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הערה קצרה על המושג "אזרחות טובה"
בהערה קצרה זו ברצוני להסב את תשומת הלב לפרצה הקיימת
באוניברסיטאות המחקר באר בשיטת קבלת מועמדי ,וקידומ של
אנשי סגל.
כידוע לכל ,קליטת מועמדי לאקדמיה וכ קידומ של חברי סגל
מתבצע בצורה קפדנית ביותר על ידי וועדות ותתֿוועדות ובסופו של
התהלי נדרשי אישוריה של ראשי המוסדות להשכלה גבוהה .על
פניו נראה כי לפנינו הלי אובייקטיבי מצויי .א לרוע המזל ,אירע
לא אחת ,שב"פרוצדורות" ,כפי שה קרויות בז'רגו האוניברסיטאי,
קיימות פרצות .לכ ברצוני להסב את תשומת לב הקורא .לא בכל
מקרה נידונה רמתו המחקרית של המועמד בלבד ,אלא פעמי מוש
דגש יתר על אופיו והתנהלותו האישית .מציאות זו מביאה לעתי
לשיפוט מוטה ולהחמצה .יחד ע זאת ,עלי לציי כי מדובר כא
במקרי חריגי ,עד כמה שידיעתי מגעת ,ולא בכלל השיפוט
האקדמי.
מניסיו רב שני שצברתי בשנות כהונתי בוועדות מינויי
באוניברסיטאות המחקר ,הבחנתי לעתי באמירה גורפת של פרופסור
בגנותו של מועמד ,שאיננה רלונטית לכישוריו האקדמיי ,ובכ עורר
קבוצה של פרופסורי לפסילת המינוי או לדחיית קידומו של
המועמד .פרופסורי במדעי הרוח האמוני על קריאת מקורות
והמקדישי חלק לא מבוטל מזמנ למחקר ולהפעלת שיקול דעת
בניתוח המקורות ,מאבדי לעיתי את שיקול הדעת האובייקטיבי
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ומכריעי בדיני נפשות ללא בדיקה מספקת ומקיפה .זאת מבלי
לחשוב באופ מעמיק ואחראי .אול קיימת ג מציאות הפוכה כאשר
פרופסור ובני בריתו מעונייני לקד או לקלוט מועמד למשרה,
מעתירי עליו שבחי לרוב לא אחת כאשר כישוריו האקדמיי אינ
הולמי את הנדרש .עשרות רבות של מאמרי נכתבי מדי שנה
במדעי הרוח על ה"אמת ההיסטורית" .תורה זו מנחילי פרופסורי
לדורות של תלמידי .אול באורח פלא כאשר מדובר במינויי
וקידומי מתעמעמת לא אחת התורה כולה.
לרוע המזל היינו עדי לכ שפרופסורי היושבי על המדוכה
ודני בתיקי מועמדי סבורי שה ג מופקדי על המוסר ועל
קביעת אמות המידה של התנהגות הולמת .אילו שפטו על סמ נתוני
מהימני ובדוקי ,ניחא ,א לא אחת הוכיחו אות פרופסורי שה
פועלי רק על פי שמועות וחלקי שמועות או גרוע מזאת מתבססי
על התרשמות שטחית מבלי לבדוק דברי לעמק .כ קורה שתופרי
למועמד "תיק" עתיר השמצות או ,מאיד ,מכתירי אותו בכתר של
מצויינות טר דנו בכישוריו המחקריי .די בכ שפרופסור בעל
השפעה יאמר על מועמד "שלא בר אותו לשלו" בכניסה לקמפוס,
או חלילה טרק לו את הטלפו ,ובכ תוסר מועמדותו .לא אחת
שמעתי את האמירה "המועמד מתנשא על א גילו הצעיר" ולכ יש
להרחיקו .כ קרה שאותו "מתנשא" לא זכה במינוי או בקידו שהיה
ראוי לו בגי הצטיינותו האקדמית ,ובמקרי קיצוניי סרבו
מלכתחילה לדו בכישוריו המדעיי .והנה לימי נמצא את אות
"מתנשאי" שנדחו ,מכהני באוניברסיטאות מובילות בעול .נכו
שלעיתי מדובר בצעירי אקסצנטרי או בעלי אגו מנופח ,א אי
להתעל מהצטיינות בתחו האקדמי.
ומנגד ,א יצליח מועמד להתחבב על סביבתו יזכה בתואר
"נחמד"" ,משת פעולה ע הקולגי" ,בלשוננו "אזרח טוב" ,ג א
מחקריו בינוניי או למטה מזאת .במקרי כאלה סיכוייו לזכות במינוי
או בקידו נוסקי בהרכבי מסויימי של וועדות היושבות על
המדוכה .מוב שאי בנאמר כא כדי לפסול את עבודת הקודש של
וועדות המנויי ,שרוב מצויינות בהרכב ודיוניה "נקיי" .באות
מקרי שבה אי לפרופסורי המכובדי מידע מספק על אישיותו
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של המועמד ,ה נוטי לצטט ,לרוב בע"פ ,מדברי עמיתי
מאוניברסיטה אחרת באר .כ קורה ששמועות זדוניות על מועמד
עוברות מפה לאוז ללא ביסוס ובאופ חסר פרופורציה ל"אשמה"
המיוחסת לו )לא אגזי א אשתמש בביטוי "לינ' אקדמי"( .קיי
כמוב ג מצב הפו שבו משבחי את המועמד מעל ומעבר
לכישוריו .למרבית האירוניה בוועדות המתוארות כא ג יושבי
אנשי סגל בכירי שבצעירות עברו מסלול חתחתי משו
שהואשמו בהאשמות שונות – )רק לעיתי בלתי מוצדקות( ,ורק
המזל הוא שהאיר לה פני ובסופו של תהלי נקלטו באחת
האוניברסיטאות באר ,לעיתי לאחר שנות נדודי בחו"ל .יש לציי,
כי הואיל והחלטות בעניי קידומי וקבלת מועמדי מתקבלות
בוועדות חסויות המורכבות מחברי בכירי בלבד ,אי למועמד או
למועמדת סכוי להתגונ ולספר את ה"צד" שלה בתו מכלול
השמועות שטפלו עליה .המסקנה המצערת היא שאי די שקיפות.
וגרוע מכ :במקרי לא מעטי של שרירותיות בהחלטה למינוי או
לקידו נגררת האוניברסיטה למערכות משפטיות שראוי כי הרגולטור
ישי את ליבו לכ שה עולות למערכת ההשכלה הגבוהה כס רב.
כמוב שבכל הנאמר דלעיל אינני מתכוו למועמדי שעברו במוכח
על החוק האזרחי או הפלילי ,ושנגד הוגשה תביעה משפטית מטע
מוסד אקדמי אחר.
ועוד הערה אישית :פרופסורי ואנשי סגל בכירי שלימדו אותי
באוניברסיטה העברית בשנות הששי והשבעי היו בחלק
אקסצנטריי ,ופעמי כונו "משוגעי" .ספק רב א על פי אמות
המדה של היו היו זוכי בתואר "אזרחי טובי" .אול תבונת
וחריפות שכל גימדו כל "שגעו" שהיה חלק מאישיות .היה בכ
משהו מפרה ,וא משעשע .לסיכו ,הקריטריו החביב כיו
באוניברסיטאות המחקר בפקולטאות למדעי הרוח של "אזרחות
טובה" גורר לעתי מינויי של אנשי חביבי ונחמדי שאמנ אינ
מזיקי א מאיד תרומת מוגבלת וסיכוייה להפו לחוקרי
בולטי בזירה הבינלאומית מזעריי.
לסיו ,על הרגולטור )המל"ג( לדאוג לסתימת פרצה זו על ידי
שילוב של אנשי ציבור בוועדות המנויי והקידומי האקדמיי
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בעיקר בשלב הראשוני כאשר "חורצי הגורל" ה בד"כ עמיתי מ
התחו עצמו המכירי היטב את הסצינה ואת אנשיה .מכיוו שאי זה
הכלל אלא החריג ,רצוי להכניס בתקנוני סעי מפורש המציי כי
כאשר מדובר במקרי של ספק ,בי א פסילות על רקע אישי או
תשבחות שאינ הולמות את הישגיו של מועמד ,על ראשי הוועדות
לדירוגי ,מינויי וקידומי לפנות לרקטור שימנה אד נוס מ
החו )במקרה של מדעי הרוח יוכל לכה כאיש חיצוני ג פרופסור
מהמדעי המדוייקי( .בהיותי יו"ר וועדת המינויי של האקדמיה
למוסיקה בירושלי במעמד של איש ציבור חיצוני ,אני ער לתופעה זו
ומקפיד על שפוט אובייקטיבי בכל דיו .א לא ננהג בפתיחות
ובהגינות ,נפסיד מועמדי מבריקי ,כאלה שנדחו על ידי
אוניברסיטה כלשהי באר כתוצאה של גחמות אישיות של פרופסור
שבחר להתנכל למועמד .והרי חשוב לנו לקלוט את המצטייני ,לש
כ טיפחנו אות וחבל שנאבד אות בדר.
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