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הנבחרת

באקדמיה שולטת תרבות הפוליטיקלי קורקט
והפחד מ”רעיונות פוגעניים”

במוסדות להשכלה גבוהה קיים כבר קוד אתי שדוחק כל מה שאינו חלק ממוסכמות החשיבה
ואינו מאפשר דיון חופשי שבו הדעות והדוברים השונים הם בעלי מעמד שווה

הפגנת סטודנטים נגד הקוד האתי (צילום: תנועת עומדים ביחד)

 

בעצם, לא צריך קוד אתי באקדמיה. הרי כבר יש קוד אתי באקדמיה: לפי הקוד הקיים, אסור למרצה

להביע דעות שעלולות להישמע כימניות, ואסור לו ללמד את הסטודנטים עובדות שעלולות לגרום

לסטודנט לפתח עמדות ימניות. הקוד האתי הזה ברור וידוע לכל. כל אחד, גם הסטודנטים, יודע מה

 העונשים שיוטלו על מי שלא מציית לו.

 

יש ניתוחים של אנשי אקדמיה ישראלים, החיים בתוך הממסד הזה ומכירים את חוקיו, שמסבירים עד

כמה האקדמיה מוטה לכיוון אחד בלבד, ועד כמה היא מתנהגת באופן כמעט אלים כלפי מי שחושב

אחרת, מרצה או סטודנט.
 

פרופ' זיוה שמיר, מן הגדולות שבחוקרי הספרות שלנו, כתבה באומץ כך: "האקדמיה, שמתפקידה

להציב סימני שאלה ולנסות לענות עליהם, משמיעה בדור האחרון מיני אמיתות מוטות וחד־משמעיות

המסתיימות בסימני קריאה כמקלות המתופף במצעד צבאי, אמיתות המתאימות אולי להופיע על עמוד

מודעות או להישמע מעל בימת הנאום הפוליטי, אך מקומן לא יכירן במוסדות המחקר וההוראה

האקדמיים מחמת חד־צדדיותם הפלקטית והמגמתית".
 

 

והיא מוסיפה: "כל מי שינסה לבדוק את תקפות האקסיומות של ה'דתות' החדשות הנ"ל, שהסתפחו

למדעי הרוח, למדעי החברה והמדינה ואפילו למשפטים, יוקא עד מהרה מן הקהילייה האקדמית ויוקע

אל עמוד הקלון". היא מעידה עוד: “בחוגים מסוימים כבר אי אפשר להשמיע כל דעה, כי ‘אבירי חופש

הדיבור’ יזדעקו לאלתר ויחרימו ללא דיחוי כל דיבור ‘בלתי תקני’, ירעישו עליו עולמות ויערכו לו

דה־לגיטימציה פומבית ומתוקשרת”.

 

 

תענוג לי לקרוא ולשמוע את פרופ’ זיוה שמיר ולהתבשם מעומק ידיעתה בספרות העברית. עד קריאת

המאמר הזה לא הכרתי את דעותיה הפוליטיות, וגם אחריו בעצם לא ניתן לקבוע מה הן. אני מכיר

אותה, אבל הופתעתי מהאומץ שבניתוח הזה, שנכתב כבר לפני כחמש שנים, בלי קשר לקוד האתי של

אסא כשר. 
 

פעם פורסם מחקר של פרופ’ יורם פרי, שניתח את הקשר בין עדה לבין השקפה פוליטית. הוא התראיין

אז בגלי צה”ל, והמראיין שאל: “המחקר שלך מצביע על קשר בין עדתיות והשקפה פוליטית, ונמצא כי

בני עדות המזרח נציים יותר”. 

 
“נכון”, הודה החוקר, “יש קשר”. לכן טלפנתי אליו מיד בעצמי ותהיתי: “המחקר שלך ומחקרים דומים

מטילים כתם על עדה שלמה. אתם טוענים שהאשכנזים אינם נציים. אדם יכול לחשוב כי מישהו, רק

משום שהוא אשכנזי, לא מבין את המציאות. אין זה נאה להכפיש ככה עדה שיש לה זכויות לא מעטות”.

הוא צחק ואמר: “אתה צודק, נדמה כאילו נקודת המוצא היא שהעמדה היונית היא המצב הרצוי”.

המשכתי: “המחקר שלך מצביע גם על קשר בין רמת ההשכלה לבין הנציות, דהיינו ככל שרמת

ההשכלה עולה, הנציות פוחתת, בלי קשר לעדה. הרי זה מסוכן לנו. מה מלמדים באוניברסיטאות

הישראליות שהורס את הנציות?” הוא ענה גם לזה. לא שוכנעתי. אני יודע את התשובה הנכונה:

עושים לסטודנטים אינדוקטרינציה.  

 

לא מלמדים את הסטודנטים לפילוסופיה תורות של פילוסופים שאינם מתאימים לקו, לא מטילים על

סטודנטים לקולנוע לעשות סרט שנושאו הוא התבוסתנות (אבל כן מטילים עליהם לעשות סרט

שנושאו הכיבוש). גם לא ייתכן שמרצה ידון בשאלה המעניינת: “הרחבת גבולות ישראל, תוכניות

וסיכויים?” או, בכיוון אחר, יאפשר לימוד דעה שעלולה להשתמע ממנה ביקורת על הקהילה הלהט”בית

או תמיכה במאבק של החרדים ברפורמים. ובכוונה בחרתי לסיום בשני נושאים שלגביהם ארגיש לא

נוח לשבת בשיעור שבו כל הדעות הן שוות ערך, כמו שראוי שיהיה באקדמיה.  

 

באקדמיה שולטת במידה רבה מהרצוי תרבות הפוליטיקלי קורקט והפחד מ”רעיונות פוגעניים”. נוצר

קוד אתי פנימי שדוחק מה שאינו חלק ממוסכמות החשיבה ולא מאפשר דיון חופשי שבו הדעות

והדוברים השונים הם בעלי מעמד שווה. גרוע מכך, אנשים המכירים את האקדמיה מאשימים שהקוד

האתי הסמוי יוצר בוגר אוניברסיטה חסר כלים לחשיבה עצמית, כי חלק מהמרצים בוחר עבור

הסטודנטים רק חלק מתוך רשימה ארוכה של חומרים שהם היו אמורים להיחשף אליהם בתנאי לימוד

הוגנים.  
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