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, ת האקדמיהמועצחברי נשיאים לשעבר והנשיאות והיקרים ה עמיתייכבוד הנשיא, 

 ...ומשפחה אהובה ,אורחים

והמיוחד אירוע הנעים על הוהן עצמו על המינוי הן הנשיא הרצוג,  ראשית, תודה לך,

 .דבריך המרגשים והמפרגניםהזה. ותודה על 

. בית הנשיא צמוד לבניין האקדמיה. אז רציתי שכנים בעצםאנחנו , לך כידועשנית, 

, שחסרים לכם סוכר או חלב םתברר פתאושתדע שאנחנו דווקא די נחמדים, ואם י

 לב. -ונסייע ברוחב להתקשר,, אל תהססו או קצת שמן לטיגון

אני רוצה להזמין אותך, כבוד הנשיא, לביקור , ובנימה קצת יותר רציניתואגב שכנים, 

מסודר בבית האקדמיה. בין השאר, מוצגת אצלנו תערוכה חדשה ומרשימה, "בית 

 –תערוכה שיזמה נילי כהן, קודמתי בתפקיד  – שנות מדע ודעת" 60ועד לחכמים: 

שמגוללת את ההיסטוריה של האקדמיה, על חברותיה וחבריה, על תפקידיה, ועל 

 פעילותה והישגיה.  ממש שווה!

 

לפני  , נהגתי לעבור15 או 14גיל , ממאד עניין שלשמו התכנסנו. במשך שנים רבותל  ו  

התפילה  גם בימים הנוראים. .ליח ציבורש – בעל תפילהכ בבית הכנסת, התיבה

-על-אחד ,העמידה של מוסף, זאת שמופנית על ידי בעל התפילההמיוחדת לפני 

 תפילה מרגשת זובהייתה לי תמיד המשמעותית ביותר. , ישירות כלפי שמיא ,אחד

 –כיאה לביטוי "שליח הציבור"  –הקהל כשליחו  אתה מקבל על עצמך את הובלת

 ה:יראה וענוושל  עמוקאך בעיקר מתוך השילוב ה  מתוך התכוונות ואחריות, 

ׂש" עַּ ִני ִממַּ ע  ִני ה  ל ,ִהנ  אֵׁ ר  ִהּלֹות ִיׂש  ב ת  ד יֹוׁשֵׁ חַּ ד ִמפַּ חַּ ִנפ  ׁש ו  עַּ  .ִנר 

חּוִני,  ל  ר ׁש  ל ֲאׁש  אֵׁ ר  ָך ִיׂש  מ  ל עַּ נ יָך עַּ פ  ן ל  נֵׁ חַּ ִהת  ֲעֹמד ּול  אִתי לַּ  ב 

ְך כַּ גּון ל  ה  אי ו  דַּ יִני כ  אֵׁ ל ִפי ׁש  ף עַּ אַּ  ".ו 



 

נֵׁן" שאמורירור בין שליח ציבור בֵׁ בדיל ב  הַּ ולמרות שיש ל   חַּ ִהת  ֲעֹמד ּול  בשם ולבקש  "לַּ

-, לבין הובלת גוף מדעיאת הסליחה והמחילה מהיושב בישיבה של מעלהקהלו 

של : כאן, בישיבה של מטה, איני יכול שלא לחוש היום תחושה דומה מאד ,מקצועי

ל כאשר המשפט " ,יראהושל  ,ענווה, של כבדה אחריות ף עַּ אַּ גּון ו  ה  אי ו  דַּ יִני כ  אֵׁ ִפי ׁש 

ְך כַּ  .לנגד עינייתמרור כ  " מתנוסס כדגל ּול 

קדמו לי בתפקיד, החל במרטין ש הענקיםכשאני חושב על עשרת במיוחד נכון הדבר 

היקרים  ורות ארנון מנחם יעריעמנו, כאן  יושביםהאת וכולל כמובן  בובר ואהרן קציר,

מתעצמות באופן מיוחד אל מול דמותה של . אך תחושת היראה והענווה לי עד מאד

ת מופלאה את כולנו נשיאּולימדה שאכנס, ואשר  מצופהלנעליה הגדולות , שכהןנילי 

בכל יום  ילוו אותיכי רבה,  וחוכמתך ך העצומה, נילי,השפעתמהי. אין לי כל ספק ש

 תודה גדולה! ויום.

שאותו רק עכשיו אני מתחיל להבין את גודל השעה, ואת גודל התפקיד בקיצור, 

 של ממש. בחרדת קודש התחלתי למלא

 

 ?למדעים, ומה יום מיומיים דוע אקדמיהולשם מה? מ ,וכל זאת על שום מה 

 

של בעיות  תקופה זו ראשית, בכל הקשור למדע. מתברר כקריטיהעידן הנוכחי ובכן, 

הוא זה המדעי. די אם נזכיר את  מםין מובהק בהתמודדות עפעולם, ש   וקשיים חובקי

 תיותפרצוה גםוכמובן הקיצוניות והמדאיגות, ל השלכותיו משבר האקלים, ע

 קטלניים. ו של זני נגיפים חדשים אסוןרות הת היותפשטווה

 

 סביב המדע.עמוקה ומטרידה  דיכוטומיה בימים אלה גםקיימת אך 

ִׁשים ,אנו מתבשרים ,מצד אחד ִרים ֲחד  ק  ב  באות ועימם  ,הישגים יוצאי דופן על ,לַּ

 דוגמאות לא חסרות:  לעוסקים בו. הערכהבצד  ,מדעהעל  וברתהולכת וג הסתמכות



 פותחות תאיות, ה-מולקולריות, תוך שיטות מתוחכמות לביצוע מניפולציות

 צוהר חדש ומלהיב לפיתוח תרופות מגינות, מחסנות ומרפאות; 

 ים ענקיים מהם ניתן להסיק אמיתות מרתקות על אוכלוסיות מאגרי נתונ

שימושיהם של ו , כמו גם על האדם היחיד,שלמות והתנהגותן לאורך שנים

 ; אלה ברפואה מותאמת אישית

 ה ו   ,חיינופן של ם המאסיבית של מחשבים לכל חדירת שיטות למידה ִעמ 

מעשה ידי  אךשל ממש,  ויותר כתבונה ראות יותרנממוחשבת שתוצאותיהן 

 ; אדם

  בהצפנה הפוטנציאל הטמון בגיוס תורת הקוואנטים לשיפורים מרחיקי לכת

  ;ובהגנת פרטיות

 ועד  כולו, ממרכיביו הקטנים ביותר יקוםבהבנת הדמיון -מציתותת והתקדמויֹו

 בלתי נתפסים. דליהם ומרחקיהם מאתנולגרמי השמיים שגו

 

 מצד אחד.  , כאמור,זה

 ,ותקנ, ספהתנגדותשל  מדאיגות תופעותציבור הרחב ב רבותשני, מתמצד 

זיהוי  החשיבותל  ּו ,דמה המדעית והמחשבתיתִק נוגע לַּ מה שכלפי כל  וסקפטיות, ב 

פתרון הבעיות הקשות העומדות בפני האנושות  .וב 

שג'ון לנון ואלביס פרסלי מאמינים שהעולם שטוח, שרבים עדיין קשה להאמין שיש 

 כסף.שבמדענים מונעים משיקולים מושחתים של כוח וגם הטובים ושחיים, 

מדאיג מאד החשש שהאפשרויות המלהיבות שנפתחות בהנדסה גנטית ינוצלו 

הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן לעשות  ביותר מפחידה לא פחות מכך,ו ,לרעה

 . ומסוכן ברשתות החברתיות שימוש מרושע

 

  ;  שטוחכדור הארץ אינו , לאאז 

 ...מזמן.  ממש מתו. ותומאלביס ולנון , כןו



ריק,  double helix-ההסליל הכפול ), לא כמובן...( אינו חלק חילוף אצל של וֹוטסון ּוק 

 רכב;    יחשמלאֵׁ 

על ידי התקנת מזגנים בכל פשוט תחממות כדור הארץ לא תיפתר בעיית ה, ולא

  .דירה

פטורים מחובת ויזה  יהיו בעיית הסוכן הנוסע אינה קשורה לאפשרות שישראלים, לא

    לארצות הברית;

 , בעיית העצירה אינה תקלה בפעולת המעיים.ולא

  – למקבלי ההחלטותוגם  – , ולשקף לציבור הרחבחייבים להילחם בתופעות האלה

. חייבים לפעול הישגיו העצומה של חשיבותהואת  את המרכזיות של המדע לחיינו

את החשיבה ובמקומם להעצים הנוגעים למדע,  ּופייק ניוזאמונות שווא כנגד 

 לוגיקה. ו בדוקות עובדותניסויים אובייקטיביים, על מבוססת המדעית, -הרציונלית

 

 רחבה דווקא בגלל העובדה שהאקדמיה שלנוחשוב לא פחות: הנה משהו נוסף, ו

חבריה מגיעים לא רק ממדעי הטבע ומהמדעים המדויקים אלא גם , שכוללניתו

גרסה דומה של הדיכוטומיה הזאת קיימת וח והחברה, מעניין להיווכח שממדעי הר

 . לפן הזה של עולם המדענוגע ה שמ  גם ב  

 לה לשרוד ללאשחברה מתוקנת אינה יכולכל מי שעיניהם בראשם מצד אחד, ברור 

עתידנו הים הקטנה שלנו, ואלשכאן, בחלקת ו נכסי תרבות ורוח; ם שלושימור םייצור

 מחקרהעל גם כמדינה בעלת ערכים נאותים ועמוד שדרה מוסרי נשען במידה רבה 

 , משפטיםהיסטוריה וספרות, כלכלההחברה:   במדעי במדעי הרוח ו הרלוונטי

 פילוסופיה חקר הִאסלאם והנצרות, מקרא ותלמוד,, בלשנותשפות וופסיכולוגיה, 

 . ועוד אנתרופולוגיה,, ארכיאולוגיה ,אמנותו

בין השאר  רוח וחברה, הנובעתת במושגי יסוד בתרבות, רּוֹוהבֹ  מהצד השני, אך

אנו, שגם ו טוק,-ל בעולם הפייסבוק, האינסטגרם והטיקמהעובדה שהדור הצעיר גדֵׁ 

 ים....לשמי זועקת –ולצערי לא תמיד בעל כורחנו  – המבוגרים יותר, נגררים לשם



 

 ,    או מתכון לגידול ילדים עדיםהגנת אינו מתווה ל "החטא ועונשו", לאאז 

 של גוגל. ומדליק רגום השבעים אינו יישומון חדשתַּ , לאו

ןל מסי מברצלונה לפ  נ  יֹו, המהפכה הצרפתית אינה המעבר של לַּ לא מ  'ר  ן ז   ,ִריז סַּ

א, לאו מ  א קַּ ב  א ּוב   ,ב  ִציע  א מ  ב  אב  ר  ת  א ב  אִליב  אב  של ה קרובי משפחהאינם  ב  , או א ס 

א ברוך! – השם ישמור! – אב   של הב 

 

כדי למזער את המרחקים  בנחישותל במהלך כהונתי כנשיא האקדמיה, אפע

לא רק להגיע עם המסרים הנכונים כדי ו המבהילים שהדיכוטומיות האלה מייצגות,

רשות לאנשי המפתח ברשות המחוקקת ובגם לקהלים גדולים בציבור הרחב, אלא 

 המבצעת. 

סגנית הנשיא  ,ביחד עם מרגלית פינקלברגוכל, אני נחוש לעשות ככל שאבנוסף, 

החדשה, וחברי המועצה האחרים, כדי להאדיר ולהגדיל את ההשפעה המקומית 

במדעי הטבע והרפואה,  –השונים  ל סוגיוע הישראלי המחקרוהבינלאומית של 

במדעים המדויקים, במדעי הרוח ומדעי היהדות והדתות, ובמדעי החברה על כל 

 מרכיביהם. 

 

למהלכים הללו שלנו, כמו גם לדאגות שהזכרתי ולמאמצים להכילן ולפעול לצמצומן, 

השותף ראשון אנו רואים בך, הנשיא הרצוג,  ֲעל  מַּ  ראיתי הזאתתחושה לתימוכין   . ב 

בהקימך  ,למשל ;תפקידךמאז נכנסת לכבר בתקופה הקצרה הלכה למעשה 

, בראשותו של דב חנין. כפי שנדברנו בינינו, לאקלים לאחרונה את הפורום הישראלי

נו לפני כמה חודשים, , שמיניהאקליםשל האקדמיה למדעים בעניין  ת המומחיםוועד

טיפול תרומה משמעותית לשביחד נוכל להרים כדי , שלךתשתף פעולה עם הפורום 

 .זההחשוב כה הבנושא 



פניך לפני על תגובתך הנלהבת לרעיון שהצגתי ל , אדוני הנשיא,במיוחדאני שמח 

 בארגון ואירוח משותף ,"מפגשי חכמה ומדע" שבועות: ייסוד סדרה קבועה של כמה

 .רגע שבו היא תקרום עוד וגידיםבית הנשיא והאקדמיה למדעים, ומצפה בקוצר רוח ל

 

גאווה עצומה היא להיות לכם לאב על הכל.    ,מאד תודה לכם, ילדים ונכדים אהובים

 ולסב.

ר, , מיכלועליך ּה  מרבי עקיבא: " , בהשאלהרק ֹאמַּ ּל  כ ם, ׁש  ּל  ׁש  ִּלי ו     ".אהּוׁש 

 

יושב בפניה ישירה אל הואם נחזור לתפילת שליח הציבור בימים הנוראים, אסיים 

דֱהיֵׁה : "במרומים עֹומֵׁ ְך ו  ֹנִכי הֹולֵׁ ר א  ִכי ֲאׁש  ר  ִליחַּ דַּ צ  לטובת המדע הישראלי,   ". נ א מַּ

 ולטובת כולנו.

 תודה רבה על ההקשבה.


