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איגרת כסלו תשע"א

מפעילות האקדמיה

תרומתה? מהי  הישראלית?  האקדמיה  של  תפקידה   מהו 

"אקדמיה". בהקשר  במונח  מכוונת  אני  למה  להגדיר  ברצוני 

הנוכחי אני מכוונת אל "המערכת האקדמית" - מונח הכולל 

את סגל כל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ: אוניברסיטאות 

ומכללות, מכוני מחקר ובתי חולים או מוסדות ציבור אחרים 

והן  הטבע  במדעי  הן  ואקדמי,  מדעי  מחקר  בהם  שמתנהל 

במדעי הרוח והחברה. 

בארץ.  באקדמיה  דבק  שן"  "מגדל  של  הקלסי  הדימוי 

הספרות  מבקר  בראשונה  השתמש  שן"  "מגדל  במטפורה 

ה–19  במאה   )Sainte-Beuve( סנט–בב  שארל  הצרפתי 

כנחבא מפני  צייר  בפואמה שהקדיש לעמית משורר שאותו 

עולם המעשה, בתוך "מגדל השן". 

והתעלמות  התנתקות  הסתגרות,  של  זה  דימוי  אכן  האם 

כדי  מוצדק?  האקדמיה,  ובאנשי  במערכת  שדבק  מהחברה, 

לבחון זאת צריך קודם כול לברר מה הם תפקידי האקדמיה 

במסגרות החברתיות הקיימות ואם הם מבוצעים כראוי.

שני  האקדמית  למערכת  יש  המקובלות  המוסכמות  לפי 

בהתמדה  ולהגדיל  ידע  לייצר   - האחד  עיקריים:  תפקידים 

את הידע החדש. המונח שאנו משתמשים בו להגדרת תפקיד 

זה ואת הכלים לביצועו הוא מחקר - הן מחקר בסיסי והן 

הקיים  הידע  את  להנחיל   - השני  התפקיד  יישומי.  מחקר 

והחדש לדורות הבאים, או כפי שאנו מגדירים זאת מעשית 

במוסדות להשכלה גבוהה - זוהי ההוראה.

פעילה,  בישראל  האקדמיה  יחד  גם  האלה  הנושאים  בשני 

כפי שאסקור  בעד עצמן,  והתוצאות מדברות  ובועטת,  חיה 

בקצרה כאן.

אפתח בביצוע תפקידה ב"ייצור הידע" - במחקר. בתחומים 

שונים המדע הישראלי נמצא במקום נכבד בזירה העולמית הן 

בכמות הפרסומים המדעיים, שמופיעים בכתבי העת הטובים 

ביותר, והן בהשפעה שיש למאמרים אלה בקהילייה המדעית 

בעולם. הנתונים מראים שבתחומים מסוימים, למשל במדעי 

כל  בראש  וניצבת  הראשון  במקום  היא  ישראל  המחשב, 

נשיאה חדשה

האקדמיה בישראל - מגדל שן או מנוף לשגשוג?
מתוך דברים שנישאו בטקס בוגרי האוניברסיטה הפתוחה בפתיחת שנה"ל תשע"א 

מאת פרופ' רות ארנון

בחרה  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  חברי  של  הכללית  האספה 

להיות  ארנון  רות  בפרופ'   )8.6.2010  / תש"ע  בסיוון  כ"ו  )ביום  השנתי  בכינוסה 

הנשיאה התשיעית של האקדמיה. פרופ' ארנון החליפה בראש השנה תשע"א 

)שתי קדנציות(.  כהונה בת שש שנים  יערי, שסיים  מנחם  את הנשיא פרופ' 

לסגן הנשיא נבחר פרופ' בנימין זאב קדר.

לכהונה נוספת במועצה נבחרו יושבי הראש של החטיבות: פרופ' יוחנן פרידמן 

בחטיבה למדעי הרוח ופרופ' רפאל משולם בחטיבה למדעי הטבע.


