
ומשמעות <<  אישיותה  יונת,  עדה  על 
ייכתב  עוד  ולאנושות  למדע  הישגיה 
רבות בעתיד. סיפור חייה הוא דוגמה 
נוספת לכך שאדם אחד יכול לשנות את ההיסטוריה. 

־מדינת ישראל קמה וממשיכה להגיע להישגים אדי
רים בזכות מספר לא גדול של אנשים מדהימים, אשר 
נחושים,  יאומן. אנשים  לעשות את הבלתי  הצליחו 
בעלי כוח רצון בלתי רגיל, שנטלו על עצמם סיכונים 
חסרי היגיון מכל נקודת מבט אפשרית, ובאורח פלא 

הצליחו. עדה היא חברה של כבוד במועדון הזה.
אדיר  גל  עוררה  נובל  זכייתה בפרס  הבשורה על 
של רגשות שמחה וגאווה לאומית, וגם הרבה מסקנות 
מעניינות, חלקן קיצוניות ובלתי סבירות. האופטימיים 
שבינינו מקווים כי זוהי סנונית אשר מבשרת אביב של 
שפע פרסים נוספים. זהו כמובן תרחיש בעל סיכויים 
נמוכים למדי. אבל גם סיכוייו של התרחיש הפסימי, 

־כאילו עדה היא המוהיקני האחרון, הם בלתי סבי
רים לחלוטין. ראוי להסיר דאגה מלבנו: יהיו עוד 

פרסי נובל ישראליים בעתיד.
מדענים מצוינים יהיו לנו תמיד, כפי 
ומשוררים  סופרים  לנו  יהיו  שתמיד 
שלא  אנושית  תופעה  זאת  מצוינים. 
שמספרם  חבל  אותה.  למנוע  ניתן 
יהיה קטן יחסית למה שיכולים היינו 

־לראות אילו ממשלות ישראל לדו

רותיהן היו מתייחסות לחינוך ולהשכלה הגבוהה קצת 
יותר ברצינות. החשבון הוא פשוט. כיום, כאשר מדעים 
אינם מקצועות חובה, רק 8% מתלמידי מדינת ישראל 
לומדים כימיה ברמה כלשהי. לכן, הסיכוי לפרס נובל 
נוסף בכימיה שונה לחלוטין בהשוואה למצב היפותטי 

שבו 30% מתלמידי ישראל היו נחשפים למקצוע.
כדאי להציץ בנתונים נוספים: השנה נוצר שוויון 
בגודל האוכלוסיות היהודיות של ישראל וארה”ב. אבל 
מספר הסטודנטים היהודים בארה”ב הוא 500 אלף ואילו 
מספרם של כל הסטודנטים בישראל, כולל הלא יהודים, 
הוא 250 אלף. קיימת כמובן בעיית המגזר החרדי - בעל 
הרגלי לימוד, שקדנות וחריצות אינטלקטואלית, אשר 

־מנהיגיו חוסמים ביעילות רבה את דרכם של בניו ובנו
תיו לאוניברסיטאות. אבל גם בארה”ב קיים מגזר חרדי 
גדול, כך שלא ניתן להיאחז בתירוץ הזה כדי להסביר 
את הפער במספרים. המשמעות היא שמערכת השלטון 
במדינת ישראל אינה מסוגלת או מעוניינת לממש את 

מלוא הפוטנציאל של מאגר המוחות במדינה.
־טיפוח מערכות החינוך וההשכלה הגבוהה הוא אינ

טרס עליון של כל מדינה מפותחת. זה אכן היה המצב גם 
במדינת ישראל עד אמצע שנות ה–70, תקופת הפריחה 

־של מערכות החינוך במדינה. מאז הכניסו ממשלות יש
ראל את המערכת האקדמית למגרש משחקים אחר, שבו 
נקבעים סדרי עדיפויות ומתבצעת חלוקת משאבים על 

פי כוחות השוק, והכוונה לשוק הכרמל.

תקציב המדינה משקף בדרך כלל שורה של פשרות 
מול קבוצות לחץ שונות. במגרש הזה מדשדשים נציגי 
ההשכלה הגבוהה כמו שחקנים זוטרים מנבחרת הנוער, 
בעיקר בהשוואה לעסקנים המתוחכמים של המפלגות 

־הדתיות, של ועדי העובדים ושל גופים עסקיים וציבו
ריים גדולים. כאשר לאנשי האוצר הסמכות הבלעדית 
המחקר  היקף  ואת  בישראל  החינוך  רמת  את  לקבוע 

באוניברסיטאות, התוצאות קשות.
אנו מתברכים במספר מכובד של תשעה פרסי נובל, 

־אבל אילו היתה לנו מדיניות בעלת חזון, כפי שהיה בת
קופתו של דוד בן גוריון, סביר להניח שהיו אתנו כיום 
יותר מ–20 חתני נובל ישראלים, ועוד כמה הישגים 
שנראים לנו כעת דמיוניים. אנו משולים כיום לאדם 

־מאושר שמצא במקרה גוש זהב, אבל אינו יודע כי בק
רקע שמתחת לרגליו חבוי מכרה זהב ענק.

אהוד קינן הוא פרופסור לכימיה בטכניון ונשיא 
החברה הישראלית לכימיה

מדוע אין לישראל 20 פרסי נובל
ההישג של עדה יונת אדיר אך לו היתה לנו מדיניות עם חזון, היו יכולים להיות לנו כיום הרבה יותר חתני 

ממשלות ישראל הכניסו את נובל. אנו משולים לאדם שמצא במקרה גוש זהב, אבל אינו יודע כי מתחת לרגליו חבוי מכרה זהב ענק
המערכת האקדמית למגרש 
משחקים שבו נקבעים סדרי 

עדיפויות על פי כוחות השוק 
- והכוונה לשוק הכרמל
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את <<  היטב  מכירים  ירושלים  תושבי 
וחובשי  עיניים  טרוטי  תיירים  אותם 
ירושלים  בסינדרום  הלוקים  כיפה, 
וזוכים  משיח,  מלך  או  המלך  דוד  הם  כי  ומכריזים 

לצדקה עד שרשויות החוק מטפלות בהם.
יש כא העוסקים בספורט אקסטרים  ־גם לאנשים 

לה המתייחסים אליהם כאל משוגעים. אולי בגלל זה 
ירושלים  העיר  בין   - מוזר  פניו  על  שנראה  השילוב, 
 - רדבול  חברת  של   Soapbox Race תחרות  לבין 

דווקא לא כל כך מופרך.
חברת משקאות האנרגיה רדבול  )שלא ברור איך 
טרם הונפקה בבורסה ( הבינה את הפוטנציאל המסחרי 
והשיווקי הטמון בתחום ספורט האקסטרים, ואין כמעט 
אינה מעורבת  אירוע של ספורט אקסטרים שהחברה 
בהפקתו או בהמצאתו. החברה מנסה להרחיב את קהל 
היעד שלה ופונה גם לקהל של חובבי האקסטרים וגם 
לטיפוסי הכורסה שאוהבים לצפות ולא להשתתף. עבור 

־אלה היא ייסדה שני אירועים: בראשון, הפלוגטאג, המ
־תחרים בונים כלי תעופה מוזרים וקופצים ממגדל בגו

בה 2–3 מטרים מעל אגם, כדי שההתרסקות לא תגבה 
חיי אדם, בניסיון לדאות כמה שיותר רחוק. מי שמצליח 

לדאות הכי רחוק הוא המנצח.

האירוע השני, Soapbox Race, הוא מרוץ של 
כלי רכב, נכון יותר עגלות מעוצבות על גלגלים - ללא 
שום עזרה מלבד כוח המשיכה. 50 המתחרים שהתייצבו 
השבוע בירושלים עם עגלות מעשה ידיהם לתפארת 
השקיעו זמן רב בבנייתן. בין היתר, ניתן היה לראות 
גלדיאטורים רכובים על כרכרה עם סוס מעיסת נייר, 

־גזר ענק, ספינת שודדי ים ותיבת נוח ענקית . בין הרו
כבים היה גם ראש העיר, ניר ברקת, שהמיר את ג’יפ 

הב.מ.וו שלו בפחית רד בול עם ארבעה גלגלים.
ניתן לראות באירוע הזה כאירוע הזוי, הומוריסטי, 
שנון, שכל מי שהוא ילד בנפשו ישמח להשתתף בו יותר 
מאשר לצפות בו. אבל יש לאירוע הזה גם צד רציני: 

־ברקת מפיח רוח חדשה בירושלים. עלות האירוע מוע
רכת ב–3 מיליון שקל, סכום לא מבוטל להשקעה באחר 
צהריים של חג הסוכות, אך חלק לא מבוטל מהצופים 

היו תיירים מקומיים שעלו לעיר לרגל האירוע.
ברקת, השותף השקט בחברת BRM שרכשה השבוע 
את השליטה בבית ההשקעות דש־איפקס תמורת כחצי 
מיליארד שקל, מסמל חזרה של אנשי עסקים להשקיע 
בעסקים מסורתיים בישראל. הוא נבחר לראשות העיר 
לפני כחצי שנה כדי לשנות את דירוגה כעיר הענייה 

ביותר בישראל, עם הגירה שלילית של צעירים.

רד בול עושה לברקת כנפיים

תעשיית הטלוויזיה התוכן
העולמית מקרטעת - 
אבל הפורמטים 
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ניר ברקת מנסה להפיח רוח חדשה בירושלים כדי להעלות אותה בחזרה למפה העסקית, ובשביל זה הוא מוכן לנהוג בפחית עם ארבעה גלגלים
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