עיתון דבר 4/12/1967

[מדור  -דבר הסטודנט]

הסטודנט הישראלי בעיני סטודנטים ישראליים
הסטודנט הישראלי לומד על מנת להשיג תואר ; אין לו זיקה נפשית או חברתית
למוסד שבו הוא לומד ; הוא אדיש בעניינים ציבוריים ; עסקניו בדרך-כלל שאפתניים
ודבקו בהם תכונות העסקנות השליליות ; הקשר עם הסגל האקדמאי רופף מאד
בקווים כלליים – כלליים מדי – זוהי התמונה המצטיירת מתיאורים על דמותם של
הסטודנטים בארץ  .אם אין בתמונה זו משום חידוש  --הרי היא גם אינה שנויה
במחלוקת של ממש .היא לא היתה שנויה במחלוקת בצוות שהתכנס בשבוע
שעבר בבית "דבר" לשיחה על נושא זה בהנחיית חנה זמר
לעומת זאת  ,היו הדעות חלוקות בשאלות אחרות – כגון  :האם המצב הקיים ראוי
או לא ; האם הסטודנטים הישראליים מוכנים לקבל כל סוג עבודה כדי לממן
לימודיהם ? והאם הסטודנט  ,בכלל " ,בשל" במידה מספקת כדי שהשפעתו על
החיים הציבוריים תהיה רצויה ?
השתתפו בשיחה :
אהובה פאסוב  ,האוניברסיטה העברית  ,לומדת צרפתית ואיטלקית שנה שלישית
תום שגב  ,האוניברסיטה העברית  ,היסטוריה ומדעי המדינה שנה שלישית  ,עורך
" ניצוץ"
דן קורן  ,האוניברסיטה העברית  ,לומד כלכלה ומדעי המדינה  ,שנה שלישית
אריאל רוזן-צבי  ,אוניברסיטת בר-אילן לומד ספרות שנה רביעית  ,עורך "בת-
קול" לומד גם משפטים בשלוחת האוניברסיטה העברית בתל-אביב
דויד ידיד  ,אוניברסיטת תל-אביב  ,לומד כלכלה ומדעי המדינה  ,חבר ועד אגודת
הסטודנטים ויו"ר אגודת סטודנטים חברי ההסתדרות
משה בקר  ,הטכניון  ,גמר הנדסת בניין וממשיך לתואר שני  ,חבר ועד האגודה
עוסק בענייני חוץ
אהוד מיניפז ,הטכניון  ,לומד הנדסת תעשייה וניהול שנה רביעית  ,סגן יו"ר
אגודת הסטודנטים
[ הבאנו כאן את השאלות שהציגה חנה זמר ואת תשובותיו של אריאל רוזן-
צבי  .שאר התשובות ניתן לראות בסריקת העיתון]

חנה זמר  :השאלה שיגרתית למדי  :אילו אינטרסים ציבוריים יש לסטודנט
הישראלי  ,האם "איכפת לו"  ,האם הוא רואה את עצמו בתור אדם צעיר ומשכיל ,
כנושא שליחות מיוחדת בחברה?
אריאל רוזן-צבי :
אין לציבור הסטודנטים צביון פוליטי מיוחד משלו  ,ואין לו שאיפות אחרות מאלה
המצויות בציבור בכללותו  .הסטודנטים ,בדרך כלל  ,נגררים אחרי המציאות והייתי
אומר שהם מגלים כוח חקייני שלילי – גם מבחינת ההתחלקות המפלגתית  ,גם
מבחינת דפוסי הפעילות הפוליטית.
רוב הסטודנטים  ,לדעתי  ,אינם מעוניינים במיוחד בעניינים פוליטיים ומדיניים  .הם
באים ללמוד – וגם זאת לא תמיד עושים  .לעסקנים אצה הדרך  :רוצים "לקפוץ"
ישר לראשות הממשלה ....לדעתי  ,סטודנט חייב ללמוד  ,ללמוד באמת  ,ולא
להפגין ולחתום על עצומות ולהוציא גילויי דעת ושאר העיסוקים הפוליטיים  .במידה
ונשמע קולם של סטודנטים  ,מבחינה מפלגתית  ,הרי אלה דווקא הקבוצות
הקיצוניות שנשמעות בקול הרם ביותר
חנה זמר  :האם הסטודנטים נשארים קשורים למוסד שלהם גם בגמר לימודיהם?
האם הם מסייעים לו  ,מסתייעים בו – כפי שמקובל בארצות אחרות?
אריאל רוזן-צבי :
נדמה לי שאתם מדברים על קשר בעל ביטוי חיצוני  .השאלה לדידי היא זו  :באיזו
מידה נשאר לסטודנט משהו מתקופת לימודיו מעבר לידיעות  .האם המרצים
משפיעים עלי? האם ירצה הבוגר לפנות למורה שלו  ,כאשר תתעורר אצלו בעיה
מוסרית או מקצועית? באיזו מידה חזקה חוויית הלימודים מבחינת התפישה
המחשבתית וההכוונה לדרכו בעתיד ?
אני חושב שבאוניברסיטת בר-אילן  -שבדרך כלל הרכב הסטודנטים שלה הומוגני
והרוב בא מאותו אקלים רוחני  -יש קשר בין המרצים לבין הסטודנטים  ,המוסד
מקנה ערכים לחיים  ,והקשר גם נשאר  .אני לומד גם בשלוחת האוניברסיטה
העברית בתל-אביב ושם זה לא קיים  .אני חושש שזה ייעלם גם בבר-אילן  ,מכיוון
שהמוסד גדל והופך להמוני .

