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אל השופטת בדימוס דליה דורנר, נציגת הציבור בוועד המנהל של האוניברסיטה העברית
ואל חברי סנאט האוניברסיטה העברית

העתקים אל חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות ישראל
ואל שופטי בית המשפט העליון; בפועל ובדימוס

מאת יעקב ברגמן

תקציר מורחב

 תקדימי חשוב של בית הדין הארצי לעבודה, הקובע שהאוניברסיטה העברית1פסק דיןמתוך ּבור7ת אודות 
2פסקה, כללים הנהוגים בשירות הציבורי בעניין איוש משרותהינה גוף ציבורי, ועל כן חלים עליה ה

שהאוניברסיטה העברית—  בניגוד גמור לפסק הדין החשוב האמור—  השופטת שידלובסקי-אור לאחרונה
איננה גוף ציבורי, אלא היא אגודה עותומנית השרויה ב"אזור דמדומים" מוסרי-ציבורי, והמחויבת רק
לתקנונה, שאיננו חייב לעמוד ברמת התקינות הציבורית הנדרשת אפילו מן המתנ"ס הנידח ביותר.
הוסיפה שידלובסקי-אור זָר על המ7זר בפסק דינּה המקצץ בנטיעות התקדים הנזכר וכתבה, למעשה,
שאומנם תקנון האוניברסיטה העברית דורש הקמת ועדת חיפוש לנשיא, אך התקנון איננו דורש שהוועדה

" בשכל ישר ובתמימותהארץ עיתון "3שמצאתחּפֵש... לכן, גם אם ועדת החיפוש לא חיפשה כלל, כפי 
אזרחית, בכל זאת, הפלא ופלא, מִלאה ועדת ה"חיפוש" אחרי כל כללי תקנון האוניברסיטה, מפני שאיננו

מורה במפורש שעל וועדת החיפוש לחּפֵש....

כדי להוציא את האוניברסיטה מאזור הדמדומים המוסרי-ציבורי המקומם של השופטת שידלובסקי-אור,
הציעה נציגת הציבור בוועד המנהל של האוניברסיטה העברית, "אבירת איכות השלטון," שופטת בית
המשפט העליון בדימוס דליה דורנר, להוסיף בתקנון את התוספת, אשר הייתה מרוממת גּבות בכל מקום

." למרבה הביזיון, כך ספרה לי דורנר, לתיקוןתחּפֵשאחר מלבד באוניברסיטה העברית: "וועדת החיפוש 
מובן מאליו זה התנגד פרופ� מגידור, אשר נבחר לנשיא בשלישית בשיטות שהיו נפסלות בבחירת מנכ"ל
בכל מוסד ציבורי, (ואשר לאחרונה התמנה בחלמאות אירונית לעמוד בראש ועדה ציבורית לבחינת שיטת

הבחירות בישראל).

שהוא גם על דעתה של המשפטנית—  מגידור התנגד לתיקון דורנר, כנראה מחששו, שאם יוכנס תיקון כזה
יובהר לכול,—  המועמדת למושב בבית המשפט העליון וחברת ועדת ה"חיפוש" שלא חיפשה, רות גביזון

שהצורה בה נחמסה מן הציבור נשיאות האוניברסיטה עבור פרופ� מגידור הייתה פסולה מוסרית; כאילו
יש מי שחושב אחרת.

ואומנם, מחר, יום רביעי, יביא פרופ� מגידור לאישור הסנאט תיקון פעוט ומיותר בתקנון האוניברסיטה
!"ועדת החיפוש תחפשבנושא ועדת החיפוש לנשיא, אשר אין בו זכר לתיקון דורנר: "

בבטלה עצמה בפני שררתם של מגידור וארנון, כאילו לא הייתה—  במקום שנכשלה השופטת דורנר
על הסנאט לעמוד על הדרישה המוסרית-ציבורית, שתיקון דורנר ייּכתב במפורש—  אבירת איכות שלטון

בתקנון ה"עותומני" של האוניברסיטה העברית. ימנע סנאט האוניברסיטה את הישנות ּבזיון ועדת ה"חיפוש"
שלא חיפשה, וידרוש לכתוב בסעיף 59 (ג) (2): "ועדת החיפוש תערוך חיפוש נאות אחר מועמדים ראויים

1 http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Carmi_vs_HU.pdf
כדי לראות את המסמכים התומכים, יש להקיש על המילים המודגשות, או להעתיק את הכתובות לדפדפן.

2 http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Eykhoot_Hashilton_letter.pdf
3 http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=546455

למשרת נשיא כנדרש מגוף ציבורי, ותמליץ לוועד הפועל על הטוב מביניהם לכהונת נשיא."

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Carmi_vs_HU.pdf
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Eykhoot_Hashilton_letter.pdf
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=546455


השופטת דליה דורנר: �זה נראה רע!�

"לפני ימים אחדים פגשתי את יגאל ארנון, ואמרתי לו שהעניין נראה רע מאד!" כך סיפרת לי, השופטת
 שוועדת החיפוש לנשיא האוניברסיטה, שבראשה עמד, עשתה את4םפרסדורנר, לאחר שעיתון "הארץ" 

מלאכתה פלסתר, ושהיגשתי עתירה לבית המשפט המחוזי להכריז על המלצתה בטלה ומבוטלת.

 שהגיש לבית המשפט," אמרת לי, "אבל הוא לא שלח.5רהתצהי"ארנון אמר לי לחכות עד שישלח לי את 
אולי אתה יכול לשלוח לי את התצהיר שלו?" ("שמו הפרטי 'יגאל' או 'ארנון'?" רצית גם לדעת.)

*

באחרונה מתגברים הקולות השואלים "היכן הבושה?" והדורשים דין וחשבון מנציגי הציבור על פקדונות
המוסדות הציבוריים, ממפלגות ועד אוניברסיטאות, שהופקדו בידיהם. חשובה במיוחד היא דרישת דין
וחשבון כזה על פקדון האוניברסיטאות הציבוריות האמורות לשמש מורות הוראה על התנהלות ציבורית-
מוסרית תקינה. בייחוד מיוחד, יש לדרוש דין וחשבון זה משופטת בית המשפט העליון בדימוס, נציגת

הציבור, שהוכתרה בתואר "אבירת איכות השלטון."

מכתב גלוי זה אלייך, השופטת בדימוס דורנר, מופץ בין כל אנשי
הסגל האקדמי של אוניברסיטאות ישראל, וכעצתך בראיון שנתת
לאחרונה ברדיו, המכתב מופץ גם לשופטי בית המשפט העליון.
אדרוש בו ממך דין וחשבון על האכזבה שהנחלת לציבור, שאת
נציגתו בוועד המנהל של האוניברסטה העברית. אני דורש ממך
בשם הציבור דין וחשבון על שמצד אחד, (א) הסכמת עם עיתון
"הארץ" ש"העניין נראה רע מאד"; (ב) עקבת מעקב צמוד אחרי

ניסיוני לתקנו באמצעות בית המשפט המחוזי; ו-(ג) הבטחתך לומר את דברך, אם פסק דינו יהיה לרעת
הציבור; ומצד שני, על בריחתך מן האחריות שקיבלת על עצמך כנציגת הציבור, כאשר טובתו נזקקה

 כהגדרתך באותו ראיוןשחיתות,(להשמעת קולך בפומבי בקול רם וצלול כנגד השחיתות בה חזית מקרוב. 
רדיו, הכוללת מעשים שאינם בהכרח פליליים, אבל אינם מוסריים-אתיים.)

מכתב גלוי זה הינו גם קריאה אל סנאט האוניברסיטה העברית. מחר, יום רביעי, ינסה נשיא האגודה
העותומנית המתקראת "האוניברסיטה העברית" לקּבֵע בתקנונה את בזיון ועדת ה"חיפוש" שלא חּפשה.
כנגדו, על הסנאט לעמוד על הכנסת השינוי ההכרחי בתקנון, אותו היצעת, אבירת איכות השלטון דורנר:

 שדורשי טובת עצמם באוניברסיטה על חשבון הציבור דחו, � השינוי תחפש!"ועדת החיפוש לנשיא"
.אּבירה-ושלהם נכנעת ּכְֹלא

*

4ובכתבתאת הסיבות לכך ש"העניין נראה רע מאד" גם בעינייך, השופטת דורנר, תאר עיתון "הארץ" 

חברה מרכזית בוועדת ה"חיפוש" שלא—   לפרופסור רות גביזון6ימכתבי הגלוותארתי אני ב, הנזכרת
הענייןשעליו תחילה היססה אם לענות, ולבסוף החליטה לשמור על "זכות השתיקה." אך ראוי —  חפשה
 לתיאור קצר עבור הקוראים שאינם יודעים עליו.הרע

 נבחרה וועדת חיפוש אחר נשיא לאוניברסיטה העברית במלואת ימי נשיאותו השניה2004במהלך שנת 
של פרופ� מגידור. אבל וועדת "חיפוש" זו פעלה בדרך פסולה, שעליה הציבור שואל את הפוליטיקאים
�היכן הבושה?". הוועדה הזו לא טרחה אפילו להראות את מראית העין המכונה בפי העם, "מכרז תפור."
הוועדה כלל לא הכריזה וכלל לא חיפשה. היא לא פנתה למועמדים מתאימים להציג את מועמדותם; לא
בגלוי ולא בסתר, למעט לנשיא המכהן, מגידור, שעליו הגנה מפני מתחרים ראויים אחרים על המשרה.
ועדת ה"חיפוש" גם לא בחנה כיאות את ביצועי המועמד היחיד כנשיא בשמונה שנות כהונתו. לפי תאורו

 לבית המשפט, הוועדה קיימה ישיבה אחת ויחידה, אותה הוא פתחתצהירושל יו"ר הוועדה יגאל ארנון ב
במלים "אני מציע למנות את מגידור לכהונה נוספת." בישיבה יחידה זו דברו ששת הנוכחים רק בשבחיו
של המועמד היחיד. שלושת חברי ועדת ה"חיפוש" האחרים כלל לא השתתפו בישיבה יחידה זו, והוסתר

2

4 http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=546455
5 http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Arnon_Deposition.pdf
6 http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/To_Gavison_Hebrew.pdf

 לגביזון).מכתבימהם מידע חשוב על כשלונות המועמד בניהול האוניברסיטה (ראו 

במכתב גלוי זה אלייך, 
השופטת בדימוס דורנר,

 אדרוש ממך דין 
וחשבון על האכזבה 

שהנחלת לציבור.

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=546455
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http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/To_Gavison_Hebrew.pdf
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Arnon_Deposition.pdf
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/To_Gavison_Hebrew.pdf


לך כשיש לחפש  ל"הארץ" מדוע לא חיפש: "למה7בהסבירוהגדיל לעשות יו"ר ועדת החיפוש אדון ארנון 

ביותר?" כך אמר, מבלי להבין שתירוצו כושל לוגית. ארנון מבין מה אמור החיפוש להשיג הטוב האיש את
מה ארנון גם מודה שלא חיפש, כאשר הוא שואל את שאלתו הרטורית, "ל8את האיש הטוב ביותר."� "

: אם לאלחפש?" אבל מה שהוא אינו מבין, או שהוא מיתמם כאילו אינו מבין, הינו העילה לעתירתי
חיפשת, אדון ארנון; אם לא פרסמת את דבר החיפוש, אם כלל לא בחנת מועמדים אחרים למעט אחד,
ואם לא קראת לפחות לאנשי הסגל האקדמי באוניברסיטה להעיר הערות על כשירות המועמד היחיד

כיצד אתה יודע וכיצד יֵדע הציבור, שלו אתה חייב דין וחשבון כיו"ר חבר נאמנילמשרה הרמה, 
שאומנם "יש לך את האיש הטוב ביותר"?—  לא העותומנית, אלא הציבורית — האוניברסיטה העברית

 שכותרתה, "מינויים9/11/2003 מתאריך 6.500 מוֶרה היועץ המשפטי לממשלה לשריה בהנחיה מספר כך
,כאשר שיטת המינוי מצמצמת את מספר המועמדיםבחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים": "

 ונדגיש, שצמצום מספר המועמדים הואהתוצאה היא שלא האדם המתאים ביותר זוכה בתפקיד."
ביסוד השחיתות שבמינויים הפוליטיים, אשר עליהם מביאים את הממַנה למשפט פלילי.

שחיתות זו של מינוי אדם לנשיא בסתר ללא מכרז נפלה באותה אוניברסיטה עברית, אשר התקנון שלה
9מכונות כביסהפעיל דורש לצאת מדי תקופה במכרז גלוי והוגן למפעיל עגלת קפה במסדרונותיה ולמ

כן; אבל מכרז לחידוש—  אוטומטיות במעונות הסטודנטים שלה. מכרז לחידוש זכיון של מפעיל עגלת קפה
לא?!—  כהונת נשיא

אכן "עניין רע מאד," כפי שהיטבת לנסח זאת, נציגת הציבור, דליה דורנר.

*

השבתי לך, נציגת הציבור דורנר, ששמו הפרטי של אדון ארנון ,עליו שאלת, הוא 'יגאל', ושלחתי לך את
 שבקשת. כך החל מעקבך הצמוד, השופטת דורנר, אחרי ההליך המשפטי שניהלתי, ואשר כאןתצהירו

מומן כולו על ידי קבוצת נאמני האוניברסיטה העברית אשר מאסו בשחיתותהמקום לגלות לציבור, 
הציבורית של הנהלתה.

עד כדי כך היה מעקבך צמוד, עד שמסרתי לך, לבקשתך, לא רק את תצהירו של אדון ארנון, אלא את כל
החומר המשפטי בעתירתי. פעם אפילו כעסת עליי ואמרת, "איזה מין עורכי דין שכרת, שאינם יודעים שיש
לכתוב בפרוטוקול את הבטחת השופטת לתת החלטה תוך זמן קצר." (כחששך המוצדק, הבטיחה אותה

שופטת, אך לא קיימה.)

יותר נכון,—  של ארנון כלל לא הניח את דעתך כהרגעתו המתחסדת. הבטחת לי שתצהירומיותר לאמר, 
שאם בכלל יהיה צורך בדבר, את תאמרי את דברך בפומבי כנגד ההליך—  לציבור הבטחת, כנציגתו

 שכותרתו, "ומימכתבהפסול, אחרי שאקבל את פסק הדין. כשראיתי שפסק הדין מתמהמה, כתבתי אליך 
יודע אם לעת כזאת היגעת למלכות?" ובו הפצרתי בך לאמר דברך כנציגת הציבור שמתפקידה לפקח על
הנהלת האוניברסיטה. צלצלת אליי מיד עם קבלת מכתבי, והפצרת בי שאתאזר בסבלנות עד אחר קבלת
פסק הדין, כי אינך יכולה להתבטא בעניין התלוי ועומד בבית-הדין. היצעתי לפַנות לך את הדרך ֹלאמר את

דברך במשיכת עתירתי מבית המשפט. נזדעקת עליי שתהיה זאת טעות, אם אמשוך.

כאשר הוזמנת לישיבות הוועד המנהל והפועל של האוניברסיטה כדי להצביע על מועמדות פרופסור
�ק" �יק צַ �ק" ללא דיון אמיתי. ואכן כניּבויְֵך, "צִ �יק צַ מגידור לנשיא, אמרת לי שלא תלכי להצבעה שתיערך "צִ

במשך שבע דקות תמימות, כעדות המשתתפים בה, שחלק מהם אפילו לא ידעו שמתקיים—  ההיא נערכ
הליך משפטי שמטרתו לאיין את כל הליך בחירת הנשיא המושחתת, כי לא היגיד להם זאת אדון ארנון. גם
על חוסר רצינות הליך ההצבעה בוועד המנהל, כפי שנכון זיהית אותו, היה ראוי שתמחי, נציגת הציבור

שישיבה זו—  אחת מכמה—  דורנר; במיוחד שּבאַת-כח האוניברסיטה טענה לבית המשפט טענה שקרית
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של הוועד הפועל הינה רצינית ואינה סתם חותמת גומי.
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אבל אז ברחת מאחריותך, לעיל. ראו התקציר של שידלובסקי-אור; לבסוף נפל על הציבור פסק דינה הרע 
ת דורנר, ואת הבטחתך לציבור נשאה הרוח.השופט

רק זאת אמרת לי. שהיצעת להכניס בתקנון האוניברסיטה שועדת החיפוש לא רק תמ7נֶה, אלא גם,
.לחפש תידרשהסכיתו ושמעו, 

הצורך בהצעה מופלאה שכזו מעיד, שמשהו פגום באופן יסודי בהתנהלות האוניברסיטה, עליה את
מפוקדת כנציגת הציבור. אבל המדהים הוא, שפרופסור מגידור התנגד לתיקון. שתי סיבות נתן, כך אמרת

 להעביר את התיקון הזה, ו-(ב) מדובר בשינוי תקנון שיהיה רלוונטי לבחירת נשיא רק בעודלי: (א) קשה
ארבע שנים, "ואינני יודעת, אם עדיין אהיה בחיים אז."

�האם אחרייך המבול, נציגת הציבור דורנר?" התעקשתי. "ואם לא עכשיו, אימתי?" "ומדוע קשה להוסיף
תיקון פשוט ונחוץ כזה לתקנון?" הקשתי. מי בכלל עשוי להתנגד לתיקון כזה,  אשר פסק דינה הרע של

שידלובסקי מוכיח את נחיצותו?"

"אני את טיפולי בעניין גמרתי." פסקת.

לא! לא גמרת, את "טיפולך" בעניין, נציגת הציבור, דליה דורנר. אף התחל לא התחלת אותו. הרי לעת
 למלכות הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית. מומחיותך איננה בפיקוח על העניינים10היגעתכזאת 

הכספיים של האוניברסיטה. לשם כך חברים בוועד המנהל שאר נציגי הציבור, שכולם אנשי עסקים.
כמו זו—   התנהגות לא אתית, כהגדרתך— היא דווקא בזיהויה ותיקונה של שחיתות ציבורית מומחיותך

שזיהית נכונה בהגדירך את מעשה ועדת ה"חיפוש" שלא חיפשה כ"עניין רע מאד." אם כך זנחת את
חובתך כלפי הציבור בטיפולך בשחיתות הציבורית המובהקת הזאת, מדוע, נא הסבירי, זקוק לך הציבור

כנציגתו בוועד המנהל של האוניברסיטה העברית?

פנייתי לסנאט האוניברסיטה העברית

אני חוזר על פנייתי אל חברי הסנאט: כאשר אתם נקראים מחר לתקן את סעיף 59 (ג) (2) בחוקת
כדי לשמור על מחננו טהור מוסרית, וכדי להורות לציבור התנהלות ציבורית—   האוניברסיטה העברית 

נא עִמדו על כך, שיוכנס בסעיף האמור תיקון דורנר:—    תקינה מהי 

"ועדת החיפוש תערוך חיפוש נאות אחר מועמדים ראויים

למשרת נשיא כנדרש מגוף ציבורי, ותמליץ לוועד הפועל

על הטוב מביניהם לכהונת נשיא האוניברסיטה."

יעקב ברגמן — 
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