
 

 

 2020ספטמבר 

 עקרונות -השכלה גבוהה

 

  ערכיה האינטרינזיים של ההשכלה הגבוהה

של היחיד  חשיבה מקורית ומעמיקהמקדמת השכלה גבוהה אוטונומית מערכת  •

המחויבת לאפשר מתקדמת בכול תחומי הדעת. חברה אנושית  ושל החברה

לא  - להבטיח אוטונומיה כזו. בלעדיה מחויבתלחבריה לפתח את אישיותם כחפצם 

כבוד האדם ועל האפשרות לצמיחה אישית, שוויון בוססת על תיכון דמוקרטיה המ

ייתכנו התפתחות מדעית, של חבריה ולא  ההזדמנויות ומיצוי השאיפות והיכולות

 ית.טכנולוגית, כלכלית, בריאותית וחברת

)בצד שימורו, טיפוחו  ויצירתו חיפוש ידע חדשלבחינה המתמדת של ידע קיים,  •

, בבחינת המימוש של ערך האדם זינוהפצתו של ידע קיים( יש ערך אינטרי

התועלת המעשית הנובעת , ולכן אין הוא צריך לעמוד בנטל של הוכחת ותבוניותו

חופש שדוחה כול  - . זאת עוד, אין כמו חופש המחקר המתקיים באקדמיהממנו

כדי , לחוקרים את תחומי המחקר, נושאי המחקר ושאלות  המחקרניסיון להכתיב 

את התוצאות המחקריות הטובות ביותר, את קיימא -לאורך זמן ובאופן ברלהבטיח 

 תועלת לחברה.  ערך והאת מירב ה - ההתקדמות המדעית, וממילא 

של מערכת ההשכלה הגבוהה היא ייצור ידע חדש, מוכוון על  מאפיין מהותי ומרכזי •

חיפוש האמת. חיפוש האמת מחייב רוח אדם חופשית, עצמאית סקרנות וידי 

חיפוש האמת מצריך נכונות מתמדת לבחון רעיונות חדשים ובלתי  וביקורתית.

מקובלים, ולאתגר את המובן מאליו, לרבות הנחות יסוד של תחומי הדעת 

, להגשמה מלאה אין בלתו ואין זולתו, למצוינות אקדמית זהו המפתח,הקיימים. 

לאורך וליכולת של מערכת ההשכלה הגבוהה לתרום  של ערכה הפנימי לחברה,

המדעי, וקל לחברה ולכלכלה, בפרט בעידן כלכלת הידע. קידוש הקונצנזוס זמן 

 הוא לרועץ לתעוזה מחקרית. וחומר, הקונצנזוס הפוליטי 

 

 תרטידמוקתפקידה בחברה הטרינזיים של ההשכלה הגבוהה ונערכיה האי

בין אם  –מאפיין זה של חיפוש האמת מוביל לכך שמערכת השכלה גבוהה  •

נדרשת  –ליברליות ובין אם בכל מבנה אחר של דמוקרטיה -בדמוקרטיה חוקתית

דפוסי קבלת ההחלטות רובניים מרוחק מה אוטונומי תקיים במרחב עצמאילה

 הסכמה חברתית. המבוססות על וממגמות 

אשר  רות אחרותרה אוטונומית, יחד עם ספ  מערכת השכלה גבוהה, כספ   •

כמו התקשורת, התרבות והאמנות וארגוני  -האוטונומיה היא רכיב מרכזי במהותן 

ייצור ושימוש היא נדבך חיוני בדמוקרטיה, המבטיחה זירה ל -החברה האזרחית 

משמעות במערכת -בשל כך, היא רכיב רבידע מעמיק, מתחדש וביקורתי. ב



 

 

נדרשת לשגשוג הדמוקרטיה. הנה האיזונים והריסונים המתקיימת בחברה ו

כח  כלפי ידע או מידע המונחים על ידימאזן ומרסן  ביקורתי, כגורםתפקודה 

 מחייב אקדמיה עצמאית וביקורתית. שלטוני, כלכלי או חברתי 

להכביד עליו משום שהאמת עלולה  מהלכים שמבקשים לדכא את חיפוש האמת או •

חייבים להידחות  להיות בלתי נוחה, מביכה, ואף פוגענית, ביחס לעבר ולהווה שלנו

בדיוק  . זאת,דמוקרטיים-לאמאפיינים משטרים אפיינו ולה אמהלכים שכעל הסף. 

. דווקא משום ותפקידו הדמוקרטי האקדמי מהות המחקרבשל הניגוד בינם לבין 

ריץ את החשיבה הביקורתית, יש להגן מוסדית ומערכתית, באופן העניין שיש להמ

נחוש ונחרץ, על החופש האקדמי. ובכלל זה, לגבות את הזכות לבטא דעות שמחוץ 

בעתות בהן האקדמיה  ,אולי בעיקרו ,ת גםימוסד ומיהנאוטוולקיים  לקונצנזוס

 ת חברתיים.וגורמי שלטון וכוחמותקפת על ידי 

 וחיוניותו בעבורתפקידה של מערכת ההשכלה הגבוהה בחתירה לאמת  •

החתירה הדמוקרטיה מתחזקים בעידן שבו המידע והידע עוברים פרגמנטציה. 

לאמת, שהיא תמיד מטרה נעלה, מקבלת חשיבות יתר במציאות שבה מופצים 

אמתות , וכלכליים , טכנולוגיים,ובאמצעות מערכים מוסדיים ,באופן סיטוני

בידע שימוש ל ביחסזילות  של נוצרת אווירה  . עקב כךרנטיביות ושקריםאלט

בעידן שבו מיוחד  האקדמיה זקוקה לחיזוק. שימוש מכוון בשקרב, כמו גם ובהפצתו

מול גם היא זקוקה לחיזוק בספק.  והמומחיות מוטלים האובייקטיביות של הידע 

דווקא כלה הגבוהה מערכת ההשמתייחסים בעוינות לסנטימנטים פופוליסטיים ה

הנאמנות שלה לחקר אמת, בלי קשר למידת הפופולריות של האמת, בשל 

. מסיבה זו, גורמים פופוליסטיים הפונקציה הביקורתית שהיא אמורה למלאו

כמעוז של אליטה או  , לעיתים תכופות באופן מגמתי או שקרי,מציגים אותה

 .הגמוניה ישנה שפועלת לטובת עצמה ולא לטובת הציבור

 

  תותפקידה בחברה הדמוקרטישל ההשכלה הגבוהה  הבטחת ערכיה האינטריזניים

ההוראה באקדמיה  מיועדת  להנחלה והטמעה של ידע, ובדגש מיוחד על ידע  •

שהמורה שותף בייצורו או שיש לו זיקה מובהקת אליו. ידע כזה נדרש כדי לטפח 

לתועלתם ואיכות את כישוריהם של נושאי התפקידים בחברה, במלוא גיוונם, 

חייהם של הפרטים ושל החברה כולה. אך היא גם הרבה יותר מזה.  היא מכוונת 

לעודד חשיבה עצמאית, יצירתית וביקורתית: הן כמאפיינים חיוניים בחשיבה 

יצירתית והן כמאפיינים של אוריינות אזרחית בדמוקרטיה. ללא חשיבה כזו בקרב 

יכבה אורה של האקדמיה.  חקר האמתהמאפשרת שיח החותר אף הוא ל הלומדים

לא ניתן לעשות כן, מבלי שהמורות והמורים יוכלו להביע באין מפריע את דעותיהם 

או סוג של  אינה דיקטט המנומקות בסוגיות אותן הם מלמדים. דעה כזו

, לרבות דיון ביקורתי בדעות של המרצים אלא מצע לדיון ביקורתי אינדוקטרינציה,

מי שחושבים שרק עמדתם שלהם היא לגיטימית וכול  . בחברה בה ישעצמם

השקפה אחרת אינה כזו, מצויים חופש הדעה והמחשבה וחופש הביטוי בסכנה. 

המוסדות והמערכת המאסדרת חייבים להגן על הזכות הזו, שבלי מימוש ללא 



 

 

לת משמעותה של ההוראה טנפגע אנושות חופש הדעה, וני -חשש שלה 

וסדות ההשכלה הגבוהה והמנהיגות הפוליטית כן ראוי שמ באקדמיה. על

אקטיביים -והחברתית יעודדו אתוס של ביקורת ויטפחו אותו באמצעות צעדים פרו

 ביקורתית. החשיבה את הפומביים המעלים על נס 

למלא את כדי שתוכל ו מצויינותאת ערך הו גשים את ערכיה האינטרינזייםהלכדי  •

אינה יכולה להתקיים רק על יסוד הה מערכת ההשכלה הגבו, תפקידה הדמוקרטי

בטיח כי תוכר עצמאותה ותוענק לה כישוריהם החריגים של יחידיה, אלא יש לה

ת יש מקום /הבטחת החופש האקדמי של החוקרצד בהגנה מוסדית מפני פגיעה. 

והאוטונומיה של  של מוסדות ההשכלה הגבוההחיוני גם להבטחת האוטונומיה 

כדי שמערכת  המדיניות, בבחינת חוליה בחוליה אחוזה.הגופים המאסדרים וקובעי 

ההשכלה הגבוהה תוכל לתרום את תרומותיה החיוניות למדע, לחברה, לכלכלה 

ולדמוקרטיה בישראל, יש לשמור על עצמאותה מן הדרג הפוליטי. לשם כך נדרש 

  . ולשם כך הוקמו מל"ג וות"ת.הגבוהה חיץ בין השלטון לבין מוסדות ההשכלה

החוקרות ובין השלטון לבין מוסדות ההשכלה הגבוהה, שבו לא מתקיים חיץ  מקום •

, מחקר החסין מהשפעות והטיות מסוכנותלאורך זמן לא יוכל להתקיים  והחוקרים,

בין השאר כאלה המחליפות ראייה ארוכת טווח בראייה קצרת טווח, ואת טובת 

ל חיץ מחייב העיקרון ש הציבור בכללותו באינטרסים סקטוריאליים וצרים.

פוליטיזציה של  פוליטי.-שאו אופי ממלכתי, מקצועי ואישהמינויים לגופים האלה י

תפגע במקצועיות ובממלכתיות הנדרשת לתפקוד פוגעת והמינויים לגופים אלה 

תהפוך את הופכת והיא  תקין שלהם, במעמדם ובלגיטימציה הציבורית שלהם.

  רק יוצר מצג שווא של חציצה.החיץ ל"כאילו חיץ", שאיננו מסוגל לחצוץ ו

 

 מערכת ההשכלה הגבוהה ותועלות חברתיות, משקיות, כלכליות וטכנולוגיות 

אין לתאר התפתחות מדעית והתפתחות טכנולוגית ללא מחקר בסיסי ברמה  •

 הגבוהה ביותר והשתתפות של המדע בישראל בתחומי הקצה של המדע

מערכת ההשכלה הגבוהה ואת לא ניתן לתאר את  ,בה בעת .והחדשנות המדעית

לכן, החברה. מדעי מדעי הרוח ו, הציוויליזציה שלנו ללא טיפוח וקידום מדעי האדם

 מכלול תחומי המחקריש להבטיח את התנאים הדרושים לקיומם וקידומם של 

 . ולאפשר הפריה הדדית ביניהם

יתירה מכך, המדע מטבעו הוא אוניברסלי והתפתחותו מחייבת הן שיתוף פעולה  •

והן תחרות במישור הבינלאומי. כול נטייה של הסתגרות המדע בתוך ישראל 

תהיה הרסנית. על של המדע והטלת מגבלות מקומיות על כיווני התפתחותו 

הפעולה  המדינה לעשות כול מאמץ כדי לשמר, לטפח ולהרחיב את אפיקי שיתוף

 הבינלאומיים של ישראל. יש להישמר מפני צעדים שעלולים לפגוע בהם.

הכשרה מקצועית מתקדמת. תחומי מקצועיים רבים ההשכלה הגבוהה מאפשרת  •

עברו אקדמיזציה במהלך השנים, באופן שהידע המוקנה מעניק ללומדים גם יכולות 

האקדמיזציה  תמדת., העמקה והתפתחות מקצועית מ, ביקורתיות ויצירתיותבחינה



 

 

מבוססת לא אחת על סטנדרטיזציה בינלאומית ומאפשרת גם העשרה והתפתחות 

   של התחום והעוסקים בו תוף שיתוף פעולה בינלאומי.

ההשכלה האקדמית מקנה לסטודנטים מפתח למוביליות חברתית ותעסוקתית  •

היקף  .חברתי שהיא ערך מרכזי באפשרות לממש יכולות אישיות ולהבטיח שוויון

לשוויוניות משמעות -רבכמבחן  איכותית ומצוינת מוצבהנגישות להשכלה גבוהה 

על יסוד ההבנה שלא ניתן לקדם שוויון הזדמנויות וצדק חברתי אם  החברה. 

מדובר באתגר מן  , הרי שעבור מדינת ישראלתיכונית-מתחילים בכך ברמה העל

בשלבי החינוך  התמודדות איתו מחייבת להתחיל בכךוההמעלה הראשונה 

, באופן המאפשר את מימושה המלא גם  המוקדמים ביותר, ולהמשיך בכך

 .בהשכלה האקדמית הגבוהה

 

 ההשכלה הגבוהה והמדינה  מערכת

הגשמה אישית הם מפתח למימוש לחינוך, הכשרה והשכלה ואפשרות לנגישות  •

הם כדי של המדינה ואזרחיה, ויש במרבי של הפוטנציאל המשקי, כלכלי, תעסוקתי 

מימוש שם ללכן,  להבטיח התפתחות מתמדת של תחומי הפעילות המשקית.

 לשם קידום ערכי השוויון והצדק החברתי, הגשמה אישית,יכולתו לזכויות הפרט ו

מרבי של הפוטנציאל מימוש  ולשםהמוביליות החברתית והתעסוקתית, הבטחת ל

 -והעצמתם כאזרחים פעילים בחברה דמוקרטית  הגלום באזרחיההכלכלי והמשקי 

מעמידה ודמוקרטית את הנגישות להשכלה הגבוהה, -המדינה הליברלית מרחיבה

 לשם כך משאבים ציבוריים ניכרים. 

, על כול המשרתים מהווה אינה אי בודד. היאלפיכך מערכת ההשכלה הגבוהה  •

, משאבים ציבורייםנהנית מהקצאת היא  חלק אינטגרלי של החברה והמדינה. בה,

, באופן המחקר וההוראה - שמיועדים בראש ובראשונה להגשמת יעדיה המרכזיים

לעשות שימוש נדרשת  מערכת ההשכלה הגבוהה .ינות המרביתמיטבי ובמצו

יבויות של דיווחיות ולעמוד במחו ומיטבי יעילבמשאבים ציבוריים אלה באופן 

 צים לפעולתה. מוקואחריותיות כלפי הציבור הרחב, שמשאביו 

קשובה לצורכי הציבור, בתחומים בנוסף, על מערכת ההשכלה הגבוהה להיות  •

 ולהשתתףצדק חברתי(, נגישות וקידום נדרשת או שונים )כגון הכשרה מקצועית 

על בסיס הבנה עמוקה של צורכי החברה  רצון ומחויבות, מתוך -במתן מענה להם 

יש לקיים את הדיאלוג עם נציגי  .ועם הציבור ובדיאלוג עם נציגי השלטוןוהמשק, 

ו השלטון ועם הציבור ולקדם את המטרות הנדרשות לחברה, מבלי שייפגע

ותפקודה  מצויינותה ,ההשכלה הגבוההמערכת האפיונים ההכרחיים לקיומה של 

של  דעה, מצפון וחשיבה ביקורתיתחופש המחקר וחופש  :בחברה הדמוקרטית

 ת. העוסקים בהוראה האקדמי

שמערכת טכנולוגיות הו מקצועיותה, משקיותההחברתיות, הכלכליות, תועלות ה •

ההשכלה הגבוהה מעמידה לחברה, בנוסף לערך האינטרינזי והדמוקרטי 

קשה לדמיין מצוינות שבקיומה, מבוססות על מצוינותה של המערכת האקדמית. 

, חוקריםהו ותרחוקבידי השלא על יסוד חופש המחקר הנתון קיימא ומתמשכת -בת

 . , מצפון וחשיבה ביקורתית של העוסקים בהוראה האקדמיתוחופש דעה



 

 

התערבות שלטונית שמבקשת לקדם מטרות מיידיות  דייפגיעה בחופש המחקר על  •

או קצרות טווח עלולה לגרום נזק ארוך טווח, שיתבטא בדלדולו של המחקר 

 פגיעה בחופש הדעה. המעולה, על כול ההשלכות השליליות הכרוכות בדלדול כזה

ביקורתית של העוסקים בהוראה האקדמית תתבטא החשיבה במצפון ווה

למצות את יכולות  , שלא יוקנו להםחוקריםעתידי של בהכשרתם הלקויה של דור 

 כישוריהם למחשבה יצירתית ופריצות דרך מדעיות.

 חברתיים, כלכליים, משקיים,המציבה יעדים ברורה וגלויה, מדיניות ממשלתית  •

, תאפשר למערכת , הנדרשים לחברה ולמשקארוכי טווחמקצועיים וטכנולוגיים 

. מדיניות ממשלתית ברורה, גלויה ערך למתן מענה מיטבייההשכלה הגבוהה לה

מטביות למתן  דרכיםוארוכת טווח מאפשר למערכת ההשכלה הגבוהה להציע 

בור החברה מענה ליעדים שהוצבו, תוך שהיא ממצה את הפוטנציאל הגלום בה בע

, תוך דגש על תמריצים השואפת למצויינותוכמערכת השכלה גבוהה אוטונומית 

  .חיוביים מתאימים

הגופים המאסדרים את מוסדות ההשכלה הגבוהה אמונים גם על בקרה הדיווחיות  •

והאחריותיות של מוסדות ההשכלה הגבוהה, באופן המבטיח כי יעשה שימוש יעיל 

מעותיים המוקצים למערכת. על הגופים המאסדרים ומיטבי במשאבי הציבור המש

להבטיח כי הליכי הבקרה השוטפת יאזנו בין חתירה מתמשכת ומתמדת של 

במשאבי הציבור, לבין חופש מערכת ההשכלה הגבוהה כולה לשימוש יעיל ומיטבי 

ביקורתית. הליכי בקרה, דיווחיות ואחריותיות חשיבה מצפון והמחקר, חופש דעה, 

ל פי צרכיה ואפיוניה ההכרחיים של מערכת ההשכלה הגבוהה ייטיבו המעוצבים ע

גם עם מערכת ההשכלה הגבוהה גופה, יבססו את האמון בינה לבין השלטון 

 -והחברה, ויבטיחו את יציבותה על מנת שתוכל להגשים את תפקידיה המרכזיים 

 מצויינות מערכת ההשכלה הגבוהה, הגשמת תפקידה בחברה דמוקרטית וקידום

 יעדים חברתיים, כלכליים, משקיים, מקצועיים וטכנולוגיים.

אמונים על קיומו של החיץ  הגופים המאסדרים את מוסדות ההשכלה הגבוהה •

ועם לקיים שיח מתמיד עם השלטון  איכותההמבטיח את האוטונומיה שלה ואת 

של הבנה עמוקה שם ל . שיח כזה נדרשעל מגוון חלקיו –, במידת האפשר הציבור

הדרכים איתור לשם , בראייה ארוכת טווחושל יעדי השלטון  רכי החברה והמשקצו

ולשם ביסוס הדיווחיות והאחריותיות של  טבי להםיהמתאימות למתן המענה המ

מבלי שתגרם פגיעה ליכולת מערכת ההשכלה הגבוהה וביסוס האמון כלפיה, והכל 

שיח כזה הוא  .למלא את התפקיד המרכזי והליבתי של מערכת ההשכלה הגבוהה

להוסיף על  חלק מן ההכשרה של החברות והחברים בגופים אלה. הכשרה זו באה

למינויים המקצועיים, הממלכתיים והבלתי תלויים  הנדרשים הכישורים המיוחדים 

 הנדרשים בגופים המאסדרים.

 

 פישר-עו"ד עדנה הראל    פרופ' מוטה קרמניצר  רופ' יובל שני פ

 עמיתת מחקר    עמית בכיר למחקר סגן נשיא למחקר     


