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הוא  עצמנו"  על  לכתוב  ישראל,  את  לחקור  לדמותנו:  "קווים  הקצרות  האוטוביוגרפיות  קובץ 
סיפורו של דור נשות ואנשי אקדמיה, ילידי שנות הארבעים והחמישים, העוסקים בחקר החברה 
הישראלית ובסוגיות המשיקות לכך. כשלושים חוקרות וחוקרים ממגוון דיסציפלינות נתבקשו 
לספר בתמציתיות את סיפור חייהם, והגרסה הסופית של כל אוטוביוגרפיה גובשה רק לאחר שתי 
סדנאות שהתקיימו במכון בן־גוריון. בקובץ השתתפו בעיקר היסטוריונים, אך גם חוקרי ספרות, 
תרגום וקולנוע, משפטנים, מדעני מדינה, סוציולוגים, אנתרופולוגים ועוד, והדיסציפלינות השונות 
הדהדו באופי הכתיבה האוטוביוגרפית של כל אחד מהמשתתפים. כך למשל, רוב ההיסטוריונים 
תיארו את חייהם תיאור היסטורי, האנתרופולוגית תמר אלאור חיברה אוטו־אתנוגרפיה, חוקרת 

הספרות והקולנוע נורית גרץ סיפרה את קורות חייה כספרות יפה ממש, וכן הלאה.
כל אחד מן החיבורים בקובץ עומד בזכות עצמו, אך יחד מהווים כולם מכלול לכיד ונרטיבי 
המאפשר לשרטט גם ביוגרפיה של קבוצה מסוימת בחברה הישראלית: העילית האינטלקטואלית 
של מה שניתן לכנות "דור תשל"ד" – דור מלחמת יום הכיפורים. עורכי הקובץ, אבנר בן־עמוס 
מאוניברסיטת תל אביב ועופר שיף מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב, ביקשו "להביא טווח רחב 
של התייחסויות ל'סיפור הישראלי'" ולכן השתדלו "לפנות למגוון רחב של חוקרים, ממעגלים 
זאת, השניים לא רצו "שהמדד שלנו לבחירת  וגיאוגרפיים שונים". עם  פוליטיים, תרבותיים 
הכותבות והכותבים באסופה יתמקד בניסיון סיזיפי לאזן ביניהם, כך שיתקבל ממוצע מייצג 
של נקודות מבט פוליטיות ותרבותיות על החברה בישראל" )עמ' 13(. האקדמיה הישראלית לא 
הצטיינה יתר על המידה בגיוון בתקופה שבה נכנסו המחברים לשורותיה )וגם כיום עוד ארוכה 
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הדרך לכך(, אלא שעורכי הקובץ ביקשו להציע ביוגרפיה קולקטיבית של דור האקדמאים בני 
הזמן ולא של החברה הישראלית כולה, ובכך השיגו את מטרתם. יפה עשו העורכים בהזמינם 
בארצות  הפועלים  חוקרים  חמישה  גם  אלא  בישראל,  הפועלים  חוקרים  רק  לא  זה  לקובץ 
גיוונו את תמונת הקובץ  יליד אוסטרליה. בכך הם  ואחד  ישראל  ילידת  – אחת מהם  הברית 

והעשירו את המבטים על ישראל מבפנים בעזרת מבטים מאלפים על ישראל מבחוץ.
בדיעבד התברר לעורכים כי ההתייחסויות למלחמות ששת הימים ויום הכיפורים ולתמורות 
שעברה החברה בישראל בעקבותיהן הן נקודות ציון בולטות בקובץ, ולפיכך הם העמידו בראש 
כל אחד מהחיבורים ציטוטים מתוכו המתייחסים לאחת משתי המלחמות. ככלל, השפעתה של 
היו  יותר  יותר, שכן הצעירים  מלחמת ששת הימים בלטה בעיקר אצל הכותבים המבוגרים 
במהלכה רק ילדים או נערים. מלחמת ששת הימים בלטה גם אצל הכותבים הערבים בקובץ, 

שסיפוריהם החלו מן הקטסטרופה של 1948 ועברו דרך נקודת הציר של 1967.
רוב המחברים התייחסו ל"תקופת האופוריה" שבין 1967 ו־1973, ומלחמת יום הכיפורים 
הייתה נקודת ציר כמעט אצל כולם. "שש השנים של שיכרון הניצחון ]ב־1967[ שהסתיימו 
1973 הן החטא הקדמון שעיוור וסימא את עיני הציבור והשלטון בישראל. רובנו  במלחמת 
לא רצינו להקשיב לקולות אחרים, סירבנו לקרוא את הכתובות שנכתבו על הקיר בעברית 
בישראל.  הערבית  החברה  של  היסטוריונית   ,)39 )עמ'  אוסצקי־לזר  שרה  כתבה  ובערבית", 
הקתרזיס של מלחמת יום הכיפורים הותיר אחריו שאלות קשות: לאחר שירון צור, אז קצין 
מודיעין צעיר ולימים היסטוריון מוביל של יהודי ארצות האסלאם, שוחרר מן המילואים אחרי 
המדינה,  ניהול  הציונות,  מהות  זהותי,  על  פתורות  לא  "גדוש שאלות  ראשו  היה  המלחמה, 
תשובות  באין  חוללה.  שהיא  העמוק  המשבר  מן  יוצאים  איך   – והעיקר  למלחמה,  הסיבות 
547(. עבור תמר הרמן, אז  ִריק וחוסר כיוון, ואליהם התלוותה מועקה קשה" )עמ'  הרגשתי 
חיילת ולימים חוקרת בכירה של מדעי המדינה וסגנית נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, הייתה 

זו, "כמו עבור רבים מאוד מבני דורי, טראומה שלא נרפאה" )עמ' 260(.
הגיאוגרפי  גם המרחק  "אך  זרובבל בארצות הברית,  יעל  כשפרצה המלחמה כבר למדה 
נמנתה  לימים   .)297 )עמ'  הזאת"  בעקבות המלחמה  העמוק  המודעות לשבר  את  לא צמצם 
זרובבל עם חלוצות חקר ישראל באקדמיה האמריקנית. חוקר מדע המדינה יואל מגדל, יליד 
בצה"ל  שירת  ואף  אביב  תל  באוניברסיטת  לימד  בארץ,  תקופה  באותה  חי  הברית,  ארצות 
את  אהבתי  לפנים  הווייתי.  כל  את  "טלטלו  המלחמה  שסביב  החודשים  במילואים.  כמרצה 
מדינת ישראל ללא תנאי, ואילו כעת הבנתי כי המציאות מורכבת הרבה יותר ]...[. הרגשתי 
כי הנהגת המדינה אינה ממלאת את תפקידה כראוי" )עמ' 429(. זמן קצר לאחר מכן שב מגדל 

לארצות הברית, שם המשיך בקריירה שלו. 
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בתהליך הדרגתי שראשיתו בדצמבר 1973 והמשכו במהפך 1977 הביאה טראומת מלחמת 
יום הכיפורים לחילופי שלטון בישראל. בעשור שלאחר המלחמה הרחיבה ישראל משמעותית 
את היקף אוכלוסיית עובדי הציבור שלה, ואלה מבני "דור תשל"ד" שהשלימו עבודות דוקטור 
מצאו עצמם לפני אקדמיה שנמצאה בפריחה חסרת תקדים ביחס למה שהתחולל קודם לכן 
ולאחר מכן. אלה הם שורשי הביוגרפיה הקולקטיבית של מרבית בני דור החוקרות והחוקרים 
נעורים או עלומים בתקופת אופוריה, הלם  יהודיות בישראל:  בקובץ, מי שגדלו למשפחות 
רעוע,  ביטחוני  מצב  עם  צומחת,  מדינה  לתוך  והתבגרות  קיומית  בסכנה  מדינה  של  הקרב 
קשיים עצומים ואינפלציה גוברת – אך כזו ששוררים בה כבוד רב יחסית לידע, לתרבות, לרוח 

ולמערכת האקדמית.
זה. אחדים  מלחמת לבנון הראשונה הייתה אף היא חוויה מכוננת עבור רבים מבני דור 
554( והיו מי שבעקבות המלחמה, ובעיקר   ,131 מהמחברים השתתפו בהפגנות כנגדה )עמ' 
מאיירס,  דוד   .)580 )עמ'  הירוק  לקו  מעבר  לשרת  סירבו  ושתילה,  בסברה  הטבח  בהשפעת 
"כיהודי  בישראל.  תקופה  באותה  ולמד  חי  המודרנית,  היהודית  ההיסטוריה  חוקרי  מחשובי 
לבנון  למלחמת  וההתנגדות  המרירות  הפילוג,  של  רגילה  הבלתי  הָעצמה  צעיר,  אמריקני 
מראשיתה היכו אותי בהלם. אינטואיטיבית הזדהיתי עם המחאה" )עמ' 408(. בהפגנה שנערכה 
בספטמבר 1982 מול בית ראש הממשלה חזה מאיירס ב"שתי קבוצות של יהודים, מפולגים 
ונוטפי שנאה, שצעקו זה על זה, דחפו, חבטו והרביצו. נדיר שאפשר לשים את האצבע על 
רגע אחד שבו השקפת העולם שלך קורסת. אותה שבת אחר הצהריים בירושלים הייתה רגע 
כזה. בבת אחת התמוטטה התפיסה הציונית הנאיבית שלי, שהניחה אידיאל של חברה צודקת, 
הרמונית ושוחרת שלום" )שם(. בדיעבד השפיעה המלחמה על החלטתו לשוב לארצות הברית 

ולהשתקע בה מאז. 
על מחקריהם.  1967–1982 השפיעו  שבין  המלחמות  שורת  כיצד  תיארו  שונים  מחברים 
יותר  "להבין  לבקש  הרמן  תמר  את  הביאו  הראשונה  לבנון  ומלחמת  הכיפורים  יום  מלחמת 
קבוצות  הנחישות של  את  מכך  פחות  ולא  למלחמה,  אומות  גיוס  הדרמטי של  התהליך  את 
262(. בעקבות מלחמת  )עמ'  רועמים"  גם כשהתותחים  הדגל  סביב  להיאסף  מסוימות שלא 
לבנון הראשונה הבין ההיסטוריון דוד ביאל, חוקר אמריקני מוביל בתחום ההיסטוריה היהודית 
שאלת  היא  לכתוב  רציתי  שעליו  הציונית  האידיאולוגיה  של  המשבר  ליבת  "כי  המודרנית, 
הכוח" )עמ' 91(. במלחמה זו שמע לראשונה עופר שיף, לימים חוקר של יהדות ארצות הברית, 
של ישראל ושל הזיקה ביניהן, "לוחמים ביחידות מילואים מבטאים חוסר אמון עמוק במטרות 
המלחמה" )עמ' 601(, ויחד עימם חדל להאמין להודעות דובר צה"ל על מהלכי המלחמה. מאז 
המשיך ושאל עצמו במחקריו באיזו מידה הסולידריות האינטימית הישראלית "מאפשרת לי 
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להקשיב לנקודות מבט אחרות או שמא היא משתנה בקרבי ]...[ לסוג של עיוורון ולאי־קבלת 
אחריות" )שם(.

של  הרפלקסייה  במסגרת  בקובץ,  השני  כחוט  העוברים  תחומים  בשני  לדון  עתה  אבקש 
משתתפיו על סיפורי חייהם. תחומים אלה רלוונטיים הן לתולדות חייהם של משתתפי הקובץ 

והן למתחולל בימינו: ההתמודדות עם שיח הזהויות והערכת מצבה של מדינת ישראל כיום.
בספר ניכר ניסיונם של רבים מהחוקרים להתמודד עם שיח הזהויות, בעיקר בהקשר לבעיה 
העדתית וליחסים הבין־אתניים בישראל. ניסיון כזה נעשה כמובן במאמריהם של המזוהים עם 
עניין זה כגון האנתרופולוגית פנינה מוצפי־האלר, שכתבה במכוון אוטוביוגרפיה אנקדוטלית 
ולא נרטיבית כדי להימנע מלחזק באמצעות סיפורה האישי, "שמתחיל בילדות בעיירת פיתוח 
ומסתיים בהווה שבו אני כותבת כאנתרופולוגית בעלת קביעות אקדמית", את "נרטיב 'כור 
ניסיונם  הוא  449(. אך מעניין לא פחות  )עמ'  והעבש שאותו עמלתי לפרק"  הישן  ההיתוך' 
שזהותם  לכך  התוודעותם  לאור  זהותם  מרכיבי  את  עצמם  עבור  לחדד  אחרים  חוקרים  של 
האשכנזית, ולעיתים ה"אחוסלית", במונחיו של ברוך קימרלינג )2001(, אינה "שקופה" עוד.

דבורה ברנשטיין, כלת פרס ישראל בחקר הסוציולוגיה, שחזרה את מחקר השדה שערכה 
על "הפנתרים השחורים" בימיה הראשונים של התנועה בראשית שנות השבעים. היא תיארה 
את האקטיביסטים הצעירים שהגיעו לתמוך ב"פנתרים", שרובם "היו אשכנזים שבוודאי לא 
חשבו את עצמם לכאלה. גם אני לא חשבתי במושגים אלה על עצמי. הם בוודאי לא ציפו 
שהאשכנזיות תוטח בפניהם, לעתים במרירות ובעוינות, גם אם אלה לא כוונו אליהם אישית" 
)עמ' 172(. הסוציולוג הפוליטי אורי רם הצהיר אומנם כי מעולם "לא נסחפתי אל קסמה של 
הפוליטיקה של הזהויות. משהו עמוק נותר בי מן השמאל הישן, החילוני והאוניברסליסטי, גם 
אם כיום זה נראה כסוג של זהות" )עמ' 577(, ובכל זאת הכיר בכך שתל אביב הייתה עבורו 
"בית תרבותי ופוליטי", בהיותה "המוקד היותר ליברלי, היותר מערבי והיותר קוסמופוליטי 

בישראל )ויש מי שיעדיף לקרוא לזה היותר אשכנזי(" )עמ' 588(.
תמר הרמן ביקשה להתגונן מול שיח הזהויות, שלשיטתה "התיימר להיות מכיל ורגיש, 
אמנם נתן קול למי שנעלמו ונאלמו מאות ואלפי שנים, אבל הוא נפל עד מהרה למלכודת. 
בתוך זמן קצר הוא איתר והגדיר 'מצורעים' משלו – אותם 'פריווילגים' שאת הלגיטימיות של 
קולם הוא שולל על בסיס מהותני" )עמ' 252(. הרמן כאבה את התחושה שקיבלה מכמה שיחות 
בעיני  נתפסים  ושכמותי  "אני  ולפיה  הספר,  לפרסום  שקדמו  הסמינרים  במסגרת  שהתנהלו 
עמיתים שלנו, שגדלו באזורים אחרים של החברה הישראלית, כחלק ממערכת דכאנית וכמי 
שאינם מסוגלים מעצם הווייתנו להיחלץ ממלכודת הנסיבות שהטיבו עמנו, אף על פי שבסופו 
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של דבר גם לנו לא הייתה שליטה עליהן" )עמ' 270(. ועם זאת, השתתפותה בפרויקט אפשרה 
להרמן לספר מחדש את סיפור חייה כסיפור פרדיגמטי של הקבוצה שבה גדלה, "ישראליּות 
יהודית, זעיר־בורגנית, חילונית, אשכנזית, עירונית" )עמ' 251(, ולאו דווקא כסיפור הישראלי 

בה"א הידיעה, כפי שסופר פעמים רבות.
המעמדי,  השסע  את  בישראל  האתני  השסע  רבה  במידה  חפף  עשורים  כמה  לפני  עד 
וחפיפה זו לא נמוגה כליל גם עם צמיחתו הברוכה של המעמד הבינוני המזרחי בעשורים 
יחו לפי תומם בנוגע לפריבילגיות  האחרונים )כהן וליאון, 2007(. כמה ממשתתפי הקובץ הׂשִ
מעמדיות שזכו להן ושהיו בשעתו כמעט אך ורק נחלתם של יוצאי אירופה: "לאחר השירות 
הצבאי, כאשר היה צריך להחליט על ההמשך, לא היה בי כל פקפוק: המסלול תיכון־צבא־
אוניברסיטה נחשב אז מובן מאליו לילדי צפון תל אביב" )עמ' 137(; "דירה בעזרת ההורים. 
תיאטרון  "להצגות  בערבים  שהלך  אביבי  תל  נער   ;)251 )עמ'  מאליו"  מובן  אוניברסיטה, 
382(, וכן הלאה. חשיבות רבה  לפחות פעם בשבוע" ולימים הפך למשפטן בעל שם )עמ' 
הייתה גם לקרבה פיזית לאוניברסיטה שהיה באפשרותה לעצב את האופק המעמדי של אדם 

צעיר )עמ' 361(. 
לעומת כל אלה שטחה פנינה מוצפי־האלר, האדם היחיד מקרב 29 משתתפי הקובץ שגדל 

בעיירת פיתוח )מגדל העמק(, את סיפורה הפרדיגמטי המזרחי:

להיות  גדלתי.  שבו  החברתי  במרחב  מאליו  מובן  דבר  היה  לא  "סטודנטית"  להיות 
כילדה  לשאוף  למדתי  שאליהן  לאמביציות  מעבר  שחרג  סטטוס  היה  סטודנטית 
שנשלחה בגיל 13 מביתה שבעיירת פיתוח לבית ספר תיכון בישראל הראשונה. בשנה 
האחרונה ללימודיי בבית הספר התיכון חלמתי להיות מורה, ואפילו פניתי לברר את 

סיכויי להתקבל ללימודי תעודה במדרשה למורים בצפון. )עמ' 454(

הייתה  לא  שזו  העובדה  חרף  העברית,  האוניברסיטה  את  לפקוד  מוצפי־האלר  זכתה  לבסוף 
בתחילה חלק מן האופק המעמדי שלה, וכך החלה את דרכה האקדמית המרשימה. סמי סמוחה, 
לימים חתן פרס ישראל בחקר הסוציולוגיה, סיפר כי כשביקש להירשם ללימודים "היו בארץ 
רק שתי אוניברסיטאות. לאוניברסיטה העברית היה קשה להתקבל והוצאות המחיה בירושלים 
499(, לכן הוא החל ללמוד באוניברסיטת בר־אילן. ירון הראל  היו יקרות מדי עבורי" )עמ' 
)בביוף(, כיום ֵדקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר־אילן, השתחרר משירותו כקצין 

מודיעין ומצא עצמו בבית החרושת לממתקים של "עלית" ברמת גן:
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ממשכורתי  לשליש  הגיעה  לא   ]...[ משכורתם  נקוב:  צרור  אל  השתכרו  הפועלים 
התחזקה  מאז  ונשברתי.  הצהריים  אחר  עד השעה שלוש  אחד  יום  עבדתי  הצבאית. 
]...[ ובין המציאות  תודעתי החברתית, לאחר שהתוודעתי לפער העצום בין הדימוי 
של  טעמו  אפילו   .]...[ דחק  חיי  חיו  המנוצלים  שפועליה  "עלית",  חברה,  באותה 
השוקולד בפי השתנה. דמויותיהם של פועלים אלה עמדו מאז מול עיניי בכל פעם 

שעסקתי בכתיבה או בהוראה על הפרולטריון היהודי בארצות האסלאם. )עמ' 233(

סיפורי  עיצוב  על  השפיעו  ומעמדיות  אתניות  בין  הניכרת  החפיפה  והנכחת  הזהויות  שיח 
החיים של חוקרים מזרחים ואשכנזים גם יחד, ואף על חייהם של חוקרים ערבים שהשתתפו 
היישוב  בני  אירופה מקרב  יוצאי  בעיקר  רבים,  נטו מחברים  כמה עשורים  לפני  עד  בקובץ. 
זו  הוותיק, לספר את סיפורם המגזרי בצורה שהתיימרה לבטא חוויה כלל־ישראלית. מגמה 
משתנה בהדרגה בעשורים האחרונים, ושינוי זה משתקף בחיבוריהם של מחברים בני קבוצה 
יהודים  וחוקרים  חוקרות  של  החיים  סיפורי  של  אחת  בכפיפה  השילוב  שלפנינו.  בקובץ  זו 
וערבים, אשכנזים ומזרחים, ישראלים ואמריקנים, מייצר פסיפס רחב של מבטים על החברה 

הישראלית, במקום סיפור הגמוני אחד. 
נושא מרכזי נוסף בקובץ הוא הערכת מצבה של מדינת ישראל כיום, ולכך התייחסו כמה 
מן המחברים ממרום גילם, ניסיונם ומעמדם. רבים מהם חרדים לעתידה של מדינת ישראל. כך 
למשל, המשפטן מנחם מאוטנר, ממבטאיה הבולטים של גישה כזו בציבוריות הישראלית, סיים 
את סקירתו "בתחושה מסוימת של עצב", בין השאר לנוכח "ירידה חריפה במעמדו של בית 
המשפט העליון, מוסד שהוא יקר ללבי, ונחשב בעיניי קריטי להצלחת הפרויקט הליברלי של 
ישראל" )עמ' 401(. מוטי גולני, העוסק בהיסטוריה פוליטית וצבאית וביחסי היישוב, התנועה 
ערכים  "מערכת  לישראל  העניק  הבריטי  ה"אחר"  עם  המפגש  כי  ציין  ובריטניה,  הציונית 
גדולה,  בסכנה  בעיניו  עתה  נמצאת  זו  אך  ולהתקיים",  להמשיך  ישראל  תתקשה  שבלעדיה 
ש"חוק הלאום" הוא אחד מסימניה )עמ' 203(. גם סמי סמוחה דיבר על "הדמוקרטיזציה שעברה 
ישראל בין 1963 ל־2009" )עמ' 513(, ברומזו לכך שתהליכי הדמוקרטיזציה שראשיתם עם 

תום עידן בן־גוריון הגיעו אל קיצם בעידן נתניהו.
אלא שהחרדה לעתיד המדינה לא הייתה מנת חלקם של כל המחברים בקובץ. אשר כהן 
הדגיש כי מהפך 1977 הביא לראשונה לתחרות פוליטית על כס ראש הממשלה ובד בבד מיקם 
ליד הגה ההנהגה את כל ה"אחרים" בחברה הישראלית. לכן, טען, "הדמוקרטיה בישראל לא 
רק שלא הידרדרה, אלא אף השתפרה בהיבטים מסוימים", ויש מקום לאופטימיות גם ביחס 
לעתידה של מדינת ישראל )עמ' 351(. בן־עמוס ושיף הצהירו כאמור מפורשות כי לא ביקשו 
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"לאזן" בין הכותבים, אך אולי בכל זאת היה ניתן לתת את הדעת על הפער בין כמות המחברים 
החרדים לעתיד המדינה לעומת אלה שראייתם אופטימית דווקא.

כיום בהשוואה למצבה  בישראל  הירידה במעמדה של האקדמיה  תיאור  גם  בולט  בקובץ 
בעבר, הכרוך בירידה המתמדת במעמד האקדמיה בעולם ובמשבר מדעי הרוח )רינון, 2014(. 
אשר כהן הצהיר מפורשות כי מימוש האפשרות לקבל משרה תקנית באקדמיה עבורו היה "ודאי 
בעל סיכויים רבים יותר מן הסיכויים שהיו לי לו היה הדבר מתרחש כיום" )עמ' 340(, וחוקרת 
השואה ג'ודי תידור באומל־שוורץ, ששחזרה באומץ ובגילוי לב את דרכה לקבלת משרה תקנית 
635(. מצב  לאחר דרך חתחתים, ציינה אף היא כי "כמה טוב שהתחלתי אז ולא כיום" )עמ' 
העניינים הנוכחי באקדמיה בכלל ובמדעי הרוח והחברה בפרט כואב לבני דור החוקרים בקובץ 
לא פחות משהוא כואב לבני הדור הצעיר, ולא בכדי הוא תופס מקום נרחב בספר זה. מאמציה 
של חוקרת התרגום ניצה בן־ארי לדאוג להמשך קיומה של תוכנית בעלת מוניטין בינלאומי 
באוניברסיטת תל אביב, שעל ביסוסה עמלה במשך עשרות שנים, "עלו בתוהו, וגרמו לי מפח 
נפש רב" )עמ' 116–117(. אין ספק כי לשיטתם של חלק ממשתתפי הקובץ כרוך מצבה העגום 
של ההשקעה הציבורית בתחומי מדעי הרוח והחברה כיום בתפיסה בדבר מצבה המורכב לכל 

הפחות של החברה הישראלית בימינו, והתמונה העולה מכך אינה בהכרח אופטימית.

סיפורו של "דור תשל"ד" לא תם ולא נשלם. דור זה ממשיך לכתוב את סיפורו בזיקה לדור 
הוריו, שרובו אינו בחיים עוד, ובזיקה לדור הילדים והנכדים. חלק ניכר מהמשתתפים בקובץ 
הם חברי סגל פעילים, וגם מי שיצאו לגמלאות ממשיכים להיות פעילים באקדמיה ובחברה 
הישראלית. הרפלקסיביות העמוקה שבה התייחסו מחברי כמעט כל האוטוביוגרפיות לא רק 
קובץ  הרחיקו  מחקריהם,  על  ולהשפעתן  הדוריות  לחוויותיהם  גם  אלא  האישיים,  לחייהם 
חשוב זה מן החשש שיהפוך לחיבור ה"מעודד מציצנות מהסוג הבא לביטוי וולגרי בתכניות 
הריאליטי" )עמ' 270(, והפכוהו לכלי אינטלקטואלי רב גוני להבנתו של דור חוקרים המוכן, 
"להודות, בהבדל מקודמיו, בקשר ההדוק, האינטימי,  נורה,  פייר  במילותיו של ההיסטוריון 
עמ'  בתוך  )מצוטט  להבנה"  ממכשול  הדבר  את  ולהפוך   ]...[ שלו  הנושא  עם  מקיים  שהוא 
8(. לפנינו אפוא סיכום ביניים של סיפורו של דור המסתכל אחורה וקדימה ומבקש להשאיר 
זוהי המשימה שלהם, אך לא  יותר.  וחברה ישראלית טובות  לבאים אחריו מערכת אקדמית 

פחות מכך גם המשימה שלנו, בני הדור הצעיר.

אני מודה לידידיי ד"ר אביעד מורנו, ד"ר עמרי שפר רביב וד"ר עדי שרצר־דרוקמן על הערותיהם 

המועילות לטיוטת מאמר זה.
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