הוא הכפלת המשכורות של מרצים למינהל עסקים ביחס לכל השאר. לא

בטוח שכדאי להעמיד את כל הדיון של בריחת המוחות על חבורת חשבונאים שרוצים

להרוויח פי שניים מכל היתר (ובהערת שוליים, האם לא ניתן היה למצוא פיזיקאים או

פילוסופים ישראלים בכל אוניברסיטת קולומביה, סתם כך לשם גיוון?). מי שבוחר להדגים

את משבר בריחת המוחות אך ורק באמצעות תנאי השכר של מרצים לחשבונאות, או דרך

ההחלטה של חוקרת מוכשרת לקבל משרה בהרווארד, אינו מוסר לנו מידע אלא מספר

מעשייה קרתנית.

4. למה כל זה משנה?

מדוע החשבונאות המנטלית המוטה הזאת חשובה? קודם כל, וזה לא מעט, גם פראייר לא

אוהב שמזכירים לו את זה בכל יום, קל וחומר כשהתזכורת מבוססת על הטיות והגזמות חד־

30.10.201318:00מורן שריר

יום ג', 02:00, הנרקיס 6, הוואנה, קובה

ראיה חותכת || כותרות העלה של הלב

קמפיין הגרילה הממשלתי שיוצא נגד האזרחים

הגימיקים לא מחזירים את הצופים לאולמות הקולנוע

האינסטגרם הרג את האקסלוסיביות

קול הקמפוס

Log In Log in to Facebook to see your friends' are

doing.

הסרטון הראשון שעושה חשק להקשיב להוראות בטיחות

טיסה - ברשת

661 people recommend this.

ההמלצה של ממשלת נורבגיה לצמצום הגירושים: צאו

לדייט אחת לשבוע - אירופה

421 people recommend this.

ח"כים: מירי רגב ערכה משפט שדה לחושפת שחיתותו

של גפסו - פוליטי

1,623 people recommend this.

הכוח הבלתי נתפס של פוטושופ - תוכנות

802 people recommend this.

Facebook social plugin

כתבות מרחבי הרשת

מה עשתה האקדמיה למהפכת הפאנק?

04:4610גל חרמוני, קול הקמפוס

אוהבים לצלם עם סמארטפון? זו

הכתבה בשבילכם
Tgspot

7 הבדלים בין הסטודנטים של היום

לפעם
חורים ברשת

המלצותפעילות

http://www.tgspot.co.il/how-to-reduce-mobile-data-usage/
http://www.holesinthenet.co.il/holesinthenet-media-story-4487
http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.2153380
http://www.facebook.com/pages/Haaretz-hrz/109551402519


01/11/13 יר - הקצה - הארץ י י פרא י בישראל משמע אנ המטריקס האקדמי: אנ

www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.2153125 4/5

הוספת תגובה

להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן שם:

נושא:

תגובה:

 

צדדיות. שנית, הספירה המוטה מביאה לתפיסות שגויות בציבור לגבי מצב האקדמיה

הישראלית, ואף לתפיסות מוטעות בחלקים אחדים באקדמיה לגבי חלקים אחרים. בכתבת

מררה אחרת צוטט פרופ’ אמנון הורוביץ ממכון ויצמן כך: “בכלכלה ובמדעי המחשב הבריחה

היא הכי מסיבית בעקבות המשכורות הגבוהות שניתנות בארצות הברית, וזו הסיבה

שהמחלקות לכלכלה באוניברסיטאות תל אביב וירושלים התאחדו”. אוקיי, אז ככה:

המחלקות לכלכלה בתל אביב ובירושלים לא התאחדו. כל מה שאוחד הוא תוכנית הלימודים

לתואר שני מחקרי. בעקבות האיחוד, אני סבור שתל אביב וירושלים מתברכות באחת

מתוכניות התואר השני הטובות בעולם בכלכלה (גילוי נאות: 1. בארצות הברית לא קיים

תואר שני בכלכלה; 2. אני עומד כיום בראש התוכנית בתל אביב, אם כי לא הייתי שותף

למהלך האיחוד). אינני מלין על הפרופסור: הוא ספג את הדיסאינפורמציה הזאת מהסביבה.

לתפיסות מוטות כאלה עלולה להיות השפעה על החלטות גדולות יותר. למשל, האופן שבו

שווקה בשעתה יוזמת מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ולתקצוב (ושפיתוחה הוקפא

בינתיים, כך על פי דיווחים אחרונים) התבסס במובהק על רטוריקת “בריחת המוחות”: לא

כאמצעי להשבחת התפוקה המחקרית של מי שנשאר כאן, אלא כקמפיין להשבת הבנים/ות

האובדים/ות.

בקיץ האחרון השתתפתי בכנס בתיאוריה כלכלית שנערך באירופה, ושהיה ברמה גבוהה

בסטנדרטים של כלכלה. בתום הכנס שאלתי דוקטורנט מתל אביב אם הוא נהנה. “מאוד

נהניתי”, הוא ענה, “בעיקר מכך שהפער ביני לבין מי שהיה שם הרבה יותר קטן ממה

שחשבתי”. הנה עוד אחד מנזקי קמפיין “אני בישראל משמע אני פראייר”: דימוי עצמי

מקצועי קולקטיבי נמוך של חוקרים מקומיים.

לבסוף, השיח המוטה על “בריחת המוחות” תורם ליצירת אותה הבעיה שלכאורה הוא נאבק

בה. הציפייה למשיח שיירד אלינו ממרומי גורד שחקים במנהטן מחזקת את הנטייה לנהוג

בזלזול במי שבחר לפתח את הקריירה שלו בישראל. ואם יש משהו שגורם לאנשים לרצות

לברוח ממערכות יחסים - עם אנשים או עם ארגונים - זה התחושה שלא סופרים אותך.

הכותב הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב וכן מלמד ביוניברסיטי קולג' לונדון.

הוא אחד משלושת הזוכים בפרס על שם מיכאל ברונו לשנת 2013

********************************

רוצים לקרוא את כל הטורים והכתבות במוסף הארץ? הורידו כעת את
האפליקציה האינטראקטיבית החדשה לאייפד

פרסומת: בגדי המלך החדשים - האגדה האהובה בלבוש קומי, צעיר ורענן.
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