
לא, חיים הררי, אני לא מן המשטרה
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אל הפרופסור בדימוס חיים הררי (מכון ויצמן)
העתקים אל חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות ישראל

מאת יעקב ברגמן

תה מן המשטרה?!" צעקת עליי, כשנגשתי לשאול אותך שאלה קצרה לאחר הרצאתך בכנסא"

שנערך לאחרונה על מצב ההשכלה הגבוהה בישראל.

*

כדי להסביר לציבור הקוראים מה העיר את חמתך עליי, חיים הררי, ניסוג בזמן שנה לאחור, אל
ועדת ה"חיפוש" לנשיא האוניברסיטה העברית שלא חיפשה.

את סיפורה המביש של ועדה זו סיפרתי לציבור בעיתון "הארץ" ובמכתביי הגלויים אל החבֵרה
בוועדת ה"חיפוש" שלא חיפשה, פרופ� רות גביזון, ואל חברת הוועד המנהל של האוניברסיטה
העברית, השופטת בדימוס דליה דורנר, אשר אכזבה את הציבור בעקבה אחרי ההליך המשפטי
שניהלתי, ובסירובה חסר האחריותיות לציבור לאמר בפומבי את אשר אמרה לי: "זה רע מאד!"

)1(כתובות המסמכים האלה באינטרנט ניתנים פה בהערת השוליים.

אבל מעטים יודעים שגם אתה, חיים הררי, היית שותף למחדל וועדת ה"חיפוש" שלא חיפשה.
היית שותף למחדל כחבר בעל תפקיד מיוחד מטעם הציבור באותה ועדה.

אשר חייב להיות אקדמאי אבל לא אישתפקידך, כנציג הציבור היחיד בוועדת החיפוש לנשיא, 
היה בחינתם של ביצועי המועמד היחיד שהוועדה שקלה, הלא הואסגל האוניברסיטה העברית, 

נשיא האוניברסיטה המכהן מגידור, בשמירת הרמה והאיכות האקדמיים של האוניברסיטה בשתי

מכתבי הגלוי אל רות גביזון, המונח גם על שולחן  הוועדה לבחירת שופטים 1
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/To_Gavison_Hebrew.pdf              

מכתבי הגלוי לדליה דורנר
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Dorner.pdf

תגובת דורנר ותשובתי לה
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Reply_to_Dorner.pdf

מכתבי הגלוי אל רקטור האוניברסיטה העברית )ליו הוא מסרב לענות(
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/To_Rector.pdf

מכתבי אל התנועה לאיכות השלטון בעניין ועדת החיפוש שלא חיפשה
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Eykhoot_Hashilton_letter.pdf

כהונותיו הקודמות, כפי שדורשת ממנו חוקת האוניברסיטה.
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 לבית המשפט של יו"ר ועדת ה"חיפוש" שלא חיפשה, יגאל2ותצהירעל מחדלך ניתן ללמוד מתוך 
ארנון. וכך הצהיר:

"פתחתי את הדיון בכך שאמרתי שאני ממליץ לבחור את פרופסור
מגידור כנשיא לתקופת כהונה נוספת של ארבע שנים, ונימקתי את
המלצתי בהישגיו יוצאי הדופן בתקופת נשיאותו. הישגים אלה,

 לתגובת המשיבים [האוניברסיטה ומגידור],3.9המפורטים בסעיף 
היו ידועים לחברי ועדת החיפוש, המעורים בענייני האוניברסיטה,

אולם מצאתי לנכון להציגם בקיצור לפרופ�כולל החברים מחו"ל: 
חיים הררי, ממכון ויצמן, שלמרות שהוא מכיר את פרופ� מגידור, לא
היה בקי עד כדי כך בהישגיו ובתרומתו הכבירה לאוניברסיטה

בתקופת כהונתו."

 האמור המספרות בשבחי "תרומתו הכבירה לאוניברסיטה" של3.9מתוך תשע הנקודות בסעיף 
מגידור, אחת היתה צריכה למקד את תשומת ליבך, חיים הררי. הנה היא:

"פרופ� מגידור הוביל את האוניברסיטה להישגים אקדמיים בתחום
המחקר והעמיד את האוניברסיטה כאוניברסיטה הראשונה בחזית
המחקר והמדע בארץ, ובשורה הראשונה של אוניברסיטאות בעולם."

את המעללים הנפלאים הללו הציג בפניך יגאל ארנון, אבל אתה, חיים הררי, אשר בעבר היית
מדען מצטיין, ואשר על תקן איש מדע הוזמנת להיות חבר בוועדת החיפוש, לא שאלת את

השאלה המתבקשת:

"היכן הנתונים?"        

במלים אחרות, מה שהיית צריך לשאול, חיים הררי, היה כדלקמן: "הנפלאות שאתה מספר לי על
מגידור, אדון ארנון, הינן מדהימות ומפעימות. אבל כאיש מדע חונכתי לסמוך על הנתונים, ולא
להאמין לסיפורים בעלמא. האם תוכל להראות לי בבקשה את דוחות הוועדות החיצוניות המבקרות?"

הרי באותו כנס, שבו צעקת עליי, "אתה מן המשטרה?!" נאמת נאום לא רע, אשר בו היה המסר
המרכזי שלך, שהאוניברסיטאות הישראליות חייבות לבדוק את עצמן באמצעות ועדות מבקרות
חיצוניות. ולא סתם ועדות חיצוניות, הדגשת, אלא ועדות שחבריהן הינן אנשי מדע לא-ישראלים.

"הישראלים, כולם חברים של כולם," אבחנת, "ולכן הם מתקשים לתת דיווח אוביקטיבי."

אם, חיים הררי, היית דורש לראות את דוחות וועדות הבקרה האקדמית החיצוניות, היה מתברר
כפי שסיפר בראיון—  לך שמגידור טוען לארבע כאלה בלבד במשך שמונה  שנות כהונתו 

כאשר, לשם השוואה, אוניברסיטת הרוורד, כמו אוניברסיטאות מעולות אחרות,—   3"ב"מעריב
מפעילה לא פחות מחמישים ועדות כאלה בכל מחלקותיה ויחידותיה במחזור של חמש-שש שנים,

בדומה לפעולת ה"וועדה המדעית המייעצת" של מכון ויצמן.

אז היה מתברר לך, חיים הררי, שמגידור גם הטעה אותך, כפי שהטעה את "מעריב" ואת הציבור.
היה מתברר לך, שבאמת, שלוש ועדות ביקורת מתוך הארבע שמגידור מנה ל"מעריב" כלל לא
הוא יזם, אלא יזם נשיא האוניברסיטה שקדם לו, חנוך גוטפרוינד. והיה מתברר לך גם, שוועדת
הבקרה האקדמית היחידה שיזם מגידור (ואולי באמת יזם אותה דיקן הפקולטה לחקלאות דאז)

2

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Arnon_Deposition.pdfתצהיר ארנון:   2
3 http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/Higher_Education/Maariv_article.pdf

הייתה זו שּבִקרה במחלקה לגידול בעלי חיים...

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Arnon_Deposition.pdf
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/Higher_Education/Maariv_article.pdf


ואם היית תוהה, חיים הררי, כיצד זה לא הייתה פנייה פומבית אל הסגל האקדמי של האוניברסיטה
 הייתהעברית להעיר הערות בקשר לחיפוש נשיא, כפי שפנתה ועדת החיפוש לרקטור, אז, אם

מתעקש למען הציבור שאותו ייצגת, היה אדון ארנון נאלץ להעתר לך.

 שערכתי לסנאט האוניברסיטה העברית על חשיבות בקרת4תהמצגאז היית שומע ממני על 
איכות המחקר על ידי ועדות חיצוניות, ועל כך שבשונה מבמכון ויצמן, האוניברסיטה העברית
איננה מפעילה ועדות כאלה כלל, ועל כן עובדה זו מסבירה את הממצא של רקטור האוניברסיטה
העברית לשעבר גידי שפסקי, הכותב במחקר שערך על "מעמד המדע בישראל ובאוניבריטאותיה"
ש"[באיכות המחקר] בולטת העליונות של מכון ויצמן כמעט בכל השטחים, ובפיגור רב אחרי כן
באות אוניברסיטאות תל-אביב וירושלים." כל זאת ועוד הראיתי לחברי הסנאט של האוניברסיטה
העברית, אשר הפריעו לי בצעקות "דמגוג! דמגוג!", ולפרופ� מגידור, אשר האשים אותי שאני

)5""זהו שקר!משקר. (על האשמה זו עניתי לו במכתבי הגלוי, 

ואם בשמונה שנות כהונתו של מגידור ּבִקרה באוניברסיטה העברית רק ועדה אקדמית אחת,
במחלקה לגידול בעלי חיים, הרי ברור, שמגידור לא יודע כלל מה קורה באוניברסיטה מבחינה
אקדמית. ואם מגידור אינו יודע, כיצד יכול לדעת אדון ארנון ש"מגידור העמיד את האוניברסיטה
כאוניברסיטה הראשונה בחזית המחקר והמדע בארץ, ובשורה הראשונה של אוניברסיטאות
בעולם"? מה עוד שמדובר באותו אדון ארנון אשר, בתגובה לדרישתי להביא לאוניברסיטה ועדות
בקרה חיצוניות, אמר לי כהאי לישנא: "אני מסתובב הרבה בעולם, וכולם אומרים לי כמה

האוניברסיטה העברית היא מצוינת. בשביל מה אני צריך ועדות מבקרות?"

ואתה, חיים הררי, שמעת לאדם חסר האחריותיות הזה, ומבלי לדרוש את הנתונים, ּכְפֵתי לא
מנוסה, האמנת?!

*

מיד אחרי הרצאתך, חיים הררי, ניגשתי אליך עם עותק תצהירו של יגאל ארנון, ושאלתי אותך
"מדוע לא בקשת לראות את הנתונים?" על זה צעקת עליי, "מה, אתה מן המשטרה?!"

לא, חיים הררי, אני לא מן המשטרה. אני מן הציבור, ואת עלבון הציבור אני תובע ממך. התמנית
כאיש מדע לשמור על טובת הציבור כנציגו בחיפוש אחר המועמד המתאים למשרת נשיא

האוניברסיטה העברית.

אבל אכזבת!

יעקב ברגמן — 

4 http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/Higher_Education/Senate_Meeting.pdf
5 http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/Higher_Education/This_is_a_lie.pdf
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