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 פוליטית. מפלגה של המוחלטת שליטתה
★ ★ ★

החזקה היד חורגין:
 ה־ האוניברסיטה של הקמתה צם **

 אך מובהק. פוליטי מעשה היה דתית
מ חלמו לא המפלגה־הדתית־לאומית ראשי
 בקלות לידיהם תיפול שהאוניברסיטה עולם

 מסיבות המוסד את הקימו הם רבה. כה
לגמרי. אחרות
 את שהקימו המזרחי, מעסקני אחד לכל

 סיבות היו שנים, שבע לפני האוניברסיטה
 חלקם בישראל. זה מוסד להקמת משלו
ה לגמרי. עסקיות מסיבות בהקמתה תמך

 היהודית למגבית שהצטרף לאחר מזרחי,
 להפסיק נאלץ בארצות־הברית, המאוחדת

 מיליון תמורת שלו, הפרטית המגבית את
 ניהול המגבית. לו שהפרישה לשנה דולר

 ״מטרה של במקרה רק הותר פרטית מגבית
 צפה העסקנים של עיניהם לנגד מיוחדת״.

 אידיאלית. מיוחדת כמטרה האוניברסיטה
 לסי נכנם, קיומה, שנות במשך ואמנם,
 שנאספו מהכספים, שליש זהירה, הערכה
המפלגה. לקופת בארצות־הברית עבורה

 של אחר חלק בפני עמדה אחרת מטרה
 היה הימים באותם בארצות־הברית. המפלגה

 חורגין. פנחס דר׳ הרב שם המזרחי נשיא
 נשיא־ האיש היה תקופה שבאותה למרות

 בדברים להתערב היסס לא בלבד, כבוד
 המפלגה, בפעולות בעיניו חן מצאו שלא

שהת הצעירים, המפלגה אנשי ולשנותם.
 היד ובעל הקשיש נשיא־הכבוד של נהגותו
 דרך חיפשו בעיניהם, חן נשאה לא החזקה

 אחר, לתפקיד־כבוד להעבירו מעולו, להיפטר
ה לפעולותיהם. להפריע דרך ימצא לא בו

חלום שהיתר, אוניברסיטה, להקים הצעה

 אנשי שתרומות חורגין: של נוספת כוונה
 יגיעו שלא במידה בארצות־הברית, המזרחי
 לכן בארץ. למפלגה יסתננו לא למגבית,

האוני את להקים החל ארצה, בעצמו עלה
ברסיטה.

 עד האיש הראה הראשון בצעדו כבר
 את המפלגה. באנשי אימון נותן אינו כמה

 לחברה לא מסר האוניברסיטה מבני הקמת
לחב אלא הבונה, המזרחי, של הקבלנית

דווקא. רסקו רת
★ ★ ★

והכנות הפגים פרישת
 שחששו המנגנון, אנשי של לחצם ד ^

 גם כאן נמשך. הצפוי, הרווח מהפסד
 בלתי־צפוי מכיוון נוסף, לחץ לעזרתם בא

בירושלים. העברית האוניברסיטה לגמרי:
תקו באותה לחמו זו אוניברסיטה ראשי

 המונופולין שמירת על חירוף מלחמת פה
 איש הגבוה. החינוך שטחי בכל שלהם

 דאז, שר־החינוך דינור, בן־ציון אמונם,
אוני כל לחסל ניסה ליבו, בכל בהם תמך

תקופה. באותה לקום שניסתה ברסיטה
ו עזרה תמיכה, לקבל שניסה חורגין,

מ לבסוף נואש ירושלים, מאנשי הדרכה
 המפלגה תמיכת את לקבל נאלץ זו, תקוותו
 אותו המחיר בר־אילן. ענייני בכל ואנשיה

 כללית פלישה החלה ביותר. יקר היה שילם
 מי כל לאוניברסיטה. המפלגה אנשי של

 הכניס במפלגה, רגל או יד לו שהיתר,
חסדו. אנשי את לאוניברסיטה

 אונטרמן, איסר הרב הכנים למשל, כך,
 ברוך בנו את תל־אביב, של הראשי רבה

 יורשו האדמיניסטרטיבי. המזכיר לתפקיד
 בארצות- המזרחי נשיא בתפקיד חורגין של

בנו, את שלח גלמן, לייב אריה הברית,

כשהוא בתמונה (הנראה קורצווייל ברוך לספרות, הפרופסור ניסה ^917^ "1*1
!111 י ־■1 התארים), הענקת בסקס המוסד מבוגרות אחת של ידה את לוחץ 11/

 אלה שינויים המוסד. לרמת כהכרחיים הנראים המדעיים הסזןרים את באוניברסיטה להנהיג
ממנו. להיפטר החליטו האדמיניסטרציה ואנשי למוסד, כספיות'ניכרות להוצאות גורמים יהיו

 להשיג הכושר את בידו איחד חורגין סיטר״
 בסגל- לשליטה המדעי הידע ואת כספים

 יורש אחר לחפש החלו כשנפטר, המרצים.
ה רוב הדתי־היהודי. העולם בכל מתאים
 ועד־הנא־ על־ידי נפסלו המתאימות הצעות
 של מנאמניו ברובו מורכב שהיה מנים,
 היה עצמו שהוא שפירא, חיים משה השר

 ברובן נבעו הפסילות שלו. יושב־הראש
 המועמדים שהשמיעו דברי־ביקורת בגלל

 הדתית־ המפלגה נגד שונות בהזדמנויות
לאומית.

 לנהוג שיוכל האיש נמצא משלא לבסוף,
פרו דוגמת או בבר־אילן, חורגין דוגמת
הירושל־ באוניברסיטה מזר בנימין פסור

 היה שלא תפקיד, יצרו ראשון כשלב כזו.
אוניבר בשום קיים ואיננו כה, עד קיים
 הכללי המנהל בר־סלע, משה בעולם. סיטה

 מנגנוניים בקשיים שנתקל משרד־הסעד, של
ב מהקואליציה המפלגה־הדתית יציאת עם

 ״מנהל של המוזר לתפקיד מונה שעתו,
המש האוניברסיטה. של אדמיניסטרטיבי״

 פוליט־ לשמש המינוי: של האמיתית מעות
המוסד. של דתי־מפלגתי רוק

במל עסוק שהיה קורצווייל, ברוך דר׳
 לבו את תחילה נתן לא המדעיות, חמותיו
 בר־ של בלחצו כך, בר־סלע. של למעשיו

 שהכיל פנימי, בטאון הופעת נמנעה סלע
פה ״ניבול קיצוניים סטודנטים כמה לדעת

כ להם נראתה עצמו, חורגין של ישן
פתרון.

 האמין אידיאליסט, שהיה עצמו, חורגין
 בדרך רק בארץ הדת את להשריש שניתן

 ולא כללית, דתית אינטליגנציה חינוך של
 שאף הוא בלבד. תלמידי־ישיבות בעזרת

 של מדעי מוסד תהיה שהאוניברסיטה לכך
תל בה שילמדו התנגד אף בתחילה ממש.
אמר. בישיבות,״ בזה ״שיעסקו מוד:

* נטויה בזרוע
 גדול שחלק האוניברסיטה, תלמידי על לט

כלל, דתי אינו ואף מפלגתי, אינו מהם

 דב משה לכימיה. מדריך להיות נחמיה,
 המפלגה־ ונציג קדישא חברה ראש מגיד,

ש דאג תל־אביב, בעיריית הדתית־לאומית
 כמזכירה בעבודה שם תסודר דינה, בתו,

מזכי גם האקדמאית. במזכירות ראשית
רובינ אליעזר שפירא, חיים משה של רו

 ביחסי־הציבור מקום לתפוס ניסה שטיין,
עבו מספר עבורה עשה האוניברסיטה, של

לפוליטיקה. חזר מהרה, עד אך דות,
המז במרכז הנקיון על האחראי אפילו

 מקום באוניברסיטה לו מצא גלאט, צבי רחי,
המוסד. משק על לאחראי הפך בו, להתגדר
המפ אנשי של זו כללית חדירה אולם

 שלט חורגין להם. הועילה לא למוסד לגה
 בענייני להתערב לאיש נתן לא קשה, ביד

 שי־ לפי מינה האקדמאי הסגל את המוסד.
 הנערצים האישים עם בהתייעצות קול־דעתו,

 שמואל את מינה למשל, כך, בישראל. עליו
 וכיו־ בתלמוד ראשי כמרצה ביאלובלוצקי

 הסופר של המלצתו על־פי הסנאט, שב־ראש
 אותו המלצת פי על עגנון. שמואל־יוסף

 המורה את גם לאוניברסיטה הזמין סופר
 דר׳ בחיפה, הריאלי בבית־הספר לספרות

קורצוזייל. ברוך
^ ^ ^
באץ־ברירה יורש :קודצוויי?

 תקופה באותה כבר שהיה ח־צווייל, ך*
בישראל, הספרות בביקורת שם־דבר /\
וה הקשים האנשים כאחד ידוע היה י

 פרט פסל, הוא זה. בשטח ביותר מחמירים
הישרא הספרות כל את עגנון, לשי
ו כדליטנטית ראה אותה הצעירה, לית

הספ אנשי בין והיה כושר־ביטוי, חסרת
התיאטרון. אנשי בין גמזו שהיה מה רות

 בגלל גם לשם־דבר גם הפך קורצווייל
 יריביו בתלמידיו, נוהג היה בה הקשה היד
 הספרותית. הביקורת בשטח שותפיו ואף

 מרצי■ סירבו בגללה הסיבות אהת היתר, זו
 המומחה, את להזמין בירושלים הספרות

 שלו הדוקטוראט את שעשה מוראביה, יליד
באוניברסיטה. מרצה להיות בגרמניה,
לבר־אילן. האיש את הזמין חורגין

 החל שנתיים, לפני חורגין, של מותו עם
באוניבר־ השלטון על מרוץ־השדים מחדש

 נשיא של הפונקציה את לפצל הוחלט מית,
 אוסף הנשיא, לתפקיד לשניים. האוניברסיטה

פרו לוקשטיין, חיים יוסף נבחר הכספים,
 בארצות־ המזרחי איש לסוציולוגיה, פסור

 חדשים שלושה לשהות שהסכים הברית,
בארץ. באוניברסיטה בשנה

 בר״ טוביה דר׳ נבחר למנהל־כללי־בפועל
 שמו (שעל ברלין מאיר הרב של בנו אילן,

 האוניברסיטה). נקראה בר־אילן, העברי,
 אך לבריות, נוח אדם בר־אילן, טוביה

 בענייני ממשית לשליטה הקשור בכל חלש
 הכללי. הניהול את למעשה איבד המוסד,

 ביא- היה שיזשב־ראש־הסנאט זמן כל אך
 בר־ לוקשטיין, הסתדרו הנוח, לובלוצקי

 ענייני את ניהלו ביניהם, וביאלובלוצקי אילן
המפלגה. ותכתיבי הדת צרכי לפי המקום

ברירה. היתד, לא ביאלובלוצקי, כשנפטר
 הסנאט. ליו״ר נבחר קורצווייל ברוך דר׳

★ ★ ★
ה״רבכצ׳ייןים״ קובעים מה ~־ ~~

 האוניברסיטה מנהלי של לדעתם *־״ניגוד
 ה־ לכל קורצווייל הבהיר למינויו, דד—ח

 המדעית טובתו עומדת שלעיניו מעוניינים,
ל מרצים למנות החל הוא המוסד. של

ה כשרם פי על במוסד בכירים תפקידים
 דרישות פי על ולא המוסד, וצרכי מדעי

שלה. הגזבר בידי המווסת והתקציב המפלגה
ה שבה באוניברסיטה, המדעית האווירה

 בידיעה חייב מתמטיקה, ללמוד ד,מבקש
 יותר זזופשיה נעשתה בתלמוד, מינימלית

להש השייך מדע המקרא, ביקורת ויותר.
 לדעת האיסור תכלית האסור הכללית, כלה

ב חשוב למקצוע הפך האדוקים, הדתיים
 למוסד הצטרפו לא־דתיים אנשים מוסד.

הסטו שציבור ולמרות וגובר, הולך במספר
 דתיים מבנות בעיקרו מורכב היה דנטים

 באוניברסיטא״, ״ללמוד ושלחון שהתעשרו
 וגם המניין, מן מדעי למוסד המקום הפך

 בחלק בו, הכירה גבוהה להשכלה המועצה
מתאימה. מדעית רמה כבעל המקצועות, מן

 החלו המפלגה־הדתית־לאומית אנשי אך
 האוניברסיטה, בכספי לשליטתם חוששים

בתחומה. הנעשה ובכל
שואה למניעת צעדים לנקוט החלו הם

 גם כך ).1240 הזה (העולם פורנוגראפי
 דר׳ לפסיכולוגיה, המרצד, מהמוסד סולק

ש אחרי ),1254 הזה (העולם פואה אוריאל
הפרטיים. חייו את צינזרה המוסד הנהלת
 להשתלטותו שהפריע הראשי, הגורם אך

ה יושב־ראש היה בר־סלע, של המלאה
 לגבור ניסה בר־סלע קורצווייל. ברוך סנאט,
 רצונו על הודיע הסנאט, בתוך עליו

 מצי־ הודיע קורצוזייל הסנאט. כחבר להיכנס
 לו ואין אדמיניסטרטור, הוא שבר־סלע דו

 הרוחניים לחיים הדואג במוסד לעשות מה
 עוז, בכל פרץ הסכסוך האוניברסיטה. של

 הלוחמים קורצווייל, של אנשיו דרך הגיע
העתונות. אל המדעית, לחרות

 חיים משה שר־הפנים, את הרגיז הדבר
 את סוף־סוף לחסל החליט והוא שפירא,

 מספר את להכפיל התחבולה: קורצווייל.
 אנשי" את לתוכו להכניס הסנאט, חברי

שלומו.
ה עור את שפירא האריה לבש לכן
 בה לישיבה, קורצודייל את הזמין כבש,

 לא ש״רבנצ׳יקים לספרות המרצה הכריז
 בנאום שפירא, לעשות.״ מה כאן יקבעו
ה קורצווייל את הרגיע לחלוטין, מתון
 להכניס בכוזנתו שאין לו הבטיח זועם,

 רק ביקש לדבריו, לסינאט. ״עסקנצ׳יקים״
 באוניברסיטה הקיים לזה המצב את להתאים

 אחוז עשרים בסינאט לשתף בירושלים,
 תואר קיבלו שטרם האקדמאי, הסגל מאנשי

 בפח, נפל התמים קורצווייל הפרופסור.
להצעתו. הסכים לשפירא, האמין

ב קורצזדייל נוכח אחדים ימים כעבור
 הסינאט הכפלת את למנוע ניסה משנהו.
 גם התכונן שפירא אך התפטרותו. על־ידי
ל הסגל, רוב שהם לאנשיו, הורה לזאת,

 את לרשת המועמד כזאת. התפטרות קבל
ימר. משה לפיזיקה הפרופסור תפקידו:

 המפלגה שלטון את יותר עוד לבצר כדי
 דר׳ הסעד, לשר השבוע ראשיה הציעו
 התפקיד את עצמו על לקבל בורג, יוסף

חורגין. בידי שהיה כפי הכפול,
 תסתום תתקבל, אם בורג, של בחירתו

 כמוסד האוניברסיטה על הגולל את סופית
 עתה ברורה בלעדיה גם אולם חופשי. מדעי

לחלוטין. זו באוניברסיטה המפלגה שליטת
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