
לשנות?״למההעברית,הואאותנושמייחדהיחיד״הדבר

צריכיםעברית,תהיההלימודשפתכילהחלטהשהביאהבטכניון,השפות״״מלחמתאחרישנה100

המתנגדיםבאנגליתבמשפטיםראשוןתוארלימודילאפשראםלהכריעגבוההלהשכלהבמועצה

מדרגהלקפיצתהזדמנותזאתכיטועניםהתומכיםואילווציונותהמשפטשיטתעלמדברים

נוימןאפרת

גואטהיסמין

נוימןאפרת

גואטהויסמין

^<
טע־1913באוקטובר

""
$TS1$""טע$TS1$

$DN2$""טע$DN2$קרהזההארץ.רה

הגר־ההברהש״עזרה״,אחרי

מכית־יהודית,

$TS1$,הגרמכיתיהודית$TS1$

$DN2$,הגרמכיתיהודית$DN2$בהקמתוהחלה

הגבוההספרביתשלבחיפה

הטכ־ישראלבארץהראשון

ניון.

$TS1$.הטכניון$TS1$

$DN2$.הטכניון$DN2$?שפתביהחליטהמנהלהגון

וטכני־טבעבמקצועותההוראה

קה

$TS1$וטכניקה$TS1$

$DN2$וטכניקה$DN2$גרמנית.תהיה

להתגלגלהחלהזהמרגע

אתשקיבלהרחבה,מחאהבמהירות

מוריםהשפות״.״מלחמתהכינוי

ששפתבמוסדילמדושלאהצהירו

תלמידיםגרמנית,היאבוההוראה

הלימודים,ספסלאתבמחאהנטשו

בענייןהתפרסמורביםמאמרים

וללמודללמדישברור:היהוהכיוון

היה.וכךהעבריתבשפהרק

שובמכן,לאחרשנה100כ-

חרשהשפותמלחמתמתעוררת

בא־משפטיםלימודיעלהפעם

נגלית.

$TS1$.באנגלית$TS1$

$DN2$.באנגלית$DN2$בוויכוחמדוברשלאכמובן

הריוןאבלהמירה,באותהסוער

שאלהלאותהונוגעענייניהוא

תוארללמדוראויאפשראם

שנו־בתחוםבאנגליתראשון

גע

$TS1$שנוגע$TS1$

$DN2$שנוגע$DN2$ייחודיתשהיאמשפטלשיטת

כמולמקצועותבניגודלמרינה,

אוניברסליים.שהםמרעים,

בק־צפויהזהבענייןההכרעה

רוב.

$TS1$.בקרוב$TS1$

$DN2$.בקרוב$DN2$המועצהמינתה2013במאי

שת־ועדה)מל״ג)גבוההלהשכלה

דון

$TS1$שתדון$TS1$

$DN2$שתדון$DN2$עקרוניאישורלתתאםבשאלה

הםהוועדהחבריאלה.ללימודים

מהמרכזרובינשטייןאמנוןפרופ׳

הוועדה,יו״רגםשהואהבינתחומי,

מאוניברסיטתבנדוראריאלפרופ׳

פלאטו־שנ־רותפרופ׳בר־אילן,

ער

$TS1$פלאטושנער$TS1$

$DN2$פלאטושנער$DN2$מןקנתפרופ׳נתניה,ממכללת

חייםופרופ׳אביבתלמאוניברסיטת

למינהלבמכללהמרצהזנדברג,

הידוע,ככלבמל״ג.כחברבכובעו

בהחלטה.תומכיםומןרובינשטיין

הנד־פלאטו־שנערהאחר,הצדמן

ברג

$TS1$הנדברג$TS1$

$DN2$הנדברג$DN2$.מתנגדים

בפקולטותרביםמשפטנים

ביוזמה.תומכיםבאוניברסיטאות

הפקול־דקאןשני,יובלפרופ׳

טה

$TS1$הפקולטה$TS1$

$DN2$הפקולטה$DN2$האוניברסיטהשללמשפטים

בנבנישתי,איילופרופ׳העברית,

שניתוארללימודיהתוכניתמנהל

למ־בפקולטהבאנגליתבמשפטים

שפטים

$TS1$למשפטים$TS1$

$DN2$למשפטים$DN2$אביב,תלבאוניברסיטת

גםתמיכה.מכתבלוועדהשלחו

תמיכה,הביעוהיפהמאוניברסיטת

נשיאלשעברברק,אהרוןפרופ׳וכן

ביוזמה.תומךהעליון,המשפטבית

טרםבר־אילןבאוניברסיטת

הסוגיהכיומסרובנושא,החליטו

ול־ולכאן,לכאןפניםוישמורכבת

כן

$TS1$ולכן$TS1$

$DN2$ולכן$DN2$עללשבתתצטרךהאוניברסיטה

האוניברסיטהכשהנהלתהמדוכה

לג־כדיהפקולטההנהלתעםתדון

בש

$TS1$לגבש$TS1$

$DN2$לגבש$DN2$בסוגיה.עמדתהאת

שתעו־בהחלטהמדוברלא

רר

$TS1$שתעורר$TS1$

$DN2$שתעורר$DN2$המשפטיםבלימודימהפכה

מכללותשתירקשכןבישראל,

כזולימודיםבתוכניתמעוניינות

ברמתועסקיםלמשפטהמרכז

בהרצליההבינתחומיוהמרכזגן

סטו־שלרבהנהירהצפויהולא

דנטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$ואולםזה.מסוגלתוכנית

המשמ־מגבולותחרגכברהריון

עות

$TS1$המשמעות$TS1$

$DN2$המשמעות$DN2$,עקרונילדיוןועברהפרקטית

בשאלה.ואידיאולוגי

בשפה"פגיעה

העברית"

לי־נגרהמאבקאתשמובילמי

מודי

$TS1$לימודי$TS1$

$DN2$לימודי$DN2$באנג־במשפטיםראשוןתואר

לית

$TS1$באנגלית$TS1$

$DN2$באנגלית$DN2$למשפטיםהספרביתדקאןהוא

פרופ׳נתניה,האקדמיתבמכללה

הםנוספיםמתנגדיםדויטש.סיני

בהודמשפטשעריצפת,מכללת

הרין.עורכיולשכתהשרון

היאדויטששלהעיקריתהטענה

מדיסציפלינותבשונהמשפטים,כי

בושישתחוםהואאחרות,מדעיות

הישראלי,למשפטמכרעתחשיבות

משמשותהזרותהמשפטכששיטות

ומחקר.השוואהלמטרותבעיקר

מאשרציבוריענייןיותרכאן״יש

בהןוילמדושיקומומחלקותכמה

שי־בעולםסיבהשוםאיןבאנגלית.

למדו

$TS1$שילמדו$TS1$

$DN2$שילמדו$DN2$ישראלישהואתחוםבאנגלית

דויטש.אומרמובהק״,

הע־בשפהפגיעהגםכאן״יש

ברית,

$TS1$,העברית$TS1$

$DN2$,העברית$DN2$למלחמתאותנושמחזירה

בכךשהסתיימה1913שלהשפות

יש־שבארץהביןהעברישהציבור

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$שוםאיןעברית.לדברצריך

הישראלי,לזוזההמשפטשיטת

אלפיישהעברית.בשפהשפותחה

אלפיעשרותבעברית,משפטספרי

דין.פסקיממיליוןויותרמאמרים,

והמקורות.העבריהמשפטאתיש

שכמהראוילאשזהאומרלאאני

אניוגםבאנגלית,יילמדוקורסים

אבלבארה״ב.הדוקטורטאתעשיתי

מיאחר.סיפורכברזהשלםתואר

נאותה?ברמההםשהלימודיםיפקח

מפו־אוכלוסייהיש״בישראל

לגת

$TS1$מפולגת$TS1$

$DN2$מפולגת$DN2$,הסכ־ישאבלובעייתית

מה

$TS1$הסכמה$TS1$

$DN2$הסכמה$DN2$היאהדיבורששפתכךעל

היחידהדבראתגםאזעברית,

אמו־מייחד,גורםשהואהזה,

רים

$TS1$אמורים$TS1$

$DN2$אמורים$DN2$?הרעתעליעלההאםלבטל

למ־פקולטהיפתחושבארה״ב

שפטים

$TS1$למשפטים$TS1$

$DN2$למשפטים$DN2$אוליבצרפתית?שתלמד

בישראל,חוקיםלחוקקבמקום

אח־מדינותשלחקיקהנתרגם

רות?

$TS1$?אחרות$TS1$

$DN2$?אחרות$DN2$בהרבהזהאתלעשותאפשר

ישראל״.עלושלוםתחומים

מכבדשהואאףכימוסיףדויטש

תמוהלונראהזהרובינשטיין,את

בזמןהוועדה,בראשעומרשהוא

החליטומלמדהואשבושבמוסד

כזה.מסלוללפתוח

ששלחבמכתבמסתפקלאהוא

החי־לשרהנדוןהאישורבעניין

נוך,

$TS1$,החינוך$TS1$

$DN2$,החינוך$DN2$גםמתכנןוהואפירון,שי

ח״כעםהחודשבסוףלהיפגש

עםביתנו(,)ישראלאוחיוןשמעון

צביר״רהחינוךואישההיסטוריון

שעו־אקון,נטליר״רועםצמרת,

מדת

$TS1$שעומדת$TS1$

$DN2$שעומדת$DN2$לקידוםהעולמיהמרכזבראש

להביאאיךבשאלה״נדוןהעברית.

ליריעתהזההחשובהענייןאת

ציבורית.שאלהזוהיהממונים

לאלייצגהחינוךשרשלתפקירו

הצי־אתגםאלאההשכלה,אתרק

בור״,

$TS1$,הציבור״$TS1$

$DN2$,הציבור״$DN2$אומר.הוא

בטי־נוסףצעדהולךדויטש

עוניו.

$TS1$.בטיעוניו$TS1$

$DN2$.בטיעוניו$DN2$תוארלימודיכיסבורהוא

יובילובאנגליתבמשפטיםראשון

יעדיפוישראליםשסטודנטיםלכך

שהשליטהכדיכזהלתוארללמוד

עליהםתקלהרלוונטייםבמונחים

בארה״ב,הלשכהבחינותאתלעבור

ישראל.אתלעזובבמטרה

ברמתועסקיםלמשפט״במרכז

בהםשמלמדיםקורסיםכברישגן

ההתמחותבחינותאתלעבוראיך

זה,עלהגבתילאכהערבארה״ב.

עוזריםהמשמעות?בעצםמהאבל

אתלעזובישראליםלסטודנטים

חוזרים.מאורכשמעטיםישראל,

ובאקד־במשרדיםבארה״בהשכר

מיה

$TS1$ובאקדמיה$TS1$

$DN2$ובאקדמיה$DN2$השכרלעומתארבעהפיהוא

לאלאדםשמותרנכוןזהבישראל.

ראוילאזהאבלבישראל,לגור

לבצעלויעזרומוסריתשמבחינה

רויטש.אומרזאת״,

עםלהתמודד"פחד

משתנה"עולם

היהועסקיםלמשפטהמרכז

לתוכניתאישורשביקשהראשון

במשפטיםראשוןתוארללימודי

ששםלרויטש,בניגודבאנגלית.

שללעזיבההפוטנציאלעלדגש

הפקולטהדקאןלחו״ל,ישראלים

כהן־משהפרופ׳שם,למשפטים

אליה,

$TS1$,כהןאליה$TS1$

$DN2$,כהןאליה$DN2$שהתוכניתכךעלמדבר

בעי־״היאלישראל.עלייהתעורר

משה

$TS1$בעימשה$TS1$

$DN2$בעימשה$DN2$:כהן־אליה

תעלה"התוכנית

שלהרמהאת

ותחטוףהמקצוע

לקהליםאותו

ההתנגדותגדולים.

פרובינציאלית,היא

שהמשפטמצערוזה

קבוריהיההישראלי

מתפתח"ולא

רבץ־שרון

מרגליות:

$TS1$:רבץמרגליות$TS1$

$DN2$:רבץמרגליות$DN2$כבר"

תוכניותישכיום

לתוארבאנגלית

אםבמשפטים.שני

בנימוקיםמדובר

אידיאולוגיים,

להיותצריכיםהם

כללגביתקפים

הלימוד"תוכניות

דויטש:סיני

יותרכאן"יש

מאשרציבוריעניין

מחלקותכמה

וילמדושיקומו

איןבאנגלית.בהן

בעולםסיבהשום

באנגליתשילמדו

שהואתחום

מובהק"ישראלי
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כפרינירצילום:זריםסטודנטיםלכאןתזריםבאנגליתתוכניתלמשפטים.סטודנטים

שיוכלובעולםליהודיםתפנהקר

שול-שהםבשפהבישראלללמוד

לגשתאפשרותמתןתוךבה,טיט

ביש־הריןעורכילשכתלבחינות

ראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$אומר.הואיורק״,בניוגםכמו

גם״איןכהן-אליה,לדברי

נהירהשתהיהלחששבסיסכל

ישראליםסטודנטיםשלהמונית

רא־לתוארלימודיםלתוכנית

שון

$TS1$ראשון$TS1$

$DN2$ראשון$DN2$מטבעבאנגלית.במשפטים

הישראליםהסטודנטיםהדברים,

הריןפסקיאתלקרואיעדיפו

בה.שולטיםשהםהמקורבשפת

שבומצבלראותיכולבהחלטאני

חלקלוקחיםישראליםסטודנטים

משפטלמשלבאנגלית,מהקורסים

שסטו־למהאבלפרטי,בינלאומי

דנט

$TS1$שסטודנט$TS1$

$DN2$שסטודנט$DN2$דיןסדרללמודירצהישראלי

באנגלית?״.אזרחי

כהן־אליהיעבור?זהאיך

יתורגמוהלימודשחומרימסביר

עםבשיתוףלאנגלית,מעברית

״המציאותהבינתחומי.המרכז

הפסי־שבהןשבמדינותמלמדת

קה

$TS1$הפסיקה$TS1$

$DN2$הפסיקה$DN2$לאנגלית,מתורגמתוהחקיקה

שלבמשפטהעולמיהענייןגדל

מעוררהדברולכןמרינה,אותה

למשל,בה.המחקרפיתוחאת

לאנגלית,העבריהמשפטתרגום

העבריהמשפטשללמחקרתרם

בעברית.והןבאנגליתהןבעולם

תפ־התוכניתכאילוהטענהולכן

גע

$TS1$תפגע$TS1$

$DN2$תפגע$DN2$הישראליהמשפטעלבמחקר

תעלהכזותוכניתנכונה.אינה

תח־המקצוע,שלהרמהאת

שוף

$TS1$תחשוף$TS1$

$DN2$תחשוף$DN2$בר־גדוליםלקהליםאותו

מה

$TS1$ברמה$TS1$

$DN2$ברמה$DN2$הרמה.אתתורידולאגבוהה

ואנוגבוה,לשאוףרוציםאנחנו

אתלשפרהזדמנותבזהרואים

היש־במשפטוההוראההמחקר

ראלי.

$TS1$.הישראלי$TS1$

$DN2$.הישראלי$DN2$לעשותהזדמנותכאןיש

המשפטי״.בחינוךמדרגהקפיצת

הגישהאתמתארכהן־אליה

לאכחררהלנושארויטששל

תזריםהזו״התוכניתרציונלית.

אתשיכירוזריםסטודנטיםלכאן

אתתנגישוגםהישראליהמשפט

וכךלעולם,הישראליהמשפט

להיותנוכליותר.ישפיעהוא

סוגיותעלגלובלימשיחחלק

זהמדינות.הרבהשמעסיקות

לאהישראלי,המשפטאתיחזק

אלאאותו,יחקרוישראליםרק

מהידעיתרמובעולםאנשיםגם

הדיןלפסקיויתייחסושלהם

להת־פחדפהישהישראליים.

מודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$במקוםמשתנה,עולםעם

מהשיחלחלקוניהפךשנתפתח

היאהמתנגדתהעמדההגלובלי.

שה־מצערוזהפרובינציאלית,

משפט

$TS1$שהמשפט$TS1$

$DN2$שהמשפט$DN2$ולאקבוריהיההישראלי

אומר.הואמתפתח״,

רבין־מרגליות,שרוןפרופ׳

למש־ררזינרספרביתרקאנית

פטים

$TS1$למשפטים$TS1$

$DN2$למשפטים$DN2$,מציעשכברבבינתחומי

מציינתבאנגליתשונותתוכניות

תוארללימודיגםביקושישכי

באנגלית.במשפטיםראשון

עלילמדוהיסודמקצועות״את

שר־מהגםזההישראלי,הריןסמך

לוונטי

$TS1$שרלוונטי$TS1$

$DN2$שרלוונטי$DN2$רובםכימחו״ל,לסטודנטים

התקציבבישראל.להישאררוצים

הרל־הריןפסקילתרגוםשיידרש

וונטיים

$TS1$הרלוונטיים$TS1$

$DN2$הרלוונטיים$DN2$מאור,גבוההואלאנגלית

חשי־שישהיאשלנוהתפישהאבל

בות

$TS1$חשיבות$TS1$

$DN2$חשיבות$DN2$סטודנטיםגםהאםלכך.רבה

באנגלית,ללמודירצוישראלים

יכולהלאאנייותר?יוקרתיזהכי

גםאניאבלהזו,הטענהאתלשלול

פסול.בזהרואהלא

להג־להתחייבמוכנה״אני

ביל

$TS1$להגביל$TS1$

$DN2$להגביל$DN2$שיל-התלמידיםמספראת

וגםהבינלאומיות,בתוכניותמרו

הסטודנטיםמספראתלהגביל

אתלעצוראי-אפשרהישראלים.

הזוההסתגרותכיזמן,לאורךזה

הטע־הישראלי.למשפטטובהלא

נה

$TS1$הטענה$TS1$

$DN2$הטענה$DN2$אידיאולוגיתפגיעהכאןישכי

לאאנירצינית.לאהיאבציונות

מחו״לסטודנטיםהבאתאיךרואה

במפעלפוגעתבישראלללמוד

שב־להתחייבמוכנהאניהציוני.

תוכנית

$TS1$שבתוכנית$TS1$

$DN2$שבתוכנית$DN2$בעלי%52מ-יותריהיולא

ישראלית״.בגרותתעודת

בעק־כימוסיפהרבין־מרגליות

בות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$החומרים,שלהתרגוםפרויקט

חומריםלחקוריתחילוזריםחוקרים

יחשפוחיצונייםומרציםישראלים

גםזההישראלית.המשפטלשיטת

בצורהסטודנטיםחילופייאפשר

משמעותית.יותר

כריהוקמהלרבריה,״הווערה

אקדמיתמבחינהאפשראםלבדוק

באנגליתבישראלמשפטיםללמד

הריןעלמבוססתשהתוכניתבזמן

בפניה,כשהופעתיאבלהישראלי,

היריעה,אתהרחיבושהםליהתחוור

ההיבטיםגםזהאותםשמענייןומה

משפטיםהוראתשלהאיראולוגיים

בטוחהלאאניהאנגלית.בשפה

איניוגםהמנדט,במסגרתשזה

מתעוררתזאתשאלהמרועמבינה

הריהמשפטים.לימודילגבידווקא

באנגליתתוכניותישכיוםכבר

מגווןכמובמשפטים,שנילתואר

בתחומיםראשוןלתוארתוכניות

אםבאנגלית.הנלמדותשונים

אידיאולוגייםבנימוקיםמדובר

העברית,השפהבמעמדפגיעהשל

כללגביתקפיםלהיותצריכיםהם

לתאריםבאנגליתהלימודתוכניות

ושניים״.ראשונים

מעדיפיםסטודנטים

בעבריתללמוד

ביתדיקןרבין,יורםפרופ׳

האקדמיבמסלוללמשפטיםספר

בפנישהופיעלמינהל,המכללה

בהחלטה,תמיכהוהביעהוועדה

מצרהתעניינותשתהיהחושבלא

לתוארללמודישראליםסטודנטים

״אניבאנגלית.למשפטיםראשון

חו־קורםישהתלמידים,אתמכיר

בה

$TS1$חובה$TS1$

$DN2$חובה$DN2$ממנווגםבאנגלית,בתואראחר

תהיהשהבחינהורוציםמפחדיםהם

הסטודנ־בשלבלפחותבעברית.

טיאלי

$TS1$הסטודנטיאלי$TS1$

$DN2$הסטודנטיאלי$DN2$שמתקבלמימזה.יברחוהם

עדייןכללבדרךמשפטיםללימודי

ול־לעסוק,ירצההואבמהיורעלא

כן

$TS1$ולכן$TS1$

$DN2$ולכן$DN2$תהיהבאנגליתללמודההחלטה

המ־וברירתעבורומריגבוהמחיר

חדל

$TS1$המחדל$TS1$

$DN2$המחדל$DN2$עברית.תהיה

יפתחושנייםאואחרמוסר״אם

הביקוש.אתיספקזהכזו,תוכנית

יוכלהתרגוםפרויקטשני,מצר

הישראליהמשפטאתלהנגיש

בא־ידברואחרות.משפטלשיטות

נגלית

$TS1$באנגלית$TS1$

$DN2$באנגלית$DN2$וזההישראליהמשפטעל

יתרון״.רקלהיותיכול

דו־הרין,עורכילשכתראש

רון

$TS1$דורון$TS1$

$DN2$דורון$DN2$,למ־הגיעכימצייןברזילי

סקנה

$TS1$למסקנה$TS1$

$DN2$למסקנה$DN2$לאפשרנכוןיהיהלאשזה

ללימודימסלולשלהקמתואת

לתוארהאנגליתבשפהמשפטים

כעו־לתפקד״היכולתהראשון.

רך

$TS1$כעורך$TS1$

$DN2$כעורך$DN2$בקשרכרוכהבישראלדין

בשפההשליטהבמידתיינתקבל

עמידהוללאבורייה,עלהעברית

עלהריןעורכילשכתשלאיתנה

הבאיםשלהמעמיקהשליטתם

הלשכההעברית,בשפהבשעריה

הריןעורכיכילהבטיחתוכללא

המיט־השירותאתלהעניקיוכלו

בי

$TS1$המיטבי$TS1$

$DN2$המיטבי$DN2$,ברזילי.אומרללקוחות״

״ההסכ־נמסר:מהבינתחומי

מה

$TS1$״ההסכמה$TS1$

$DN2$״ההסכמה$DN2$בנושאלרוןהיתההוועדהשל

הפר־בבקשותולאבלבדהעקרוני

טניות

$TS1$הפרטניות$TS1$

$DN2$הפרטניות$DN2$המלצו־אחר.אוזהמוסדשל

תיה

$TS1$המלצותיה$TS1$

$DN2$המלצותיה$DN2$אשרהמל״ג,למליאתיועברו

לאישור.הסופיהמתווהאתתקבע

עו־רויטשפרופ׳שלמטענותיו

לה

$TS1$עולה$TS1$

$DN2$עולה$DN2$הוארובינשטייןפרופ׳אםכי

מנועהואבבינתחומי,סגלחבר

הר־עקרונייםבריוניםמלהשתתף

לוונטיים

$TS1$הרלוונטיים$TS1$

$DN2$הרלוונטיים$DN2$ביש־הגבוההלהשכלה

ראל.

$TS1$.בישראל$TS1$

$DN2$.בישראל$DN2$מתקבלתאיננהזאתמסקנה

האקדמימעמדולאורהרעת,על

פיעלרובינשטיין.שלוהציבורי

שלכלשמכיווןעולהגםזההיגיון

מע־ענייןישבישראלהמוסרות

שי

$TS1$מעשי$TS1$

$DN2$מעשי$DN2$יפתחוהאםהעקרוניתבשאלה

חבריכלהריבאנגלית,תוכניות

יכוליםאינםאלהממוסדותהסגל

הוועדה״.חברילשמש
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לוקחיםהייתםהאם

אתלהפוךכדיגלולה

יותר?טובלמקוםהעולם

נינרבגלי

הלאוהקמפייניםמרפאתיירותלגביהמדינהשלהכפולהמוסרהגזענות,רמותאתשמפחיתההתרופה

הקשרעלגןברמתועסקיםלמשפטהאקדמיהמרכזשלבכנסאדםזכויותארגונישלאפקטיביים

נינרבגליהביו־אתיקהחוקריאתשמעסיקיםהבועריםהנושאיםעלואדם,לזכויותהמוחשבין

nrnמיסידץ

£***%הבועריםהנושאים
'***״?אתשמעסיקים

fjwהביו־אתיקהחוקרי

fwSL

נזוסר":"גלולת

שמגבירההורמוו

אמפתיה

בטוחסביבכם,תסתכלואם

כמהעללהצביעשתוכלו

מתנגדיםהייתםשלאאנשים

אותםשתהפוךגלולהשייטלו

תנטרלובכךיותר,למוסריים

אבללכם.להזיקיכולתםאת

גלולהליטולמוכניםהייתםהאם

הייתםכמהערבעצמכם?כזאת

הבחירהחופשעללוותרמוכנים

שלכם?

האתי,לדיוןשנצלוללפני

הריוןכמהערלשאול:עלינו

מדעכמהוערמרעיהואהזה

צורתאוגלולהובכן,בדיוני?

אתהמשנהאחרתתרופה

נראותהמוסריתההתנהגות

אחדכמעט.ידבהישגהיום

לשמשהמיידייםהחשודים

כזאתבתרופההפעילכחומר

כבראוקסיטוצין.ההורמוןהוא

המופרשהזה,שהחומרנמצא

עםאינטימיתתקשורתבזמן

אינטימימגעבעתאחרים,

תחושותמעורראורגזמה,ולאחר

ואמפתיה.אמוןטוב,רצוןשל

לחוסרמוגברתמאמפתיההדרך

רצוןותוספתלפגועיכולת

עםקצרה.יחסיתנראיתלעזור

ישנםמושלם.הכוללאזאת,

אוקסיטוציןשאותוסימניםגם

בתוךאמפתיהלהגביריכול

ולהפחיתהמשפחהאוהקבוצה

מאחרכן,כמולזרים.ביחסאותה

אתלשיםמשמעותהשאמפתיה

היאהאחר,שלבמקומועצמנו

לרצותלנולגרוםגםיכולה

שעלולדברלאחרים,שישמה

לגניבהקנאה,לרגשותלהוביל

בטוחלאכלומר,לרכושנות.או

בערכיםבדיוקהחזיקשהטבע

״מולקולתאתכשתכנןשלנו

הזאת.המוסריות״

מעוררותפרוזקכמותרופות

הםרוטוניןייצוראתבעקיפין

הזההחומרשלההשפעותבמוח.

שנויותעדייןהמוסריותעל

הואשידועמהבמחלוקת.

אתמפחיתהואשבחתולים

אבלהאגרסיבית,ההתנהגות

מגבירדווקאהואבעכברים

להפגישיהיהמענייןאותה.

אתשקיבלווהעכברהחתולאת

נדברבואואבלהזה,ההורמון

שההשפעהנראהארם:בניעל

מורכבת.עליהםהסרוטוניןשל

אלימותלדכאאמורסרוטונין

זאתבכלאךמיידי,באופן

פרוזקנוטלישלבתת־קבוצה

נמצאהלה,דומותתרופותאו

העצבנותברמתעלייהדווקא

והאלימות.

באוניברסיטתשנערךניסוי

הראה2012ב־אוקספורד

בשםתרופהשנטילת

להורדתהמיוערתפרופרנולול,

הלב,קצבאתומאטהדםלחץ

גזענותשלתגובותמפחיתה

שלההערכהמודעת.לא

דופקשכשהלבהייתההחוקרים

מדוברעולה,הרםולחץבקצב

ברח״,או״הילחםשלבתגובה

לקבלהמוחעלהמשפיעה

וסטריאוטיפיותמהירותהחלטות

תגובתאתמונעיםאםיותר.

חשיבהגםמקבליםהלחץ,

רציונליתיותר,מאופקת

פחות.סטריאוטיפיתיותר,

לטיפולגםמשמשתפרופרנולול

שברורכךובמיגרנות,בחררה

ישירההשפעהגםלהםשיש

לאהמוח.עלעקיפהאו

משמעותייםמחקריםעלידוע

אתלקרםכרישבוצעונוספים

אבלבפרופרנולול,הזההשימוש

שנוטליםבמיליוניםבהתחשב

להשישלדעתטובהתרופה,את

כזאת.חביבהלוואיתופעת

לאהמוסר״ש״גלולתייתכן

גירויאלאבהכרחגלולהתהיה

שישהמוח,שלחשמליאומגנטי

באופןלהשפיעפוטנציאללהם

בקלותניתןהיוםיותר.ממוקד

אלימותאוזעםלעורריחסית

מסוימיםבאזוריםמגעבאמצעות

פעולהלבצעניתןהאםבמוח.

ישאבלפשוט,פחותזההפוכה?

הרגעהנצפתהשבהםמחקרים

לאכיאםוכאב,זעםחררה,של

ישירותלהגיעכךניתןאםברור

אלימה.פחותלהתנהגות

מוסר"״גלולתאותהואולי

גנטית.תרפיהבכללתהיה

משבדיהחוקריםדיווחו2008ב־

וולוםהסר״רבראשות

שהםגוטנברג,מאוניבריסטת

אצלביתרהמופיעגןגילו

ליצורמסוגליםשאינםגברים

מונוגמיהאםמונוגמיים.קשרים

מוסר,שלשאלההיאבעיניכם

אתתהפוךהזההגןשהחלפתהרי

יותר.למוסרייםהללוהגברים

המניפולציותבתחוםהמחקרים

המוסראתשישנוהכימיות

מדינותהאםאבלבשיאם,שלנו

משאביםלהשקיעצריכות

פרופ׳מוסר?גלולתביצירת

פייר־פלוםממרכזכהן,גלן

רפואית־משפטיתלמדיניות

באוניברסיטתוביו־אתיקה

מניעהשאיןמאמיןהרווארר,

״כברבתחום.מלהשקיעמוסרית

בניעלמשפיעיםאנחנוהיום

שבחלקוחינוך,באמצעותאדם

״המטרהאומר,הואחובה״,הוא

אתלשנותהיאחינוךשל

הנחשפיםהאנשיםשלהערכים

זאתלעשותלנומותראםאליו.

טוביםאזרחיםלייצרכדיכך,

אחרותצורותנשלולמרועיותר,

אתאמרכהןהשפעה?״של

ב״זכויותשעסקבכנסהדברים

שהתקייםהאנושי״והמוחהאדם

ועסקיםלמשפטהאקדמיבמרכז

הבינלאומיהכנסזהוגן.ברמת

האדםזכויותבנושאהתשיעי

למשפטיםהפקולטהשעורכת

משהפרופ׳בראשותהמרכז,של

אליה.כהן

אומריםזאתבכלמה

אתרואים״הםהמקטרגים?

כשונהתרופהשלההשפעה

הםכיכול,קורםמחינוך.

עדהואשחינוךבטוחיםלא

לאהואאזאפקטיבי,כךכדי

הםשנית,אותם.מדאיגמאוד

שארםתהליךבחינוךרואים

הואאםלולהתנגדיכול

מוטעה;לדברשנחשףמרגיש

היאהתחושהגלולה,כשלוקחים

לאאניבחירה.חופשאובדןשל

בטוחלאאנינכון.שזהבטוח

להתנגדמסוגליםכךכלשאנחנו
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בניעלמעופיעים
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עובחלקוחינוך,
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חינוךעולהמטרה

אתלעונותהיא

עולהערכים

תותראםהאנעוים.

זאתלעעוותלנו

לייצרכדיכך,

טוביםאזרחים

נעולולמדועיותר,

עולאחרותצורות

העופעה?'
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