האוניברסיטה העברית בירושלים ,

1 935 - 1925

בצלאל ברשאי

מבוא
העשור הראשון לקיומה של האוניברסיטה העברית בירושלים  ,השנים  , 1935 - 1925ן היה רצוף
התמודדות עם נושאים ובעיות שהיו קשורים בבניינה ומכריעים בכל הנוגע לעיצוב
מבחינות אלה אפשר לחלק תקופה זו לשלושה פרקי  -זמן

א.

דמותה .

:

בשנים  , 1928 - 1925התרכזה העשייה בנושאים ראשוניים ובסיסיים  ,כגון הקמת הגופים

המינהליים  ,הגדרת תפקידיהם וסמכויותיהם  ,הנהגת הוראה שיטתית ומינוי ראש

ב  .בשנים

1933 - 1929

אקדמי .

חלו שני אירועים שהשפיעו רבות על התפתחות האוניברסיטה  :ראשית ,

המשבר הכלכלי בארצות  -הברית לאחר התמוטטות הבורסה ב  , 1929 -שפגע במקור העיקרי לגיוס
משאבים כספיים וכך  ,במקום לשקוד על גידול והתפתחות בשנים אלה  ,היה צורך לעמול קשה כדי
לשמור על הקיים  .שנית  ,עליית היטלר לשלטון בגרמניה ב  , 1933 -שלוותה בגירוש אנשי המדע
היהודים

מן

האוניברסיטאות

שבה .

כך נפתחו אפשרויות לקדם את ההוראה והמחקר

באוניברסיטה  ,על  -ידי קליטת אנשי  -מדע יהודים מגרמניה  ,ולמטרה זו נמצאו גם מקורות כספיים .
באותו זמן חל גם שינוי ביחס של היישוב היהודי
היוו גורם שפעל להחשת קצב

ג  .השנים

1935 - 1933

בארץ אל האוניברסיטה  ,והתביעות שלו ממנה

התפתחותה .

היו הסוערות ביותר בתולדות האוניברסיטה מבחינת השינויים והתמורות

שהתחוללו בניהולה  .על רקע המצוקה הכספית  ,שהאוניברסיטה נקלעה אליה  ,ונוכח האפשרויות

שנפתחו להשיג כוח  -אדם מדעי ולקדם את התפתחותה  ,עלתה השאלה בדבר דרך
השתלשלות הדברים הביאה לכך  ,שבסוף שנת

1935

ניהולה .

מינה חבר הנאמנים של האוניברסיטה ועדה

לבדיקת מצב האוניברסיטה  ,במגמה להנהיג שינויים בניהולה ולעבד תכניות לפיתוחה וחיזוקה

על  -ידי קליטת אנשי  -מדע יהודים מגרמניה  .בדין  -וחשבון של הוועדה  ,שהושלם באפריל , 1934

נמתחה ביקורת קשה על דרך ניהול האוניברסיטה על  -ידי ד " ר מגנם  ,ובשנים

1935 - 1934

שינויים במיבנה הניהולי של האוניברסיטה  ,הן בתחום המינהלי והן בזה האקדמי ,

מיבנה ניהולי חדש

וב 1935 -

נערכו

הוקם

לאוניברסיטה .
107

1

ראיית העשור הראשון בתולדות האוניברסיטה כחטיבה אחת איננה שרירותית  .בפרק  -זמן זה היא נוהלה בארץ
על  -ידי ד " ר י " ל מגנס  .חוקתה ודרכי ניהולה שונו עם תום העשור הראשון והאחריות לניהולה הופקדה כידי
אנשים

אחרים .

בצלאל ברשאי

חוקת האוניברסיטה
ב 1926 -

אישר חבר הנאמנים של האוניברסיטה חוקה זמנית  2 ,שהיתה תקפה עד שנת  , 1935להוציא

שינויים מסוימים שהוכנסו בה במשך שנים אלה  .קביעת החוקה הזמנית היתה בגדר של צורך
דוחק  ,שכן הסידורים הזמניים שנקבעו לניהולה אחרי שנפתחה  ,עוררו התנגדות הן מצד חברי חבר

הנאמנים  ,שלא השתתפו בהתכנסות הראשונה שלו ( ביניהם

פרופ ' אלברט

איינשטיין )  ,והן מצד

חברים בהנהלה הציונית  ,שהבעלות על האוניברסיטה היתה בידיה .
לפי החוקה  ,מנוהלת האוניברסיטה בידי שני גופים  :חבר  -נאמנים ומועצה אקדמית  .גופים אלה

מורכבים מאישים יהודים מארצות שונות  .מקומם של גופים אלה הוא מחוץ לארץ  -ישראל  ,ואילו
בירושלים פועל ועד  -פועל של חבר

הנאמנים .

הרכב חבר הנאמנים הוא  :שלושה חברים בתוקף תפקידם  -נשיא האוניברסיטה  ,יושב  -ראש
המועצה האקדמית ונגיד האוניברסיטה

;

שמונה  -עשר חברים  ,שתשעה מהם מייצגים את

ההסתדרות הציונית  ,ותשעה האחרים מייצגים ארגונים הפועלים למען האוניברסיטה ותורמים
יחידים

;

המישה חברים המייצגים את המועצה האקדמית בחבר הנאמנים .

תפקידי חבר הנאמנים הם

:

א  .לקבוע את מדיניות האוניברסיטה  ,בייחוד בנוגע להמשכת

התפתחותה וכן את העקרונות לניהולה

ב  .להחליט על התקציב ולשאת באחריות לכיסויו

;

;

ג.

למנות פרופסורים  ,מרצים ואנשי  -מחקר בדרגה זו  ,לפי המלצת המועצה האקדמית ; ד  .לבחור את
נשיא האוניברסיטה ואת נגיד

האוניברסיטה .

3

המועצה האקדמית מורכבת מהפרופסורים של האוניברסיטה וממלומדים ידועי  -שם אחדים ,
שנבחרים בהסכמת חבר הנאמנים  .תפקידה הוא לייעץ לחבר הנאמנים  ,באמצעות יושב  -הראש
שלה  ,בכל העניינים של מדיניות אקדמית  ,בייחוד בנוגע למינויים של פרופסורים  ,מרצים ואנשי -

מחקר בעלי אותה

דרגה .

הוועד  -הפועל של חבר הנאמנים בארץ  -ישראל מורכב מנגיד האוניברסיטה ולא פחות משני

חברים של חבר הנאמנים היושבים בארץ  -ישראל  .מתפקידו לנהל את האוניברסיטה בארץ  ,לבצע
את החלטות חבר הנאמנים ולמלא כל תפקיד מיוחד שהוא
לכך

בנוסף

פועלת

בירושלים

מועצת

מטיל .

האוניברסיטה  ,שכוללת את הפרופסורים

של

האוניברסיטה ואת נגיד האוניברסיטה  .תפקידה הוא  ,עד שייכון סנאט  ,לנהל את המינהל האקדמי
המקומי  ,ובייחוד לקבוע את תנאי ההתקבלות לאוניברסיטה  ,בחינות

וכו ' .

המועצה האקדמית נועצת במועצת האוניברסיטה על כל הצעה שבכוונתה להגיש לחבר
הנאמנים

;

וזו האחרונה רשאית להגיש המלצות בכתב לחבר

הנאמנים .

אם הן שונות מאלה

שהוגשו על  -ידי המועצה האקדמית  .מועצת האוניברסיטה רשאית גם לדון בעניינים הנוגעים
למדיניות הכללית של האוניברסיטה ולהגיש הצעות למועצה

בין ועידה לוועידה של חבר הנאמנים
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האקדמית .

מתנהלים ענייני האוניברסיטה על  -ידי שלושה נושאי

החוקה אושרה בוועידה השלישית של חבר הנאמנים  ,שהתקיימה בלונדון בימים  3 - 1באוגוסט . 1926
הוועידה  ,עמ '  , 7תיק  , 26ארכיון האוניברסיטה העברית בירושלים [ להלן  :ארכיון ] .
לפי החוקה  ,בוחרת המועצה האקדמית ביושב  -הראש שלה  .היושב  -ראש הראשון של המועצה  ,אלברט
איינשטיין  ,נבחר על  -ידי חבר הנאמנים .
הוחלט שחבר הנאמנים יתכנס אחת לשנה  ,ואם יש צורך באופן תכוף יותר  .פרוטוקול הוועידה השנייה של חבר
הנאמנים  ,שהתקיימה במינכן ב  . 1925 -תיק  , 26עמ '  ,3ארכיון .

פרוטוקול

הלורד ג ' יימס בלפור נואם בטקס פתיחת

האוניברסיטה העברית  ,הר  -הצופים

התפקידים  :נשיא האוניברסיטה  ,יושב  -ראש המועצה האקדמית ונגיד האוניברסיטה  .שלושתם
מכינים את החומר ואת התכניות להמשכת פיתוחה ואת הצעת התקציב לשם דיון בוועידות
השנתיות של חבר

הנאמנים .

במקרה של ספק בנוגע לפירוש החלטה שקיבל חבר הנאמנים  ,וכן במקרים של שעת -חירום
יגיעו השלושה להחלטה מוסכמת וידווחו על כך לוועידה הקרובה של חבר הנאמנים  .בוועידת
חבר הנאמנים  ,שבה אושרה החוקה  ,נבחרו ד " ר חיים וייצמן לנשיא  ,ד " ר יהודה לייב מגנם לנגיד
ופרופ ' אלברט איינשטיין ליושב  -ראש המועצה

האקדמית.

בחוקת האוניברסיטה באים לידי ביטוי שני עקרונות יסודיים של דרך ניהולה  :טיפוח השלטון

האקדמי והפרדה בין הניהול המינהלי והאקדמי  .בראשיתה של האוניברסיטה התגלם השלטון
האקדמי במועצת האוניברסיטה  ,שכאמור נועדה להתקיים עד שייכון סנאט  .החוקה מעניקה
למועצת האוניברסיטה זכות ליטול חלק בקביעת המדיניות האקדמית בכללה ולחוות את דעתה

בנוגע למדיניות הכללית של האוניברסיטה  .הגוף המייעץ לחבר הנאמנים בעניינים של מדיניות

אקדמית היא אמנם המועצה האקדמית  ,אבל חברי מועצת האוניברסיטה הם חברים בה  .היא
מורכבת מהם וממלומדים ידועי  -שם  ,וככל שיגדל מספר הפרופסורים באוניברסיטה  ,יגדל מספרם

במועצה האקדמית  .עקרון ההפרדה בין הניהול המינהלי והאקדמי של האוניברסיטה קשור
בטיפוח השלטון

האקדמי .

לדעתם

של וייצמן ואיינשטיין  ,עקרון זה  ,שלפיו מנוהלות

האוניברסיטאות באנגליה  ,היה חיוני להתפתחות נאותה של

האוניברסיטה .

1~ os

בצלאל ברשאי

בחוקת האוניברסיטה הוגדרו מטרותיה וניתן ללמוד מהן על ייעודיה  ,כפי שנראו בעיני מחברי
החוקה

:

5

א  .לעודד פעולה לקידום הדעת על  -ידי מתן אפשרויות למחקר בכל ענפי מדעי הרוח ומדעי
הטבע  ,ולשמש מרכז למדעי היהדות ולקידום הלשון

העברית .

ב  .לטפח בכל שיטות ההדרכה האקדמית את החינוך הכללי והמקצועי של סטודנטים שהוכשרו

כראוי .
ג  .לסייע להתפתחות ארץ  -ישראל על  -ידי חקר מדעי של הבעיות הטכנולוגיות המשפיעות על

החקלאות  ,התעשייה  ,בריאות הציבור וכו ' .
ד  .להוות בארץ  -ישראל שלוחה אוניברסיטאית לחינוך מבוגרים .
בקביעת המחקר המדעי כמטרה הראשונה של האוניברסיטה ניתן לראות אימוץ התפישה של
האוניברסיטה

הגרמנית .

6

שימת הדגש על המחקר היתה קשורה באידיאולוגיה לאומית  ,בעלת חזון

ורבת מעוף  ,לגבי האוניברסיטה  ,שווייצמן היה נושא הדגל שלה  .הקמת האוניברסיטה בירושלים ,
כשהמגמה היא ריכוז הפוטנציאל האינטלקטואלי האצור בעם היהודי במסגרת משלו  7 ,נראתה

בעיני וייצמן כהצטרפות העם היהודי לעמי העולם בפעולה בשדה התרבות והמדע ; מעין כרטיס -
כניסה  ,בדרך זו שהיא אפשרית לו  ,למשפחת

העמים .

עקרון אחר שבעיני וייצמן היה בגדר מושכל ראשון  ,הוא שהאוניברסיטה בירושלים צריכה

לשמש מרכז למדעי היהדות  ,במסגרת רחבה יותר של מדעי הרוח  ' .יש ערך כביר  ,רוחני  ,מוסרי

ואף מדיני לקיומו של בית מדרש עברי גבוה למדעי הרוח בשבילנו ובשביל כלל האומה כולה ' .

8

כן

נודעה בעיניו חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה  ,שלשון ההוראה באוניברסיטה תהיה עברית ,
ויהיה צורך לטפח אותה  ,לקדמה ולהתאימה

למטרותיה .

השקפה זו על הכוחות הגלומים באוניברסיטה בירושלים  ,שלגבי מדעי היהדות ניכרת בה
השפעת אחד העם  ,חייבה את ראיית המחקר כמטרתה העיקרית והמרכזית של

האוניברסיטה .

הדוגמה של האוניברסיטה הגרמנית והאידיאולוגיה הלאומית לגבי האוניברסיטה נתאחדו אפוא
למגמה אחת  .ההוראה  ,לפי השקפה זו  ,היא בעלת חשיבות משנית  .ביסוס המחקר קודם לה  ,והוא
שיקבע את רמתה  .ההוראה הוגדרה בחוקה באופן כללי ביותר  ,תוך שימת דגש על הוראה

לסטודנטים שהוכשרו כראוי בשלב הלימודים הקודם שלהם  .מכך התחייבו מסקנות גם לגבי רמת
החינוך התיכוני

בארץ  -ישראל .

הייעוד הציוני של האוניברסיטה הוא לסייע לפיתוח הארץ ויישובה  .המכונים לכימיה ומיקרו -
ביולוגיה  ,שהיוו את ראשיתה  ,מכשירים אותה למילוי ייעוד זה  .במרוצת הזמן יתהדק הקשר בין
האוניברסיטה לבין המכון לחקלאות שליד ההסתדרות הציונית והטכניון בחיפה  ,ויחד יהוו את
התשתית למחקר מדעי שימושי  ,שיהיה בו משום שירות מועיל לאוכלוסיית הארץ והארצות

השכנות .

9

חבר הנאמנים  .פרוטוקול הוועידה  ,שם  ,שם .

5

חיבור החוקה הוטל על וייצמן  .כך הוחלט בוועידה השנייה של

6

ראה  :י ' בן  -דוד וא ' זלוצ ' ובר  ' ,אוניברסיטאות ומערכות אקדמיות בחברות מודרניות '  ,מגמות ,

15

( תשכ " ז )  ,עמ '

. 146
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 , 7ארכיון .

7

ראה  ,למשל  ,דבריו בוועידה הרביעית של חבר הנאמנים (  ; ) 1928פרוטוקול הוועידה  ,עמ '

8

ח ' וייצמן  ,דברים  ,א  ,תל  -אביב

9

פירוש זה של המטרה הראשונה והשלישית שבחוקת האוניברסיטה מתכסס על נאומו של וייצמן בעת פתיחת
האוניברסיטה (  1באפריל  . ) 1925על הערך הלאומי של הלשון העברית ותחייתה ראה גם  :ש " נ אייזנשטדט ,

 , 1936עמ '

החברה הישרגלית  ,ירושלים תשכ " ז  ,עמ '

. 227

. 30

פרופ ' יהודה לייב מגנם

( 1948 - 1877

את מטרתה הרביעית של האוניברסיטה  ,חינוך מבוגרים  ,יש לראות כדאגה לקיום רמה
תרבותית ורוחנית נאותה של היישוב היהודי

בארץ  -ישראל .

ארגון האוניברסיטה  -בעיות וקשיים
לאחר פתיחתה היתה האוניברסיטה למוסד אוטונומי  .תשעה אישים שמונו על  -ידי ההסתדרות

הציונית ,היוו את חבר הנאמנים במתכונתו הראשונה .

!0

לגוף זה הועברה האחריות לניהול ענייניה ,

להמשכת התמיכה הכספית במכוניה  ,בעזרת ההסתדרות הציונית וחברות שונות ויחידים ,
ולהבטחת הבסיס הכספי להתפתחותה בעתיד  .ההסתדרות הציונית עמדה להעביר לחבר הנאמנים
את הרכוש וכל הזכויות על

האוניברסיטה .

ח

הבעיה הראשונה שהתעוררה כבר בהתכנסות הראשונה של חבר הנאמנים היתה מהות הקשר

בין האוניברסיטה וההסתדרות הציונית  ,לאחר שהאוניברסיטה היתה למוסד אוטונומי  .בעניין זה
נתגלעו חילוקי  -דעות בין וייצמן

10

התשעה היו

וג ' יימס
!1

:

ומגנס .

!2

וייצמן היה בדעה  ,שההסתדרות הציונית צריכה לקיים

אחד העם  ,וייצמן  ,מגנס  ,איינשטיין  ,ביאליק  ,פליקס ורבורג  ,סיר אלפרד מונד  ,נחום סוקולוכ

דה  -רוטשילד .

בפגישה הראשונה של חבר הנאמנים  ,שהתקיימה בתל  -אביב ב  , 1925 -אחרי פתיחת האוניברסיטה  ,השתתפו
חמישה מתוך התשעה  -אחד העם  ,ביאליק  ,וייצמן  ,מגנס וסוקולוב  .כפגישה זו הודיעו וייצמן וסוקולוב  ,בשם
ההסתדרות הציונית  ,על העברת רכוש האוניברסיטה  ,שהיה בבעלותה  ,וכן את כל הזכויות לידי חבר הנאמנים ,
וקיבלו על עצמם  ,כדבר פורמאלי  ,להשיג את אישור ההנהלה הציונית לכך  .האישור לא ניתן  ,וההנהלה הציונית
ביקשה לחזור בה מן ההודעה וההסכמה של ראשיה  ,מאחר שלא הובטח פיקוח של ההסתדרות הציונית על

האוניברסיטה  .פרוטוקול הפגישה הראשונה של חבר הנאמנים  ,תל  -אביב

ארכיון .
!2

שם  ,עמ '

.9

12

באפריל  , 1925עמ '  , 2 - 1תיק , 26

1 1 1

בצלאל ברשאי

פיקוח על האוניברסיטה בשל תפקידה הלאומי  -חינוכי

:

הן כגולת הכותרת של החינוך העברי

בארץ  -ישראל 3י והן כמוסד שיפעל לביצור האוטונומיה הרוחנית והתרבותית של היישוב היהודי
בארץ  -ישראל תחת שלטון

המנדט .

14

מגנם טען  ,כי מאחר שהאוניברסיטה היתה למוסד אוטונומי ,

היא צריכה להיות חופשית מן ההשפעה של ההסתדרות הציונית על המיבנה והמדיניות

שלה .

פיקוח של ההסתדרות הציונית על האוניברסיטה עלול להפוך את זו לאוניברסיטה מן הטיפוס של

אוניברסיטאות  -מדינה  ,שבהן צפויה סכנה לחופש

המדע .

ואמנם מראשית דרכו בניהול האוניברסיטה היתה מגמתו של מגנס לדאוג לכך  ,שהאוניברסיטה
לא תהיה תלויה בגוף או במוסד ציבורי  ,חברתי או פוליטי  ,שיכריע בענייניה  .הוא אמנם הסכים
שההסתדרות הציונית תהיה מיוצגת באופן מתאים בחבר הנאמנים  ,וכן שסעיף בנוגע למספר

נציגיה בחבר הנאמנים ייכלל בחוקתה  ,וכי החוקה תתחבר במשותף על  -ידי חבר הנאמנים
והסוכנות היהודית ( אלה היו התנאים שווייצמן צירף להצעתו בדבר הקצבה שנתית של ההסתדרות
הציונית למימון תקציב האוניברסיטה  ,שהעלה בהתכנסות הראשונה של חבר

הנאמנים ) .

אולם

מגנס התנגד  ,שלהסתדרות הציונית תהיה הזכות של דעה קובעת בנוגע לחוקת האוניברסיטה ,

ולזכות  -יחיד בנוגע למינוי או אישור מינוי של נאמנים חדשים  ,עד שתהיה

חוקה .

!5

שאלת הקשר בין האוניברסיטה וההסתדרות הציונית הובאה לפני הקונגרס הציוני הי " ד ,

!6

שהתקיים חודשים אחדים אחרי פתיחת האוניברסיטה  .החלטת הקונגרס היתה ברוח עמדתו החד -

משמעית של וייצמן וקבעה  ,שחוקת האוניברסיטה צריכה להבטיח  ,כי להסתדרות הציונית תהיה
השפעה מכרעת בגופים המנהלים של

האוניברסיטה .

לן

בהתאם לכך נקבע בחוקת האוניברסיטה ,

שההסתדרות הציונית תיוצג בהבר הנאמנים על  -ידי מחצית

מחבריו .

בעיה אחרת שהתעוררה היתה בנוגע למיבנה חבר הנאמנים  .בעניין זה היו דעותיהם של וייצמן
ואיינשטיין שונות  .דעתו של וייצמן היתה  ,שחבר הנאמנים צריך להיות גוף שמספר חבריו
מצומצם  ,ושיתקיים בו איזון בין אנשי מדע ורוח לבין אנשים מעולם המעשה  ,כדי שיוכל להיות
הגוף שינהל את האוניברסיטה בפועל  .מועצה אקדמית נועדה להיות הגוף  ,שבאמצעותו צריכים
אנשי המדע היהודים בעולם ליטול חלק בבניית האוניברסיטה  ,כלומר  ,לייעץ ולהדריך בכל הנוגע
למדיניות האקדמית 8 .י לעומת זה היתה דעתו של איינשטיין  ,שבחבר הנאמנים צריכים להיות

13
14
15

16
17

ראה  ,למשל  ,נאומו של וייצמן ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '

, )8

ב  ,עמ ' .306 , 294

. 135

ראה מכתב מיום  28ביולי
לפי הצעת ד " ר ברתולד פייבל  ,חבר ההנהלה הציונית .
החלטת הקונגרס הציוני היתה  :אין להעביר את רכוש האוניברסיטה מידי ההסתדרות הציונית לחבר הנאמנים עד
שתהיה חוקה סופית לאוניברסיטה ; ההחלטה הסופית בכל הנוגע לחוקת האוניברסיטה היא בידי הוועד הפועל
1925

הציוני ;

שחתומים עליו אחד העם  ,ביאליק  ,ומגנם  ,תיק  , 10ארכיון .

יש לדאוג שבחוקת האוניברסיטה יובטח  ,שלהסתדרות הציונית תהיה השפעה מכרעת בגופים

המינהליים של האוניברסיטה ; מטילים על ההנהלה הציונית לפעול שמקום המושב המרכזי של חבר הנאמנים
יהיה תחילה מחוץ לארץ  -ישראל ; הזרוע המבצעת שלו תהיה בארץ  -ישראל  .אצ " מ  ,פרוטוקול הקונגרס הציוני

1 1 2

הי " ד  ,וינה
18

31 - 18

באוגוסט  , 1925 ,עמ '

. 679

עמדה זו הוצגה על  -ידי נחום סוקולוב בשם

ד " ר וייצמן ובשמו  ,בישיבת הוועדה האמריקאית המייעצת של

האוניברסיטה העברית מיום  16בדצמבר  , 1925פרוטוקול הישיבה  ,אצ " מ  ,אוסף ורבורג  ,עמ '

.4

האוניברסיטה העברית

( ) 1935 - 1925

חברים אנשי  -מדע רבים  .בדרך זו תיטול האינטליגנציה היהודית בגולה חלק מכריע בפתרון
הבעיות הקשורות בבניית האוניברסיטה 9 .י
בעיה שלישית היתה דרך ניהולה של האוניברסיטה  ,ולגביה התגלו חילוקי דעות בין בעלי

התפקידים המרכזיים 1 .ייצמן ואיינשטיין היו בדעה  ,שמגנם צריך למלא בעיקר תפקידי  -ביצוע ,
להיות מעין מוציא לפועל של החלטות חבר הנאמנים  .הם הכירו וידעו  ,שמגנס שואף ליותר מכך ,
שהוא נוטה לניהול האוניברסיטה לפי השיטה האמריקנית  ,כלומר נשיא העומד בראשה ומרכז

בידיו סמכויות בשטח האקדמי ובשטח המינהלי  ,לאחר שנבחר לתפקיד זה על  -ידי חבר

הנאמנים .

20

לעומת זה  ,וייצמן ואיינשטיין רצו  ,שהאוניברסיטה תנוהל  ,מכל מקום בראשיתה  ,על -

ידי חבר הנאמנים ונציגות בירושלים שתפעל מטעמו  .במאבק שניהל מגנם נגד מגמה זו  ,שמובנה
הברור היה צמצום סמכויות הנהלת האוניברסיטה בארץ לכדי ניהול מקומי  ,תמכו בו חברי חבר
הנאמנים שישבו בארץ  ,אחד העם וביאליק  .הם טענו  ,שמרכז הכובד של ניהול האוניברסיטה צריך
להיות בירושלים  ,המקום שבו היא שוכנת  .י 2במאבק נגד פיקוח ההסתדרות הציונית על

האוניברסיטה וניהולה על  -ידי גוף שמקום מושבו בחוץ  -לארץ  ,שבעיני מגנס היו קשורים זה
בזה ,

22

הוא הסתייע גם בידידיו הלא  -ציונים שבארצות  -הברית ( ביניהם לואי מרשל ) שאתם התנהל

אז משא  -ומתן בדבר הקמת הסוכנות

היהודית .

23

החלטת הקונגרס הציוני בנוגע לדרך ניהול האוניברסיטה היתה  ,שמקום המושב של הבר
הנאמנים יהיה תחילה מחוץ לארץ  -ישראל  ,ואילו הזרוע המבצעת שלו תהיה בארץ  .בהתאם לכך ,
הוגדרו בחוקה באופן כללי ביותר תפקידי ההנהלה של האוניברסיטה בארץ והודגש תפקידה
כזרוע

19

מבצעת .

בישיבות ההנהלה הציונית שדנה בעניין האוניברסיטה נמסר על התנגדות איינשטיין לתכנית שהוסכם עליה
אביב  -אביב  .בגלויה של איינשטיין לד " ר מגנס מיום
בתל

28

ביולי  , 1925ארכיון  ,נאמר  ,כי יש למצוא פתרון  ,שלפיו

תובטח לאינטליגנציה היהודית בגולה השפעה מכרעת בכל הנוגע לבעיותיה העיקריות של האוניברסיטה .
וייצמן שהה באותה עת בארצות  -הברית ולכן לא השתתף בוועידה השנייה של חבר הנאמנים  ,שבה נבחרו
חברים נוספים לחבר וחברים למועצה האקדמית  .חבר הנאמנים הורכב אפוא בהתאם לדעתו של איינשטיין והיה

לגוף בלתי יעיל בשל מספר חבריו הגדול  .ראה מברק של וייצמן מיום
ידי היו " ר פליקס מ ' ורבורג  .שם  ,עמ '
20

.5

15

בדצמבר

.

1925

לסוקולוב שהוקרא על -

ראה  . 183 :ק Flemer, Universities, American English, German, New York 1930 ,

) .ע

שרטוטי תכנית בדבר ניהול האוניברסיטה  ,שהותוו זמן קצר אחרי פתיחתה על  -ידי שלמה גינצבורג ( גינוסר )  ,יד

ימינו של מגנס בהנהלת האוניברסיטה בארץ  ,מעידים על מגמה זו  .התכנית נמצאת בארכיון

האוניברסיטה .

21

לעיל  ,הערה . 15

22

ניהול האוניברסיטה בפועל על  -ידי חבר הנאמנים היה זהה בעיני מגנס עם ניהולה על  -ידי ההסתדרות הציונית

:

' נאמר לי  ,שההסתדרות הציונית רוצה שאפעל כאן בנוגע לאוניברסיטה באותה סמכות שקולונל קיש פעל
בעניינים אחרים

;

שהסמכות הקובעת לגבי האוניברסיטה היא בלונדון ואיש הביצוע הוא מגנס

מעדותו של מגנס לפני הוועדה שערכה סקר על האוניברסיטה בסוף שנת
1050

23

 .ק , Committee ,

האוניברסיטה

8 Survey ; 1933אReport Of 1

אצ " מ .

ראה מברק מגנס לוורבורג  ,יולי
נב 12 -

כירושלים ' .

באפריל

: 1925

] 1925

' הציונים דוחים את הסכם אפריל  ,בפגישה הראשונה אחרי פתיחת

מסרבים להעביר את רכוש האוניברסיטה לאדמיניסטרציה עד לחוקה

רשמית סופית  .דורשים גם כן זכות יחיד למינוי נאמנים חדשים עד אז  .מציעים גם שהאוניברסיטה תנוהל על ידי

,

נשיא והנהלה שאינם תושבי אר

ישראל  .אחד העם  ,ביאליק ואני מוחים נגד הדחיה ונגד הנהלה שאינה יושבת

כארץ  .מבקשים אותך ואת ליבמן נמראשי ועד הרופאים היהודים באמריקה  ,שנוסד בניו  -יורק ב  , 1921 -בעת
ביקורו של איינשטיין שם בעניין האוניברסיטה ] לטלגרף לוייצמן ללונדון '  .מברק דומה שלח מגנס ללואי

מרשל .

ע :ן ן

התלמידים הראשונים במכון למדעי היהדות עם מוריהם ( יושבים במרכז השורה השנייה  ,מימין
פרופ '

י'

הורוביץ  ,פרופ ' ש ' קליין  ,פרופ ' י " ל מגנם  ,פרופ ' י " מ גוטמן

( ? ),

פרופ ' מ " י מרגליות

לשמאל ) :

( ) 1925

קשיים בהתפתחות האקדמית
אל המכון למדעי היהדות  ,המכון לכימיה והמחלקה לפרזיטולוגיה  ,שנוסדו עוד לפני שנפתחה
האוניברסיטה  ,נוספו המכון למדעי המזרה (  , ) 1926המכון לחקירת טבע ארץ  -ישראל ( , ) 1926
המחלקה להיגיינה ולבקטריולוגיה

( ) 1926

והמכון למתמטיקה

( . ) 1927

גורם עיקרי שהשפיע על ההתפתחות האקדמית של האוניברסיטה בשלוש השנים הראשונות

להיווסדה ואף בשנים שלאחר  -מכן  ,עד  , 1933היה הקושי בהשגת אנשי  -מדע בעלי שיעור  -קומה ,
שיעמדו בראש מכונים או חוגי -לימודים  ,הן במדעי הרוח והן במדעי הטבע  .כתוצאה מכך היה

צורך להיזקק למנהלים  -פוקדים  ,שבידיהם היה נתון פיקוח על המכון בשבתם בחוץ  -לארץ ,

ולפרופסורים  -פוקדים .

נוכח מצב דברים זה גמלה ההכרה  ' ,שאין לרדוף אחרי הגדולים ורצוי
24

להכניס לאוניברסיטה כוחות צעירים בעלי כשרון  ,שיהיו לגדולים כאן באוניברסיטה

גופה ' .

ואכן ראשי האוניברסיטה השיגו כוח  -אדם מדעי צעיר במקצועות כגון פרזיטולוגיה  ,היגיינה

ובקטריולוגיה  ,בוטניקה וזואולוגיה  ,שבתנאי ארץ  -ישראל באותם ימים היה בהם משום

אתגר .

השפעה שלילית על התפתחותה האקדמית של האוניברסיטה היתה למצבה של מערכת החינוך

התיכוני בארץ  -ישראל  ,שרמתה באותם ימים  ,לא היה בה כדי להניח את

הדעת .

אין לנו בתי ספר בארץ ובחו " ל שיוכלו להמציא לנו תלמידים  ,שיש להם ההכשרה

הדרושה ללימוד אוניברסיטאי  ,להשתתפות בעבודה העצמית .נסיון של שנים הראה לנו ,
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שהתלמידים הבאים לאוניברסיטה או שידיעותיהם הכלליות לקויות או שידיעותיהם

24

נאומי הקנצלר של האוניברסיטה העברית  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תרצ " ו  ,עמ '

. 16

שיעור במעבדה לכימיה  .בשורה הקדמית ( משמאל לימין )  :שני  -אהרן קצ ' לסקי ( קציר )  ,שלישי  -בנימין
קירזון

העבריות לקויות  .גם לבתי הספר התיכוניים אין ספרים  ,ופלא הוא שהשיגו בכל זאת

ספרים .

הרבה בהדרכת חניכיהם אף על פי שלא היו להם

25

בראש ובראשונה היתה צריכה האוניברסיטה למלא את החסר על  -ידי לימודי  -הכנה

מתמודדת עם האיום המתמיד של הוראה ברמה

26

תוך שהיא

נמוכה .

הנהגת הוראה שיטתית
מורי האוניברסיטה והסטודנטים היו הראשונים שפעלו למען הנהגת לימודים שיטתיים לשם

קבלת תואר .

27

צעד ראשון בכיוון זה נעשה

ב . 1926 -

ד " ר מגנם הביא לפני חבר הנאמנים  ,על דעת

מועצת האוניברסיטה  ,הצעה בדבר הרחבת תכנית הלימודים במכון למדעי היהדות  ,כדי קורס שלם
של לימודים מתקדמים  ,קיום בחינה אחרי מספר שנים ומתן

תעודה .

28

שם .

25

שם ,

26

כגון יוונית ולטינית  ,שלא נלמדו בכתי  -הספר התיכוניים

27

עד אז ניתנו באוניברסיטה רק ' קורסים חופשיים '  .שנה אחת לאחר פתיחת האוניברסיטה כבר החליט חבר

בארץ .

המורים על הנהגת הוראה שיטתית ומתן תארים אקדמיים  .שלושה גורמים החישו את כינונה של הוראה קבועה ,

על  -פי תכנית מסודרת  ,לשם מתן תואר אקדמי  :ראשית  ,הפרופסורים עצמם באו לידי הכרה  ,שהמחקר וההוראה

משלימים זה את זה  ,ושהמגע החי עם תלמידים יש בו כדי לעורר את הלב לשדות  -מחקר חדשים  .שנית  ,הצורך
להכתיר חבר אקדמאים צעירים  ,שמהם יגויסו בייחוד העוזרים לפרופסורים בעבודת מחקר  .ואחרון  -אחרון ,
הלחץ הכבד מצד תלמידים רבים שרצו להתקבל ללימודים  .ראה  :האוניברסיטה העברית בירושלים  ,התהוותה
28

ומצבה  ,ירושלים תרצ " ט  ,עמ ' . 5
פרוטוקול הוועידה השליקטת של חבר הנאמנים  ,עמ '  , 2חיק

, 26

ארכיון .

1 15

בצלאל ברשאי

בפרסומי האוניברסיטה באותן שנים ניתן ביסוס לדרישה בדבר הצורך בהנהגת הוראה

שיטתית .

29

באותה תקופה היישוב העברי בארץ הלך וגדל במהירות  ,לפיכך היה מקום להניח כי

יגדל גם מספר בני הנוער שיבקשו ללמוד באוניברסיטה בירושלים  ,ויש להתכונן כראוי לקראת
התפתחויות אלו  .הצעד הראשון של הנהלת האוניברסיטה בירושלים לקדם את ההוראה מעבר
למה שהיה עם פתיחתה

נתקל בהתנגדות מצד חבר הנאמנים .

30

בעניין זה התגלו הבדלי השקפות

בין אנשי האוניברסיטה  ,המורים  ,התלמידים והעומדים בראשה בארץ  ,לבין ראשי חבר הנאמנים
שבחוץ  -לארץ  .כתוצאה מכך מונתה ועדה מטעם חבר הנאמנים  ' ,ועדה להוראה ומחקר ' בראשות
פרופ ' ז ' ברודצקי  ,לבירור המדיניות שיש לנקוט בנוגע להוראה ומחקר

באוניברסיטה .

,

3

בעקבות הגשת הדין  -וחשבון של הוועדה  ,ש ' בין חבריה היתה הסכמה כללית לגבי הצורך לצרף
יחד הוראה ומחקר בעבודת האוניברסיטה '  ,החליט חבר הנאמנים

ב 1928 -

' לאשר הנהגת לימודים

שיטתיים לשם קבלת תואר אקדמי בהתאם לרוח הכללית של דו " ח הועדה להוראה

העקרונות שנקבעו להוראה היו כדלקמן

ומחקר ' .

32

:

א  .התנאים לקבלת תלמידים ללימודים לשם תואר באוניברסיטה יהיו כאלה  ,שאפשר יהיה
להבטיח  ,כי אך סטודנטים מוכשרים והמוכנים ליטול על עצמם לימוד אינטנסיבי  ,יתקבלו

ללימודים  ,וכי יימנע לחלוטין ' ייצור ' בקנה  -מידה גדול של בעלי

תארים .

ב  .לימודים אוניברסיטאיים יונהגו אך במקצועות שבהם יש באוניברסיטה פרופסור או מרצים
בעלי רמה אוניברסיטאית  .תימנע לחלוטין הוראה של אנשים מבחוץ  ,שאין להם מלוא הכישורים

הדרושים .
ג  .בשום מחלקה של האוניברסיטה לא יוחל בלימודים שיטתיים לשם קבלת תואר בחוג
לימודים ראשי טרם שיהיה בה פרופסור וסגל מתאים וכן ציוד מתאים לניהול לימודים לתואר
השני

ומחקר .

הזיקה בין הוראה למחקר שבעקרונות אשר פורטו לעיל  ,היא ביסודו של דבר אחדות ההוראה
והמחקר של האוניברסיטה

הגרמנית ;

כלומר  ,שההוראה היא בידיהם של

מורים  -חוקרים .

33

לגבי מדעי הטבע נקבע  ,שלימודים לשם קבלת תואר יונהגו כאשר תוקמנה מחלקות

למתמטיקה ולפיסיקה  ,ובהן ציוד במידה סבירה וסגל קבוע  ,וכאשר המכון לכימיה יחוזק על  -ידי
צירוף פרופסור נוסף והסגל שלה יאורגן מחדש ויושלם על בסיס של מחלקה למחקר ולהוראה .

34

אז יהיה מקום ללימודים לשם קבלת תואר בפקולטה למדעי הטבע  ,במקצועות מתמטיקה ,
פיסיקה  ,כימיה

וביולוגיה .

הפיקוח על שמירת עקרונות אלה הוא בידי חבר הנאמנים  ,שצריך לאשר מינויים של
פרופסורים  ,מרצים וחברי  -מחקר  .כמו  -כן טעונים אישור שלו לימודים לשם תואר במקצוע -

לימודים כמקצוע
29

ראה  ,למשל  ,ספר השנה של האוניברסיטה  ,ירושלים [ להלן  :ספר השנה ] תרפ " ו  ,עמ '

30

ראה  ,למשל  ,דבריו של ד " ר יוסף צבי הרץ  ,הרב הראתה ליהודי אנגליה  ,בוועידה השלישית של חבר הנאמנים

( . ) 1926
!) ן ן

ראשי .

35

31
32
33
34
35

פרוטוקול הישיבה  ,חיק , 26

;5

תרפ " ז  ,עמ '

ארכיון .

חברי הוועדה היו פרופ ' זליג ברודצקי  ,פרופ ' יוסף הורוביץ  ,פרופ ' ליאונרד אורנשטיין וד " ר כורש
פרוטוקול הוועידה הרביעית של חבר הנאמנים (  , ) 1928עמ '  , 9 , 3תיק  ,26ארכיון .
ראה פלקסנר ( לעיל  ,הערה  , )20עמ ' .315
פרוטוקול הוועידה הרביעית ( לעיל  ,הערה  , )32עמ ' . 11
שם ,

שם .

. 13 - 12

אדלר .

האוניברסיטה העברית
בהר  -הצופים  ,מבט אווירי
ממזרח ( ) 1925

הפקולטה למדעי הרוח נוסדה בשנת  , 1929כשההוראה בה מושתתת על העקרונות שנקבעו

לעיל  .שולבו בה המכון למדעי היהדות  ,המכון למדעי המזרח ולימודים בפילוסופיה  ,היסטוריה

וספרות  .הלימודים לשם תואר בפקולטה למדעי הרוח היו במדעי היהדות  ,מדעי המזרח  ,קורסים
לפילוסופיה  ,היסטוריה וספרות  .כמו  -כן ניתנה הוראה במתמטיקה  .סדר הלימודים היה לפי הנהוג
באוניברסיטאות גרמניה  ,הוראה מבוססת על שיעורים וסמינריונים ועל התלמיד לבחור בחוג -
לימודים ראשי ושני חוגי  -לימוד משניים  .תקופת הלימודים עד לבחינות הגמר נועדה להימשך
לפחות ארבע

שנים .

36

הוויכוח על הנהגת ההוראה
ויכוח עז בקרב חברי חבר הנאמנים  ,שבאו בו לידי ביטוי תפישות וציפיות שונות מן האוניברסיטה ,
קדם להכרעה בדבר הנהגת הוראה שיטתית לשם קבלת תואר

באוניברסיטה .

37

נוסף למועצת

האוניברסיטה  ,שהדחיפה להתקדמות לקראת הוראה לשם תואר באה ממנה  ,נמנו עם מחייביה

אנשי  -מדע מבין חברי חבר הנאמנים  ,מהם שהיו אחראים למכוני האוניברסיטה  .הם חייבו הנהגת
הוראה באוניברסיטה בטענה  ,כי טיפוח המחקר באוניברסיטה  ,כפי שנקטו במשך שלוש שנים ,
היתה מדיניות נכונה שהביאה לתוצאות טובות  .עתה  ,משהבסיס של מחקר כבר קיים  ,יש מקום

להנהגת הוראה לסטודנטים  .בהנהגת הוראה סדירה ולימודים שיטתיים יש משום היענות לדרישה
ללימודים אוניברסיטאיים בארץ  -ישראל  ,והכול תלוי באפשרות להשיג מורים מתאימים  .הנהגת
הוראה באופן הדרגתי איננה עומדת בניגוד לעקרונות שנקבעו להתפתחות האוניברסיטה  ,בתנאי

שיישמרו התנאים לכך  ,כפי שנוסחו בדין  -וחשבון של

הוועדה .

הנהלת האוניברסיטה בירושלים דרשה להנהיג הוראה שיטתית  .חבריה טענו  ,כי ההתפתחות
של האוניברסיטה במישור האקדמי היתה עד כה בדרך של יצירת מרכזי מחקר  .המכון למדעי

. 16

36

ספר השנה תרפ " ח  -תרפ " ט  ,עמ '

37

על הדיון בעניין הנהגת הוראה  ,המשתתפים בו ודבריהם  ,ראה פרוטוקול הוועידה הרביעית ( לעיל  ,הערה
עם 3 - 5 ,

ל

, ) 32
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הבניין שבו החל לפעול
המכון למדעי היהדות
( ) 1924

היהדות החל כמכון למחקר  ,והוא הדין לגבי המכון למדעי המזרח  .הלימודים החדשים שיאורגנו
עכשיו בפילוסופיה ובספרות  ,באופן בלתי  -תלוי במחלקות למדעי היהדות ומדעי המזרח  ,ייצגו
מרכז נוסף למחקר  .העובדה שהסגל האקדמי שיעורו מונה כמחצית מספר הסטודנטים  ,מוכיחה

שהאוניברסיטה מתרכזת במחקר  .ההוראה  ,כפי שמועצת האוניברסיטה בירושלים מבקשת להנהיג
באוניברסיטה  ,לא תפגע בשום פנים בניהול

המחקר .

ההתקדמות בפיתוחה האקדמי של

האוניברסיטה במשך שלוש היא כזו  ,שמצדיקה הנהגת הוראה  .בעניין זה ניתן להסתמך על

התרשמותם של אנשי  -מדע שביקרו בה  .אין לקבוע כללים נוקשים להתפתחות האוניברסיטה
בעתיד  .יש לבחור באנשים טובים ולתת להם חופש  -פעולה  .בנוגע להנהגת הוראה שיטתית יש

להביא בחשבון עוד שני גורמים חיצוניים המחייבים אותה  .קיימת סכנה רצינית של תחרות מצד
המועצה הבריטית ללימודים גבוהים  ,שמבקשת לייסד קולג ' אנגלי בארץ  ,שבמשך הזמן יעניק גם

תעודות  .אין לזלזל במידת הרצינות והחומרה שבהקמת מוסד

כזה .

גורם אחר הוא הסכנה ,

שהאוניברסיטה עלולה להיתקל בקשיים גדולים בגיוס כספים  ,אם תתרכז אך בעבודת

מחקר .

וייצמן התנגד בתוקף רב להנהגת הוראה וראה בכך צעד מסוכן שעוד לא הגיע זמנו  .לדעתו ,

הישגי האוניברסיטה במשך שלוש שנות קיומה  ,ושלוש שנים הן פרק  -זמן קצר בהתפתחותה של
אוניברסיטה  ,אינם כאלה שיתנו זכות לחבר הנאמנים להחליט החלטות  ,שעשויות להיות בעלות

חשיבות חיונית להתפתחותה של האוניברסיטה בעתיד ולעתידה של ארץ  -ישראל בכלל  .הנהגת
הוראה לסטודנטים  ,מתוך היענות ללחץ חיצוני או פנימי  ,כאשר האוניברסיטה ההולכת ונבנית לא
הוכשרה עדיין לכך  ,תביא לידי כך  ,שההוראה תהיה ברמה ירודה  .מוסדות המדע בעולם יזלזלו

בערכן של התעודות שיינתנו לבוגריה  .יהיה זה צעד ראשון  ,שיגרור אחריו צעדים נוספים בכיוון
של הורדת הרמה  ,וכדוגמה לכך הביא וייצמן את מוסדות החינוך הגבוה הכושלים בארצות
ע1 11

השכנות  .משימתה של האוניברסיטה היא ליצור בסיס מוצק להוראה מקיפה ומלאה במדעים
הבסיסיים בעתיד  .הוראה לסטודנטים בקנה  -מידה גדול תהיה אפשרית רק אחרי שמדעים אלה יהיו

מבוססים  .המצב ב  , 1928 -שלוש שנים אחרי פתיחתה  ,הוא שאף אחד ממדעים אלה איננו מבוסס
דיו  .בפיסיקה לא נעשה מאומה  ,בכימיה אך מעט והוא הדין אפילו לגבי מתמטיקה  .על יסודות

עובדים מדעיים וסטודנטים של האוניברסיטה העברית  ,יחד עם ד " ר חיים ויצמן ( במרכז ) ולימית  -פרופ
אנדריי פודור

( ) 1924

רופפים כאלה אין אפשרות להקים מיבנה מורכב של אוניברסיטה  ,שמתנהלת בה הוראה מקיפה .

38

מינוי ראש אקדמי לאוניברסיטה
בהמשך להנהגת הוראה באוניברסיטה ובקשר אתה עלתה שאלת ניהולה האקדמי  ,שכאמור  ,לא
נמצא לה פתרון בשעת ארגונה  .אחת ההמלצות של הוועדה להוראה ולמחקר היתה בנוגע למינוי
ראש אקדמי לאוניברסיטה  .הוועדה מצאה  ,שצריך לפשט את ניהול האוניברסיטה במה שנוגע לצד

האקדמי  .במצב הקיים אין המועצה האקדמית  ,המצורפת לחבר הנאמנים  ,יכולה לפעול במהירות

הנחוצה  .לעתים קרובות יש להחליט במהירות בשאלות אקדמיות  ,ואין אפשרות לחכות עד
שיכונסו חבר הנאמנים והמועצה האקדמית  .לדעת הוועדה  ,יש מקום לנקוט בשני צעדים לתיקון

מצב דברים זה  .הראשון  -מינוי ועדה מתמדת מצומצמת של המועצה האקדמית  ,שתתכנס
לעתים קרובות ותעמוד בקשר תמידי עם הנגיד ומועצת האוניברסיטה בירושלים  .הצעד השני -

חיזוק הנהלת האוניברסיטה בארץ  -ישראל בכל מה שנוגע לתחום האקדמי  .לשם כך חשוב הדבר ,
שאדם בעל מעמד אקדמי רם  ,בעל נסיון בחיי אוניברסיטאות ובניהולן  ,באירופה או באמריקה ,
יהיה

במקום .

בהסתמך על המלצה זו  ,דרש איינשטיין למנות ראש אקדמי לאוניברסיטה  .הוא התנגד להקמת

ועדה מצומצמת של המועצה האקדמית .מטרתו היתה ברורה  ,כפי שאמר במפורש  -לצמצם את

שליטתו של מגנם באוניברסיטה על  -ידי הפרדה בין ניהולה המינהלי והאקדמי  .איינשטיין חשד
38

הועלתה גם טענה נגד הוראה שיטתית לשם מתן תואר במדעי היהדות  .הטענה היתה  ,שהחינוך המוקדם של

הסטודנטים  ,כלומר  ,לימודי בית  -הספר התיכון בארץ  -ישראל הם לקויים וההוראה לסטודנטים באוניברסיטה

איננה עשויה לתקן ליקויים וחסרונות אלה .

1 19

בצלאל ברשאי

במגנם  ,שהוא שואף להיות שליט יחיד

באוניברסיטה .

ואכן במשך שלוש שנות קיומה של

האוניברסיטה הלכו והתרכזו בידיו של מגנם ענייני האוניברסיטה המינהליים והאקדמיים כאחד ,
וזאת בהסכמת אנשי הסגל האקדמי הבכיר ולשביעות

רצונם .

איינשטיין אף הביע  ,באופן חריף ביותר  ,את אכזבתו מהתפתחותה האקדמית של האוניברסיטה
במשך שלוש שנות קיומה וחזה חזות קשה לעתידה

:

' אם מצב זה יימשך  ,לא זו בלבד

שהאוניברסיטה תהיה תוך כמה שנים למעין גולם מעורר גיחוך  ,אלא שהדבר יסב גם  ,באופן

בלתי  -ישיר  ,נזק רציני לארץ  -ישראל ולכל אלה הפועלים למענה  ,בגלל התדמית השלילית שתהיה
לה בעיני

העולם ' .

39

את הקולר תלה איינשטיין בניהול האקדמי בירושלים  ,שצריך לבצע בו

רפורמה  .לדעתו  ,יש למנות אדם  ,איש אקדמיה ובעל כושר ביצוע  ,שיתמזגו בו מומחיות ויכולת
חדירה לבעיותיה של אוניברסיטה בכלל וידיעה אישית של האקלים האינטלקטואלי של
האוניברסיטה העברית ושל

ארץ  -ישראל .

נימוקיהם של התומכים בהצעה למינוי ראש אקדמי  ,לפי הדוגמה של סגן  -נגיד באוניברסיטאות
אנגליה  ,שבהן ניהולה האקדמי הוא בידי סגן הנגיד והסנאט  ,נחלקו לשני סוגים

המיוחדים שבהם מוקמת האוניברסיטה

;

:

התנאים

ואופייה  ,שהוא קרוב יותר לזה של האוניברסיטאות

באנגליה  .הם טענו  ,כי האוניברסיטה בירושלים נתונה בתהליך של התפתחות  ,ובנייתה מבחינה

אקדמית כרוכה בהרבה קשיים  .אין בה סנאט אקדמי יציג  ,היא רחוקה ממרכזי המדע האירופיים ,

והצורך לקיים קשר הדוק עם מרכזים אלה מהווה בעיה קשה ודוחקת .

עם גידולה של

האוניברסיטה יש צורך באדם שיקדיש את עצמו אך ורק לצד האקדמי שבבניית

האוניברסיטה .

ניהולה  ,הן מבחינה מינהלית והן מבחינה אקדמית  ,הוא תפקיד גדול ומורכב מכדי שישא בו איש
אחד  .בשלב החדש  ,שהאוניברסיטה נכנסת אליו  ,עם הנהגת הוראה לשם קבלת תואר  ,יהיה במינוי

ראש אקדמי משום תועלת רבה להתפתחות האוניברסיטה  .קיום התנאים החיוניים להוראה
באוניברסיטה יובטח  ,אם בראש המינהל האקדמי תעמוד אישיות מנוסה ונאמנה

לעקרונות אלה .

האוניברסיטה בירושלים היא מוסד בלתי  -תלוי  ,והנהלתה היא אוטונומית  .בזה היא דומה יותר
לטיפוס האוניברסיטה האנגלית מאשר לאוניברסיטה הגרמנית  ,שכן האוניברסיטאות בגרמניה הן

מוסדות -מדינה בכל מה שנוגע לניהולן  .השיטה הגרמנית של רקטור כראש הסגל האקדמי  ,שנבחר
לשנה אחת  ,איננה הולמת את צרכיה של האוניברסיטה בירושלים  .מעמדו של הרקטור איננו כשל

סגן  -הנגיד באנגליה  .מישרת סגן  -הנגיד באנגליה מחייבת השתתפות פעילה בענייני האוניברסיטה

וניהולה .
בהתנגדות להצעה בדבר מינוי ראש אקדמי מצד חברים של חבר הנאמנים  ,באה לידי ביטוי

המסורת האוניברסיטאית בארצות מוצאם  .גם אלה מביניהם שלא התנגדו באופן עקרוני ליצירת
המישרה של ראש אקדמי  ,העלו את הנימוק שניתן להפקיד מישרה זו אך בידי אישיות בעלת
סגולות יוצאות מהכלל  ,ואין הם רואים אדם מתאים לתפקיד זה  .להצעה הובעה גם התנגדות מתוך
נימוק  ,שאם יתמנה לראש אקדמי אדם בעל מעמד של פרופסור  ,הוא יהיה בעל נסיון בשדה

המחקר שלו בלבד  .עדיף על  -כן אדם שאיננו מומחה בשום ענף של

מחקר .

40
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מכתב איינשטיין לווייצמן מיום
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במאי  , 1928אצל

11 . Parzen , ' The Magnes-Weizmann -Einstein
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40

זו היתה דעת פרופ ' ליאונרד אורנשטיין מהולנד  ,מחבר הנאמנים  ,שהתנגד למינוי ראש אקדמי  .הוא הביא דוגמה

מהולנד  ,שבה משרות כאלה מופקדות בידי משפטנים  ,ונתברר שזה טוב לכל הנוגעים בדבר  .פרוטוקול הוועידה
הרביעית  ,עמ '

. 15

פרופ ' זליג ברודצקי

( 954 - 1888ז

מועצת האוניברסיטה בירושלים לא התנגדה באופן עקרוני למינוי ראש אקדמי  ,אם אפשר יהיה

למצוא אישיות בולטת למילוי התפקיד  .לפי שעה  ,היא המליצה על מינוי שני דיקנים מבין

הפרופסורים  ,כדי לסייע לנגיד בצד האקדמי של הניהול .

41

המועמד לתפקיד היה פרופ ' ברודצקי  ,חבר סקר הנאמנים  ,שנמנה עם הסגל האקדמי של

אוניברסיטת לידס באנגליה וכיהן בה כפרופסור למתמטיקה שימושית  .התנאי שקבע היה הסכמה

כללית למינויו  .וייצמן ואיינשטיין הטילו את כל כובד משקלם למען קבלת החלטה מתאימה על -
ידי חבר הנאמנים  .לפני  -כן הושג הסכם עקרוני בין איינשטיין  ,וייצמן ומגנם בנוגע ליצירת

המישרה של ראש אקדמי  .ההצעה לא נתקבלה  .וייצמן נאלץ להסיר אותה משום שהיו לה מתנגדים
בין חברי חבר הנאמנים מגרמניה  ,אמריקה  ,הולנד וארץ  -ישראל  ,והתנאי שהיחנה ברודצקי לא

התמלא .
בעקבות דחיית ההצעה הודיע איינשטיין על התפטרותו מהגופים המנהלים של האוניברסיטה

ומתפקידיו בהם  .וייצמן חשב אף הוא על הפסקת פעולתו אם לא יימצא פתרון  ,ש ' יתן לאיינשטיין

יכולת להשאר קשור עם האוניברסיטה קשר שהוא לגבי דידי בעל חשיבות שאין ערוך לה ' .

42

מגנם

היה האחד מבין שלושה נושאי התפקידים בגופים המנהלים  ,שהודיע כי הוא רוצה להמשיך
בתפקידו  ' ,אפילו בתנאים כאלה  ,שהם מכאיבים לי  ,אם יבקשו זאת ממני הסגל האקדמי וחבר

הנאמנים של האוניברסיטה ' .
41

43

אם יחליט חבר הנאמנים על ראש אקדמי אחד  ,הוא נכון  ,כפי שהיה

פרופ ' אוטו ורבורג  ,שנמנה אז עם אנשי

המדע של האוניברסיטה r~ s ,

בדבריו  ,שהפרופסורים בירושלים אינם

מתנגדים באופן עקרוני למינוי ראש אקדמי  ,אם אפשר יהיה למצוא אישיות בולטת למילוי התפקיד  .לפי שעה ,

42
43

הם ממליצים על מינוי שני דיקנים מבין הפרופסורים  ,כדי לסייע לנגיד בכל מה שנוגע לצד האקדמי של הניהול .
שם  ,עמ ' . 15
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בצלאל ברשאי

נכון גם קודם  ,לקבל פתרון זה  .חבר הנאמנים יצטרך לקבוע את היחסים שיתקיימו בין הראש

האקדמי והסגל האקדמי ובין הראש האקדמי והנגיד  .הדימוי שלו בנוגע ליחסים אלה הוא ,
שהראש האקדמי הוא ראש הגוף האקדמי והעבודה האקדמית  ,ואילו הנגיד הוא ראש
האוניברסיטה כולה  .מגנם הציע למנות ועדה מיוחדת  ,שתדון בשאלת הניהול האקדמי ותגיש את
המלצותיה לוועידה הקרובה של חבר הנאמנים  .ההצעה נתקבלה  ,אלא שבגלל התנגדותו של

איינשטיין  ,שהוצע כי הוא יהיה יושב  -הראש שלה  ,היא לא זומנה ולא

הופעלה .

סיום הפרשה
בניגוד לדעתם של איינשטיין ווייצמן  ,היה מגנס משוכנע  ,כי במשך שלוש השנים שחלפו מאז
פתיחתה הושגו באוניברסיטה הישגים גדולים

:

חלק נכבד מפעולתי למען האוניברסיטה כבר

אוניברסיטה .

נעשה .

הולכת ומתהווה מסורת של

מספר העובדים המדעיים הוא חמישים ושמונה  ,מהם אנשים שכל

אוניברסיטה היתה מתברכת בהם  .הוקמה פקולטה למדעי הרוח  ,והאוניברסיטה העברית
היא המקום היחיד בעולם  ,שבמרכז הלימודים ההומאניסטיים בה נמצא המכלול הגדול

של תורה ומעשה הקרוי יהדות  .בכל מקום אחר בעולם מדעי היהדות נדחקים לקרן זווית

(...

)

קיים באוניברסיטה מכון למדעי המזרח  ,שתולים בו תקוות רבות וכן תולים תקוות

באנשים הצעירים  ,המוכשרים  ,שמלמדים פילוסופיה  ,היסטוריה וספרות  .גם לגבי מדעי
הטבע באוניברסיטה ישנה התקדמות  .לא תחלופנה שנים רבות ותוקם פקולטה למדעי
הטבע  .אפשר אפוא לראות  ,שפני האוניברסיטה מועדות בכיוון ברור  ,ואני מכיר טובה

על הזכות המיוחדת שניתנה לי ליטול הלק בעבודה זו  .באוניברסיטה קיים חופש אקדמי
במובן הרחב והעמוק של המושג  .בהדרגה הולכים ומוקמים בנייניה  .איכות הסטודנטים

משתפרת מעונת לימודים אחת לשנייה  .ענייני הכספים של האוניברסיטה הם במצב

טוב .

44

הפרשה הסתיימה בכך  ,שעמדתו של איינשטיין התרככה במידה רבה והוא לא הודיע רשמית על

התפטרותו  ,דבר שהיה מסב נזק רב לאוניברסיטה  ,אבל הפסיק את פעילותו בענייניה  .וייצמן
המעיט בפעילותו למען האוניברסיטה ועניינו בנעשה בה נחלש  .מגנס המשיך לפעול בתפקידו
כנגיד האוניברסיטה עד

. 1935
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