
 הגג בדירת שיחה שעות ארבע תום
 אוריאל פרום׳ אביב, תל בצפון שלו

 המשקיף בגג סיור לנו עורך רייכמן
 מכאן לראות אפשר בהיר "ביום העיר. כל על
מצ בהמשך אומר. הוא ושומרון", יהודה את
 תל אוניברסיטת של המבנים על רייכמן ביע

הקר את לראות אפשר "ומכאן ומכריז: אביב,
 בשיחה ושוב שוב חוזר "קרטל" המונח טל".

 - לאוניברסיטאות התייחסות בכל רייכמן עם
החי שר אחר. במונח להסתפק מוכן אינו והוא
 בעצמו הזה במונח השתמש בנט נפתלי נוך

בי וחטף האקדמית הלימודים שנת בתחילת
 לשמוע מאוד נהנה היה שהוא נראה אך קורת,

רייכמן. של דבריו את
 לא השניים מסוימת: פליאה מעורר זה

 פוליטיות, עולם השקפות אותן את חולקים
מכ שהם מה על ביקורתית דעה להם יש אך
המו המשפטיזציה או הפקידים, שלטון נים

 מפריע זה לרייכמן בישראל. החיים של גזמת
 המוות את לו עושה האקדמי שהממסד משום

הרצ הבינתחומי שהמרכז עד שנה, 25 כבר
להע אישור קיבל עומד הוא שבראשו ליה
 בסיום וכעת, שני תואר אקדמיים, תארים ניק

 מגיע בנט שלישי. תואר גם ארוך, מאבק
 לתפישתו יותר שקשור לגמרי, אחר ממקום

החי שר פעל האחרונה בתקופה הביטחונית.
 ואת הבינתחומי המרכז את לקדם כדי נוך

 מה שלישי, תואר להענקת הנכסף האישור
הראשו הפרטית לאוניברסיטה אותו שהפך

 ב״שבירת מתגאה שהוא תוך בישראל, נה
האוניברסיטאות". קרטל
ומסכי נפגשים השניים בו המקום זה אז
 אפשרית: ממשק נקודת עוד להם ויש מים.

 הרואים ויש ישראל, בפרס זכה לא רייכמן
 הבינתחומי; הקמת על הזה לפרס ראוי בו

 לו יש אך הזוכים, את בעצמו בוחר לא בנט
קי רייכמן בינתיים, בבחירות. מסוים משקל

 להשכלה מהמועצה האחרון בנובמבר בל
 על פרם עומד, בנט שבראשה (מל״ג), גבוהה

 הנה חגיגי. בטקס הגבוהה להשכלה תרומתו
 מרוצה מאוד היה בנט שבגללה סיבה עוד

פקי על להגיד לרייכמן שיש מה את לשמוע
רו שרייכמן מתברר פוליטיקאים: ועל דים
 המר, מזבולון לאחרונים. הערכה יותר חש

 - בנט ועד פירון ושי סער גדעון דרך
 על להגיד טובות מלים בעיקר יש לרייכמן

 החינוך משרד בראש שעמדו הפוליטיקאים
הסי כל כנגד הבינתחומי של לקידומו ופעלו
האקדמי. הממסד כנגד ובעיקר כויים,
 של ההצלחה בסיפור מפתח נקודת וזו
 הממסד - האויב את לזהות והבינתחומי: רייכמן

 ואת ברית בני לזהות חשוב, פחות ולא האקדמי,
 יחסים מערכת אתו ולנהל לך לסייע שיכול מי

 למאבק. שותפים לרתום יכולת לו ויש טובה.
 החדישים הבניינים רשימת כך על תעיד

התור של שמותיהם את הנושאים בבינתחומי
 שרי לאודר, רון עופר, סמי אדלסון, שלדון מים:

 רק־ משפחת ריץ׳, מארק איבצ׳ר, ברוך אריסון,
 שגייס בעצמו מעיד רייכמן טיומקין. אבי נאטי,
 מאז שונים מתורמים דולר מיליון 300ל- קרוב

הבינתחומי. הקמת
שמו הוא הבינתחומי של הגדול הפרדוקס

 כזה כאאוטסיידר, דרכו את שהחל אקדמי סד
 התקבלו שלא לאנשים הזדמנות שנותן

 למוסד נרדף לשם נהפך לאוניברסיטאות,
 לאוניברסיטה בעצמו שנהפך עד אליטיסטי,

 לו, קוראים הבין־טחונים", "המרכז פרטית.
 בו, לומדים עשירים שילדי כך על לרמז כדי

 בגלל לעצמם זה את להרשות שיכולים כאלה
 אלף 40בכ- שמתחיל הגבוה הלימוד שכר
מתק בתארים יותר הרבה ועולה בשנה, שקל

 בנדיבות, הם אף מתוגמלים המרצים דמים.
הוא הבינתחומי אם השאלה את מעורר וזה
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 הבין־טחונים? "מרכז
 התשובה אנחנו

האקדמית" לנפיחות
 השנה שנהפך הרצליה, הבינתחומי המרכז מייסד רייכמן, אוריאל פרוס'

 שהאוניברסיטאות בטוח בישראל, הראשונה הפרטית לאוניברסיטה
 אקדמי צוהר פתח עומד הוא שבראשו המוסד ושדווקא נגדו, קרטל עשו

 מבחינתי, אבל חרושת, בית שזה אומרים "אתם החלשות. לשכבות
העתיד" מנהיגות את מכשירים אנחנו

דטל וליאור פרץ סמי מאת
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 הבינתחומ והמרכז למעלה) רייכמן(מימין אוריאל פרוס׳
 הציבור" רוב בפני סגורה היתה "האקדמיה הרצליה.
דטל וליאור וקנין עופר צילומים:
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 שאומרים צבועים "יש
 העשירים, בשביל רק שאנחנו

 תציע לא שהמדינה למה אז
 סטודנטים לסבסד שבמקום

 תעניק היא באוניברסיטאות
 יחליטו והם ואוצ׳ר, להם

 ללמוד? רוצים הם איפה
 לכל לתת למשל אפשר

 לשנת שקל אלף 20 סטודנט
 מיליון 800 יוצא זה - לימוד
 לעומת כלום וזה שקל,

הגבוהה" ההשכלה תקציב

 בגלל לא אם בחיים. להצלחה מבטיח שער
הנטוורקינג. בגלל אולי אז עצמם, הלימודים

 בקיץ שחגג רייכמן, את שואלים כשאנחנו
ביש להצליח יכול אחד כל אם ,76 האחרון

 אז אבל שלא", "ברור מיד עונה הוא ראל,
בעי הצלחה בכלל ואת "מה ומשיב: משתהה

 להיות יכולים שלך שהחיים חושב אני ניכם?
 TheMarkerf שמישהו בלי ומוצלחים מלאים
 משהו". עליך יכתוב

בבקשה. תסביר
 אם שואלים שכשאתם מניח "אני רייכמן:

להצ מתכוונים אתם להצליח, יכול אחד כל
 תמיד לא הצלחה בעיני אבל כלכלית, לחה

 היא השאלה שלכם. הסיקור בתחומי נמדדת
כשא שלך. החיים עם לעשות רוצה אתה מה
הצל זו אז מוצלחת בצורה ילדים מגדל תה
 גם זו ונתינה חסד של חיים לך כשיש חה,

 ותורמים במוסד שעובדים אנשים יש הצלחה.
 איך יודע לא אחד אף אבל המדינה, לביטחון
 מדברים אנשים עשו. הם ומה להם קוראים

 אני אבל וכסף, כוח של כביטוי הצלחה על
 מהי לקבוע יכול אחד כל נכון. שזה חושב לא

 יעבור שהוא המסלול אם עבורו, הצלחה
 על ישפיע הוא וכיצד משמעותי יהיה בחייו

 שמסביבו". והקהילה החברה
 חרושת בית בעצם הוא שהקמת הספר בית

 חברתי מעמד עם אנשים שמוציא
ונטוורקינג.

לדע אבל חרושת, בית שזה אומרים "אתם
 העתיד מנהיגות את שמכשיר במוסד מדובר תי

 ויגשימו שיצליחו כדי הישראלית, החברה של
 אחריות של תחושה מתוך גם אבל עצמם, את

 כל במשך אותי שמלווה התחושה - לאומית
מילדות. כבר חיי,

וג אביב בתל המדינה קום לפני "נולדתי
 אתה הזה במקום הגג. על כביסה בחדר רנו

 הביטחוני המצב על השיחות כל את שומע
 אליך. חודרים האלה הסיפורים השואה. ועל
 מסיוטים בעצמי מתעורר שהייתי זוכר אני
 בשנה יסודי ספר לבית הלכתי הנאצים. על

 וההמשכיות ישראל, לתקומת הראשונה
 את ליוו הציוני לחזון והמחויבות היהודית
 טבעי, באופן דורי. בני ושל שלי הילדות
 לצנחנים, התגייסתי להתגייס הזמן כשהגיע
 במלחמות, לחמתי ,890 בגדוד קצין והייתי

במ נושאים שאנחנו לגמרי לנו ברור והיה
שנק הזה הפלא של ועתידו לקיומו חויבות

 הדומיננטי הגורם זה היהודים. מדינת רא
 בית שהקמתי אומרים אתם אז שלי. בחיים

 הוא בו מהותי חלק אבל לציונים, חרושת
 מנהיגות את להכשיר שצריך שלי האמונה
 תחושה מתוך הישראלית החברה של העתיד

44 לאומית״. אחריות של






