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תגובה למאמר :קולגיאליות :תיבת פנדורה במסלול לקביעותי
רחמן חיים ,הטכניון

-

מכון טכנולוגי

לישראל 2

ה מאמר המדובר מציג את "החשיבות הקריטית של קיום

זו עשויה להידחות לנוכח מצב חדש שבו שקיפות הפרוטוקולים

יחסים קולגיאליים עם העמיתים ביחידה האקדמית"

תהיה הנורמה המקובלת במערכת האקדמית במקום המצב הקיים.

ומציע טיפים לאיש הסגל הצעיר איך לפתח יחסים

מערכת אקדמית הרוצה בהמשך של תמיכה ציבורית מבחו'(

I

כאלה .המחברת

-

מדי מקיני

-

טוענת כי בנוסף לשלושת

ומבפנים לא תוכל להמשיך ולהתעלם משאלות אתיות אלו.

הקריטריונים הידועים כמרכיבים את שיקולי הקביעות והקידום
רחמן

חיי D

באוניברסיטה

-

פרסומים ,הוראה ושירות

-

קיים מרכיב נוסף,

סמוי ,המשפיע באופן משמעותי ביותר על קבלת הקביעות
והקידום האקדמי .מרכיב זה ,לטענתה ,הוא "קולגיאליות".
ניתן לפרש את המאמר כביקורת נוקבת למצב העגום השורר

הערת העורכת
בחרת' במאמר המדובר כראוי לתרנו  Dמשו  Dשנראה
היה לי שהוא חשוב מאוד  lJבור אנשי הטנל האקדמי

הצ ' lJר' ) Dולא רק( .זאת כי לד  lJתי הוא מצ'נ את 'חטי

באקדמיה ,כאשר עניינים גורליים כגון קביעות וקידום של אנשי

האנוש

הסגל מושפעים באופן משמעותי ביותר מיחסים אישיים.

מקו  lJ Dבודה ובתפקוד בכל תחו D

לאור תופעת ההפרטה של גופים ציבוריים וההתפתחויות הנובעות
מכך ביחס לחוסר הביטחון התעסוקתי ,אפשר לומר כי חברי הסגל

הבט'טיי ,D

בפוליטיקה

שה  Dתנאי הכרחי להצלחה בכל

וכודמה  .הדבר' D

-

בת  lJשייה ,ב  lJטק' , D

נכונ'  Dבמ'וחד למקו D

 lJבודה בארנון נודל כמו אוניברטיטה .אנש'  Dלא מ  lJט' , D
ובמ'וחד בתחילת דרכ  Dהמקצו  lJית ,א'נ  lJ Dר'  Dלחש'בות

האקדמי הם בין המגזרים הציבוריים האחרונים הנהנים מסטטוס

הנורלית של ה'חט'  Dשה ' Dוצר'  lJ DlJ Dמית'ה  Dל  lJבודה.

של קביעות בעבודה  .קביעות זו מאפשרת להם חופש פעולה כמעט

אבל הטב  lJהאנושי ודרש את שלו בכל טביבה חברתית

בלתי מוגבל  .פרט לחובות ההוראה והשירות ,הנקבעות לפי צורכי

-

אנשי  Dאוהב'  Dלראות טביב  Dאנש'  Dשה  Dמחבבי D

ומכבד'  .Dא  Dמודבר במקו  lJ Dבודה ,הרי שלכל ה  lJובד' D

היחידה והמוסד האקדמי ,לחברי הסגל יש חופש פעולה לחקור,

חשוב מאוד שהאנשי  Dשמטביב  Dיהיו "שחקני צוות" ,כאלו

לפרסם ולהביע דעה  .מסיבות אלו חברי הסגל האקדמי מזוהים

שנ  lJי  Dל  lJבוד  lJמ  Dושתורמ'  Dו  lJוזרי  Dל  lJמיתיה  Dב  lJבודה.

בציבור הרחב כקבוצה נבחרת ,אינטלקטואלית ונאורה ,שאמורה
לחקור ולהביע את האמת שבליבה ללא מורא וללא משוא פנים.

 lJובדי  Dאינ  Dמ  lJונייני  Dל  lJבוד  DlJאנש'  Dשאינ  Dנ  lJימ' D
באופן אישי או שה " Dשחקני טולו"

-

שאינ  Dמ  lJורבי  Dבחיי

המחלקה שבה ה  lJ Dובדי  ,Dאינ  Dתורמ'  Dלאנש'  Dהאחרי D

בהקשר זה ,חלק מה"טיפים" שמוצגים על ידי המחברת במאמ,ר

במחלקה ואינ  Dמתקשר'  DlJ Dהאחרי  Dבהיבטי  Dמקצו D"lJ

שמים ללעג את המהות ואת הייעוד של איש הסגל האקדמי  .אנו

וחברתיי  .Dבמיל'  Dאחרות ,לאיכות יחטי האנוש של  lJובד יש

למדים מהמאמר ,שחבר הסגל הצעיר והחדש נדרש למידה לא

השפ  lJה מכר  lJת  lJל תפקודו ב  lJבודה ו  lJל קיודמו המקצו ' lJ
בכל מקו  lJ Dבודה ולאו דווקא באוניברטיטה ,ול  lJתי D

מועטה של התרפסות וביטול עצמי בפני חברי הסגל הבכירים,

קרובות השפ  lJה זו נדולה יותר מאשר זו של יכולותיו

כדי לפלס את דרכו לקבלת קביעות וקידום .האם אצל חברי הסגל

וכישוריו המקצו  .D"lJכל אחד מהקורא'  Dשלנו ,א  Dיבחן

האקדמי המטרות של קבלת קביעות וקידום צריכות לקדש את כל

את הקורות של אנש'  Dשהוא מכיר במקומות  lJבודת D

האמצעים? לאור השתיקה וההתבטלות המוצגות במאמ,ר האם

השוני  ,Dיוכל לה  lJיד שאלה שהתקדמו מהר יותר מאחר' , D
ה  Dאות  lJ Dובדי  Dשטיפחו יחטי  Dקולניאל"  DlJ Dהאנשי D

המשך מתן קביעות לחברי הסגל הוא מוסרי מבחינה ציבורית?

האחר'  Dבטביבת ה  lJבודה שלה . D

האם לא הגיע הזמן לשקיפות הפרוטוקולים של ועדות הקידום

מה שאולי לא ראוי במאמר ,ובכך צודק פרופ' חיי D

והקביעות ,כדי לסלק את המעטה שמאחוריו יכולים להסתתר

שיקולים לא מקצועיים ולא אתיים בהחלטות? הטענה הרווחת היא
כי חברי הוועדות עלולים להיחשף ללחצים חיצוניים ,אשר בחסות
השקיפות והאנונימיות הנהוגים כיום הם מוגנים מפניהם  .טענה

בביקורתו ,הוא הצנת ההתנהנות הקולניאלית כמכוונת אך
ורק או ב  lJיקר להשנת קידו  Dאקדמי  .התנהנות המוכוונת
 lJל ידי מטרות של רווח אישי אכן נתפטת באופן שלילי
כאופורטוניטטית .אין טפק שהמאמר היה צריך להדניש

את החשיבות הקריטית של ה התנה נות הקולנ'אלית בראש
ובראשונה לש  Dיצירת אווירה חיובית נ  lJימה ומו  lJילה ,וזאת,
כאמור ,בכל מקו  lJ Dבודה ובכל טביבה חברתית שבה
מתפקד האד .Dקיוד  Dאישי ,א  Dמתרחש ,הוא תוצאת לוואי
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פרופ' רחמן חיי  ,Dהפקולטה להנדטת חומר' D

ע) ה  Jilה ן רשות ההוראה  -המטלול האקדמ' המכללה למינהל

משנית למטרה זו.
כשמח לשמו  lJד  lJות של קוראים כוספים ב  lJכייו זה וכפרסמו
בחוברת הבאה של "  lJל הגובה".

