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 כפר בלום, "2010האוניברסיטה בשנת "כנס 

 14/10/99, "מותר ואסור"המושב 

 
  נקודת הח של אוניברסיטת תל אביב–" הירוקהבית"

 רבי'אליהו ג
 הפקולטה להנדסה

 
הבית ". הבית הירוק"אביב שוכ בכפיפה אחת ע מסעדה משובחת בבית המכונה מועדו אוניברסיטת תל

הוא בולט יפה על רקע סביבתו העלובה למדי בי שרידי . לינרית ואסתטיתהמטופח הוא שכיית חמדה קו

. חזיתו פונה לחצר האחורית של מכו התקני ולצדו חניו גרירה של הפיקוח העירוני. מוניס' הכפר שיח

הבית . בבית הירוק מוק הבוסת מסתופפי יחדיו אנשי אוניברסיטה בכירי ואורחי המסעדה היקרה

 .ובתשומת לב רבה, טע אוריינטלי בטובמעוצב בסגנו

 
ודרכי , אורחות חשיבתה, ערכיה, אנפי  דמותהנית לראות בבית הירוק בבואה בה משתקפי בזעיר

מאפשר לאבח תופעות , הבית הירוק, חת קל בנקודת הח הקטנה הזו. פעולתה של אוניברסיטת תל אביב

 .בהמש ננסה לגעת בכמה מתופעות אלו ולעמוד על טיב. אוניברסיטת תל אביב, האופייניות לגו השל
 

 

 
 מועדו 

נסתפק בהתרשמויות , היקפה ואופייה, לאור הקושי בקבלת נתוני מוסמכי על הפעילות בבית הירוק

מועדו "מצוי ש" מדרי שימושי לסגל האקדמי"בחוברת , כ למשל. כלליות על סמ פרסומי שוני

וכ ג שבבית הירוק פועלת מסעדה , " ערבי תרבות במש השנה9 עד 7דו מקיי ש גור"האוניברסיטה ע

 ויותר ימי 350המדרי השימושי אינו מתאר את הנעשה בבית הירוק בשאר ". לכל חברי הסגל ואורחיה"
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המדרי מתעל ג מכ שהמסעדה . לסגל האקדמי" ערבי תרבות"בשנה בה לא מתקיימי במקו 

 ". כל חברי הסגל ואורחיה"ולכ מנוע מלבוא בשעריה חלק נכבד מ, רהבמקו אינה כש

 
ביתו "כא מתואר המקו כ". האר"חלק מהמידע החסר נרמז במודעת פרסומת גדולה במדור הכלכלי של 

נמתח לעיני , באופ הזוי משהו, כ". מוניס אשר שוחזר בתרומתו הנדיבה של גרשו גורדו המנוח' של שיח

אוניברסיטת תל ...   מוניס' קו תמיכה ישיר מהנדב גורדו אל השיח" האר"ור הכלכלי של קוראי המד

תפריט עכשווי בסטנדרטי "א לעומת זאת מקפידה המודעה הנאה להדגיש , אביב אינה מוזכרת כלל

 ".הגבוהי ביותר של הבישול האירופי

  
 : נערכת במקו בזו הלשומתאר פ אחר של הפעילות ה" הבית הירוק"אתר האינטרנט של 

“Green Villa: One of the leading Banquet Houses in Israel, Located at Ramat Aviv…  We invite you to 

conduct your Bar Mitzva, Wedding, Brit-Milla, Birthdays, Banquets, or any other Event.” 
לאוניברסיטת תל אביב אי כל זיקה לרב ". רועיאול אי"בעברית פשוטה נית לכנות את העסק הזה 

מסעדה /רב המבקרי באול). למעט החזקה העסקית שלה על המקו(האירועי הנערכי בבית הירוק 

שמתאי היה שיערכו במועדו , פעילויות אקדמיות רבות, יתרה מזאת. אינ אנשי האוניברסיטה

 ".מועדו אוניברסיטה"ספק א המקו ראוי לתואר , לפיכ. אינ נערכות בבית הירוק, האוניברסיטה

 
 פליטי

כמשימה ארכיטקטונית בעלת משמעות " הבית הירוק"פרסומי תדמית מציגי את מלאכת השחזור של 

נות לדברי ) 1998ינואר , מולעת, "הבית הירוק", עמית' ע(עיו חפוז בדפי ההיסטוריה . היסטורית עמוקה

כלל לא , )1799שנת (בה נער מיפוי מדעי של האזור , סתבר שעד לתקופת נפוליומ. פרספקטיבה צנועה יותר

 ". מוניס' שיח"היה קיי כפר בש 

 
בתקופת איברהי . כמקו שבו גובי מס דרכי, 1821מוזכר לראשונה בעדות משנת " מוניס' שיח"האתר 

גה על הכפר המתפתח וצברה בידאס השתלטה בהדרמשפחת אבו. התיישבו במקו מהגרי ממצרי, פחה

התפתחות העיר תל אביב , במקביל.  עודד רישו קרקעות מסודר1917 הכיבוש הבריטי ב. אדמות ונכסי

. הבית הירוק, בידאס הרחיב בתקופה זו את מעונואבו. תרמה לשגשוג כלכלי של הכפר הידידותי השכ

עקב . יי שוני למכירת קרקעותיו באזורבידאס במשא ומת ארו ע גורמי ציונ פתח אבו1924בשנת 

. בידאס העלה את מחירה בהתאהאמיר ערכה של הקרקע ואבו, תחרות מסחרית בי היהודי לבי עצמ

הכפר הנטוש שימש . התושבי הערביי מהמקו) או סילוק( ע בריחת 1948מ הממוש נקטע בשנת "המו

 . ני של חיל האווירס טכ"כ הוק בו בי"ואח, י" את אנשי לח1948 ב

 
כעבור שני הוקמה . בבתי הכפר הנטושי) עולי חדשי(אחרי המלחמה התיישבו פליטי יהודיי 

 קיימה האוניברסיטה תחרות אדריכלי בינלאומית לשיקו הבית 1991בשנת . בסמו האוניברסיטה

ר גורדו הוק מחדש הבית בכספו של מ. איטלקי, בתחרות זכה אדריכל זר. הירוק והסבתו לייעודו החדש

 .פונו הפליטי היהודי מהבתי בפעולה משותפת של האוניברסיטה ורשויות שונות, אגב כ. הירוק
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היו שני מחזורי של עקירת תושבי , מוניס' כמו שיח, שג ביפו העתיקה ובמקומות דומי, אגב, מעניי(

, את מקומ תפסו פליטי אחרי. פיחיהתחילה נעקרו תושבי מוסלמי בסערת המלחמה וס. ממקומ

, בארצ החדשה, נעקרו ג פליטי אלו ממקומ החדש, כעבור שני. יהודי שברחו מארצות מוצא

זה של , דווקא מחזור הפינוי השני. י בעלי עמדה ואינטרסנטי למיניה"בלח רשויות שלטו המונעות ע

, או פשוט חמדניי, ל מניעי מעמדיי וכלכליילא היה תוצאה של כורח אלא ש, הפליטי היהודיי

 ).לנוכח העליה הגבוהה בשווי הנכסי לאחר פינויי

 
תקופה קצרה זו אינה מקנה אמנ .   שנה150 במקומו ארכה פחות מ" שיח מוניס"אחיזתו של הכפר 

שמורה א לא נית להתעל מזכות הקניי הטבעית ה, היסטורית על הקרקע" זכות אבות"לתושביו 

 . אותו בנתה במו ידיה ממש, בידאס על הבית הירוק עצמולמשפחת אבו

 
לבי זכות אבות על האר  נחלת , בידאסבי זכות קניי טבעית על הבית עצמו השמורה לאבו, אבחנה זו

הרי כל "לא אחת נשמעת תגובה לעניי הבית הירוק בנוסח . היא שורש העניי כולו, הע היהודי

התשובה טמונה כמוב ". ?.. צפת, רמלה, ומה על יפו! מוניס '  תל אביב בנויה על אדמות שיחאוניברסיטת

הימנעות האוניברסיטה מלעסוק בבעיית הבית . באבחנה הברורה שבי הבית גופו לבי האר עליה הוא בנוי

אית שגויה  נר, כדי שלא לפתוח תיבת פנדורה משפטית ביחס לקרקעותיה, הירוק בהיבט הפלסטיני הסמלי

 .פועלת לרעת העניי, כסמל חי, השארת הבית הירוק כמות שהוא. שכ אלו שני מישורי שוני

 
אינה , ככל שהיא מודחקת בתו האוניברסיטה עצמה, כסמל פלסטיני, הבעייתיות הכרוכה בבית הירוק

, כ למשל. תל אביבהנושא מוזכר מדי פע באופ שאינו מיטיב ע אוניברסיטת . נעלמת מעיני העיתונות

הירוק מציגה את הבית" המקל והגזל" תחת הכותרת 31/1/97כתבה גדולה בעיתו ידיעות אחרונות מיו 

הנסמכות על תקדימי של תביעות שהגישו יהודי (במסגרת תביעות הרכוש העתידיות של הפלסטיני 

, נטשו הפלסטיני במנוסתהעוסקת באלפי בתי ש, כתבה זו).  באירופהIIבעקבות מלחמת העול ה

 .מציגה תמונה גדולה ויפה של הבית הירוק דווקא כהמחשה ויזואלית מובהקת לתביעותיה

 
בתארי , )שלעיל" הסטנדרטי הגבוהי של הבישול האירופי"העיתו שפרס ג את " (האר"בעיתו 

אינטלקטואלי לכבודו של הפע האחרונה שביקרתי ש הייתה באירוע : "...  כותב גדעו לוי27/2/98

בני הכפר .....  אבל המחשבות הרעות לא הרפו,  המשקאות היו משובחי וג האוכל. עמישלמה ב' הפרופ

. ה התנגדו לכניסת של כוחות ערביי לכפר ואפילו שיתפו פעולה ע ההגנה: 1948 דווקא היו די בסדר ב

 .." הכפר נבעתותושבי ... חמישה מראשי הכפר נחטפו. ל"עד שבא האצ
 

: "... להרגיע את קוראיו של גדעו לוי) 13/3/98, "האר("זהר נילי אב' בתגובה לדברי אלו מנסה הגב

 שנה אלא בני 120של היו אינו ב " הבית הירוק... "ונאלצו להרסו לגמרי... מהבית ההוא לא נשאר דבר

הבית"איזה משמעות יש לראות בשחזור , "לגמריבני חדש "  א אכ המבוכה רק גדלה ו , .."חדש לגמרי

?  הא ייתכ שאוניברסיטת תל אביב הקימה במתכוו אנדרטה חיה לעניי השיבה הפלסטינית ? " הירוק
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לצור הקמת בית עינוגי , בידאסהא אי בקימו חורבותיו של בית אבו, וא עשתה זאת שלא במתכוו

ראות וחוסר רגישות לטרגדיה האנושית שהביאה של קוצר, מראית עי של אדנות והדוניז, דווקא

 ?בידאס בבית הזה עצמו המלחמה ההיא על משפחת אבו

 
 כשרות 

, לו הייתה זו מחאה ברורה של האוניברסיטה נגד כפייה דתית. עובדה. הירוק אינה כשרהמסעדת הבית

 המסעדה בשבת כדי להגדיל סיבות כלכליות מאלצות להפעיל "א התירו לביטול הכשרות . ניחא

 נשמע פשוט גרוטסקי באוניברסיטה שבה מתקני יקרי רבי כל כ עומדי מושבתי כל " רווחיותה

מדוע דווקא בעסקי , וא כ? הא הפכה האוניברסיטה למוסד ע כוונות רווח , ובכלל. חדשי הקי

 .רווחיי יותר, שעשועי אחריולא עסקי, מסעדות

 
וכ ג חלק נכבד מציבור עובדי ותלמידי , הציבור היהודי באר מכבד את ערכי הכשרותחלק ניכר מ

.  ביטול הכשרות מבטא בראש ובראשונה חוסר קולגיאליות כלפי חברי שומרי מסורת. האוניברסיטה

סולידריות החיונית לעצ קיומו של הסגל , בנקודה זו נפרצת גדר הסולידריות בי חברי הסגל האקדמי

הסולידריות בי חברי הסגל האקדמי היא ).  בוודאי חיונית יותר מהעדפה כלשהי בענייני מזו(דמי  האק

ער הנשחק בהתמדה , אפה של האוניברסיטההגדר הפנימית המגנה על ער החופש האקדמי שהוא נשמת

 .ועוד נכו עליו מאבק קשה

 
, מסורתי בכלללבי הציבור הדתיביטול הכשרות מסמל חציצה מיותרת בי אוניברסיטת תל אביב 

כ "אי להתפלא אח. (ומתפרש כנקיטת עמדה ללא צור בעימות פוליטי החוצה את החברה הישראלית

אוניברסיטת תל אביב חורגת ). על כל הנובע מכ, אחרת, שציבור חובשי הכיפות מתרכז באוניברסיטה אחת

, בתי ספר, כגו בתי חולי ציבוריי, מדינהי ה"מנורמות כשרות המקובלות במוסדות ציבור הנתמכי ע

נראית כפגיעה מכוונת בערכי , ללא נקיטת עמדה מפורשת, חריגה כזו. ב"וכיו, בסיסי צבא ומשטרה

א אי זה נכו מצד לכפות גישה זו , זכות של ראשי האוניברסיטה לנהוג כ כפרטי. המסורת היהודית

 . על הציבור הכפו לה

 
הרי . ת נוגעת ג בפצע הפעור בי אוניברסיטת תל אביב לבי מר אבו בידאס ושכניושמירת כשרואי

הצידוק ההיסטורי היחיד של האוניברסיטה הישראלית לזכותה על הקרקע שלה הוא מכוח הזכויות 

 .שומט זכות מוסרית זאת בעליל, כסמל, ביטול הכשרות. הלאומיות של הע היהודי

 
ונות להיעתר לפניות רבות ולהנהיג כשרות בבית הירוק סייע כנראה מנגד חוסר הנכ, באופ פרדוקסאלי

המנסה לספק לכל , בגישה מעי פלורליסטית.  הצימבליסטה סינגוגהלצמיחת נקודת ח נוספת בקמפוס 

, הלכו ראשי האוניברסיטה ג בכיוו ההפו והקימו בחצר משכ לשכינה, צד את צרכיו המיוחדי בנפרד

להמשי ללכת בדר הטבעית של הסכמה , לעומת זאת, אילו היו בוחרי. קוטביתו דובמבנה שצורת

,  כ שרגשותיו הדתיי של א אד לא ייפגעו, בענייני דת תו שמירת קונסנזוס סביר, מינורית, משותפת
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ובכ הייתה מחזקת את , הייתה האוניברסיטה משחררת עצמה מעיסוק זר ומיותר לעד בפרקטיקה דתית

 "). חילוני"במוב המקובל למילה " חופשי("פייה הישראלי החופשי או

 

 אליטיז 
מעטי מחברי הסגל יכולי לסעוד בו על חשבונ הפרטי לעתי . הבית הירוק הוא כידוע מקו יקר

ובכ נראה , סגל פעיל לחברי סגל מ השורה אינו מתקייהיעוד של המקו כמועדו, מבחינה זו. מזומנות

המחיר היקר הוא המסננת דרכה עוברי . כי זו אכ המטרה, א לא כ הוא הדבר. הוחטאה מטרתוכאילו 

 .ובעלי הממו לסוגיה השוני, )ח תקציבי אירוח"ע(בכירי האקדמיה 

 
הבית ". השגה להחשב כאליטהשאיפה שאינה ברת"נית להגדרה כ, במוב הרע של המילה, אליטיז

בי השאר , הו לבי ראשי האקדמיהת לאליטיז בקשר הנרק בי בעליהירוק משק כמיהה סימביוטי

בעמוד המוקדש , נית לקרוא בביטאו האוניברסיטה, כ למשל. בחבר הנאמני של האוניברסיטה

מסע על , מורי כנס בס–על מסעות חבר הנאמני יחד ע ראשי האוניברסיטה בעול הרחב , "ידידי"ל

התכנסות זו (וכמוב  מפגש שנתי בבית הירוק , כנס בריביירה הצרפתית,  Royal Caribbean Cruiseסיפו 

 ).בקמפוס מאפשרת ג לאנשי אוניברסיטה מהשורה להיחש לפולקלור המיוחד לחוג ידידי זה

 
והיא מבצבצת שוב בגלוי , הנטייה לאליטיז מחלחלת באופ סמוי במורד ההיררכיה האוניברסיטאית

ובכלל בעצ ייחוס  , "חוגי יוקרתיי"בדרישות הקבלה ל, כ למשל.  תלויי לכאורהבמופעי בלתי 

דרישות הקבלה מדיניות האוניברסיטה על פיה . לחוגי אקדמיי מסוימי ושלילתה מאחרי" יוקרה"ה

מאפשרת , אלא נקבעות על פי היצע וביקוש, אינ נגזרות מרמת היכולת הנדרשת לצור הלימוד בחוג עצמו

א את מחירו , הטווח שיש בכ לשוק עצמו ברורהיתרו קצר. השתלטות כוחות השוק על האקדמיה

בכ נגרמת . בחוסר האיזו בהרכב הלומדי במקצועות השוני, הגבוה משלמות החברה והאקדמיה עצמה

. אחרתבתקופה זו או " יוקרתיות"טווח לדיסציפלינות מדעיות ומקצועיות שאינ נחשבות פגיעה ארוכת

עד כדי כ , כלכליהופכי להיות מונוליטיי בהרכב החברתי" יוקרתיי"התחומי ה, יתרה מזאת

מתו צור עצמי לגוו מעט את , שלעתי יש לחוגי אלו עצמ אינטרס לקיי תכניות של העדפה מתקנת

 . אוכלוסיית תלמידיה

 
עד כדי , גור נזק למערכת החינו בכלל" היוקרתיי"האליטיז המאפיי את דרישות הקבלה לחוגי 

רלוונטי של האוניברסיטאות הביא לפיתוח מערכת יקרה של סול דרישות הקבלה הבלתי. השחתתה ממש

הזוכה לשגשוג כלכלי על א תרומתה , תעשיית הפסיכומטריה וההכנה לבגרות. רלוונטיימבחני בלתי

המשאבי הזורמי . בהק של האליטיז האקדמיהיא יציר כפיו המו, הדלה לחינו והשכלה ממשיי

בכ גורמת . ובעיקר ממערכת ההשכלה התיכונית, לתעשייה זו נגרעי בעליל ממערכות השכלה אחרות

שאת מחירה משלמי בני השכבות , מערכת ההשכלה הגבוהה לפגיעה נוספת במערכת ההשכלה התיכונית

). ג לא זוכי לתוכ נאות בהשכלת התיכוניתו, הקבלהי חתכי"אלו הנדחי ע(חזקות בחברה הלא

, התיכוני המשועבד הפ לתהלי יבש של רכישת מיומנות טכניות של עמידה במבחני שוני" חינו"ה

נורמות פסולות אלו מחלחלות עתה ג . וחדל להיות חווית לימוד לשמה לצור רכישת השכלה כללית רחבה
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 את האוניברסיטאות ומתגאות במודעות גדולות בעיתוני ויש ביניה כבר כאלו המחקות, למכללות

 .  הגבוהי שלה" חתכי הקבלה"ב

 
כוונה . הוא הרצו לתרו לחברה מתו נכונות כנה לסייע לחלשי, מצדו החיובי, מופע נוס של אליטיז

מתקנת על נכונות להעדפה , נעלה זו מוצאת את ביטויה באוניברסיטה בתכניות יפות של מעורבות חברתית

, חיובית ככל שתהייה, גישה וולונטרית יחידנית זו. ב"וכיו, ביפו' אימו תיכו ז, מלגות לעניי, בסיס פרטני

הטע העיקרי לקיומה באוניברסיטה . א לא לאוניברסיטה, מתאימה לאנשי פרטיי או לארגוני סעד

בי ע ממניעי , כבות אחרותהוא לאפשר לסטודנטי ולמוריה להתנסות במגע  אישי ע אנשי מש

פעילות סעד נקודתית אינה תחלי למדיניות חברתית כוללת של . וולונטריי או לצרכי פרופסיונליי

 . המוסד

 
יש השפעה חזקה על תהליכי חברתיי , ובמיוחד זו של תל אביב שהיא הגדולה בישראל, לאוניברסיטה

, כאוניברסיטה ציבורית. באמצעות מדיניות הקבלה שלה, ובפרט על תהליכי מוביליות חברתית, רחבי היק

מדיניות קבלה הוגנת מחייבת הגדרת ספי . וחובתה לעשות בו שימוש הוג, עליה להיות ערה לכוחה זה

הפעלת , כ למשל. שכלול מערכת המיו והכללת שיקולי נוספי בה, קבלה ריאליי ולא אינפלציוניי

האחד עולה חדש מאתיופיה המתגורר באתר קרווני והשני , מדי שוניקריטריו קבלה אחיד לשני מוע

לא ועדות חריגי וא לא . הוא מעשה של אפליה ברורה, ב למשפחה אמידה של אקדמאי ילידי האר

הטע לכ . אלא הגדרה מחדש של עקרונות מדיניות הקבלה מייסוד, אפליה מתקנת יתקנו את העיוות

אלא הצור החיוני במיצוי מיטבי של משאבי , א שזהו ער ראוי ביותר,  חברתיאינו רק שמירה על צדק

שחלקי ניכרי ממנו נשחקי כיו עקב חינו קלוקל ותחרות לא , אנוש לאומיי ופיתוח ההו האנושי

 .הוגנת

 

 ארכיטקטורה
. טת תל אביבהוא יצירת מופת ארכיטקטונית האופיינית לקמפוס של אוניברסי) המשוחזר(הבית הירוק 

את ) ואולי א במתכוו(שאינה מנצלת כראוי , בית זה מייצג גישה טיפוסית של בנייה נמוכה בקמפוס

לסגנו הבנייה הנמוכה והמפוזרת בקמפוס בשני . משאבי הקרקע היקרי העומדי לרשות המוסד

השני נובע . ובדותהאחד הוא הצור להיאחז בשטח נרחב ולקבוע בו ע. האחרונת יש כנראה שני מניעי

ג תרומה , עקב עלויות הבנייה היקרות בקמפוס. מהכורח לגייס מימו משלי לבנייה מתרומות נדבני

מאחר שייעודו של הבניי לשמש ג מצבת . גדולה יחסית אינה מספיקה אלא להקמת בני קט למדי

 אבסטרקטית על רכיטקטורה האוניברסיטאית להעדי אסטטיקהנוטה הא, הנצחה לתור הנדיב

 . פונקציונליות פשוטה

 
הבני בנוי על גבעה . דוגמא אחת מני רבות לאבסורד ארכיטקטוני אופייני הוא בני וולפסו להנדסה מכנית

דיירי הבניי , א אליה וקו בה. מהי במערב עד להרי השומרו במזרח, נשאה ממנה נשק נו מרהיב

יצירה ...  אי כלל חלונות הפוני אל הנו) בתצלו(בניי זה אינ יכולי להנות מהנו סביבו כי ל
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ברוח עבודתו הקודמת שזכתה , י האדריכל הנודע לואי קאה"אדריכלית מוזרה זו תוכננה לבקשת התור ע

 ).    היא ממוקמת באזור מוכה סופות שלגי בערבות קנדה(ובצדק , לתהילה

 

 
 בני וולפסו להנדסה מכנית

 
לו , כ למשל. וחברתיי בלבד, אנושיי,  הבנייה בקמפוס אינה נובעת משיקולי פונקציונליינראה כאילו

הייתה מאפשרת הקמת מעבדות, כמו באוניברסיטאות עירוניות מכובדות בעול, קומותהיו נבני רבי

נות ג מגדליבקמפוס עירוני צפו נית היה לב.  ב"וכיו, חממות טכנולוגיות, כיתות לימוד, מחקר נוספות

כ היו נוצרי חיי של קהילה אנושית . סגלודירות צנועות לחברי, מגורי כמעונות לסטודנטי ישראלי

א יש בה כדי לשרת , גישה זו אינה תואמת אולי ערכי אסתטיי אליטיסטיי. תוססת בתו הקמפוס

 .תטיקה לשמהבאופ יעיל וכלכלי מטרות אקדמיות וחברתיות החשובות הרבה יותר מאס

 
 פטרוני

חופש היצירה הנכס היה ועודנו . מאז ומעול נתמכו אמני ואנשי מדע ורוח  על ידי פטרוני נדיבי

אלא , הקושי הוא לא בכ. ובכלל זה התרפסות קלה מדי פע, מטרה המקדשת את כל האמצעי להשגתה

שמקור , ות ציבוריות וממשלתיותתקציב האוניברסיטה מבוסס ברובו על תמיכ. בזיהוי הפטרו הנכו

נדבני ". האזרח הקט"כלומר הפטרו האמיתי של האוניברסיטה הוא , ל"המסי ובמשל השכבמשל

לב ניהולית א זוכי לתשומת, תורמי אחוזי בודדי בלבד מהתקציב השוט, לעומת זאת, אמידי

.  וא על כיווני התפתחותו המדעיי, וניעל מראהו הארכיטקט, והשפעת ניכרת על אופי הקמפוס, יתרה

ממחישי את האופ שבו תרומות נדיבות א , "צימבליסטה סינגוגה"ה, הירוק וניגודו המשליהבית

 . הדעת הענייני של הנהלת המוסד וסותרות את ערכיו הטבעיימשבשות את שיקול

 
שעשויי להקטי את , פיתוח אחריהלב הניהולית ג מכיווני מסיטה את תשומת" שנור"המרכזיות של ה

ופיתוח מדעי וטכנולוגי בגישה , עידוד והכוונה של מסחור המצאות, ובעיקר, תלות האוניברסיטה בתרומות

מנוצל אפ יש לאוניברסיטה על מדעניה ומעבדותיה פוטנציאל עסקי בלתיבעיד חברות הסטרט. כלכלית

היק הפעילות הנוכחי של חברת היישו של ,  המחשהלש(שלה " שנור"שיעור מפוטנציאל ההגדול לאי

בעוד שס התרומות אינו עולה על עשירית , הוא כשליש מהיק התרומות השנתי, "רמות", האוניברסיטה
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לעומת .  בהתאמה ביחס לתקציב הכולל1/10  ו1/30רמות ותרומות ה , כלומר(תקציב האוניברסיטה 

ה מחו לרמות נמכרה לאחרונה בסכו דומה לכלל התקציב אפ אחת ויחידה שהוקמחברת סטרט, זאת

 ).השנתי של האוניברסיטה כולה

 
חיונית , המבטאת שאיפה לעצמאות כלכלית ומדעית של האוניברסיטה, גישת ניהול שונה, מבחינה ערכית

 תחומי פעילות באוניברסיטה המניבי הכנסות עשויי לתמו בתחומי, בגישה זו. לעתידה בעיד החדש

מער גיוס התרומות של , כ למשל.  מדעיי אחרי שה בעלי חשיבות מדעית ואקדמית גרידא

עשויי להיות , והקשרי ע חברי חבר הנאמני, אוניברסיטת תל אביב הפרוס ברחבי העול היהודי

ולא , המועילי יותר א ייעוד יורחב ג לגיוס השקעות הו לצור פעילויות מחקר ופיתוח באוניברסיט

עשוי להנות בעתיד ג  מדיבידנד על השקעתו זו " משקיעתור"ה, יתרה מזאת. רק להקמת בניני חדשי

 . פ א וכאשר תניב פעילות זו הכנסות לאוניברסיטה"במו

 
אלא דווקא בצד של האתיקה , הקושי העיקרי ביישו גישה עסקית זו אינו במציאת פתרונות ארגוניי

הבעיה באוניברסיטת תל אביב " . המותר והאסור"ניתנת במושב הכנס שכותרתו הרצאה זו . האקדמית

העמימות וחוסר הבהירות . אלא בתחו האפור הרחב מדי שביניה, אינה באבחנה בי המותר והאסור

גורמי לתהליכי , ותחושת הניכור בי חברי סגל המתפתחת סביבו, המאפייני את נושא המסחור

כפי שממחיש ,  הפרטה חלקית ללא איזוני מתאימי עלולה לגרו לאבד דרג. התפוררות פנימיי

האוניברסיטה מאבדת עקב כ הכנסות בהיק גדול האפשריות , במישור הכלכלי. מקרה הבית הירוק

או בגלל רתיעת של אחרי להיכנס בכלל , בי א בגלל העדפה של חוקרי לפעול בדר עצמאית, פ"ממו

עשויה הייתה , "המותר והאסור", כותרת מתאימה למושב זה, אגב(יה כתחו אפור למה שנראה בעינ

 "). המותר והאפור"להיות  

 
והיא תדע להפיק הכנסות משמעותיות יותר , ג א יגדל היק הפעילות העסקית של האוניברסיטה

א כי (ה עיקרי קשה להעלות על הדעת שמקור זה יהפו להיות מקור הכנס, פ שלה"ממסחור קנייני המו

התמיכה הממשלתית והציבורית תמשי , לפיכ). סביר להניח שהוא יגדל הרבה מעל ההכנסות מתרומות

, בי כמשל מסי" (האזרח הקט", במלי אחרות. להיות מקור משענה העיקרי של האוניברסיטה

רגישותו של . יברסיטהימשי להיות פטרונה העיקרי של האונ, )או חבר ועדת הכספי של הכנסת, סטודנט

ומידת נכונותו לתמו באוניברסיטה תושפע בי היתר , פטרו נכבד זה תל ותגדל ככל הנראה בעתיד

הסימני ההפוכי המשתקפי בסימפטומי . מתדמיתה הציבורית ומרגישותה החברתית והפוליטית

 .שתוארו לעיל מעוררי מבחינה זו דאגה

 

 שברי 
ההיבטי העיקריי . סמלי את דמותה הציבורית של אוניברסיטת תל אביבהבית הירוק משק באופ 

 חופפי לקווי שבר המתפתחי ומעמיקי בי מקטעי החברה –והמעמדי , הדתי,  הלאומי–שתוארו לעיל 

הצירו הסמלי של כל ההיבטי . ובי עשירי לעניי, בי חילוניי לדתיי,  בי יהודי לערביבישראל 

עיקר הסכנה שבחוסר רגישות . (נפ חברתית שנרקחה כאילו במתכווהירוק נראה  כתערובתתהללו בבי
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.) אלא בניוו הנגר למחושי החיוניי לגו בהעדר שימוש בה, חברתית אינה בעצ הפגיעה באחרי

 נראה כאילו בוחרת אוניברסיטת תל, במקו להרחיק עצמה מקווי השבר וא לנסות ולתרו לאיחויי

 .פוליטית במדינת ישראלעליונה בפאזל המרכיב את המפה החברתיתאביב להיות הפיסה השמאלית

 

 אלפיי ועשר
בעיד שבו ". 2,010האוניברסיטה בשנת "אופטימיות רבה נדרשה וודאי כדי לנסח את כותרת הכנס 

חברת , הסתדרותה, מ" כגו ברהאו שינו לבלי הכר את צורת , דינוזאורי גדולי הסתלקו מהעול

כ שאננות וחוסר רגישות "סימני מקדימי לקריסת היו בד, אגב(ל ועוד "רפא, הקיבוצי, העובדי

אי ג  , לפיכ. הדבר היחיד הוודאי הוא חוסר הוודאות עצמה, )פוליטיי וכלכליי, לתהליכי חברתיי

יתכ שהיא לא תדמה כלל לזו ,  כוא א, 2,010ודאות שאוניברסיטת תל אביב תמשי להתקיי עד שנת 

 . שאנו מכירי היו

 
שניה נשעני (שהוא תנאי הכרחי לקיו החופש האקדמי , מוסד הקביעות המקובל בתו האוניברסיטה

גור לעתי לחברי הסגל האקדמי לאשליה מסוכנת כאילו לאוניברסיטה , )על הסולידריות בי חברי הסגל

ולא כל שכ , קביעות לעובדי אינה מבטיחה קביעות למוסד.  להבעול שמחו" קביעות"עצמה יש 

 . לאוניברסיטה הסובלת כבר עתה מכמה חוליי מדאיגי

 
תלוי נשחק במש שני בהעדר מימו קבוע ובלתי, שהוא נשמת אפה של האוניברסיטה, החופש האקדמי

 ג בגלל שימוש לא נכו החופש האקדמי נשחק). בדומה להקצבה לקשרי מדע, הקצבה למדע(למחקר 

פרופסורה "תופעת ה. בציבור של האוניברסיטההידועי, שעושי בו בפומבי כמה פרופסורי נכבדי

, שגריר, שר ושרה, משקיע, בעל חברה, בעל מכו, ל"מנכ, ל"מו(באה לביטוי בשלל עיסוקיה " כחלטורה

שהוא כאמור פטרונה (ל את עצמו האזרח הקט בבא היו ישא). ד ועוד"עו, ח"רו, פרש כדורגל, ר"יו,  יז

מדוע צרי דווקא הוא לשל מכיסו משכורות פרופסורי שלמראית עי לפחות , )הגדול של האוניברסיטה

ספק א תמיכת הממשלה בנטל התקציב העיקרי של , בשפה אקדמית יותר. עסוקי בענייני אחרי

 . פוליטית אפשרית בעתידהאוניברסיטאות תחשב כקונסנזוס בכל קונסטלציה 

 
הנובעי ה מסיבות אישיות וה ,  נית למנות משברי הנהגה קשי2,000בי חוליי האוניברסיטה בשנת 

ובפרט בי הנשיא , כגו פיצול אחריות וסמכות בי גורמי שוני בראשות המוסד, מליקויי מערכתיי

, סנאט מסורבל, )י תרומה או תרמית כלשהיבעני(שהתגוששות ביניה הגיעה א לבית המשפט , לרקטור

, בעיה אחרת. והנטייה לעמימות שצוינה לעיל, תהליכי קבלת ההחלטות איטיי מחד ותגובות חפוזות מנגד

בדמות  (היא הנטייה להתרבות והתפצלות של תאי ארגוניי , הנובעת כנראה מאילוצי גיוס התרומות

או , עקב התחייבות להנצחה(אימורטליות של תאי קיימי , גדומנ) ב"וכיו, עלמרכזי, מכוני, מרכזי

אינ , שלא כמו הנכסי הפיסיי המטופחי של האוניברסיטה, הנכסי הרוחניי).  בגלל קיבעו ארגוני

וקנייני אקדמיי בעלי ער כלכלי כגו זכויות להענקת תארי , פ ופטנטי נזנחי"קנייני מו. נשמרי

 .טובת מכללות וגופי זריאקדמיי נשמטי ל
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, וכרסו מתמש בעתודה לסגל אקדמי צעיר,  תנאי העסקה מחפירי לסגל הזוטרבתחו יחסי העבודה 

א הסכנה החמורה מכל היא כנראה העמימות , ויחסי עבודה מעורערי, שביתות של כל הסגלי

יו לתשלומי פנסיה תקציבית והספק המכרס בשאלה א יוכל המוסד לעמוד בהתחייבויות, האקטוארית

 ).בעיה זו לבדה עלולה להביא את המוסד לפשיטת רגל כלכלית(ח תקציביו בעתיד "ע

 
 כדי 2,000א מוטב להציג אות במלוא חריפות עתה בשנת , שאלות אלו נראות אולי אפוקליפטיות מדי

ממש , 1,990מישהו בשנת הא עלה בעתו של ? אפוקליפסה עכשיו  (2,010למנוע משבר חמור יותר בשנת 

).  ?כדי לעצור סח אירציונלי מסביב "  פרופסורי למע ההגיובשער " יוק ארגו 1,999שבשנת , אתמול

צרי שיהיו ידועי לכל חברי הסגל ובוודאי לאלו שקשרו את , גלויי וסמויי, תהליכי בליה מערכתיי

 . ליי הללו וא להתגבר עליההמודעות הזו תסייע להתמודד ע החו.  עתיד למוסד

 
דיו כזה צרי להגדיר מחדש את הערכי . רצוי לקיי תחילה דיו בערכי יסוד, לפני תהלי הבראה

. היסודיי של אוניברסיטת תל אביב בסביבה דינמית המתפתחת בתמורות פוליטיות וחברתיות מהירות

א פטור בלא , מסגרת המוגבלת של סקירה זודיו בדרכי פעולה ממשיות מעבר לכ אינו אפשרי כמוב ב

,  תחת ההנחה שייעודה של האוניברסיטה כמוסד אקדמי ציבורי–בתכלית הקיצור , ולכ, כלו אי אפשר

 כמה יישמר ג בעתיד , להועיל לחברה הישראלית בכללה תו שמירה על  קונסנזוס רחב ככל האפשר

י שיעמדו לרשות האוניברסיטה ערוצי תקשורת ישירי אפשר ורצו, בעשור הבא. נקודות במישור המעשי

תהלי ההתייעלות הארגוני יביא יש לקוות לביטול ). ב"וכיו, הוצאה לאור, ערו כבלי(לציבור הרחב 

ושינוי , או להפ, ובכלל זה הכפפת הנשיא לרקטור(ורפורמה מבנית בדרגי הבכירי , פונקציות מיותרות

לעידוד יוזמות עסקיות של חברי סגל חייבת " רשות המחקר"מקבילה ל" רשות עסקית).  "הרכב הסנאט

בתחו יחסי ).  ערכית ומשפטית(להיות מגובה במערכת של כללי אתיי ברורי שיעמדו במבח ביקורת 

שכלול הליכי , הנהגת הסדרי פרישה מוקדמת,  עיגו זכויות הפנסיה של העובדי בקרנות מוגנותהעבודה 

נראי כצעדי , מחקר וסגל זוטרותנאי שכר הולמי לתלמידי,  ותגמול הדיפרנציאליהערכת עובדי

או לצד מעונות ומגדלי שיכלול חברות ספי, שאיפה להקמת קמפוס עירוני צפו, בתחו הפיסי. הכרחיי

שינוי סדרי , חברתיבצד האקדמי. ויצירת תנאי לחיי קהילה תוססי בתו הקמפוס, מגורי לסגל

השבת , ובתחו המחקר, הקבלה לאוניברסיטה והשבת חדוות הלימוד והאמו ההדדי ע הסטודנטי

 כל אלו בנשימה אחת נראי חופש המחקר האקדמי בדר של הקצבה קבועה לקרנות מחקר אישיות 

 .כצעדי הכרחיי בעשור הקרוב

 
 שהמסעדה תפנה את המקו ,אפשר שעד אז תתגש הצעה ישנה? מה יהיה עליו , והבית הירוק(... 

הער של והבית הירוק יהפו למשכ לאוצרות הארכיאולוגיי יקרי, למוזיאו לתולדות האזור

מוזיאו כזה יית למבקרי בו פרספקטיבה . אוניברסיטת תל אביב המעלי כיו אבק במחסני

לצד המוזיאו . ו להוג תקופות היסטוריות שקדמ, מוניס' שתכלול את תקופת שיח, היסטורית רחבה

מקו מפגש אקדמי להחלפת דעות ולפעילות , סגל כהלכתוובתוכו נית יהיה לקיי בבית הירוק מועדו

 ).בכל ימות השנה ,  לכל חברי הסגלתרבותית תוססת 
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 תודה

לו ומרס, חנו אור, גדעו לנגהול, אמציה ויזל, פלדומירי אליאב, תודה לפרופסורי אריאל רובינשטיי

 .על שהתייחסו לדברי והעשירו את הדיו בנושא זה, דסקל
 


