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איגרת כסלו תשע"א

אם כן, גם להוראה במוסדות להשכלה גבוהה תפקיד חברתי 

חשוב.

על  ההנחה  לדעתי  השן?  במגדל  ההסתגרות  היכן  כך,  אם 

מכל  יותר  תורמת  האקדמית  המערכת  שגויה.  קיומו 

לביטחון  לחברה,  לתרבות,  למצוינות,  במדינה  אחר  מגזר 

של  הרבדים  בכל  ומעורבת  מעורה  והיא  לכלכלה,  וגם 

תוססת  אקדמיה  של  קיומה  רק  כן  על  אשר  המדינה.  חיי 

יבטיח את  המתגמלת ומקצה תמריצים למחקר ולמצוינות 

עוד  של  פיתוחם  תבטיח  באקדמיה  תמיכה  רק  עתידנו. 

ננוטכנולוגיה,  כגון  בתחומים  בפתח  הניצבים  חידושים 

ותרופות  רפואה  אביזרי  חינוך,  עזרי  חלופיות,  אנרגיות 

ועוד.

יתרחש  לא  מאליו,  כמובן  ספורות  שנים  בעוד  שייראה  מה 

המעשה  בעולם  להשתתף  האקדמיה  תמשיך  אם  אלא 

להעמיק  ואף  כיום  עושה  שהיא  כפי  ולתרום  הישראלי 

עשייתה. היא תוכל לעשות זאת רק אם תהיה הכרה ציבורית 

תקצוב שתיתן  במדיניות  ובתרומתה שתתבטא  במעורבותה 

עדיפות להשכלה ולאקדמיה.

התקצוב  של  הכאוב  בנושא  להרחיב  שלא  במתכוון  בחרתי 

למען  לעשות  צריכה  המדינה  "מה   - או  והקיצוצים  הנמוך 

למען  האקדמיה  עושה  ב"מה  להתרכז  בחרתי  האקדמיה". 

המדינה" דווקא.

ללא "מגדלי שן" וללא גינונים של טקס היא תורמת למדינה 

לאין שיעור, והיא בבחינת מנוף לשגשוגה.

ביום האקדמיה  מועצת  החליטה  דופן  יוצא  בצעד 

בגילוי  לצאת   )2010 באוגוסט   18( תש"ע  באלול  ח' 

לחץ  הפעלת  בדבר  שהיו  פרסומים  בעקבות  פומבי  דעת 

דעה  הבעות  בשל  האוניברסיטאות  הנהלות  על  ואיומים 

של חברי סגל.

מועצת האקדמיה ביקשה להדגיש כי יש לשמור מכל משמר 

על עצמאותם של המוסדות האקדמיים במדינה דמוקרטית, 

וזרה  חיצונית  התערבות  ניסיונות  עם  להשלים  אין  ולפיכך 

במינויים של חברי הסגל, בתכניות הלימודים ובדרך הוראתם. 

וזה לשון הפרסום:

הגנה על החופש האקדמי

גילוי דעת - לעניין מינויים אקדמיים ותכניות לימודים אקדמיות

בימים אלה רואה מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לנכון להדגיש את תקפותם וחשיבותם של עיקרים אלה:

ומצוינותו  האקדמיים  כישוריו  בסיס  על  ורק  אך  הוא  גבוהה  להשכלה  במוסד  אקדמית  במשרה  לכהונה  אדם  של  מינויו  ק 

המחקרית.

רק שיקולים אקדמיים ינחו את מבנה תכנית הלימודים של מוסד להשכלה גבוהה ורשימת הקורסים הנלמדים בו. נושא זה  ק 

הוא באחריותה הבלעדית של ההנהלה האקדמית של אותו מוסד, הפועלת במסגרת מדיניותה של המועצה להשכלה גבוהה.

חבר)ת( סגל אקדמי שניתנה לו )לה( האחריות על קורס אקדמי במסגרת תכנית הלימודים של מוסד להשכלה גבוהה הוא 

)היא( הקובע)ת( הבלבדי)ת( של דרך הוראת הנושא הנלמד ושל החומרים והאסמכתאות שהוראה זו נשענת עליהם.

ככלל, חזקה על חברי הסגל במוסדות להשכלה גבוהה שהם עושים את מלאכתם נאמנה, כל איש ואישה בתחום אחריותו)ה(  ק 

האקדמית.

גבוהה  להשכלה  המוסדות  של  בעצמאותם  ופוגע  פסול  הוא  אלה  עיקרים  על  לערער  ניסיון  כל 
וביכולתם למלא את שליחותם האקדמית והלאומית.


