עב ההצטיינות .גם כהוראה

אסא כשרן ,אוניברסיטת תל אביב

השאלה השנייה שהוועדה התבקשה לחוות עליה את

ההצטיינות יכולה להיות בגדר ערך .בלשון אחרת,
ההצטיינות יכולה להיות בגדר מרכיב של הראוי .ועוד

דעתה הייתה " :מהם שטחי המחקר החזקים או החלשים

בלשון אחרת ,ההצטיינות יכולה להיות בגדר מה שאמור

של הפקולטה?" ,וזו הייתה תשובתה :

איככז יכזלים

להתבטא בהתנהגות המקצועית .

לזמר ,

זלא מו הראזי שכאמר ,מהם

שטחי המחקר שמו הראזי לחזק אז להפסיק את
קיזמם .זזהי שאלה שחייבת להיעכזת על ידי

כיוון שכך" ,הצטיינות" היא מילה יפה  .רבים רוצים
להתעטר בה .לא מעטים מתרפקים עליה .לעתים נדמה ,כי

הפקזלטה עצמה .עם זאת ,אכחכז יכזלים להציע

כמה קכי מידה לצזרי ההחלטה לחזק תחזם

היא הולכת ומקלישה ,כמו טיטמה מלהיבה ההופכת

לזמר ,

מחקר .

לקלישאה מנוונת .ברשימה זו ,אני מבקש להתבונן בטיבה

כמעט מיזתר

של ההצטיינות ,על רקע דוגמה מטוימת של הצטיינות ,וגם

חשזב ,צריי להתאים לגידזל הצפזי בביקזש מצד

להגיע לכמה מטקנות בדבר ההצטיינות בהוראה אקדמית.

התלמידים ,זצריי להתאים להקשר הכזכחי של

הפקזלטה .כזסף על
הדוגמה שאני מבקש להשתמש בה לקוחה מן הטכניון

-

כי שטח המחקר צריי להיזת

כי ,

כל חבר סגל חדש צריי

לעמזד בדרישזת הכזכחיזת של הצטייכזת .קכה

המכון הטכנולוגי של ישראל  .לפני כשלוש שנים מינה

מידה פחזת מזבו מאליז הזא כי איו למכזת חבר

נשיא הטכניון ועדה טוקרת לבדיקת הפקולטה להנדטת

סגל חדש ,אלא אם כו כבר ישכם בפקזלטה חברי

חשמל  .יו"ר הוועדה היה פרופטור להנדטת חשמל במכון

סגל שיש להם עכייו של ממש לעבזד עם חבר הסגל

הטכנולוגי של מטצ'וטטט )  . (MITאחד משלושת חבריה

החדש.

האחרים היה מן המחלקה להנדטת חשמל ולמדעי המחשב
באוניברטיטה של קליפורניה בברקלי ,אחד היה מן

המחלקה לפיטיקה במכון וייצמן ואחד היה מן התעשייה
אסא כשר

ההצטיינות ,והם אינם מובנים מאליהם.

האמריקנית• 2

ראשית ,ההצטיינות אינה זר של עלי דפנה ,המעטר,

השאלה הראשונה שהוועדה התבקשה להשיב עליה
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חמישה לקחים עולים כאן על הדעת ,בדבר טיפוח

אחת ולתמיד ,את ראשו של המצטיין  .הצטיינות יכולה

הייתה )בתרגום לעברית(" :מהו המעמד האקדמי היחטי

לעמוד בעינה ,כשם שהיא יכולה להימוג .מי שיטתפק בכך

של הפקולטה להנדטת חשמל בטכניון ,בישראל ומחוצה

שראשו עוטר בזר של עלי דפנה ,ימצא את עצמו ,ברבות

?",הל וזו הייתה התשובה:

הימים ,עטור זר של עלים יבשים ,חומים ,מתפוררים .כדי

הפקזלטה להכדסת חשמל של הטככיזו היא ,כמעט

שעטרת הזר תעמוד בעינה ,כדי שהעלים יהיו תמיד

בכל קכה מידה סביר ,אחת מעשר המחלקזת

רעננים ,ירוקים ,שלמים ,יש לזכות בזר כזה של עלי דפנה

הטזבזת ביזתר בעזלם להכדסת חשמל )אז להכדסת

שוב ושוב ,כל פעם מחדש .

חשמל זלמדעי המחשב( .מחלקזת אחרזת הדזמזת
לה ,ביו אזתו עשר הטזבזת

בסטכפזרד ,

ביזתר ,

הו המחלקזת

במכזו הטככזלזגי של מסצ'זסטס,

באזכיברסיטה של קליפזרכיה

בברקלי  ,באילי כזי ,

ההצטיינות בהוראה האקדמית אינה יוצאת מן הכלל:
הצלחה בהוראת קורט כלשהו בשנת לימודים אחת אינה
ערובה להצלחה בהוראת אותו קורט עצמו בשנת הלימודים

באזכיברסיטה של קליפזרכיה בסו דייגז ,זאחדזת

שלאחריה  .הוראה מצטיינת אינה קלטת ממוחזרת  .הוראה

אחרזת .כדי לקבזע את המעמד של הטככיזו

אקדמית מצטיינת היא אתגר מתמיד .

במסגרת עשר הטזבזת

ביזתר ,

יש צזרי ליצזר

שנית ,ההצטיינות נתונה לשיעורין  :לא זו בלבד שהיא

קבזצה מיזחדת של קכי מידה ,זדזמה שאיו טעם

עלולה להימוג במעבר מתקופה לתקופה ,אלא שהיא

של ממש לעשזת זאת .עם זאת ,ברזר ,כי בתחזמים

עלולה להיעלם מן התמונה במעבר מתחום אחד לתחום

של תזרת האיכפזרמציה ,רשתזת מחשבים

שכן .ההצטיינות הבאה לידי ביטוי בצד אחד של המטדרון

זתהליכים סטזכסטזזם ,לדזגמה ,הטככיזו הזא מו

המעלה הראשזכה

) " (. " is second to none

בהזראת הכדסת חשמל  ,כראה שהמעבדזת ללימזדי

התזאר הראשזו ,הפרזיקטים  3זאיכזת התלמידים
הפקזלטה הזאת היא

הם מו המעלה הראשזכה ••.
ככס לאזמי ) " . ( " national treasure

אינה עוברת מעצמה אל הצד השני שלו .אמנם ייתכן
שנוכח ההצטיינות של שכן טוב ,אדם יגלה בעצמו קנאת
טופרים ,שדרכה להרבות חכמה .ועם זאת ,הצטיינות אינה
מדבקת והיא אמורה להתגלות בכל תחום בפני עצמו ,לא
לאורם של תחומים שכנים ולא לצילם.

במזבכים

רבים ,הפקזלטה הזאת יכזלה להיחשב החלק
החשזב ביזתר של הטככיזו )ההדגשה לא במקזר(.

וההצטיינות בהוראה האקדמית אינה יוצאת מן הכלל:
הצלחה בהוראת קורט כלשהו אינה ערובה להצלחה
בהוראת קורט אחר ,אפילו יש דמיון בינו לבין קודמו ,כמו
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קורט באלגברה לתלמידי מתמטיקה לקורט באלגברה
לתלמידי פיטיקה .הוראה מצטיינת אינה אדישה לאופי של
הקשר ההוראה הנתון .הוראה אקדמית מצטיינת רגישה

מאוד להקשר בו היא מופיעה.
שלישית ,ההצטיינות היא בעיני המתבונן המקצועי .יש
זר אמיתי של עלי דפנה ויש זר מדומה של עלי דפנה .הזר

האמיתי מוענק על פי נקודת המבט המקצועית המתאימה,
על טמך הבנה חדה של הרצוי ,על יטוד הכרה נכוחה של
המצוי ,על בטיט הערכה מדויקת של הפער בין הרצוי לבין
המצוי .זר מדומה של עלי דפנה הוא כל זר הנגוע באי

הבנה של הרצוי או באי הכרה של המצוי או באי דיוק
בהערכת הפער שבין הרצוי לבין המצוי  .זר מדומה הוא
אביזר של העמדת פנים .אין לו מקום בעולם ההצטיינות.

וההצטיינות בהוראה האקדמית אינה יוצאת מן הכלל:
ההערכה המקצועית של רמת ההוראה בשיעור כלשהו או
בקורט שלם חייבת להיעשות על ידי אנשי מקצוע בתחום
ההערכה של רמת ההוראה .הערכה כזאת היא נדירה
להפליא ואין צורך להכביר מילים כדי להוכיח זאת .הערכה
בידי הטטודנטים יכולה לעזור ,פה ושם ,אבל בדרך כלל
הערך המקצועי שלה אינו עולה על ההצבעה במטגרת
משאל בדבר מצעד הפזמונים.

ו.

פרופי אטא כשר הוא מופקד הקתדרה לאתיקה מקצועית
ולפילוטופיה של הפרקטיקה ע"ש לאורה שוורץ-קיפ ופרופטור
לפילוטופיה באוני ברטיטת תל אביב וכן פרופטור בטגל האקדמי
של המכללה לבטחון לאומי.

.2

Report ofthe Review Committee ofthe Faculty of
Electrical Engineering, submitted to the president ofthe
Technion, March 2000 .

.3

כל תלמיד לתואר ראשון בהנדטת חשמל בטכניון מבצע פרויקט,
לדבו או בצוות קטן ,במטגרת אחת ממעדבות ההוראה .הפרויקטים

המצטיינים בכל אחת מן המעדבות הללו משתתפים בתחרות
הפרויקט המצטיין ,המתנהלת בידי ועדה של חברי טגל בכירים.
הוועדה בוחרת שלושה או ארבעה פרויקטים והללו מוצגים בטקט
מיוחד .בתום הצגות הפרויקטים קובעת הוועדה את הדירוג שלהם

ומעניקה לזוכים פרט ראשון ,פרט שני ופרט שלישי ,כולם ע"ש
בננו ,רט"ן יהורז כשר ז"ל ,שהיה תלמיד מצטיין בפקולטה ,בתקופה
שקדמה לאטון בו נטפה .הטקט נערך כל שנה ,בהשתתפות המשפחה .
הזוכים משתתפים בתחרויות בינלאומיות של פרויקטים בתחומי
ההתמחות שלהם .באתר האינטרנט של הפקולטה ניתן לקרוא על
התחרות ופרטים מלאים על כל הפרויקטים שהשתתפו בה במהלך
השנים.
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רביעית ,ההצטיינות היתרה היא בעיניו של המתבונן

להתפתח ,מהר ,נבוה ,רחוק .אולם חשוב לזכור ,כי היא

המקצועי מן הצד  .אדם בעל יושרה לא יניח זר של עלי

רק שלב ראשון ,לא אחרון ,בטולם ההצטיינות  .ההשוואה

דפנה על ראש עצמו ,נם אם הדעת נותנת כי הוא ראוי

בין הישניו של האדם היום לבין הישניו אתמול ושלשום,

לעטרת שכזאת  .אדם בעל יושרה יודע כי חזקה על כל

ככל שהיא חשובה ומוצלחת ,עדיין אין היא ע י קרה של

אדם שהוא קרוב אצל עצמו .לפיכך ,אדם בעל יושרה יודע

ההצטיינות.

כי לעולם עליו להותיר בעצמו טפק בדבר תמונת

ההצטיינות של עצמו ,אפילו אם היא עולה מאליה ,אפילו
אם היא רווחת בכוחות עצמה .תמונת ההצטיינות של אדם
מוטב לה שתהא מצטיירת בידי זולתו.
וההצטיינות בהוראה האקדמית אינה יוצאת מן הכלל:
הערכה אקדמית בידי עמיתים ,הבאים להאזין לשיעור
אחד או שניים ,אינה בעלת ערך מקצועי של ממש ,נם
מפני שאינה הערכה מקצועית ונם מפני שאינה נעשית "מן
הצד" .

לדונמה ,תחרות ,בין יחידים ,בין קבוצות ,בין ארנונים,
בטפורט ,בחינוך ,בשוק.

באולימפיאדה הוא

הר 't

הר 't

המצטיין

במרו 't

מטוים

שהניע אל המטרה ראשון ,מהר

יותר מיריביו  .הקבוצה המצטיינת היא שקיבלה את הפרט,
בתחרות ,כי היא התנלתה טובה מחברותיה  .המחלקה
המצטיינת להנדטת חשמל היא המחלקה שהניעה להישנים
הנבוהים ביותר ,במחקר ובהוראה .

נם ההצטיינות ההשוואתית היא שלב בטולם .יש ערך

וחמישית ,ההצטיינות אינה תכונה אחת ויחידה,

המונדרת היטב ,המתנלה על נקלה .הוועדה הטוקרת
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ב  eכב ה  eני ,כפנינו ההצטיינות הה  eוואתית

רב לזכייה במקום הראשון בתחרות הוננת וחיובית ,אם כי

ראוי לשים לב לכך ,כי החתירה להצטיינות השוואתית

קובעת ,על יטוד קני המידה שבידיה ,כי הפקולטה

עלולה להיות מטוכנת ,ככל שמנהנ השעה והמקום הוא

להנדטת חשמל בטכניון היא בין עשר המחלקות הטובות

להנביה את הקומה העצמית באמצעות השפלה של הזולת,

בעולם בתחום של הנדטת חשמל ומדעי המחשב ,אולם

בזלזול נט ,בהתנשאות ריקה ,בתעמולה שלילית  .וכן

באותה נשימה היא מעידה ,כי מלאכת הדירונ של עשר

חשוב לזכור ,כי ההצטיינות ההשוואתית נם היא רק שלב,

המחלקות המצטיינות מצריכה פיתוח של קני מידה

שני ולא אחרון ,בטולם ההצטיינות .השוואה בין אדם לבין

נוטפים  .משתמע ,אפוא ,מדברי הוועדה הטוקרת ,כי ניתן

זולתו ,בין חבורה אחת של בני אדם לבין חבורה אחרת,

להעמיק באפיון ההצטיינות ,מעבר למה שמתנלה מנקודת

אינה יכולה להיות המטנרת הראשית של ההערכה ,אפילו

מבט מטוימת של המתבונן המקצועי מן הצד .

אם ההשוואה עולה יפה ותוצאותיה מחמיאות .

ושוב ההצטיינות בהוראה אקדמית אינה יוצאת מן

הכלל .המחקר בתחום ההוראה האקדמית מראה זאת

בדרך

אחת .4

הניתוח הפילוטופי של מושנ ההצטיינות

מראה זאת נם הוא ,כפי שנראה עתה.

כאן המקום להצביע על כך ,כי ההצטיינות היא טולם.

ב  eכב ה  eכי  eי ,כפנינו ההצטיינות הכי  eורית
לדונמה ,אדם ממלא תפקיד מטוים ,בקהילה מקצועית
או בארנון ציבורי .לעתים קרובות הוא מוצא את עצמו

נוכח בעיה חדשה ועליו החובה לפתור אותה .לעתים
רחוקות יותר הוא מוצא את עצמו נוכח משימה מטונ חדש

בטולם ההצטיינות ניתן להבחין בחמישה שלבים .כולם

ושוב עליו היא החובה למצוא לה פתרון נאות .המטלול

שלבים של הצטיינות ,אולם לטעמי רק השלב העליון הוא

השנרתי של הפעילות המקצועית או הארנונית מזמן לאדם

שלב ההצטיינות

הטהורה • 5

ההולך בו רצף של בעיות .האדם המקצועי פותר בעיות

כאלה דרך שנרה ,ללא

ב  eכב הרא  eון ,כפנינו ההצטיינות
ההתפתחותית

מאמ 't

מיוחד ,אולם כאשר מטלול

הפעילות שלו מזמן על דרכו ,מדי פעם ,בעיה חדשה,

בעיה מטונ חדש ,בעיה לא שנרתית ,ייתכן שעליו

לדונמה ,התינוק מתפתח ,הישניו מתרבים ומתקדמים.

להתאמ 't

כדי לפתור אותה כראוי  .ייתכן

שהמאמ 't

שלו

שלשום הוא ידע לומר רק מלה אחת" ,אבא" ,אותה

יהיה קצר ופשוט ,ייתכן שיהיה ממושך ומורכב מאוד.

השמיע נם נוכח אבא ונם נוכח אמא  .אתמול הוא ידע

מטלול המזמן לאדם ההולך בו בעיות חדשות ,קשות מן

לשזור כמה מלים למשפט ,כמו "אבא בא" ,ולהשמיע אותן

הרניל ,מחייב את האדם לנלות את כישוריו ,להתקרב יותר

בהקשר מתאים .היום הוא מדבר מצוין  .היום אנחנו

ויותר אל נבול כישוריו ,אולי אף להניע למיצוי של כישוריו

אומרים עליו ,כי הוא מצטיין

בדיבורו .

כך התינוק ,כך התלמידה ,כך הטטודנט ,כך החיילת ,כך

בפתרון הבעיות.

ההצטיינות הכישורית נמדדת בקנה המידה של מיצוי

המפקד .כל אחד מהם יכול להניע אל השלב הראשון

היכולת  .ככל שהאדם קרוב יותר אל קצה נבול יכולתו ,כך

שבטולם ההצטיינות ,לעמוד היטב על שלב ההצטיינות

הוא מנלה באופן מובהק יותר את ההצטיינות הכיש ורית

ההתפתחותית ,האישית .זוהי ההצטיינות של האדם היום,

שלו.

בהשוואה לעצמו בעבר.
ההצטיינות ההתפתחותית היא שלב בטולם  .טוב

ונם ההצטיינות הכישורית היא שלב בטולם .מי
שהתפתח היטב ,הרחיק לכת יותר מחבריו ונם התקרב

וב.
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של  1דע ומ  1ומנות ,הבנה והשתכללות ,וטטנדרט  1ם גבוה  1ם

לקצה נבול  1כולתו ,אכן ה  1ט  1ב מאוד לעשות ,עד שהוא

של אתיקה .כ  1וון שכך ,אפ  1לו לאדם שהג  1ע אל שלב

ראו  1לצ  1ון .ובכל זאת ,חשוב לזכור ,כי ההצט  11נות
הכישורית ה  1א רק שלב ,של  1ש

1

ההצט  11נות המהות  1ת  1כול לה  1ות קשה להחזיק בו מעמד .

ולא אחרון ,בטולם

ההצט  11נות  .לא ענ"ן של מה בכך הוא להתקרב אל קצה

הלעג של העצלות ,הלח'( של הב  1נונ  1ות ,הצ  1נ  1ות של

נבול ה  1כולת ,ועם זאת 1 ,ש  1כולת ו  1ש  1כולת .

השח  1תות ,קלות הדעת של הרד  1דות ,כל אלה מכב  1ד  1ם על

....
=
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....
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הדבקות בהצט  11נות המהות  1ת ,בטטנדרט  1ם הגבוה  1ם שלה .

ב  eכב הרביעי ,כפנינו ההצטיינות המהותית

לא קל לה  1חשב "פר"ר"  .לא פשוט לה  1חשב "מן
האל  1טה" .לא קל ,לא פשוט ,ובכל זאת ,טוב ויפה וראוי

בשלב זה כבר אין המדובר בהצט  11נות  1חט  1ת ,לא

ומשובח .

בהשוואת הה  1שג  1ם הנוכח  11ם של האדם לה  1שג  1ו

חרף לעג או '(,חל קושי ,טכנה או מצוקה ,האדם האמי'(

הקודמ  1ם ,לא בהשוואת הה  1שג  1ם של אדם אחד לה  1שג  1ו

של אדם אחר ,גם לא בהשוואת ה  1שג  1ו הנתונ  1ם של האדם

 1ודע לעשות את המעשה הראוי ,מפנ  1שזה המעשה

אל הישגיו בהגיעו אל קצה נבול  1כולתו .בשלב זה מדובר

הראוי ,מפנ  1שהוא האדם האמי'(  .חרף הכל ,האדם ש  1ש

בהצט  11נות מוחלטת ,על פי הטטנדרטים האוב"קט  1ב"ם

בו מ  1דת האומ'( להצט"ן  1ב  1א את מ  1דות  1ו ל  1ד  1ב  1טו

של הפע  1לות ,על פ

1

ויצט"ן ·

הרף של הפע  1לות המקצוע  1ת או

ההצט"נות הטהורה כרוכה במידת האומ'( להצט"ן .

הארגונ  1ת ,החברת  1ת או התרבות  1ת.

וה  1א כרוכה גם במ  1דת הצנ  1עות  .ההצט  11נות הטהורה,

מורה ,חוקר ,תלמידה ,מהנדט ,רופאה ,מפקד ,עובדת

ההצט  11נות הנעלה ,ה  1א הצט  11נות שלא על מנת לקבל

טוצ  1אל  1ת ,שופט ,עורכת דין ,כל אחד וכל אחת אמור  1ם

פרט ,ה  1א הצט  11נות כד  1למלא כראו  1את החובה הנעלה,

לעמוד במבחן ההצט  11נות המהות  1ת ,כאשר הם פועל  1ם

מפנ  1שזו החובה הנעלה ,חובתו של בעל הצט  11נות

במטגרת מקצוע או ארגון  .הם אמור  1ם לה  1ות בעל  1 1דע
שיטתי ,בעל

מ  1ומנות מובהקת ,בעל  1הבנה עמוקה ,בעל

1

1

מהות  1ת לשרת בשורות  1ה של "אל  1טה משרתת" .
אדם המעלה א  1נו זר לה  1שג  1ו המובהק  1ם  .אדם המעלה

נאמנות 1צ  1בה לערכ  1ם ולנורמות של האתיקה הרלוונט  1ת

א  1נו מתנכר להצט  11נות המהות  1ת של עצמו .

לתחום הפע  1לות הנתון  .האתיקה של תחום כזה ה  1א,

אדם המעלה שמח בחלקו ,בהצט"נות המהותית ש  1ש

קודם כל ,תפיטה יטודית ואחראית של התחום  .תפ  1טה
כזאת מאפשרת ט  1מון ברור של הרף ,של רמת ההתנהנות
הראו  1ה ,של רמת ההתנהגות הא  1ד  1אל  1ת .האתיקה מטמנת

את הרף ,שכל אחד אמור לעבור מעל  1ו ,אותו

בו .אדם המעלה שמח בחלקו וזה שכרו בכל עמלו .שכר
מצווה מצווה ,שכר הצט  11נות הצט  11נות .
ההצט  11נות הטהורה כרוכה במ  1דת הצנ  1עות בהצט  11נות,

רף ,

כשם שה  1א כרוכה במ  1דת האומ'( בהצט  11נות.

שהמצט  11נ  1ם  1ודע  1ם להגב  1ה את עצמם הרחק מעל  1ו.

מבחן ההצט  11נות המהות  1ת הוא קשה  .לא רב  1ם עומד  1ם
בו .בלא טפק ,כל העומד במבחן הזה ,כל העומד א  1תן על
השלב הרב  1ע

1

בטולם ההצט  11נות ,ראו  1להערכה מ  1וחדת.

ועם כל זאת ,אפ  1לו כאן חשוב לזכור  ,כי השלב הרב  1ע

על השלב העל  1ון של טולם ההצט  11נות ,השלב החמישי,
הנעלה ,שלב ההצט  11נות הטהורה ,עומד  1ם מת  1מעט .
אחד  1ם מאתנו מכירים אחד  1ם מהם.

1

בטולם ההצט  11נות א  1נו השלב העל  1ון 1 .ש עוד שלב אחד

מעליו.

 1כ  1רו אותם .ראו  1שכולנו נכ  1ר אנש

1

ראו 1

שרב  1ם מאתנו

מעלה כאלה ,דמו  1ות

ש  1ש בהן מופת של הצט  11נות .אחד  1ם מהם ח  11ם

ב  1נ  1נו ,

אחד  1ם מהם ח  11ם בלבבות .טוהר ההצט  11נות שלהם ,על

ב eכב ה nמי eי ,כפנינו ההצטיינות הטהורה
אדם מג  1ע אל השלב החמ  1ש

1

1

של טולם ההצט  11נות רק

אם הוא עומד בהצלחה במבחן של השלב הרביעי ,מבחן
ההצט  11נות המהות  1ת ,אולם בכך לא די .כדי להג  1ע אל

האומ'( הכרוך בה ,על הצניעות העוטפת אותה ,אמור
להא  1ר

לנו ,

בדמו  1ות  1הם ,ממרומ

השלב של אנש

1

1

טולם ההצט  11נות ,מן

המעלה ,מן השלב של ההצט  11נות

הטהורה.

השלב העל  1ון של טולם ההצט  11נות על  1ו לה  1ות גם בעל
מ  1דות .במ  1וחד ,על  1ו לה  1ות נ  1חן בשת

1

מ  1דות .כל אחת

.4

מהן א  1נה רווחת ,הצ  1רוף שלהן הוא נד  1ר.
אם הטבע חנן את אופ  1ו של האדם במ  1דות

נוטח קודם של דברי .

הללו ,

אשר  1ו  .אם חינוכו של האדם הטביע באופ  1ו את המידות
הללו ,טוב לו  .אולם גם אם לא הטבע ולא הח  1נוך עשו
זאת ,עד"ן האדם עצמו  1כול לעשות זאת ,לעצב את
בכוח התבונה ובנח  1שות הרצון ,עד שיהיו בו

טקירת מחקרים בתחום זה ,ראו במאמרה של פרופ' נירה חטיבה,

בגיליון זה של "על הגובה" .אני מודה לה על תגובתה המועילה על

שת 1

אופ  1ו ,

המ  1דות

הללו.
מ  1דה אחת ה  1א מ  1דת האומ'( להצט"ן  .ההצט  11נות
המהות  1ת מח  11בת נאמנות מובהקת לטטנדרט  1ם גבוה  1ם

.5

התפיטה הנוכחית דבבר טולם ההצטיינות הוצגה בפעמים הראשונות
באחד מטקטי הפרויקט המצטיין ,שהוזכרו בהערה הקודמת ,ובאחד

מטקטי הענקת "אות האלוף נחמיה תמרי ז"ל לאיכות ,למצוינות
ולמנהיגות" ,מטעם משפחתו והעמותה לקשר י התעשייה עם
הקהילה.
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