
בית-הספר למינהל עסקים

האוניברסיטה העברית
הר-הצופים

91905•   ירושלים

20 אוקטובר 2003
כ"ד בתשרי תשס"ד

חברי המועצה להשכלה גבוהה

מצב החינוך הגבוה הישראליהנדון: 

חברי וחברות המל"ג הנכבדים:

 במאי השנה, פתחה ועדת החינוך של בית הנבחרים האמריקאי בסדרת דיונים פומביים בנושא �מצב13ב-
החינוך הגבוה האמריקאי: מה מקבלים הסטודנטים, הוריהם, ומשלמי המסים עבור כספם.� בדברי פתיחת

 אמר יו"ר ועדת החינוך, ג�ון בונר:1הישיבה הראשונה

�מתן-דין-וחשבון הינו הציר עליו סובב גלגל החינוך הגבוה; ואילו האיכות, הנגישות,
והמחיר הסביר הינם חישוריו. ברצוני לבדוק כיצד מוסדות החינוך הגבוה מוסרים
דין וחשבון לסטודנטים, להורים, ולמשלמי המסים. אני מ9דע לכך, שהאוניברסיטאות
מדווחות המוני נתונים על תפוקותיהן לממשלה הפדרלית ולאחרים, אך האם
דיווח זה מהווה מתן-דין-וחשבון בעל ערך? יתר-על-כן, האם הנתונים שמדווחות

האוניברסיטאות הינם רלוונטיים, והאם הם מספיקים?�

בניגוד גמור, למעט שבחים עצמיים חסרי בסיס לרוב, אין האוניברסיטאות הישראליות מדווחות לנציגי
הציבור הישראלי נתונים בעלי משמעות על פעילותן המחקרית וההוראתית. מאידך, שלא כעמיתיהם
בארצות מתקדמות אחרות, נציגי הציבור הישראלי אינם דורשים דין-וחשבון אמיתי מאנשי הסגל האקדמי

על המשאבים העצומים שמקדישים הסטודנטים, הוריהם, ומשלמי המסים הישראלים לחינוך הגבוה.

19מצורף למכתב זה מאמר שכותרתו �גם הראש חולה�, שכתבתי עבור עיתון �הארץ� ושהתפרסם אתמול (
באוקטובר) על אי מתן-דין-וחשבון בחינוך הגבוה בישראל. הקורא את המאמר ייווכח, שהימנעות הסגל

(governance)האקדמי באוניברסיטאות הישראליות ממתן-דין-וחשבון אמיתי על ביצועיו, מקוָרּה ּבִמְׁשִיל9תַן 
המשונָה, הנותנת את השליטה בהן בידי הסגל האקדמי במקום בידי הנהלות בעלות סמכות, אשר מהן ניתן
לדרוש אחריות. את המצב הזה רוצה לתקן החלטת הממשלה, �שיפור ההשכלה הגבוהה�, מתאריך 16
בספטמבר, לפיה נלקחת השליטה באוניברסיטאות מידי שכיריהן האקדמיים ונמסרת בידי הנהלות החייבות
במתן-דין-וחשבון אמיתי לציבור הישראלי. (סייעתי לאנשי אגף התקציבים במשרד האוצר בניסוח החלטה

חשובה זו.)

חשוב מאד, שבבואם לדון ברפורמות החשובות שהציבור הישראלי רוצה להחיל על האוניברסיטאות שלו
בעיקר נציגי הציבור שבהם, שאינם מוטים על ידי— באמצעות נציגיו בממשלה, יבינו חברי המל"ג  

את מטרת— האינטרסים הפרטניים המיוצגים על ידי ועדי העובדים וארגוני הסגל האקדמי למיניהם  
הרפורמות במבנה המשילות של האוניברסיטאות הישראליות. הן רוצות להשיג מתן-דין-וחשבון מן
האוניברסיטאות לציבור הישראלי המממן אותן במשאבים גדולים ויקרים, ואשר אינו מקבל את תמורתם

הראויה.

בכבוד רב,

 ני
Yaacov.Bergman@huji.ac.ilדואר אלקטרוני: 

1 http://edworkforce.house.gov/hearings/108th/fc/hea51303/wl31303.htm

http://edworkforce.house.gov/hearings/108th/fc/hea51303/wl31303.htm
Y. Bergman (black)
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המאמר, "גם הראש חולה," נמצא בדף הבא של מסמך זה. ניתן גם לראותו באתר עיתון הארץ ב- http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=351262
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הקורא מוזמן לראות את המצגת אותה היצגתי בפני ועדת החינוך של הכנסת בד+נה בהמלצות ועדת

מלץ. את המצגת (בעברית) ניתן להוריד מן הכתובת:

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/Higher_Education/Y_Bergman_Hilton.pdf

.Acrobat Readerאת המצגת ניתן לפתוח וגם להדפיס בעזרת התוכנה החופשית 

את האתר שאני מקדיש להשכלה הגבוהה בישראל ולבעיותיה ניתן למצוא ב-
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