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 לבקשת ועדת החינו& והתרבות של הכנסת ומטרתו להציג את המנדט שקיבלה ועדת הוכ/ זה מסמ&

 יעדי מערכת ההשכלה הגבוהה כפי שאלו נקבעו עיקרי יוצגו, בנוס>.  של הועדהח" עקרי הדו ואתמל;

גבוהה בישראל שהוגשה למועצה להשכלה ו לתכנו/ ההשכלה ה"תשס-ב" תשסשנתית-בתוכנית הרב

  ההתייחסות לתוכנית החומש ).להל/ תוכנית החומש (2000יוני י הוועדה לתכנו/ ולתקצוב ב"גבוהה ע

באה במטרה לעשות מעט סדר בכאוס הרגשי אשר ליווה את העיסוק בנושא ועדת מל; בזמ/ בו התחלנו 

 . בכתיבת המסמ& 
את "להקי= ועדה ציבורית אשר תבח/ קבות החלטת ממשלה  בעת"ר ות"י יו"ועדת מל; מונתה ע

במטרה לשפר את הניהול בה/ תו& , המבנה הארגוני של המוסדות להשכלה גבוהה ותציע הצעות לשינוי

  ."שמירת עצמאות/ האקדמית והניהולית
 וההמלצות יביאו את המועצה ח"הדו עתה ברור כי כבר: " מל;ח" על דונאמר החומש בתוכנית

חשיבה . ח" נושאי= אחרי= העולי= מ/ הדוועלה גבוהה לחשיבה מחדש על המבנה הארגוני להשכל

אבל ,  מרחיקי הלכת שחלו במערכת ההשכלה הגבוהההשינויי=מחדש זו היא במקומה ובזמנה נוכח 

 הוועדה כחלק מ/ ח"מכא/ שאנו רואי= את הדיוני= בדו. המוסדותלא במבנה ובדפוסי הארגו/ של 

 1."נתיתש-התכנית הרב
 ובהמלצות הקיי= כיו= ניהולי של האוניברסיטאות- הארגונימבנהה זה יפתח בהצגה קצרה של מסמ&

לבסו> יועלו שאלות ; חומשלאחר מכ/ יוצגו מטרות ועיקרי תוכנית ה.  לשינוי המבנה ועדת מל;ח"דו

אקדמיה ביחס מקרב הממשלה וה שונות עמדותהמסמ& יציג , כמו כ/.  אלוחות" שני דו הקשר בי/לגבי

יש המקבלי= חלק . אחידות ועדת מל; אינ/  ח"הדעות באקדמיה כלפי דו. להמלצות ועדת מל;

מסמ& סיו= הב.  בשינוי מבניתומכי=יש הדוחי= אותו כליל ויש המבקרי= אותו א& , מהמלצותיו

הולי ני-המבנה הארגוני ( ודנמרקב"ארה, ארגוני בבריטניה-מוצגת סקירה קצרה של המבנה הניהולי

 ). במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובעול=  אינו אחיד ומתקיימי= מודלי= שוני= זה לצד זה
 :נקודות ציו7 כרונולוגיות

ארגוני של המוסדות -החלטת ממשלה למנות ועדה שתבדוק את המבנה הניהולי: 1997ינואר  •

 .להשכלה גבוהה

 .ת"ר ות"י יו"מינוי ועדת מל; ע: 1997אוקטובר  •

 .ח"סיו= עבודת מל; והגשת הדו: 2000ינואר  •

 . ח וועדת מל;"ג לאמ; את דו"החלטת המל: 2000מאי  •

ר "להטיל על יו: "ח מל; והחליטה"הממשלה אימצה את עיקרי המלצות דו: 2001ספטמבר  •

ארגוני -המועצה להשכלה גבוהה להגיש למועצה להשכלה גבוהה תוכנית לשינוי המבנה הניהולי

התוכנית בפני הממשלה עד יו= "ולהציג את ..."  בישראלבכל אחת מהאוניברסיטאות

31.12.2001. 

יישו= ועדת מל; בנושא התאגדות המוסדות , שעיקרה, ת"גובשה טיוטת ות: 2001אוקטובר  •

 . להשכלה גבוהה במסגרת החוק להשכלה גבוהה

הוחלט כי כל אוניברסיטה . ת"ג לדחות את טיוטת ות"החלטת המל: 2001דצמבר  •

 .ח ועדת מל; בנפרד"ותתייחס לד
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 'חלק א

 . כללימבט: 2נוכחי האוניברסיטאות המבנה .1
 .נית/ לאתר אלמנטי= דומי=, ע= זאת. ארגוני במוסדות להשכלה גבוהה אינו אחיד-המבנה הניהולי

 על ניהול ענייני כלליתלחבר הנאמני= סמכות פיקוח .  העליונה של האוניברסיטההרשות:  הנאמני:חבר

חבר הנאמני= . ספר וסגירת=-בתי, חוגי=, הקמת פקולטות, דיו/ בתקציב ואישורו, האוניברסיטה

חבר הנאמני= . בחירת הוועד הפועל ועוד, נשיא-סגני, נשיא: מאשר מינוי בעלי תפקידי= מרכזיי=

 החברי= .ל"כמחצית= מחו,  הנאמני= מורכב ממאות חברי=חבר. מקיי= מפגשי= טקסיי= אחת לשנה

חבריו תורמי= ). 9' ע, ח מל;"דו(חברתית של ישראל -י= בסביבה הכלכליתל אינ= מתמצא"מחו

 .ומגייסי= כספי= לאוניברסיטה
ממונה על .  בתקופות שבי/ מושבי החברהנאמני= את רוב סמכויות חבר מפעיל: המנהל/ הפועלהוועד

ת לחבר רוב החלטותיו ה/ בגדר המלצו,  הנאמני=חברניהול ענייני האוניברסיטה בכפו> לסמכות 

יש לציי/ . חודשל  הוא מתכנס אחתלרוב,  לאוניברסיטהמאוניברסיטהכינוסו של הוועד שונה (הנאמני= 

 ).כאשר הפרופסורי= בו ה= מיעוט, ציבוררובו של הוועד מורכב מאנשי , כי
כל הפרופסורי= מ/ המניי/ ה= , האוניברסיטאותבכל .  האקדמית העליונה של המוסדהרשות :הסנאט

הסנאט בעל סמכויות החלטה בכל הענייני= .  אחרותדרגותנאט ויש בו בנוס> ייצוג לבעלי חברי הס

 . מעורער בהתוויית דרכו של המוסדבלתילסנאט מעמד מרכזי . האקדמיי=
 הסנאט ועוסקת בענייני= שוטפי= במסגרת של מכוחו פועלת : של הסנאטהמרכזת המתמדת או הוועדה

 . הסנאטי"עות שהותוותה סמכויות מואצלות ובמסגרת מדיני
 המינויי= של הסנאט חברי= פרופסורי= מ/ בוועדת ):למינויי: אקדמיי: (עליונה מינויי: וועדת

באוניברסיטה העברית מונה ( הועדה ר" האוניברסיטה מכה/ כיורקטור.  הסנאטי"הנבחרי= ע, המניי/

 ). ציבוראנשי 3וועדה זו ג= 
,  י נשיא/סג/, )סמכות אקדמית עליונה(הרקטור , )ניברסיטההאוראש  (הנשיא: בכירי: משרות נושאי

 ).אינ= כפופי= לרקטור. מנהלי פקולטות (דיקני=

 

 :  מל8ועדת. 2
, יעקב מל;) בדימוס( העליו/ ש" בראשותו של שופט ביהמציבורית מל; היא ועדה ועדת: היוזמה. א

 לתכנו/ הועדה ר"יו(לבציו/ ' די פרופי-שמונתה על,  של המוסדות להשכלה גבוהההארגונילבחינת המבנה 

 .8.1.1997 מיו= 1311בעקבות החלטת ממשלה  1997באוקטובר , )ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה

 -שהושג ע= הסגל הבכיר של המרצי= ב,  השכרהסכ=משרד האוצר יז= את הקמת וועדת מל; על רקע 

. ו בשובתי= ותרמו בכ& להארכתה צידדהאוניברסיטאותבזמ/ השביתה .  לאחר שביתה ממושכת1994

, יש לציי/ כי. ארגוני הקיי= באוניברסיטאות-הניהוליהדבר העלה את הצור& בבחינת המבנה 

< מיליארד . 5.3 -היקפי התקציבי= להשכלה גבוהה ה= כ(האוניברסיטאות נתמכות מתקציב המדינה 

 .כלכליי=ונתונות כיו= בקשיי= ) ממקורות חיצוניי=< מיליארד . 2.5 -ועוד כ

                                                                                                                                            
 .90' ע, 2000יוני , ג"שנתית של המל-התוכנית הרב.  1
 .10.2.02 ביו= מ"סנאטית לממ- הבי/הועדה ר"יו, יאיר סנסור'  פרופי"לקוח מתו& מידע שהועבר ע.  2

 . הנאמני= מכונה קורטוריו/חבר בטכניו/
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נציגי הסגל האקדמי ונציגי המועצה להשכלה גבוהה וכ/ נציגי משרד , ציבור היו חברי= נציגי בוועדה

, )ת"ות(תקצוב ר הועדה לתכנו/ ול"על יו: "בהחלטת הממשלה נאמר כי. החינו&האוצר ומשרד 

, )ה"ור(ת ר ועד ראשי האוניברסיטאו"שר המדע ויו, התרבות והספורט, ובהתייעצות ע= שר החינו&

של נציגי המוסדות להשכלה , בי/ השאר, בדימוס ובהשתתפות למנות ועדה ציבורית בראשות שופט

 ...". גבוהה
 המבנה הארגוני של המוסדות את "לבחו/:  שנכתב בכתב המינוי של הוועדהכפי של הוועדה המנדט. ב

מירת עצמאות/ האקדמית במטרה לשפר את הניהול בה/ תו& ש, לשינוילהשכלה גבוהה ולהציע הצעות 

הוועדה החליטה להתמקד בדיוניה ובהצעותיה בענייני המערכת ). 2' ע,  מל;ח"דו ("והניהולית

 ארגוני בלבד ולהמלי8 בפני המועצה להשכלה גבוהה לנסח ולפרס: עקרונות למבנה האוניברסיטאית

, אקדמיותכללות מ (ולדפוסי ניהול מתאימי: ג: למוסדות להשכלה גבוהה שאינ: אוניברסיטאות

 ).ספר גבוהי= וכדומה-בתי
 חוקה או תקנו7 אחידי: ויש לראות בהמלצותיה מסגרת כללית המנחה את לנסח התכוונה לא "הוועדה

 לאפשר מידה ישהוועדה סבורה כי אי7 לכפות אחידות וכי .  באשר לכיוו7 אליו יש לחתורהאוניברסיטאות

 שיבטיחו השגת יסודותגוני חייב להיות מושתת על א9 כל מבנה אר, מסוימת של שונות לכל מוסד

 .3"ובהוראהיעדיה ותוכניותיה של האוניברסיטה להצטיינות במחקר , מטרותיה
 והחליטה 16.5.00המועצה להשכלה גבוהה דנה בו ביו: , 2000 בינואר 18; הוועדה סוכ: סופית בח"דו

 י"ע נכתבה 16.5.2000 עדת מל; ביו= לאמ; את המלצות וג" החלטת המלבעקבות. 4לאמ8 את המלצותיו

אוקטובר " ( להשכלה גבוהההמועצה מוסדות להשכלה גבוהה במסגרת חוק התאגדות" טיוטא בש= ת"ות

 התוצאה . וועדת מל;ח" דוהמלצות  עבד על הכנת מסמ& ליישו=ת"ות-ו ג" מלל"צוות בראשות מנכ). 2001

 החליטה לא להוציא את המסמ& לפועל על כ/ ג"מל. להתייחסותהיא הטיוטא שהועברה לאוניברסיטאות 

  .5)2001דצמבר  (רלוונטיתהטיוטא הפכה ללא 
  :הממצאי:. ג

 מאפשרי= ניצול יעיל של אינ=, הוועדה החליטה כי המבנה ודפוסי העבודה הנהוגי= באוניברסיטאות

 .המשאבי= הפיסיי= העומדי= לרשות/
מהות השינוי .  המינהלי והאקדמי של האוניברסיטאות משמעותי באופ/ פעולת/שינוי המליצה על הוועדה

 .6אקדמית על גרעונות כספיי= ועל תפוקה ח"המחויבי= למסור דו,  לתאגידי=האוניברסיטאותבהפיכת 

 

 

 

                                                                                                                                            
" אופיי/" בשל שוני=היחסי= הפנימיי= וכדומה , הרכב=, גודל=.  בשמותיה= קיימי= בכל האוניברסיטאותאלו גופי=
 ביחס למבנה שכ/ ה/ הושפעו זו מזו א& יש לציי/ טאותהאוניברסיישנ/ נקודות דמיו/ בי/ .  של האוניברסיטאותהשונה

 .5.3.02 -סנסור ב' המידע נמסר בשיחת טלפו/ שנערכה ע= פרופ. משמעותיי=קיימי= ג= הבדלי= , כי
 .4עמוד ,  מל;ח"דו.  3
, 2001אוקטובר , "התאגדות המוסדות להשכלה גבוהה במסגרת חוק המועצה להשכלה גבוהה: "ג" טיוטא של המל. 4
סנאטית של האוניברסיטאות להגנה על - הבי/הוועדה ר"יו, יאיר צנזור'  פרופי"מייל ע-מידע שהועבר באי. 1' ע

 .10.2.02ביו= , העצמאות האקדמית
 . 17.12.01: תארי& המכתב. ציו/ ומר ניס/ לימור-לב' ה לשעבר לפרופ. ורר"יו, איתמר רבינובי;' מכתב שהפנה פרופ.  5

 נסכי=לא :  אקדמיה לממשלהאנשי", ראלי סער. 8.11.01 -מ) ג" מלל"מנכ (לימורו/ וניס/ מכתב של נחמיה לבצי
 .21.12.01, האר;, " מל; בכפייהח"ליישו= דו

 .8.11.01, האר;, " המרצי= רוצי= עצמאות� רוצה התייעלות הממשלה", ראלי סער.  6
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 :7 ועדת מל8ח"דו המלצות. 3

הועדה רואה : Code of Practiceחופש אקדמי וקביעת ,  המוסדותעצמאות על שמירה •

הועדה .  יסוד במערכת ההשכלה הגבוההכאב/חת עצמאות המוסדות חשיבות עליונה בהבט

לבי/ החופש האקדמי , ג" המלבחוק 15מבחינה בי/ עצמאות המוסד כמוגדר בסעי> 

 Code of כי בכל מוסד יהיה הועדהולפיכ& ממליצה . והאחריות של כל אחד מחברי הסגל

Practice ,את האחריות האישית של וידגיש ,  את הכללי= החלי= על כל העובדי=שיקבע

וכ/ , התייחסות מיוחדת תהיה לאחריות כלפי הסטודנטי=. המרכזיי=נושאי התפקידי= 

הועדה .  למוסד ולשמירה על נורמות של התנהגות מקצועיתוהנאמנותלחובת הזהירות 

 . על הפרופסורי= ושאר עובדי הסגל את הקוד האתייאכו>שהוועד הפועל , ממליצה

הסנאט .  בי/ הניהול האקדמי לאדמיניסטרטיביהפרדה ישנה כיו= : הרקטורמשרת ביטול •

שמופקד על , הנשיא כפו> לחבר הנאמני=.  רק לוכפו=והרקטור , אחראי על הניהול האקדמי

 מל; ממלי; לבטל ח"דו.  להטיל מרות על הרקטוריכולהנשיא לא . הניהול האדמיניסטרטיבי

המשנה לנשיא . הנשיא: רק ראש אחד האוניברסיטהאת משרת הרקטור ולהעמיד בראש 

 .הסנאט י"יחלי> את הרקטור וייבחר ע
 י"הרקטור נבחר ע.  הוא הרקטורבאוניברסיטהראש המדרג האקדמי : הקיי: המצב

כיו: קיי: מבנה .  ע: הנשיא א9 לא כפו= לופעולההרקטור משת= . הסנאט ואחראי בפניו

מבנה זה ייחודי . יה אינה ברורה ההיררככאשררקטור ;דואלי באוניברסיטאות של נשיא

 .לישראל

ימונה משנה לנשיא לענייני= .  יעמוד בראש הפירמידה של האוניברסיטההנשיא :הנשיא •

 . שיהיה כפו> לנשיא, אקדמיי=
סרבול , כפילויות( ניהול בלתי יעילי= מצבי ועדת מל; קבע כי המבנה הדואלי יוצר ח"דו

כי , ח"כ& כותבי הדו,  באר; מראההניסיו/. )תהלי& קבלת ההחלטות ועיכובי= בביצוע/

מתיחויות והפרעה ממשית ,  נוצרי= קשיי=לרקטורבמקרה של חילוקי דעות בי/ הנשיא 

 .8קודקודי- חדה על מבנממליצההוועדה . לניהולה התקי/ של האוניברסיטה

/ שאינו זמי/ לקבלת החלטות בזמ,  גו> גדול ומסורבלבהיותו:  חבר הנאמני:תפקיד שינוי •

לדעת .  למלא את ייעודו ולקיי= בנאמנות את הנדרש ממנויכולאי/ חבר הנאמני= , סביר

 וועדת ח"דו.  אינ= מתמצאי= במידה מספקת בענייני האוניברסיטהחבריו,  מל;ח"מחברי דו

.  מידי החבר את תפקיד ניהול האוניברסיטה ולמעשה לשנות את תפקידולהוציאמל; ממלי; 

אי רק על גיוס כספי= וטיפוח הקשרי= ע= תורמי= פוטנציאליי=  אחריהיהחבר הנאמני= 

 .יש להתאי= את מספר חבריו והרכבו למטרותיו. התפוצותוע= יהדות 
האוניברסיטאות .  של האוניברסיטההעליונהחבר הנאמני= הוא הרשות : הקיי= המצב

מחצית  והל" מחבריו ה= תורמי= מחושמחצית,  חבר הנאמני=י"מנוהלות כיו= בפועל ע

                                                 
, האר;" , המרצי= רוצי= עצמאות� יעלותהתי רוצה הממשלה", ראלי סער; 18.1.00,  מל;ח"דו: לקוח מתו&.  7

 תמציתית של עקרונות המבנה הארגוני ודפוסי העבודה של התאגיד להשכלה סקירה", יאיר צנזור' פרופ. 8.11.2001
, " מל;ח"בהתבסס על דו) ג"מל(של המועצה להשכלה גבוהה ) ת"ות( הוועדה לתכנו/ ולתקצוב י" המוצעי= עגבוהה

2.12.01.  
 . ג" למל2001הוגש בספטמבר , ס"תש-ט"לשני= תשנ, 26/27' די/ וחשבו/ מס,  ולתקצוב/לתכנו הוועדה
 .2000יוני , ג"שנתית של המל-הרב התוכנית

 .17עמוד ,  וועדת מל;ח"דו.  8
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.  חברי= המתכנסי= פע= בשנה למש& שבועמאותחבר הנאמני= מונה . השנייה ישראלי=

שתפקידה לפקח על ,  של האוניברסיטההעליונהבשבוע זה ה= ממלאי= את תפקיד= כרשות 

, הנשיא:  למינוי בעלי תפקידי= מרכזיי=אחראיחבר הנאמני= . עסקיה ונכסיה, אופ/ ניהולה

 חבר .מנהל/ הוועד הפועלי" סמכויותיו מופעלות ערוב. מנהל ועוד/עלחברי הוועד הפו, סגניו

יש (משו= שלא ידוע לו מיה=  סגל הרוצה לפנות לאחד או כמה מחברי החבר נתקל בבעייה

באוניברסיטת מישיג/ . המצב שונה, למשל, באוניברסיטאות בארצות הברית). הרי מאות

 חברי= כאשר כול= נבחרי ציבור board of regents 8 -שהיא אוניברסיטה ציבורית מונה ה

יש לציי/ שהיו= מגייסי= חברי החבר סכו= מסוי= לאוניברסיטאות . ונית/ לפנות אליה=

הממשלה נותנת סכו= רב יותר ואינה , מאיד&. וה= מתערבי= בהחלטות הקשרות בה/

 .  מתערבת

 את שינהל העליו/  ממלי; להפו& את הוועד הפועל לגו>ח"הדו : הוועד הפועלהרכב שינוי •

,  מבי/ חבריו יהיו ישראלי=85% ממלי; כי ח"הדו.  יהיה כפו> הנשיאואליוהאוניברסיטאות 

מלבד הנשיא (האוניברסיטה תקבל ייצוג מוגבל בוועד הפועל .  אישי ציבורמבי/שיבחרו 

). כחמישית מחברי הגו> המנהל יהיו פרופסורי= חברי הסגל האקדמי הבכיר, שלווהמשנה 

. בעל סמכויות רחבות ויכולת תגובה מהירה, פעיל וזמי/,  יהיה גו> אופרטיביהפועלד הווע

 וכ/, ידו/ בתקציבי האוניברסיטה ויאשר=,  יפקח על ניהול ענייניה של האוניברסיטההוועד

 .שנתיי= לפיתוח האוניברסיטה ויאשר=-בתוכניות עבודה ובתקציבי= הרב, ידו/ ביעדי=
. הוא הזרוע הביצועית של חבר הנאמני=)  המנהלהוועדאו ( הפועל כיו= הוועד: =הקיי המצב

רוב חברי הוועד ה= .  בכפו> לסמכות חבר הנאמני=האוניברסיטההוועד ממונה על ניהול 

 . ייצוג האוניברסיטה בוועדלגביאי/ כללי= . אנשי ציבור

 .אציל לה הסמכויות שיבגבולותהוועד הפועל ימנה ועדת קבע שתפעל מטעמו : הקבע ועדת •
חברי= " (הנהלה" חיפה יש גו> מצומצ= הנקרא באוניברסיטת. אי/ וועדה כזו: =ייהק המצב

הרקטור וחבר אקדמי , סג/ הנשיא לקשרי ציבור ומגביות,  למנהלהנשיאסג/ , בו הנשיא

 ).נוס>

 כיו= חברי= בסנאט כל הפרופסורי= מהמניי/ ויש בו נציגות לדרגות :הסנאט הקטנת •

 .מספר חבריו גדול מאוד ומגיע באוניברסיטאות הגדולות למאות. ות יותראקדמיות נמוכ

תפקידו יהיה למלא אחר משימות . 71- להקטי/ את מספר חברי הסנאט לממלי; מל; ח"דו

.  גופי הניהול החדשי= ולאכו> את הקוד האתי של האוניברסיטהי" עליו עשיוטלואקדמיות 

 . פעמי= בשנה לפחות6  יתכנס לישיבות קבועות בתדירות שלהסנאט

בגבולות סמכויותיו ובגבולות הסמכויות שיאציל ,  מטעמושתפעל מרכזת ועדה יבחר הסנאט •

. יעדיה ותוכניותיה של האוניברסיטה בתחומי ההוראה והמחקר, מטרותיהלה למימוש 

 . לקיי= פיקוח שוט> על הפעלת החלטות הסנאט ולדווח לו על כ&מוסמכתהוועדה תהיה 
כולל את כל הפרופסורי= ,  על הניהול האקדמיהמופקד, סנאט האוניברסיטה: =הקיי המצב

באוניברסיטאות הגדולות הוא מונה מאות . אחרותמהמניי/ ויש ייצוג ג= לבעלי דרגות 

שה= חברי= בסנאטי= ,  פרופסורי= מ/ המניי/ באוניברסיטאות1000כיו= יש מעל  (9חברי=

 כל ענייניה האקדמיי= העקרוניי= של הסנאט מאשר את).  האקדמימינוי=מכוח 

שבחלקו המכריע , הניהול האקדמי של האוניברסיטה, ח" מחברי הדולדעת. האוניברסיטה

                                                 
 . בלבדחברי= 63הסנאט של אוניברסיטת חיפה הינו יוצא דופ/ בעניי/ זה והוא כולל .  9
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, פעולה כבד" פוליטי"הסנאט הוא גו> , לדעת=. מתאפיי/ בניגודי ענייני=, הסנאטמוטל על 

 . שאינו מאפשר לאוניברסיטה לבצע שינויי= אקדמיי= נדרשי=

 

,  מוכר הוא תאגיד כשר לתבוע ולהיתבעמוסד: " קובעג"המל בחוק 14סעי> : סדותהמו התאגדות •

רוב ". להתקשר בחוזי= ולהיות צד בכל נושא משפטי או אחר,  מרשותוולהוציא=לרכוש נכסי= 

.  חוק החברותאו חוק העמותות י"א& יש מוסדות שהתאגדו עפ,  החוק האמורי" התאגדו עפהמוסדות

 תקבע כללי= ג" וכי המלג"המל המוסדות להשכלה גבוהה יתאגדו במסגרת חוק הוועדה ממליצה כי כל

 ).  וועדת מל;ח" דו25' ע( תאגיד כאמור שלדרכי התארגנותו ופעילותו , מחייבי= בדבר מטרותיו

 
 לאמ8 את המלצות ועדת מל8 והטילה על 16.5.2000 גבוהה החליטה בישיבתה מיו: להשכלה המועצה

 המועצה חוקבמסגרת  טיוטא של כללי: להתאגדות המוסדות. ועצה הצעה לדיו7 להביא בפני המת"ות

, " להשכלה גבוהההמועצה מוסדות להשכלה גבוהה במסגרת חוק התאגדות"ששמה , להשכלה גבוהה

  .10 לאחר מכ7חודשיי: ג" המלי" א9 נדחתה ע2001אכ7 גובשה באוקטובר 
- בפני הממשלה תוכנית לשינוי המבנה הניהוליג להציג"ר המל" הטילה הממשלה על יו2001בספטמבר 

  ).החלטת הממשלה מצורפת כנספח(ח מל; "ארגוני בכל אחת מהאוניברסיטאות על בסיס המלצות דו

 

;2002, ו"תשס;ב"תשס (ת"ידי ות;ג על" שהוגשה למלשנתית; הרבהתוכנית עיקרי. 4

2006 :( 
 : התוכניתעיקרי

 : על המצוינותשמירה. א

 . תית נותנת דגש להגדרת מקומ/ ותפקיד/ של אוניברסיטאות המחקר בישראלשנ-הרב התוכנית •

 אוניברסיטאות המחקר כדי של להגביל את הגידול יש.   אוניברסליתונגישות במחקר מצוינות •

 לשיעור קט/ של חוקרי= מוגבלתמצוינות . לשמור על רמת המצוינות של האוניברסיטאות

חלק/ של .  המצוינות בגודלו הקיי=גרעי/רסלית יש לשמור על ג= במעבר לנגישות אוניב. וסטודנטי=

 .  מערכת ההשכלה הגבוההמכללאוניברסיטאות המחקר צרי& להגיע לכדי שליש 
 :הנחות היסוד ה/: הרחבת הנגישות. ב
 . להביא לצמצו= הפערי= בחברהצריכה הגבוהה ההשכלה !

כלכלית ובו המפתח לשינויי= -תית הגור= הבלעדי החשוב ביותר לניידות חברהוא הגבוה החינו& !

 . ולשגשוג כלכליטכנולוגיי=
יש לפתוח אפיקי= , מכא/.  קצב הגידול בתואר שני גדול מזה של תואר ראשו/היה התשעי= בשנות !

יש לעודד את המסלול המחקרי לתארי= מתקדמי= , שנית.  התואר השניללימודינוספי= 

 . באוניברסיטאות
הביאו להחלטת , אר השני והצפי לגידול במבקשי= ללמוד תואר שני של התובאופיו שחלו התמורות !

 .  לאפשר למוסדות שאינ= אוניברסיטאות להגיש בקשות ללמד לתואר שניג"המל

                                                 
 ונשיא ה" ורר"לשעבר יו, רבינובי;איתמר ' שהפנה פרופ, תו& מכתבהמידע על דחיית הטיוטא לקוח מ.  10

 .17.2.02ביו= , ) שהתפטר לאחרונהג" המלל"מנכ( ולמר ניס/ לימור לבציו/' לפרופ,  כיו=א"אוניברסיטת ת
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שכ/ א= הקבלה תעשה רק על סמ& ציוני ,  אינ= בעד ביטול הפסיכומטריהחומש תוכנית כותבי !

לדעת מחברי . בל לחוגי= מבוקשי= סיכויה= של בני השכבות החלשות להתקיגדלולא , הבגרות

 . לציו/ המבח/ הפסיכומטרי ככרטיסי כניסה ולא כחסמי=להתייחסהתוכנית יש 
שנתית מציעה אפשרות כניסה לאוניברסיטאות למי שהשלי= תוכנית לימודי= של -הרב התוכנית !

 .  באוניברסיטה הפתוחה בציו/ שייקבעראשונהשנה 
 .אקדמיות-הקד=- לחזק את המכינות יש !

 

 לקד= בברכה את הקמת המוסדות החדשי= המאפשרי= לה/ להתמקד האוניברסיטאות על •

 של המוסדות חשיבות=. 11 את רמת הסטודנטי= ולהעשיר את תכני הלימודלהעלות, ביעדיה/

עיקר .  ראשו/לתוארשאינ= אוניברסיטאות עלתה בכ& שה= תרמו לעליית שיעור הסטודנטי= 

 היה במוסדות התשעי= ראשו/ במחצית השנייה של שנות הגידול במספר הסטודנטי= לתואר

 תאלצנה להתחלק שה/האוניברסיטאות חוששות , ע= זאת. האקדמיי= שאינ= אוניברסיטאות

 בי/ תקציבי המחקר מפרידה ת"וזאת למרות שות(בתקציבי ההשכלה הגבוהה ע= מוסדות אלו 

). כי אי/ בה/ מחקר( נמוכה כללותבמרמת ההוראה , לטענת אנשי הסגל באוניברסיטאות). וההוראה

לש= כ& יש להדגיש את .  הגבוההההשכלהשנתית תביא לייצוב מערכת -יש להבטיח שהתוכנית הרב

כדי להשיג את שני היעדי= של ,  שוני=מוסדותמגוו/ המוסדות להשכלה גבוהה ואת הייחוד של 

 .12מצוינות במחקר ונגישות אוניברסלית

 .מש& עיבוי המחקר להמשמעותיי= ליעד כספי= יש •

 במקצועות הטכנולוגיה העילית להישאר באוניברסיטאות במסלול מצטייני= לעודד בוגרי= יש •

 מכללות אשר בכול/ יש דגש על לימודי= ת" האחרונות נוספו לתקצוב ותהשנתיי=במהל& (מחקרי 

 ). טכנולוגיי=

 
 :13)הפתוחהלא כולל האוניברסיטה ( ו"תשס;ב" בחומש תשסהסטודנטי: למספר תחזית

 ו"תשס
2005-2006 

 א"תשס
2000-2001 

 ז"תשנ
1996-1997 

 7"תש
1989-1990 

שנה

18 גילאי 85,500 103,400 112,530 116,225

' סטודנטי: בשנה אמספר 17,330 32,450 41,230 47,900

 סטודנטי: לתואר ראשו7כ"סה 55,250 101,290 135,800 158,230

 סטודנטי: לתואר שניכ"סה 16,100 27,480 35,140 43,340

 לתואר שלישיסטודנטי: כ"סה 3,910 5,810 6,930 9,130

 כולל תעודה� כולל ס9 76,060 135,890 179,100 212,000

 

 ):סטודנטי: ותקציב( לעומת המכללות האוניברסיטאות היק=
 א" בשנת תשססטודנטי: אוניברסיטאות מכללות

 =סטודנטי  ראשו/תואר 74,090 21,806

                                                 
 . הרווארדמאוניברסיטתרוזובסקי ' עמדתו של פרופ. 34'  החומש עתוכנית 11
 .29-30' עמ, תוכנית החומש. 12

 .15' ע, 2000יוני , ג"שנתית של המל-וכנית הרבהת.  13
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 סטודנטי=  שניתואר 31,085 -
 סטודנטי=  שלישיתואר 7,025 -
 סטודנטי=  תעודהלימודי 1,550 -

  כ"סה 113,750 21,806
 תקציב א" בשנת תשסתקציב  <4,018,130,000 487,960,000

 מתקציב ממוצע 63%( < 22,377

 )לסטודנט באוניברסיטה
 תקציב לסטודנט ממוצע תקציב  <35,320

 מספר עיבודי=על בסיס . 10א' ע, 3.1.02, האר;"  העדיפות התקציבית לאוניברסיטאותלבדוק: לבנת", אלי סערר: מתו&

 .התקציב של ההשכלה הגבוהה

 
- בתואר שני ו8,200,  בתואר ראשו/32,700מה= , סטודנטי= 43,200 צפוי גידול של ו"תשס-ב" תשסבשני=

 ).18' ע, שנתית-הרבהתוכנית ( בתואר שלישי 2,200

 
 : מכללות

 וכולל היו= שמונה מוסדות 90- התפתח בצורה נאותה מאמצע שנות ההטכנולוגיות המכללות מער& #

 מענה לביקושי המשק לכוח אקדמי ומגבירות את נותנות אלו מכללות.  פני כל האר;עלהפזורי= 

 ניתתוכ.   בה בעברהשתתפו לא לשכבות אוכלוסייה שההנדסיהנגישות להשכלה אקדמית בתחו: 

 כי וקבעה מכללות טכנולוגיות אקדמיות חדשות בפיתוח בדקה את שאלת הצור& 2002-2006החומש 

 7000-ישנה תחזית כי יתווספו עוד כ.  את המכללות הקיימות בצפו/ ובדרו=להעצי= למצוא דרכי= יש

 חדשות מכללות של  הקמת/תוכנית החומש ממליצה לאשר .  למכללות להכשרת מהנדסי=סטודנטי=

 .במרכז ובדרו=, בצפו/
. שיאגדו את כל המכללות במחוז, קמפוסי= בצפו/ ובדרו=- מוסדות רב2 להקמת הצעות הועלו #

מוצע .  אלולמוסדות) מכללה אוניברסיטאית (University College:  אימו; המושגתשקולהמועצה 

 המוצעות אותהאוניברסיט. להחליט על הליכי= שיכירו במוסדות אלו כמוסד מוכר להשכלה גבוהה

האוניברסיטאות האלו .  רגילהבאוניברסיטהתחומי הלימוד הנלמדי= , או את רוב, תכלולנה את כל

 . שלישייכללו ג= לימודי תואר שני א& לא תואר 
:  האקדמי במכללות ובמוסדות האחרי= לקיי= מחקר בעל שני מאפייני=לסגל מקו= לאפשר יש #

מעדכ/ את הידע או כותב ספרי , חויות המחקר בתחומוהמרצה עוקב אחר התפת(מחקר תומ& הוראה 

 אלולמוסדות . שה= בעלי אופי יישומי,  השני נגזר מתחומי ההוראה של מוסדות אלוהמאפיי/). לימוד

 א= יתחזקקשר זה . צרי& שיהיה קשר חי ושוט> ע= המגזרי= העוסקי= בתחומי= אלה ביומיו=

 . מי= שבה= יש למגזרי= אלו עניי/ במחקר בתחויעסוק אלו ותהסגל האקדמי במוסד
 ).  עדיפות לנצרת( להקי= מכללה בישוב ערבי ממליצה החומש תוכנית #

 ומכללה" שנקר"הרחבת , קמפוס אוניברסיטאי באילת, מכללות למגזר החרדי: רעיוניות תוכניות #

 . ימית במבואות י=
 ./ פועלותשנתית מודגשת חשיבות הקשר של המכללות ע= האזור שבו ה-הרב בתוכנית

 
נגישות ; המכללות; הרחבת התוצרי: האקדמיי:: שנתית שמה דגש על; הרבהתוכנית, לסיכו:

ח ועדת מל8 "כל זאת תו9 שתוכנית החומש רואה בדו. תרומה למשק;  הפריפריותפיתוח; ומצוינות

 .שנתית;חלק מהתוכנית הרב
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 ? המלצות וועדת מל; במטרות אלומשתלבות כיצד

 

 :אסטרטגי;לות בהיבט תוכנישא:  מל8ח"דו. 5
 : תוכנית החומש עולות השאלותיעדי לאור
 ח"הא= דו? בישראל וועדת מל; מספק תשומות בתהלי& צמיחת והעצמת ההשכלה הגבוהה ח" דוהא=

 ? וועדת מל; הוא בבחינת צור& אמיתי בתהלי& זה
 ?כנית החומשהא= המבנה הקיי= באוניברסיטאות פוגע או מעכב את השגת היעדי= שהוצגו בתו

 ?האוניברסיטאות והרקטור ומכא/ בתפקוד הנשיא בסמכויות המבנה הקיי= פוגע הא=
 ? המבנה הקיי= מקשה על חלוקת התקציב בתו& האוניברסיטאותהא=
 תרומות גיוסהא= מבנה אחר יקשה על ?  המבנה הקיי= מקשה על גיוס תרומות לאוניברסיטאותהא=

 ?לאוניברסיטאות
 ?מחקרית- תפוקה אקדמיתשל בהקשר הא= המבנה בעייתי

 ? האוניברסיטה הא= המבנה הדואלי מהווה מעצור מהותי בתפקוד של 
 ? ועדת מל; אכ/ פוגע בחופש האקדמיח" המבנה המוצע בדוהא=

 
 הכוללת של האסטרטגיתתוכנית זו היא הראייה . ג" היא תוכנית העבודה של המלהחומש תוכנית

ת למסקנות ועדת מל; מוזכרת בתוכנית החומש ברמה ההצהרתית התייחסו. מערכת ההשכלה הגבוהה

ח וההמלצות יביאו את המועצה ואת המוסדות להשכלה גבוהה לחשיבה "כבר עתה ברור כי הדו":  בלבד

זו ] על המבנה הארגוני[ מחדש חשיבה. ח"מחדש על המבנה הארגוני ועל נושאי= אחרי= העולי= מהדו

אנו רואי= את ...  שחלו במערכת ההשכלה הגבוהההלכתיי= מרחיקי היא במקומה ובזמנה נוכח השינו

 מל; לא קיבלו וועדת ח"הבעיות אליה/ מתייחס דו ."שנתית- הרבהתוכנית כחלק מ/ ח"הדיוני= בדו

 ועדת מל; כדי ח" דואתשיש לבצע , אי/ בתוכנית החומש אמירה. משקל מהותי בתוכנית החומש

,  יאפשרו חיסכו/ תקציביח" הדוהמלצותלא נאמר שביצוע , שללמ. להגשי= את היעדי= של התוכנית

 מל; ח" לדו לא התייחסג"נראה כי המל. וכדומהנגישות רבה יותר למערכת ההשכלה הגבוהה 

 בתוכנית ועדת מל; לא קיבל משקל אופרטיבי ונורמטיבי ח" דו.מנו> לקידו= יעדיו העיקריי=/כעוג/

 .שנתית-הרב
 ההשכלה בתחו= שתוכנית החומש משקפת מדיניות ויעדי= לאומיי= ההעובדלאור , יש לשאול הא=

ארגוני - יש צור& בשינוי מבנייעדיה שאי/ ציו/ מפורש בתוכנית החומש כי כדי לממש את משו=ו, הגבוהה

הא= בתוכנית ארוכת ?  היו= הציבורי והאקדמיסדר ועדת מל; נמצא על ח"דו, של האוניברסיטאות

 מעמיקה יותר ממה שנעשה בפועל למבנה הארגוני של להתייחסות/ מקו= אי, טווח כתוכנית החומש

 ? האוניברסיטאות

 
חיבור ברור בי/ תוכנית החומש : ח ועדת מל8 לתוכנית החומש" כדוגמא לקשר בי7 דו הסטודנטחשיבות

 סבורה כי יש הוועדה: " מל; נאמרח" בדו23בעמוד .  חשיבות הסטודנטת מל; קיי= בסוגייועדת ח"לדו

בראש מנגנו/ .  וה/ בפקולטותהאוניברסיטהלהקי= מנגנו/ קבע לטיפול בתלונות סטודנטי= ה/ בהנהלת 

 ." נשיא האוניברסיטהי" עשיתמנההקבע האמור יעמוד נציב קבילות הסטודנטי= 
 בהדרגה את ת"שיפור השירות לסטודנט ושיפור המינהל הגדיל ות, ההוראה לעודד את שיפור כדי

 ). החומש בתוכנית 91' ע(שיקבעו להערכת איכות , פי מדדי=-שלושת תחומי= אלו על בשיינת/התקציב 
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 'חלק ב

 

 : 14לימור לבנת' הגב, עמדת שרת החינו9. 6
ח והמלצות אחרות הנוגעות למבנ/ הארגוני "שרת החינו& ממליצה לאוניברסיטאות לבחו/ את הדו •

 .ות את האחרי=כמו ג= לדח, ולהמלי; על אות= החלקי= הנראי= לה= ראויי=

 .י השרה לממשלה"ג וההצעות שתתקבלנה תובאנה ע"המלצות האוניברסיטאות יובאו לדיו/ במל •

 .לדעת השרה הלי& זה יהפו& את הפירמידה •

, תדו/ המערכת האוניברסיטאית בהמלצותיה היא ואלה תובאנה, במקו= עיסוק בהחלטות ממשלה •

 .בפני הממשלה, כאמור

 .על מסורת עצמאות המוסדות ויש בו כדי לכבד את המלצותיה/השרה רואה בהלי& זה שמירה  •

 

 :15 ועדת מל8ח" משרד האוצר לגבי דועמדת. 7
 אינ= מאפשרי= ניצול יעיל של המשאבי= באוניברסיטאות הנוכחי ודפוסי העבודה הקיימי= המבנה"

 :..."לרשותההאנושיי= והפיזיי= העומדי= 

 הכוונה לקיומ= �היעדר היררכיה ארגונית מסודרת  שמשמעותו העקרית היא דואלי ניהולי מבנה •

חבר (הפועלי= שלא במסגרת מוקדי הניהול הכלליי= , )סנאט ורקטור( אקדמיי= ניהולשל מוקדי 

 ).'הנשיא וכו, הוועד הפועל, הנאמני=

חבר ( מוסדות האוניברסיטה המרכזיי= � במסגרת מוסדות האוניברסיטה החלטות בקבלת קשיי= •

ה= גדולי= למדי מבחינת היק> החברי= בה= והדבר מקשה על )  הפועל והסנאטדהווע, הנאמני=

 . ההחלטותקבלתתהליכי 

:  בעיה זו היא תוצר של מספר בעיות� באחריות אישית של מקבלי ההחלטות מספקת נשיאה היעדר •

ת בסעי> זה נציג האוצר בוועדה ביקש לחדד א(סמכות ללא אחריות ,  בגופי= השוני=החברי=ריבוי 

וכ/ מצב בו חברי= רבי= אינ= מתגוררי= )  האחריות האישית בהתא= לחוק החברות החדשנושא

 .באר;

כאשר נגודי ,  בעיקר בסנאט שרוב חבריו ה= אנשי הסגל האקדמי הבכירהמדובר:  ענייני=ניגוד •

י אכיפת נהלי משמעת כלפי חבר:  לידי ביטוי בשני מישורי= הנוגעי= לתפקיד הסנאטבאי=הענייני= 

 .וכ/ טיפול בנושאי שכר של אנשי הסגל האקדמי,  שחרגו מנורמות מקובלותסגל
 ה/ כאלו שהיו מקשות על פעילותו של כל ארגו/ ח" המרכזיות שהועלו בדוהבעיות,  שנית/ לשי= לבכפי

 אחת ובעונהארגוני= שמגלגלי= סכומי= של מיליארדי שקלי= בשנה וסובלי= בעת , קל וחומר. גדול

 .  קשה ניהול= שבעתיי=� הבעיות שתוארו מכל מכלול
. שימנעו מה/ להגיע למשבר תקציבי עמוק,  מנגנוני בקרה פנימיי= יעילי=מספיק אי/ לאוניברסיטאות

 כלי= כיו=אי/ לאוניברסיטאות . במבנה הנוכחי אפשרות להתייעל, כ& נראה,  האוניברסיטהלהנהלתאי/ 

 .לשמירה על תקציב מאוז/ והליכה בתל=

 

                                                 
 .10.2.02מיו= , י יעל פרבר בש= שרת החינו&"מכתב שהופנה ע.  14
 ר"דבפגישה השתת> . 9.4.2002 ביו= ,סגנית הממונה על התקציבי= באוצר, יעל אנדור/' פגישה שנערכה ע= גב.  15

 . יוע; וועדת החינו&, דרור-גדעו/ ב/
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, ע= זאת.  לכלל בעיות מערכת ההשכלה הגבוההפתרונות אינ/ מהוות מסגרת של ח"נות הדומסק

 הארגוני והקניית האפשרות למוסדות לפעול ביעילות להשגת המבנהחשיבות/ של ההמלצות ה/ בייעול 

 ).וזאת ג= א= יש מקו= להגדיר מחדש יעדי= אלו בעתיד(המטרות והיעדי= שלה= 
 על בסיס חוות דעת= ח" בדושהובאות האוניברסיטאית כפי כניות במערהבעיות המב:  דברסיכו=

 . מאוד על ניהול יעיל ותקי/ של המוסדותמקשות, )בעבר ובעתיד(ונסיונ= של ראשי המערכות 
 האחרונות לתוואי גרעוני בשני= ואחד הסימפטומי= החמורי= של הבעיות הוא כניסה ייתכ/

 ).א" תואוניברסיטתסיטה העברית הדברי= אמורי= במיוחד באשר לאוניבר(
. שכיו= יש לה= סמכויות ניהוליות וכבוד,  פותרי= את בעיית התורמי=כיצד מקו= לתת את הדעת יהיה

 . שומרי= על הכבוד במבנה בו לתורמי= לא יהיו סמכויות דומות לאלו שיש לה= כיו=כיצד, יש לחשוב
עילות הארגונית באוניברסיטאות ומכא7  מל8 בהחלט צפוי לשפר את היח"דו יישו:, לדעת האוצר

 .  את יישומו בממשלהלאשרהתעקשותו 
  
 ל" ממנכח"התעל: הדו מדוע, )9.4.02ביו= ( שאל את נציגי האוצר בישיבה אית= דרור- ב/ר"ד

 . כי לא נית/ לתמחר ייעול ענתהאנדור/'  גב? אמירה כלכליתח"בדוהאוניברסיטה ומדוע אי7 

 

כל . ח מל; לידי האוניברסיטאות"ה הייתה להעביר את העיו/ בדו"ורהחלטת : 16ה"עמדת ור. 8

 . ח ותפעל על פי החלטותיה אילו חלקי= לאמ; מתוכו"אוניברסיטה תבח/ את הדו

 
 :  וועדת מל8ח" לדו באקדמיה שונותהתייחסויות. 9

חוסר שביעות יש שמביעי= ממנו , ח"יש התומכי= בדו. ח ועדת מל; מגוונות ואינ/ אחידות"התגובות לדו

 .רצו/ ומבטלי= אותו ויש הרואי= בו פתרו/ המציע מעט מדי ומאוחר מדי
 מל; ח" דועקרונות : עמדת הוועדה הבי7 סנאטית להגנה על החופש האקדמי:ח מל8" לדוהתנגדות

, שקובעי= כי ניהול הענייני= האקדמיי=,  האקדמית בכ&והעצמאותמאיימי= על עקרו/ החופש 

יינטל מידי אנשי האקדמיה המומחי= לדבר ויינת/ ,  מחקר וידע מתקד=עלוססת הכוללי= הוראה מב

סנאטית מביעה מחאה ודאגה עמוקה מהניסיו/ לפגוע בעצמאות -הועדה הבי/". ציבור אנשי"בידי 

 . ובחופש האקדמיהאוניברסיטאות
ח לירידת  בהכרתגרו= העברת השליטה באוניברסיטאות לידי גופי= לא אקדמיי= :מצוינות אקדמית

 האוניברסיטאות יהיו ובעצמאותלפגיעה בחופש האקדמי . רמת המחקר וההוראה באוניברסיטאות

 .  כולההישראליתהשלכות חמורות ורחוקות טווח על כוחה ורווחתה של החברה 
, ח" הניהולי והאקדמי המומל; בדוהמבנה שוועדת מל; אינה מציעה לכפות על המוסדות לאמ; את בעוד

הקובע כי , 15סעי> , 1958 לחוק ההשכלה הגבוהה בניגוד הממשלה כופה את השינויי= הרי שהחלטת

 ." במסגרת תקציבו כטוב בעיניו,  ענייניו האקדמיי= והמנהליי=לכלכל מוכר הוא ב/ חורי/ מוסד"
 ה/ שברוב/ המלצות ועדת מל; שגויות ומבוססות על טענות עיקר" :בחירת העדי: שהופיעו בפני הועדה

 מגמה לייצוג המשקפותהמלצות אלו נובעות מבחירת עדי= ומעדויות . ות וחסרות ביסוס מעיקר/מופרכ

                                                                                                                                            
  .21.4.02ביו= , )רכז חינו&(אורי אליאל ,  נציג האוצרי" עמ" לממשהוגש מסמ&

 .22.01.02 -ה ובשיחה נוספת עימה ב"מנהלת משרד ור, י דבורה סגל" ע20.1.02-ה נמסרה לנו טלפונית ב"עמדת ור.  16
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במכוו/ נמנעה .  פרופסיונליי=אקדמיי=יתר של שיקולי= מוסדיי= ומנהליי= וייצוג חסר של שיקולי= 

  17 ". במשרות ניהוליותמחזיקי=הוועדה מלזמ/ לעדות מורי= וחוקרי= שאינ= 
, יש הרואי= בכ& פג= חמור.  מאוז/בלתיטורי= למת/ עדות בפני הוועדה היא תהלי&  נשיאי= ורקהזמנת

 . הפוסל את תקפות מסקנות ועדת מל;

 
למרות הרעש וההמולה , מכא/!  תתק/אל, א= זה לא שבור: נכונה האמרה,  תפקוד האוניברסיטאותלגבי

בשני= האחרונות לא קרה . באוניברסיטאותאי/ שו= סיבה להתערבות במהל& החיי= , התקשורתית

 . מתפקדתדבר שמעיד על כ& שהמערכת האוניברסיטאית לא 
.  במוסדות ברמה בינלאומיתכמקובל האוניברסיטאות באר; נמצאות תחת בקרה מקצועית מדעית כל

 פנימיי= המייחדי= את פרופסיונאליי=על קריטריוני= , כמקובל בעול=, הניהול האקדמי מבוסס

 לא צריכות לקבוע מי מחליט על קידומו והממשלההכנסת . ל ציבורי או עסקיהניהול האקדמי ממנה

 . באוניברסיטהשל חוקר או כיצד ממני= דיקני= 
 את הסנאט מתוכנו לרוק/,  הבלעדי בקמפוס"שליט" מל; ממליצה להפו& את הנשיא לוועדת

 זה נוגד את מהות דבר.  הפועלהוועדאקדמיי= כמו -ולהכפי> את הפרופסורי= לגופי= ממוני= בלתי

למעשה מוטל כיו= על .  בידי הפרופסורי=הנתו/הניהול האקדמי של האוניברסיטאות באר; ובעול= 

 בהתא= לצורכי המחקר וההוראה אשר הוגדרו על לפעולעל חבר הנאמני= ועל הנשיא , הוועד הפועל

מגובות בהחלטות אשר אינ/ , ל" אקדמיי= של הגופי= הנבנושאי=יוזמות . ידי החוקרי= והמורי=

ה/ בדר& כלל התערבות מסוכנת של חובבי= במקו= שדרושי= , המוסמכי=הגופי= האקדמיי= 

הוא צרי> לחזק את הכפיפות של גופי הניהול ,  במבנה האוניברסיטהשינויא= מתבקש . מקצועני=

/ לבנות אי. מתו& איזו/ ושיתו> פעולה ביניה=,  הניהול האקדמי ולא להיפ&לגופיהאדמיניסטרטיבי 

 העברת סמכויות י"ע,  ועדת מל;י"הייעול המוצע ע.  אדמיניסטרטיבית על גופי= אקדמיי=הגמוניה

מסכ/ מבנה ותפקוד של מערכת , "רקטור-נשיא: "מסיבית לגופי= מנהליי= וליצור כלאיי= חדש

 . שהוכיחה את עצמה
 יוצאי= נגד השינוי ח"מתנגדי הדו. לאוניברסיטאות ועדת מל; כהמלצה בלבד ח" להתייחס לדויש

 י" האקדמי והאדמיניסטרטיבי של האוניברסיטאות עבמבנההכפוי והאחיד לדעת= , הרדיקלי

אקדמיי= ותובעי= לשמור על החופש האקדמי והעצמאות - חו;לגופי=העברת רוב הסמכויות 

  18 .האקדמית
עלול להיווצר קרע .  ההשכלה הגבוההמערכת ועדת מל; מציב סכנה של פוליטיזציה של ח" דואימו;

 .ל"ע= התורמי= בחו
כ& טוב -לאוניברסיטאות דימוי לא כל: )אוניברסיטת חיפה, מלניק' פרופ(עמדת התנגדות נוספת 

שראוי ללמוד סגנונות ניהול מסקטור שהוא , הנחת היסוד שלה= היא. אצל מומחי הניהול והארגו/

. שהוא לכאורה נחשל ונכשל, ולשתול אות= בעול= האקדמי) הסקטור העסקי(כביכול מצליח 

ג= בישראל . האוניברסיטאות ה/ אחד המוסדות הוותיקי= והמצליחי= בתולדות האנושות

הא= מוסד כה בסיסי ותור= בחברה יצר מבנה ארגוני לא . האוניברסיטאות נחשבות לסיפור הצלחה

כדאי ,  מזהנוכח מאז/ ההישגי= של מנהיגי העול= העסקי מזה והמנהלי האוניברסיטאי? מתאי=

ל מבוסס על "המבנה המיוחד של האוניברסיטאות באר; ובחו. אולי לראשוני= להעתיק מהאחרוני=

                                                 
,  האוניברסיטאות להגנה על החופש האקדמישלסנאטית - הוועדה הבי/י" עמ"ממ-נייר עמדה שנכתב עבור ה.  17

20.3.2002. 
 הפגיעה בעצמאות האקדמית ובחופש האקדמי נגדגילוי דעת : סנאטית ומתו&- הועדה הבי/י"נייר עמדה שנכתב ע.  18

 .2002 באוניברסיטה העברית בפברואר לוחות פורס= על �של האוניברסיטאות בישראל 
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זהו מבנה פדרטיבי . ביזור של מוקדי כוח בי/ כמה יחידות מקבילות ובי/ כמה רמות ניהוליות

 .19התרחבות לשטחי= חדשי= וגמישות, המאפשר יצירתיות, ודמוקרטי

 
א בשני: "פרופסור אמירטוס לכלכלה ונשיא אוניברסיטת ת, שחר;י: ב7חי' פרופ(עמדת תמיכה 

1983;1975(: 
לשיטת הממשל באוניברסיטה השפעה משמעותית על יכולתה של האוניברסיטה : מצוינות אקדמית

שיבחנו ויעריכו את הישגי , היישו= של הקמת ועדות סקירה. להשיג מצוינות אקדמית ולשמר אותה

אקדמיה המנוהלת באורח דמוקרטי לא . א& דועכת ולא מיושמת, די פע=האוניברסיטה עולה מ

לעתי= קרובות נבחרי= המנהיגי= על בסיס קונסנזוס . תצליח להתמיד בהשגת מצוינות אקדמית

 .ועליה= לשק> את קבוצות הלח; השונות והאינטרסי= המגווני=

 
מקור : ה היררכיה ברורהמגדיר, )השיטה הקיימת כיו=(בניגוד לדואלית , השיטה היוניטרית

הרקטור הוא בעצ= סג/ . הסמכות הוא במנהל והוא מוגש= באמצעות הנשיא העומד בראש המוסד

בשיטה זו סמכויות הסנאט . את סמכויותיו הוא שואב מהנשיא. נשיא בכיר לענייני= אקדמיי=

רית יקיי= הוועד המנהל המצומצ= בשיטה היוניט. מוגבלות יחסית לאלו שיש לו בשיטה הדואלית

 .בקרה שוטפת על הנשיא
אי/ ארגו/ . אשר תוכל להכריע, כאשר מתגלי= חילוקי דעות דרושה סמכות שמקורה מחו; לאקדמיה

מקור הסמכות הוא בתו& , במערכת הדואלית. המסוגל לבקר ולשנות את עצמו בדינמיות הנדרשת

ממשל דמוקרטי אינו . יחברי האקדמיה בוחרי= את מנהיגיה= באופ/ דמוקרט, כלומר. האקדמיה

 . נכו/ בהכרח לתחו= הממשל האקדמי
מעי/ , "חבר נאמני= לש= כבוד"כדי להמשי& את מעורבות התורמי= נית/ להקי= : בעיית התורמי:

 . שיתכנס אחת לשנה, בית לורדי=
 .20ח מל; ממלי; על שיטה יוניטרית ובהיבט זה יש לאמ;  את המלצתו"דו

 
ר יעקב "ד ( מל8ועדת ח"באוניברסיטאות א9 לא בהכרח תמיכה בדו בשינוי שיטת המימשל תמיכה

 :)האוניברסיטה העברית, ברגמ7
 הישראלית מומחי מדע עולמיי= בהזמנת האקדמיה הלאומית י" דוחות שנכתבו ע:מצוינות אקדמית

 . שרמת המחקר הממוצעת בישראל הינה בינונית ובתהלי& ירידה, מראי=, 21למדעי=
.  בישראלבאוניברסיטאותערכת הגבוהה הישראלית היא שיטת המימשל  החולשה של הממקור

הנהוגה ג= במכו/ , ) ועודברקלי, הרוורד(בניגוד לשיטה הנהוגה באוניברסיטאות יוקרה בעול= 

 י" חברי ההנהלה האקדמית עבחירתבישראל מכתיבה שיטת הממשל באוניברסיטאות את , וייצמ/

מצוי/ באנשי הסגל - לרוב הלאהאוניברסיטהפת הנהלת בכ& מוכפ. הסגל האקדמי בהצבעות רוב

רוב זה מונע .  את שליטתו לקידו= צרכיוומנצלבאוניברסיטה , למעשה, רוב השולט; האקדמי

-מכיוו/ שהרוב הלא. בזבזנית,  הקצאה שוויוניתומכתיבהקצאת משאבי= לחוקרי= לפי כישוריה= 

פי כמות המחקר - כופה הערכת חוקרי= עלהוא,  איכותימחקרמצוי/ בסגל האקדמי מתקשה ליצור 

                                                 
  .הירחו/ לחשיבה ניהולית, סטטוס,"א= זה לא שבור אל תתק/", אריה מלניק' פרופ. 19
 .14.10.99, א בכפר בלו="פי דברי= שנאמרו בכנס אוניברסיטת ת-נכתב על, "בזכות מבנה יוניטרי", שחר-חיי= ב/. 20
 .ידה-י האקדמיה הלאומית למדעי= הוסתרו על"ות שהוזמנו ע" כי הדוח2.5.02ר ברגמ/ ציי/ בשיחה עמו ביו= "ד.  21
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 כיו= הממשלשיטת .  של איכות המחקר באוניברסיטאותרציניתומתנגד לבקרה , ולא איכותו

 .מעודדת בינוניות
לנשיא באוניברסיטה ישראלית יש זכות סירוב בבחירת הרקטור א& הוא אינו יכול , כייש לציי/ 

 א= הרקטור לא יכול .& הוא אינו רשאי לפטר=לרקטור זכות סירוב בבחירת הדיקני= א. לפטרו

זה אסו/ ", יש צור& בשרשרת פיקוד. לפטר את הדיק/ הרי שהדיק/ אינו תחת סמכות הרקטור

הנשיא אחראי לרמה , לפי התקנו/ של האוניברסיטה העברית". שהעובדי= ממני= את ההנהלה

 מל8 ועדת ח" דו? כפו> לואי& הוא יכול לבצע זאת א= הרקטור לא. האקדמית של האוניברסיטה

ועדת מל8 לא פתרה את . ממלי8 על הכפפת הרקטור לנשיא א9 לא מספק בפועל כלי: לייש: זאת

 .הרקטור נשאר כפו= לסנאט ולא לנשיא. הבעיה
 את הסמכות והכוח בידי הסגל הנותנת,  לשנות את שיטת הממשל באוניברסיטאות הישראליותיש

ג= . השינוי אינו פוגע בחופש האקדמי. המצוינותחשבו/ -עלהאקדמי לטפח בה/ את הבינוניות 

 . החופש האקדמי הוא מלא, וייצמ/באוניברסיטת הרוורד וג= במכו/ 
למעט תיקוני: לא ,  הסגל האקדמיבידי וועדת מל8 משאירות למעשה את הכח והסמכות המלצות

 ממשל שיטת לאמ; אי/ .22 האחרו7 וכשלובעשוראלה כבר נוסו באוניברסיטה העברית . משמעותיי:

 ובמכו/ ל"בחויש לאמ; את השיטה שהוכחה באוניברסיטאות המחקר היוקרתיות . שנוסתה וכשלה

 . וייצמ/ כאפקטיבית לקידו= המצוינות
 .ח מל8 הוא פשרה"דו. ח מל8 עשה צעד קט7 בכיוו7 הנכו7 א9 לא עשה מספיק"דו

לכ/ במדינות נאורות רבות . רסיטאותבאוניב האקדמי לעול= לא יוותר מרצונו על שליטתו הסגל

 .23הדרושהביצעו הממשלות והפרלמנטי= את הרפורמה 

 
יסודי -ההוצאה הלאומית לחינו& על: )האוניברסיטה העברית, יקיר פלסנר' פרופ(עמדת תמיכה 

 . וגבוה לסטודנט בישראל היא מהגבוהות בעול=
מו מותנה כמעט לחלוטי/ בהישגיו שקידו, מרבית אנשי הסגל האקדמי מנסה להתחמק מהוראה מפני

לאוניברסיטאות אי/ מנגנו/ אכיפה שיכריח את המורי= למלא את המטלות בה/ ה= . המחקריי=

, י ועדת מל;"ההתנגדות הנחרצת של  הסנאטי= של האוניברסיטאות לרפורמה המוצעת ע. מחויבי=

חברי הסנאט לא , שללמ". ברית חתולי= המבקשי= לשמור על השמנת"היא במידה רבה תולדה של 

אחד מה= -מפני שמחר עלולה מחלקתו של כל, ידרשו ממחלקה שאי/ לה סטודנטי= להצטמצ=

אינני אומר שצרי& לקבל את . וה= אינ= רוצי= ליצור תקדימי= לניהול נכו/, להימצא במצב דומה

 . 24אבל הרוח הנושבת ממנו היא בהחלט בכיוו/ הנכו/, ח מל; ככתבו וכלשונו"דו

 

 

                                                 
הנשיא . לא נבחר בשנית, ששו/-ב/' פרופ, טה העבריתהכישלו/ התבטא בכ& שהרקטור הקוד= של האוניברסי. " 22

שישפיע על חבר הנאמני= וחשש , )שלא רצה בו כרקטור שוב(ששו/ כרקטור חשש לצאת נגד הסנאט -שרצה את ב/
מאז/ את כוחו ומיצג את , הנוהג באוניברסיטאות בישראל הוא כי הרקטור עומד מול הנשיא. מעימות גלוי איתו

שיחה עמו ביו= , ר ברגמ/"ד." ש בניגוד לרצונו של הנשיא" נבחר רקטור באוניברסיטת ב2002במר; , למשל. הסנאט
2.5.02. 

הרצאה במסגרת כנס . 30.4.02, "באוניברסיטאות הממשלה והכנסת לשנות את מבנה הממשל על", יעקב ברגמ/.  23
טור הקוד= של האוניברסיטה ר ברגמ/ עבד ע= הרק"ד. 2.5.02 -ר ברגמ/ ב" שיחה ע= ד.בנושא ההשכלה הגבוהה

 .שיטת הממשל הנוכחית הכשילה מהל& זה, לטענתו. העברית על יישו= בקרת המחקר
 .30.4.02, דברי= בכנס בנושא ההשכלה הגבוהה בישראל, יקיר פלסנר' פרופ.  24
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 . תמיכהעמדת. 25 מל8ח" הסטודנטי: בישראל לגבי דוהתאחדות עמדת. 10
יש להפו& את . קודקודי- הקיי= לחדהמבנהיש צור& ממשי להפו& את : קודקודי-המבנה החד ) 1(

 בפני נציגי הסטודנטי= בקידו= ענייניה= מכשולהמבנה הדואלי מהווה . הנשיא לראש האוניברסיטה

כמו .  הישירה לבעיות בענייני= סטודנטיאליי=האחריותו מוטלת עקב אי הבהירות לגבי הגור= עלי

 עונה על הצרכי= הניהוליי= של מוסד אוניברסיטאי ויוצר מצב אינוהמבנה הדואלי הקיי= כיו= , כ/

 .  בהמלצות הועדהכאמורניהולי לא יעיל 
,  ועדת מל;ח" בדו9בפרק :  ומינוי לתפקידי=אקדמיקידו= סגל , רמת ההוראה באוניברסיטאות ) 2(

 והמשנה לנשיא לענייני= אקדמיי= יזהו מבי/ חברי הסגל שהנשיא, נאמר, העוסק בדיקני פקולטות

התאחדות הסטודנטי= תומכת בהמלצה זו וקוראת .  דיקני=לתפקידיהאקדמי את המועמדי= 

:  גורסת כי יש להחיל את התנאי= הבאי= בהחלטה לקידו=ההתאחדות. למימושה הלכה למעשה

עמידה במחויבויות כלפי הסטודנטי= והשתתפות ;  הוראה נאותהרמתה בקריטריוני= של עמיד

 . בסדנא לשיפור ההוראה
 אחד של הסטודנטי= בסנאט ונציג אחד בכל נציגוועדת מל; המליצה על : נציגות הסטודנטי=) 3(

ציגות ג= יש לאפשר נ.  א& קוראת להוסי> עליה/בכ&התאחדות הסטודנטי= תומכת . מועצת פקולטה

ועדות שיעסקו בענייני /לא תהיה נציגות בדיוני=.  של הסנאטוכ/בוועד הפועל ובוועדות המשנה שלו 

 . הסגל האקדמי
 ההתאחדות תומכת � תחומי אחריות י" עפהשוני= גורמי האוניברסיטה י"קבלת אחריות ע ) 4(

ת לנושאי משרה בגופי= קיי= היעדר הגדרת אחריו,  מל; לפיהועדת ח"בעמדת המיעוט שהובאה בדו

 נית/ להקנות לחברי הוועד הפועל לא: "ההתאחדות תומכת באמירה. האוניברסיטההמנהליי= של 

 לה=מבלי שתהיה ,  כה נרחב לגבי פעילותה ועתידה האקדמי והכלכלי של האוניברסיטהסמכויותכר 

 ." הנהלת//במקביל ג= אחריות לתוצאות הנהגת/
ההתאחדות תומכת בהמלצה לפיה המועמדי= : אקדמיותראשי יחידות הכשרת דיקני פקולטות ו ) 5(

 כניסת= לתפקיד ובמסגרת עבודת= וקוראת להחלת לפנייעברו הכשרה מנהלית , לתפקידי דיקני=

 . המלצה זו על תפקידי= אחרי=

 
 'חלק ג
 

 :ל"בחו צבהמ. 11
 של מבנה שוני=לי=  נראה כי בעול= קיימי= מודל" בנוגע למצב בחומ"הממ י" שנאס> עמהחומר

יש הבדל גדול בי/ אוניברסיטאות .  שיטות רבות לניהולקיימות. ארגוני למוסדות להשכלה גבוהה-ניהולי

ג= בתו& . בריטניהגרמניה ובייחוד ,  בארצות הברית לבי/ אוניברסיטאות ציבוריות בצרפתרטיותפ

 .ארצות הברית לא קיי= מודל אחיד לניהול אוניברסיטאות
במוסדות , מאיד&. מחד לא מקובל שבהנהלה יושבי= עובדי מוסד: העול=ה כללית בכל  בעיקיימת

 נמצא בידי אנשי הסגל האקדמי ולכ/ ברור מדוע ה= המוכשרי= לשבת האקדמיהאקדמיי= הידע 

הדבר יוצר . לא יכולה להיות הנהלה ללא תשומות מהסגל האקדמי, מכא/. האקדמיבהנהלת המוסד 

 . קשיי=בהכרח 

                                                 
ושא  התאחדות הסטודנטי= בישראל בנעמדת" , התאחדות הסטודנטי= בישראל, אייל קציר וליאור שטרסברג.  25

 .1.5.02.  המוסדות להשכלה גבוההשלהמלצות הוועדה הציבורית לבחינת המבנה הארגוני 
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 :בארצות הברית ובדנמרק, בבריטניהיוצג בקצרה המצב  להל/
 ע= דרגה גבוהה של עצמאות עצמאיי=האוניברסיטאות בבריטניה ה/ גופי= משותפי= : בריטניה

ממנות את צוות/ ומעניקות ,  שלה/הסטודנטי=האוניברסיטאות בוחרות לבד/ את . פיננסית ואקדמית

מעסיקו של הסגל של המוסדות .  אינו עובדי מדינהגבוהההסגל של המוסדות להשכלה . תארי= משלה/

 .  כל אוניברסיטהשללהשכלה גבוהה הוא הגו> השלטוני 
, 1988 -חוק הרפורמה בחינו& מ:  שינויי= מרכזיי= במערכת ההשכלה הגבוההשני האחרונות היו בשני=

ישיר הנית/ י= ממערכת המימו/ המקומית למימו/ ממשלתי ' ואת הקולגהפוליטכניוני=שהעביר את 

 את איגד 1992-חוק ההשכלה הגבוהה מ, בהמש&. י= והפוליטכניוני=' המימו/ של הקולגלמועצת

: הגבוההי= תחת שלוש מועצות מימו/ חדשות של ההשכלה 'הפוליטכניוני= והקולג, האוניברסיטאות

חוק זה ). שלה ממועצהכיו= ג= לצפו/ אירלנד יש (השנייה לוויילס והשלישית לסקוטלנד , אחת לאנגליה

 .  תארי= משלה=ולהעניק" אוניברסיטה"איפשר ג= לפוליטכניוני= לקבל את התואר 

מועצה . של אנגליה) (Higher Education Funding Councilמועצת מימו/ ההשכלה הגבוהה : אנגליה

 שר החינו& י" באנגליה תקציבי= שאושרו עהגבוהה שמחלק למוסדות ההשכלה ציבורי גו>  היאזו 

המועצה . מועצה זו ג= מייעצת לשרי= על הצרכי= של סקטור זה. השר י"התא= למדיניות שנקבעה עב

 . זו והשרי= לבי/ מוסדות להשכלה גבוהה באנגליהמחלקהמשמשת כאזור חי; בי/ 
מתוכ= אחד הוא אוניברסיטה פרטית ,  של השכלה גבוהה באנגליהרבי= מוסדות פרטיי= ישנ=

אי/ הבדל בפונקציות האקדמיות או בנושא החופש האקדמי והמינהלי בי/ . )באקינגהא=אוניברסיטת (

 ההשכלהשמקבלי= את תקציב= מהמימו/ הציבורי דר& מועצת מימו/ ,  פרטיי= לבי/ מוסדותמוסדות

 .הגבוהה
י= בתפקיד של מנהל ראשי ותחת= יש 'כלל סגני נשיא ומנהלי קולג-בדר& יש לאוניברסיטאות

ראשי המוסד אחראי= על מת/ הסבר מה נעשה בכספי הציבור .  המינהלהשברארש= שעומד /מזכיר

 . קיבלושמוסדותיה= 
הזהה בעיקריו למבני , סמכותי-מדרגיבאוניברסיטת קליפורניה נהוג מבנה שליטה :  הבריתארצות

 ). פרטיות וציבוריות (היוקרתיותהשליטה בכל אוניברסיטאות המחקר האמריקאיות 
 הסנאט לא � במינויי= של א> לא אחד מבעלי התפקידי= האקדמיי= ורבמע האקדמי אינו הסגל

.  הפקולטה בבחירת הדיק/ ולא אסיפת המחלקה בבחירת ראש המחלקהמועצתלא , בבחירת הרקטור

בידי ראשי , כ&. דהוא מההנהלה או לנקוט בסנקציות אחרות נגדה- לפטר מא/הרשאהלגופי= אלה אי/ 

שיטת הממשל . לנהל את האוניברסיטה לטובת הציבור הכוח והסמכות האוניברסיטאות

 ברורות האמריקאיות היוקרתיות איננה דמוקרטית ומבוססת על שרשרות פיקוד באוניברסיטאות

העיקרו/ ; )בישראלבניגוד לשיטה (אי/ כל מעורבות של הסגל האקדמי בניהול האוניברסיטה ; ורציפות

 26.נהלתה היא שלוחתוהוא שהציבור הוא בעל השליטה באוניברסיטה וה
שינויי= אלו .  בעשור האחרו/בדנמרקמספר שינויי= התרחשו במערכת ההשכלה הגבוהה : דנמרק

התוצאה .  בי/ האוניברסיטאות לבי/ הממשלהוביחסי=הובילו לדרישה לשינוי מהותי באוניברסיטאות 

חוק זה . 1993 -בהחוק הדני עבר בפרלמנט .  האקדמיהממשלהייתה חקיקה של חוקי= חדשי= בתחו= 

על סמכות ניהולית ועל שרשרות פיקוד ,  של האוניברסיטההאוטונומיהש= משקל רב יותר על 

 .היררכיות

 

                                                 
מסמ& עמדה שעיקריו הוצגו , " לשנות את מבנה הממשל באוניברסיטאותוהכנסת הממשלה על",  יעקב ברגמ/ר"ד . 26

 .16-17' עמ, 30.4.02,  ההשכלה הגבוהה בישראלבנושאבכנס 
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 סיכו:. 12
ו לתכנו/ "תשס-ב"שנתית תשס-רב וועדת מל; ואת עיקרי תוכנית הח"דו זה הציג את עיקרי מסמ&

 ג"ידה תוכנית החומש של המל מבאיזו במטרה לבדוק ,)תוכנית החומש(ההשכלה הגבוהה בישראל 

שנתית היא -שהתוכנית הרב,  של בחינה זו נובעת מכ&חשיבותה.  וועדת מל;ח"משלבת ביעדיה את דו

, כלומר.  הגבוהה בישראל ומטרותיה העקריות מספר שני= קדימהההשכלהתוכנית הקובעת את יעדי 

 .גבוהה נמצא בראש סדר העדיפויות של מערכת ההשכלה המהתוכנית זו קובעת 
 ח"דו. ארגוני של האוניברסיטאות בישראל- מל; הוא רפורמה במבנה הניהוליוועדת ח" של דועניינו

רקטור וממלי; למנות ראש אחד -נשיא:  ש= את הדגש על הבעייתיות של המבנה הדואליהוועדה

 . לאוניברסיטה
ודת האוניברסיטאות היכולי= לתרו= לשיפור ולייעול עב,  מבניי=בשינויי= הועדה עוסקות המלצות

ארגוני של - לא עסק במבנה הניהוליח"הדו . את המטרות שה/ מציבות לעצמ/להשיגולסייע לה/ 

 .המכללות
 לאמ; את המלצות ועדת מל; והטילה על 16.5.2000 גבוהה החליטה בישיבתה מיו= להשכלההמועצה 

 המועצה חוקדות במסגרת טיוטא של כללי= להתאגדות המוס.  להביא בפני המועצה הצעה לדיו/ת"ות

, " להשכלה גבוהההמועצה מוסדות להשכלה גבוהה במסגרת חוק התאגדות"ששמה , להשכלה גבוהה

החליטה הממשלה לאמ; את עיקרי ,  חודש לפני כ/.27ג" המלי" א& נדחתה ע2001אכ/ גובשה באוקטובר 

 .ח ועדת מל;"המלצות דו

 
 :ליה7 את הדעת על מספר בעיות שיש מקו: לתת עמצביע מל8 ח"דו

.  והיק> הסמכויות שניתנו לו באוניברסיטאות בישראל הוא דבר נדירהסנאט הגדול של הרכבו .1

אי/ סנאטי= כל כ& גדולי= וג= סמכויותיה= מוגבלות יותר בהשוואה , למשלבארצות הברית 

 . לישראל

בשל (ר  בחבל" במקרה זה ישראל ייחודית בשל שיתו> תורמי= גדולי= מחוג=:   הנאמני=חבר .2

בארצות הברית ).  קוד= המחקר האקדמי רבות ולכ/ ישנה מחויבות לשתפ= בחברתרומת=

 קיו=בעול= כמעט ואי/ מצב כמו בישראל של , בנוס>.  חבר הנאמני= מצומצ= יותרובבריטניה

 .  מל; את דעתו באופ/ מספקח"על בעיה זו לא נת/ דו. ל"תורמי= מחו

 כמעט מקו= בעול= בו קיי= מצב אי/. צאה ישראליתהתפקיד הדואלי הוא המ: רקטור-נשיא .3

נוצרת .  הסנאט כאשר אי/ ביניה= היררכיה ברורהי"ע חבר הנאמני= והרקטור י"שהנשיא נבחר ע

. הדבר עלול לפגוע בפעולת האוניברסיטה.  מסתדרי= ביניה=לאבעיה כאשר שני בעלי התפקידי= 

. & א> פע= אי/ את שניה= באותו מוסד יש רקטור או נשיא אלמשלבאוניברסיטאות בגרמניה 

 ). מקביל לרקטור א& כפו> לנשיא( נשיא כאשר מתחתיו נמצא הפרובוסט ישנולרוב , בארצות הברית

 ויש לה= סמכויות רחבות יותר בהשוואה הנשיאבארצות הברית הדיקני= אחראי= בפני : דיקני= .4

אחר סיו= תקופת כהונתו עובר ל.  ונתפס ככזהמקצועהדיק/ בארצות הברית הוא איש . לישראל

 3-ממונה הדיק/ ל, בישראל). או שהוא מכה/ זמ/ ממוש&(הדיק/ לכה/ בתפקיד זה במקו= אחר 

 .יש בכ& בעייתיות.  איש סגל מהשורהלהיותשני= כאשר אחר כ& הוא חוזר 

 

                                                 
 ונשיא ה" ורר"לשעבר יו, רבינובי;איתמר ' שהפנה פרופ, א לקוח מתו& מכתבהמידע על דחיית הטיוט.  27

 .17.2.02ביו= , ) שהתפטר לאחרונהג" המלל"מנכ( ולמר ניס/ לימור לבציו/' לפרופ,  כיו=א"אוניברסיטת ת
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  במערכתהמכללותשילוב ; הרחבת התוצרי= האקדמיי=:  החומש שמה דגש על היעדי= הבאי=תוכנית

 ותרומת ההשכלה הפריפריותפיתוח ; נגישות למערכת ההשכלה הגבוהה ומצוינות; ההשכלה הגבוהה

 . הגבוהה למשק
 מל; ומציינת כי יש חשיבות לחשיבה מחדש על וועדת ח" החומש סוקרת בקצרה את עקרי דותוכנית

 שנתית-נית הרב ה= חלק מהתוכהועדה ח"= בדודיוניה וכי האוניברסיטאותמינהלי של -המבנה הארגוני

 .)יש לשי= לב כי לא נאמר במפורש שהמלצות ועדת מל; ה/ חלק מהחומש(
-מדוע אי/ קישור בי/ מבנה ניהולי? מדוע.  בענייני מהות ופחות בענייני מבנהיותרתוכנית החומש עוסקת 

  וועדתח"דומה מקומ/ של המלצות ?  באופ/ מעמיק יותר בתוכנית החומשג" מטרות המללבי/ארגוני 

 מסייע לבינוניות הקיי=א= כפי שנטע/ קוד= המבנה ? מל; בתהלי& העצמת ההשכלה הגבוהה בישראל

 ועדת מל; כלי= ליישו= ח" דונת/ומעכב מצוינות מדוע אי/ התייחסות נרחבת לכ& בחומש ומדוע לא 

, משלל, ידי צמצו= הסנאט וחבר הנאמני=- להגביר יעילות עלנית/למרות שאולי ,  זאתע=? המלצותיו

 ? ארגוני רציני א= המבנה הקיי= נשאר על כנוכשליש לבדוק הא= אכ/ יש 
ארגוני של -לגיטימיות של הממשלה והכנסת להתערב בהיבט הניהולית השאלה באשר לאהעל

יש לשאול .  תמרו/מרחב מל; תו& השארת ח" סוגייה זו עולה בדו.היא שאלה שיש לה מקו=, האקדמיה

, תו היא מעבירה למערכתו אהמימו/תערב במערכת ההשכלה הגבוהה נוכח מדוע המדינה לא יכולה לה

 ? כ/ יכולי=ל"בעוד שתורמי= מחו
ארגוני של מוסדות להשכלה - כי קיימי= מודלי= רבי= של מבנה ניהוליהטענה זה העלה ג= את מסמ&

 .עובדה זו מקשה על עריכת השוואה בינלאומית. ל"בחוגבוהה 

 
נוכח העמדות .  בתוכנית החומשנרחבתת מל8 לא קיבלו התייחסות  ועדח"מסקנות דו, לסיכו:

 ראויות לתשומת לב ולבחינה מעמיקה מצד וועדת שהמלצותיוהרי ,  זהח"המגוונות שהועלו ביחס לדו

שיש , מסקנותיו בעיות אמיתיות והביא להעלאת טיעוני: בעד ונגד מציג ח"הדו. החינו9 והתרבות

 להעמיד בראש המערכת האוניברסיטאית את הנשיא המליצה;  מלועדת. חשיבות רבה בבחינת:

הועדה לא המליצה על כלי= לביצוע המלצה זו וג= לא להמלצתה , זאתע= . ולהכפי> תחתיו את הרקטור

מתקבל הרוש= כי הרקטור נשאר כפו> לסנאט אנשי הסגל , כ&.  הרקטורלמרותלהכפי> את הדיקני= 

?  הועדה בנוגע לקביעת ראש אחד לפירמידה אינ/ ריקות מתוכ/ לשאול הא= המלצותיש, מכא/. האקדמי

 אכ7 הא:?  מייצגת מצב קיי= באוניברסיטאות של כפיפות וא= לא מדועה"הא= ור,  ה/נוספותשאלות 

 ?  ועדת מל8 פוגע בחופש האקדמיח"דו
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 .ארגוני של האוניברסיטאות ועל המלצות ועדת מל8;ביקורת על המבנה הניהולי
 

 .30.4.2002, אביב-תל, שהוצגה בכנס בנושא ההשכלה הגבוהה, ר יעקב ברגמ/"מצגת של ד: מתו&
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