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למדעים  הישראלית  הלאומית  באקדמיה  שפעלו  ועדות  כמה  של  עבודתן  נסקרת  זה  במדור 
מדע. ומדיניות  מדע  בענייני  בישראל  לממשל  ולייעץ  לסייע  האקדמיה  של  תפקידה  בתוקף 

ועדות אלו סיימו את עבודתן והגישו את דוחותיהן בשנת תשס"ז. 

חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ"א-1961 מונה בין תפקידי האקדמיה "לייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות 

למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית". בעקבות פנייתן של כמה רשויות הקימה האקדמיה צוותי ליווי וייעוץ מדעיים 

העוסקים בתחומים שונים. בין השאר הם פועלים בתחומים האלה: חברה ורווחה - הוועדה הדנה בשילוב מקבלי גמלאות קיום 

במעגל העבודה )"תכנית ויסקונסין"(; חינוך - היזמה למחקר יישומי בחינוך; מו"פ ותעשייה - פורום תל"מ; בריאות וסביבה - 

הוועדות למחקר הביו–רפואי ולמחקר הביוטכנולוגי בעידן הטרור והמאר"ג; ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי - הוועדות לבדיקת 

מדעי הרוח ולבדיקת מחקר ההיסטוריה באוניברסיטאות ישראל, השותפות ב"ועדת שוחט" והוועדה לבדיקת מיזם "אטלס".

במדור זה נסקרת עבודתן של כמה מן הוועדות האלה, שסיימו את עבודתן בשנת תשס"ז והגישו את דוחותיהן והאקדמיה 

אימצה את המלצותיהן. הדברים המובאים כאן מבוססים על הדוחות.

"דוחות האקדמיה". את המסמכים המלאים אפשר לראות באתר האקדמיה במדור "האקדמיה" ← 

ועדות האקדמיה

מערכת  של  המצטיין  הבוגר  יבחר  אקדמיים  לימודים  באלו 

החינוך העל–יסודית? האם מי שבתעודת הבגרות שלו ממוצע 

ציונים גבוה במקצועות הלימוד ברמה המורחבת יבחר ללמוד 

היהדות,  מדעי  בלשנות,  ארכאולוגיה,  האם  הרוח?  מדעי 

היסטוריה, פילוסופיה וספרות עשויים להיחשב משאת נפשם 

לימוד?  שנות  שתים–עשרה  בתום  המוכשרים  הצעירים  של 

דוח הוועדה לבחינת עתידם של מדעי הרוח באוניברסיטאות 

החטיבה  של  היוצא  ראש  היושב  שיזם  בישראל,  המחקר 

למדעי הרוח באקדמיה, פרופ' ב"ז קדר, עונה בשלילה על שתי 

השאלות האחרונות. לדברי פרופ' קדר, "הדוח מתאר תמונת 

באוניברסיטאות.  הרוח  מדעי  לעתיד  הנוגעת  מדאיגה  מצב 

סטודנטים בעלי פוטנציאל גבוה בוחרים שלא ללמוד מקצועות 

הומניסטיים, וכתוצאה מכך הידלדל בשנים האחרונות מאגר 

מצב הרוח
דוח עתידם של מדעי הרוח באוניברסיטאות המחקר בישראל

ריאיון עם פרופ' ב"ז קדר ופרופ' נילי כהן

מאת ראלי סער

הסטודנטים המצטיינים בתחומי 

שיקום  פעולות  ללא  אלה.  ידע 

שינקטו האוניברסיטאות, בטווח 

רמת  גם  להיפגע  עלולה  הארוך 

המחקר של מדעי הרוח".

בפרט  בישראל  באקדמיה,  לשרוד  מתקשים  הרוח  מדעי 

החברה  של  וההישגית  התחרותית  האווירה  בכלל.  ובעולם 

לרכוש  הצעירים  את  המעודדת  המידע,  אוטוסטרדת  בעידן 

גבוהות  שכר  לרמות  המיתרגמים  יישומיים  בתחומים  ידע 

בשוק העבודה, אינה עושה חסד עם מדעי הרוח. "המורים 

והסופרים נמנו בעבר עם האליטה של החברה הישראלית", 

מציינת פרופ' נילי כהן, שעמדה עד לא מכבר בראש הוועדה 

ליישום  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  שמינתה 

מפעילות האקדמיה


