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   האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי 

ק י ב ה ת  ו ל ו ע תפ ר  ו
ונבדקו סדרי המינהל והתקצוב , נבדק מילוי התפקידי  שנקבעו לאקדמיה בחוק

המועצה , משרד האוצר, משרד המדע, שלה וקשרי הגומלי  בינה לבי  הממשלה
   .להשכלה גבוהה והוועדה לתכנו  ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה

 תקציר
על , 1961וקמה בשנת ה)  האקדמיה להל  (האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי  

 חוק  להל   (1961 א"התשכ, פי חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי 
ובה  ריכוז טובי אישי המדע , החוק הגדיר את מטרותיה ואת תפקידיה). האקדמיה

מנוסח חוק . טיפוח וקידו  של פעילות מדעית וייעו! לממשלה, תושבי ישראל
ה שתכלית החקיקה הייתה להקי  גו$ האקדמיה ומדברי ההסבר להצעת החוק עול

שיהיה מנותק משיקולי  פוליטיי  , שלא יהיה תלוי ברשות המבצעת ובדרג הפוליטי
, שיעמוד לגמרי ברשות עצמו ויהיה לו מעמד משפטי עצמאי, ומשיקולי  אחרי 

 .מבוצר ומובטח
תלות של האקדמיה הוא שהיא בוחרת בעצמה את  אחד הסימני  לעצמאות ולאי

כי הפרוטוקולי  של הישיבות שהמועמדי  נדונו בה  אינ  משקפי  , נמצא. חבריה
אי  ; את העמדות שהביעו משתתפי הדיו  בכל הנוגע לבחירת המועמדי  או לדחיית 

התאמה בי  הרכב חברי האקדמיה ובי  התפלגות חברי הסגל הבכיר באוניברסיטאות 
גוריו  ומאוניברסיטת  סיטת ב ובולט במיוחד היעדר  של חברי סגל מאוניבר, השונות

בניגוד למתחייב מחוק שיווי , אי  באקדמיה ביטוי הול  לייצוג הנשי ; איל  בר
 .1951 א"התשי, זכויות האשה

האקדמיה לא התקינה נהלי  שיסדירו את יחסי הגומלי  בי  המוסדות המנהלי  
תי  ובי  ש  האסיפה הכללית והמועצה המנהלת את ענייניה השוטפי   שלה 

ולא עיגנה את תהליכי ,  ועדות המשנה הפועלות בה23 החטיבות שהיא מורכבת מה  ו
חובותיה  של החברי  לא הוגדרו ולכ  לא . קבלת ההחלטות בנהלי  או בהסדר קבע

מופק המרב מכישוריה  ומיכולותיה  להגשמת מטרותיה ולמילוי תפקידיה של 
  .האקדמיה

וקידו  של פעילות מדעית לא הוסדרו ולא עוגנו רוב פעולות האקדמיה שתכלית  טיפוח 
 הוק  ביוזמת האקדמיה ובהשתתפותה 1997בשנת : הוראות או נהלי , בתקנוני 

הפורו  נועד לתמו+ בהקמת תשתיות . הפורו  לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח
הנמני  ע  , למחקר ולפיתוח באמצעות איגו  המשאבי  של הגופי  המרכיבי  אותו

א$ על פי שחשיבותו של .   העיקריי  העוסקי  במחקר ובפיתוח בישראלהגופי
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הוא פועל , הפורו  לקידו  פעולות המדינה בתחו  התשתיות למחקר ולפיתוח גדולה
 .מאז הקמתו באופ  וולונטרי ופעילותו לא הוסדרה במסגרת מסודרת ומחייבת

ועד היו  , משלהבחוק לא הוגדרה בבירור מהות הייעו! שאמורה האקדמיה לתת למ
הממשלה לא קבעה תהלי+ ונוהלי עבודה למת  . לא מוסדו קשרי הגומלי  בי  השתיי 

והייעו! שנתנה לה האקדמיה בנושאי  בעלי חשיבות לאומית , הייעו! בידי האקדמיה
הממשלה לא עשתה אפוא שימוש יעיל במשאב חשוב העומד . היה מועט מאוד

 .ל המדינהדהיינו המדעני  הבכירי  ש, לרשותה
א$ על פי .  ואיל+ ממונה שר המדע והטכנולוגיה על ביצוע חוק האקדמיה1999משנת 

לא קבעו השר , שיש למשרד המדע ולאקדמיה תחומי פעילות קשורי  ואפילו חופפי 
שיבטיחו קיומו של שיתו$ פעולה תו+ , ומשרדו והאקדמיה נוהלי עבודה מחייבי 

חילוקי דעות לא מעטי  , יתר על כ . קדמיהתלותה של הא שמירה על עצמאותה ואי
שהתגלעו ביניה  פגעו בשיתו$ הפעולה שלה  ועיכבו את התקדמות  של תהליכי  

ועדה , מר אליעזר זנדברג,  מינה שר המדע והטכנולוגיה דאז2004בינואר . שוני 
, 2005שתבח  בי  היתר את פעילותה ואת סמכויותיה של האקדמיה ותגיש דוח עד יוני 

 .ול  למנהלי האקדמיה נודע על הוועדה רק מהעיתוני א
ג היא המוסד "מל). ג" מל להל  ( פועלת המועצה להשכלה גבוהה 1958מאז שנת 

תפקיד משיק לתפקידי , על פי די , ויש לה, הממלכתי לענייני השכלה גבוהה
א ג ובי  האקדמיה ל"שיתו$ הפעולה וקשרי העבודה בי  מל, יחסי הגומלי . האקדמיה

היחסי  הלא . בכללי  או בנוהלי עבודה מחייבי , בתקנוני , הוסדרו בחוקי 
סדירי  ביניה  פוגעי  בפעולות ובתחומי  המשותפי  לשתיה  ועלולי  להחליש את 

 .התפקוד ואת המעמד של כל אחת מה 
נקבע שתקו  , 2002 ג"התשס, בחוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי

והיא תייע! לממשלה בתחומי  הקשורי  , ר ולפיתוח אזרחימועצה לאומית למחק
ג  האקדמיה אמורה לעסוק . למחקר ולפיתוח אזרחי ובתחומי המדע והטכנולוגיה

מאחר ששני הגופי  האלה אמורי  . בתחומי מחקר ותכנו  מדעי ובפעילות מדעית
ילות לא ברורי  ההבדלי  ביניה  וא$ נראה שיש כפ, לייע! לממשלה באות  נושאי 

 .מסוימת בפעילות 
 ואיל+ 1974משנת . תקצוב האקדמיה לא הוסדר במפורש ולא הוגדר בכתובי 

שהאחראית , "השכלה גבוהה"מועברות הקצבות המדינה לאקדמיה בסעי$ התקציבי 
ת קיבלה "ות). ת" ות להל  (ג "להקצאתו היא הוועדה לתכנו  ולתקצוב של המל

יה הסכו  שיקבל מוסד להשכלה גבוהה מהממשלה סמכות בלעדית לקבוע מה יה
והיא קובעת את תקציבה של האקדמיה כמו את תקציב המוסדות , מתקציב המדינה
לאחרונה פנה . א$ כי הדבר לא נאמר במפורש בהחלטת הממשלה, להשכלה גבוהה

משרד המדע והטכנולוגיה למשרד האוצר וטע  שהקצבות המדינה לאקדמיה צריכות 
 . משרד האוצר דוחה טענה זו. יבולהיעשות באמצעות תקצ

השתתפות בתקציב האקדמיה הלאומית "בשני  האחרונות נכללו בתכנית התקציבית 
שבהצעות תקציב המדינה סכומי  שהיו גדולי  בשיעור ניכר מהתקציבי  " למדעי 

תקציב . וג  מהסכומי  שהעבירה לאקדמיה בפועל, ת לאקדמיה"שאישרה ות
ודוחות ביצוע , ת"סיפה הכללית שלה ולאישור ותהאקדמיה שהוגש לאישור הא

 .התקציב שלה לא שיקפו את כל פעילותה
♦ 
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 מבוא
האקדמיות ה  גופי  המרכזי  .  שנה150 אקדמיות למדעי  במדינות המערב מוכרות כבר יותר מ

. את טובי המדעני  כדי שידונו בנושאי  מדעיי  בעלי חשיבות לאומית ויתרמו לה  את תרומת 
בארצות הברית בשנת , 1847הוקמה האקדמיה הלאומית למדעי  כבר בשנת , למשל, יהבבריטנ

החוקי  שלפיה  הוקמו האקדמיות האלה קבעו שעליה  לייע% לממשל . 1882 ובקנדה בשנת 1863
לרכז את טובי המדעני  , לטפח אות  ולקדמ , לחזק את המחקר ואת המדע, ייעו% בלתי תלוי

 . אומי ע  אקדמיות אחרותל ולקד  שיתו& פעולה בי 
 על פי חוק 1961הוקמה בשנת )  האקדמיה להל  (האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי  

, החוק קבע).  חוק האקדמיה להל   (1961 א"התשכ, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי 
הוא הגדיר את מטרותיה ". זכות ופעולה משפטית, כשר לכל חובה, תאגיד"שהאקדמיה תהיה 

הוא הגדיר ג  את . טיפוח וקידו  של פעילות מדעית וייעו% לממשלה, בי  היתר, פקידיה ובה ות
מי הוא השר , כמו כ  קבע החוק. שהיא תבחר בעצמה את חבריה, מוסדותיה של האקדמיה וקבע

הג  שסמכויות השר מוגבלות ומצומצמות במידה ניכרת בהשוואה , הממונה על ביצוע החוק
. ה לפי חוקי  המקימי  תאגידי  שאינ  נהני  ממעמד מיוחד כמו האקדמיהלסמכויות שר ממונ

שתכלית החקיקה הייתה להקי  גו& שלא , מנוסח חוק האקדמיה ומדברי ההסבר להצעת החוק עולה
, שיהיה מנותק משיקולי  פוליטיי  ומשיקולי  אחרי , יהיה תלוי ברשות המבצעת ובדרג הפוליטי

 .מבוצר ומובטח, ו ויהיה לו מעמד משפטי עצמאישיעמוד לחלוטי  ברשות עצמ
והטילה על ,  החליטה ממשלת ישראל להקצות כספי  למחקר בסיסי לחוקרי  מצטייני 1972בשנת 

 נעשתה 1995ובשנת , לש  כ, הקימה האקדמיה קר  פנימית. האקדמיה לפעול למימוש החלטה זו
קר  נציגי האקדמיה נמני  ע  חבריה על פי תקנו  ה". הקר  הלאומית למדע"הקר  עמותה ושמה 

 .1ומכהני  במוסדות המנהלי  שלה
המדינה משתתפת בתקציב האקדמיה ומעבירה אליה את הכספי  באמצעות הוועדה לתכנו  

 הסתכמה השתתפות המדינה 2003בשנת ). ת" ות להל  (ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה 
 2003בשנת , נוס& על כ,. 2 מהכנסותיה60% שהיו כ, ח" מיליו  ש9.7 בתקציב האקדמיה בכ

שהוא כמעט , ח" מיליו  ש217.4ת לקר  הלאומית למדע סכו  של "העבירה המדינה באמצעות ות
 .כל תקציבה

בראש האקדמיה עומד . חטיבת מדעי הטבע וחטיבת מדעי הרוח: האקדמיה מורכבת משתי חטיבות
ראש מועצה המנהלת את ענייניה השוטפי  נשיא האקדמיה עומד ג  ב. נשיא שממנה נשיא המדינה

  להל  (ועל ענייניה המינהליי  ממונה מנהל אדמיניסטרטיבי , ) המועצה להל  (של האקדמיה 
 ).ל"המנכ

כיצד ממלאת האקדמיה את התפקידי  ,  בדק משרד מבקר המדינה2004יולי  בחודשי  מרס
  האקדמיה לגורמי  המופקדי  על כמו כ  בח  את קשרי הגומלי  בי. שנקבעו לה בחוק האקדמיה

 ובי   ת "משרד האוצר וות, השרי  הממוני  על ביצוע החוק,  הממשלה פעילותה ועל תקציבה 
דוח זה אינו עוסק בקר  הלאומית למדע . האקדמיה למועצה להשכלה גבוהה ולאוניברסיטאות

 .ובקשריה ע  האקדמיה
__________________ 

„ÔÂÓÈÓ· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈ¯˜ÁÓ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ על תפקודה של הקר  הלאומית למדע ראו  1
‰È‚¯ ‡‰ ˙È˙˘˙ ˙Â¯·Á· ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚÂ ıÂÁ ÈÓ¯Â‚) 2004( ,27' עמ. 

 .בעניי  הכנסות נוספות ראו להל  2
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 סדרי מינהל

 הכנסות והוצאות
. ת"באמצעות ות, כאמור, האקדמיה ה  הקצבות המדינה המועברות אליה מהכנסותיה של 60% כ

בתקורה מהקר  הלאומית למדע , בפרויקטי , הכנסות נוספות מקור  בפירות של קרנות צמיתות
 .ובמכירות של פרסומי 

 עובדי מינהל ובה  23האקדמיה מעסיקה .  מהוצאותיה של האקדמיה ה  הוצאות שכר35% כ
מזכירה אקדמית המשמשת ג  רכזת , ל לכספי  ומינהל"סמנכ, ל"מנכ: י שישה עובדי  בכיר

. רכז החטיבה למדעי הטבע ודוברת, לאומיי  ראש אג% לקשרי  בי , החטיבה למדעי הרוח
האוניברסיטה המעסיקה את נשיא האקדמיה משלמת לו שכר שסכומו כסכו  שכרו של נשיא 

 ההפרש בי  שכר של פרופסור מ  המניי  לשכר והאקדמיה משלימה לאוניברסיטה את, אוניברסיטה
 .יתר חברי האקדמיה אינ  מקבלי  שכר תמורת כהונת  באקדמיה. 3המשול  לו כנשיא אוניברסיטה

ובה  (שבאותה שנה הגיעו הוצאותיה הכלליות ,  עולה2003מהדוח הכספי של האקדמיה לשנת 
 שהיו , ח" מיליו  ש8.2 לכ) רכבנסיעות ואחזקת , הוצאות משרד, דמי שכירות, הוצאות השכר

ויתר ההוצאות הוצאו במישרי  למימוש התפקידי  והמטרות שנקבעו לה ,  מס( הוצאותיה50% כ
 . בחוק

, ח"באלפי ש (2003 1999בטבלה שלהל  נתוני  על ההכנסות וההוצאות של האקדמיה בשני  
  :יי  לאות  שני לפי דוחותיה הכספ, כולל הכנסות והוצאות מימו , )במחירי  שוטפי 

ÔÂÚ¯È‚‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙ÂÒ Î‰‰ ‰ ˘‰ 
)432( 11,726* 11,294 1999 
)175( 14,315 14,140 2000 
)388( 14,324 13,936 2001 
)364( 15,608 15,244 2002 
)211( 16,481 16,270 2003 

  .ח עבור שני  קודמות" ש327,000כולל הוצאות בס&  *
אמורות סיימה האקדמיה את פעילותה השוטפת בגירעו  ומימנה בכל אחת מהשני  ה, על פי הטבלה

   .אשר התקבלו מגורמי חו,, אותו מקרנות פנימיות שהיא מנהלת
 חברי האקדמיה

 חטיבה למדעי הרוח  מורכבת האקדמיה משתי חטיבות ,  לחוק האקדמיה8על פי סעי%  .1
 לחוק הוגדר הצור( 2בסעי% . עצהמנהלת את ענייניה מו,  לחוק9ולפי סעי% , וחטיבה למדעי הטבע

__________________ 
הוא שימש ;  מכו  טכנולוגי לישראל* האקדמיה עובד הטכניו  בשעה שנעשתה הביקורת היה נשיא 3

 .נשיא האקדמיה ובד בבד המשי& ללמד בטכניו 
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מכא  . כאחת ממטרות האקדמיה" כחברי  מטובי אישי המדע תושבי ישראל] באקדמיה[לרכז "
 .שיש חשיבות רבה להרכב החברי 

או , שהחברות באקדמיה נמשכת כל החיי  ונפסקת רק א  החבר מבקש זאת, חוק האקדמיה קובע
לפי . אקדמיה מצאה כי בנסיבות העניי  יש בה קלו חדל להיות תושב ישראל או הורשע בעבירה שה

מספר החברי  בכל חטיבה לא יעלה על שלושי  וחמישה ", ) התקנו  להל  (תקנו  האקדמיה 
] ראו להל [חו,  אול  חברי  שגיל  עולה על שבעי  וחמש שני  וחברי, ] חברי  תקניי  להל  [

מספר , לפיכ(". חבר תקני"דמיה מלהיות  חדל חבר אק75בגיל , כלומר". לא יובאו במניי  זה
, 75 ונוס% עליה  יכולי  להיות בה חברי  בני יותר מ, 70 החברי  התקניי  באקדמיה יכול להגיע ל

 .שמספר  לא הוגבל
שאחד , תלותה כי מקימי האקדמיה ייחסו ער( רב לאי, מדברי ההסבר להצעת חוק האקדמיה עולה

בתקנו  ".  טובי אנשי המדע תושבי ישראל ה את חבריה שהאקדמיה בוחרת בעצמ"מסימניה הוא 
 :נקבעו שני הליכי  לבחירת חברי 

בהצבעה , כל חטיבה בוחרת מועמדי  לחברות בה מקרב מועמדי  שהציעו שלושה מחבריה )א(
המועמדי  שנבחרו עומדי  לבחירה סופית . חשאית וברוב של שני שלישי  מהנוכחי  בהצבעה

וג  בה נעשית הבחירה בהצבעה חשאית וברוב של שני , ת של האקדמיהבאסיפה השנתית הכללי
 .שלישי  מהנוכחי 

רשאית להציע למועצת )  הוועדה המשותפת להל  (ועדה המורכבת מנציגי שתי החטיבות  )ב(
בידי . מלבד אלה שהציעו החטיבות, האקדמיה מועמדי  לחברות בכל אחת משתי החטיבות

די  הזאת פה אחד מועמדי  שיעמדו לבחירה סופית באסיפה המועצה לבחור מרשימת המועמ
השנתית הכללית של האקדמיה ובה נעשית הבחירה בהצבעה חשאית וברוב של שני שלישי  

, ל"שהאקדמיה רשאית לבחור אנשי מדע מובהקי  תושבי חו, חוק האקדמיה קובע ג . מהנוכחי 
חברי  אלה זכאי  להשתת% ). חו, חברי  להל  (בהליכי הבחירה הרגילי  שנקבעו בתקנו  

לדברי המזכירה . אבל אי  לה  זכות הצבעה, באסיפות הכלליות של האקדמיה ובישיבות החטיבות
המקובלות ג  (המועמדי  צריכי  לעמוד באמות מידה מוסכמות , האקדמית של האקדמיה

 בולטי  ה  צריכי  להיות מדעני ): בבריטניה ובקנדה, באקדמיות למדעי  בארצות הברית
 .ששינו בו שינוי חשוב ותרמו לו תרומה של ממש, בהצטיינות  בתחומ 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ó˜Â‰ ‡Ï ÏÚÂÙ·˘ , ÏÚ ˜¯ Â¯Á·  ‰ÈÓ„˜‡‰ È¯·ÁÂ

ÔÂ˘‡¯‰ ÍÈÏ‰‰ ÈÙ ,˙Â·ÈËÁ‰ ÍÂ˙· ¯ÓÂÏÎ .‰ÏÚÂ‰ ÔÎ , ˙Â·È˘È‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÈÎ
Â„ÓÚ‰ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡ Ô‰· Â Â„  ÌÈ„ÓÚÂÓ‰˘ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÔÂÈ„‰ ÈÙ˙˙˘Ó ÂÚÈ·‰˘ ˙

Ì˙ÈÈÁ„Ï Â‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙¯ÈÁ·Ï . ÂÓ˘¯ÈÈ ÔÂÈ„· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙Â„ÓÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Ì˙ÂÈ„ÂÒ ¯Ó˘È˙˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·. 

  ):2004הנתוני  מיולי (בטבלה שלהל  מספר חברי האקדמיה בכל אחת מהחטיבות  .2
ÏÂÎ‰ ÍÒ ÁÂ¯‰ ÈÚ„Ó ˙·ÈËÁ חטיבת מדעי הטבע  

 חברי  התקניי מספר ה 33 24 57
 75מספר החברי  שמלאו לה   16 15 31
 מספר חברי החו- * * *

88 39 49 ÏÂÎ‰ ÍÒ  
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‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó ,˙Â·ÈËÁ‰ È˙˘· ÌÈÈ ˜˙‰ ÌÈ¯·Á‰ ¯ÙÒÓ˘ ,ÂÁÈÈ·Â„ÁÂ¯‰ ÈÚ„Ó ˙·ÈËÁ·  ,

¯˘Ù‡Ó ÔÂ ˜˙‰˘ È·¯Ó‰ ¯ÙÒÓÏ ÚÈ‚Ó Â È‡. 
 ˙ ˘Ó „ÂÚ Í˘Ó  ÁÂ¯‰ ÈÚ„Ó ˙·ÈËÁ· ¯ÒÁ‰ ˘ÂÈ‡‰1994 ,ÒÁ ‰·˘ ‰¯˘Ú ‰·ÈËÁ· Â¯

ÌÈÈ ˜˙ ÌÈ¯·Á . ÌÈ ˘·1997Â -2000 ‰· Â¯ÒÁ 14 ‰ÏÚ‰ ‰ÈÓ„˜‡‰ ‡È˘ Â ÌÈÈ ˜˙ ÌÈ¯·Á 
ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ .ÌÈÈ¯ËÓÂÈÏ·È· ÌÈ Â˙  ÈÙÏ˘ ÔÚË ‡Â‰4¯˜ÁÓ‰ ·ˆÓ ÏÚ  , „ÓÚÓ

È„ÓÏ ‰Â·‚ ı¯‡· ‰¯·Á‰Â ÁÂ¯‰ ÈÚ„Ó ,‰·ÈËÁ· ÌÈ¯·Á‰ ËÂÚÈÓÏ ‰·ÈÒ ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ .
˘  Ï˘ Â˙ÓÊÂÈ·ˆÓ‰ ˙‡ ‰¯ÙÈ˘ ‰ÈÓ„˜‡‰ ‡È ,Ï„‚ ‰·ÈËÁ· ÌÈÈ ˜˙‰ ÌÈ¯·Á‰ ¯ÙÒÓÂ , Ï·‡

 ‰· ÌÈ¯ÒÁ ÔÈÈ„Ú11ÌÈÈ ˜˙ ÌÈ¯·Á . 
שבמקרי  רבי  כללי התקנו  הנוקשי  לבחירת , האקדמיה טענה בתשובתה למשרד מבקר המדינה

 . חברי  חדשי  היו בי  הגורמי  העיקריי  לכ( שלא איישה את המקומות הפנויי  בחטיבות
Ï‰ÈÓ„˜‡‰ È¯·Á ·Î¯‰ Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ¯Â‡ , ˙‡ ˘ÈÈ‡Ï ÏÚÙ˙ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ¯·Á‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Ê¯Ê˙Â ˙Â·ÈËÁ· ÌÈÈÂ Ù‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ , ÂÏ·˜˙È˘ È„Î
 ˙Â¯ËÓ ÌÂ„È˜Ï Ì‰Ï˘ Ú„È‰ÓÂ Ì‰È¯Â˘ÈÎÓ ÌÂ¯˙Ï Ì„È·˘ Ú„Ó‰ È˘ ‡ È·ÂËÓ ÌÈ·¯ ‰ÈÏ‡

‰ È„Ó‰ ˙·ÂËÏÂ ‰ÈÓ„˜‡‰ . 
ברוב  , מובאת רשימת חברי האקדמיה) 2004 2003(ד "אקדמיה לשנת התשסבדוח של ה .3

תחו  , ברשימה מפורטי  שמות החברי . פרופסורי  חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטאות
שאי  התאמה בי  הרכב החברי  של , מעיו  ברשימה עולה. עיסוק  והמוסד שה  משתייכי  אליו

שיעור חברי הסגל האקדמי : קדמי הבכיר בי  האוניברסיטאותהאקדמיה ובי  התפלגות חברי הסגל הא
הבכיר של האוניברסיטאות הוותיקות כמו האוניברסיטה העברית ומכו  ויצמ  גבוה מאוד בקרב כלל 

כמו כ  בולט . חברי האקדמיה לעומת שיעור  בקרב כלל חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות
 .איל  גוריו  ומאוניברסיטת בר  סגל מאוניברסיטת ב בקרב חברי האקדמיה היעדר  של חברי

לאור הישגי  , בדר( כלל, נבחרי "בתשובתה למשרד מבקר המדינה הסבירה האקדמיה שחבריה 
זוהי הסיבה העיקרית לכ( שאוניברסיטאות צעירות ... מדעיי  שהושגו שני  רבות לפני היבחר 

 ".ייצוג באקדמיה יחסית מצויות לכאורה בתת
 „¯˘Ó ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ì‰ ˙Â ÈÂˆÓÂ ÌÈÈÚ„Ó ÌÈ‚˘È‰˘ ÍÎ ÏÚ ˜ÏÂÁ Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

‰ÈÓ„˜‡Ï ÌÈ¯·Á ˙¯ÈÁ·Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó . ÂÏÈÙ‡Â ı¯‡· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÏÂ‡Â"˙Â¯ÈÚˆ‰ "
Ô‰·˘ , ÂÚÈ‚‰˘ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ Ú„Ó Â‡ˆÓÈÈ Ô‰· Û‡˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·ÒÂ ÌÈ ˘ ˙Â¯˘Ú ¯·Î ˙ÂÓÈÈ˜

ÌÈ„·Î  ÌÈ‚˘È‰Ï .ÔÎ ÏÚ ,˘˙ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÍÈÏ‰˙˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÈÂ È˘ ˙Â˘ÚÏ ÏÂ˜
 ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÎÓ ‰ È„Ó· ÌÈ¯˜ÂÁ‰ È·ÂËÏ ¯˘Ù‡È ‰ÈÓ„˜‡Ï ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·Á Ï˘ Ì˙¯ÈÁ·

‰ÈÏ‡ Ï·˜˙‰Ï. 
כי , ))א( ג 6בסעי%  (1951 א"התשי,  ואיל( קובע חוק שיווי זכויות האשה2000מאפריל  .4
,  יינת  ביטוי הול  בנסיבות העניי ,בגו% ציבורי ובוועדות המכרזי  והמינויי  של גו% ציבורי"

הדירקטוריו  , ההנהלה, לייצוג  של נשי  בסוגי המשרות ובדירוגי  השוני  בקרב העובדי 
תינת  העדפה כאמור א  , ובלבד שא  לצור( ביצוע הוראה זו נדרשת העדפת אשה, והמועצה

, בי  היתר, מוגדר" וריגו% ציב"בחוק זה ". המועמדי  בני שני המיני  ה  בעלי כישורי  דומי 

__________________ 
על , על פי מאמרי  וספרי  מדעיי  שפרס ,  פרמטר למדידת איכות מחקר של מדע  יחיד*ביבליומטרי  4

ו אותו מדעני  פי מידת היוקרה והתפוצה של כתבי העת שבה  פרסמ  ועל פי מספר הפעמי  שציטט
 .אחרי 
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ומכא  שהוראות החקיקה המחייבות ביטוי הול  לייצוג , "תאגיד או גו% ציבורי אחר שהוק  בחוק"
 .נשי  חלות ג  על האקדמיה

 ÈÏÂÈ· ‰ÈÓ„˜‡‰ È¯·Á ˙Â‚ÏÙ˙‰ ˙˜È„·Ó2004‰ÏÂÚ  , „·Ï· ÌÈ˘  ˘˘ ˙Â Ó  ‰È¯·Á ÌÚ˘- 
 ÁÂ¯‰ ÈÚ„ÓÏ ‰·ÈËÁ· ÌÈÈ˙˘)5% (ÈÚ„ÓÏ ‰·ÈËÁ· Ú·¯‡Â Ú·Ë‰ )8% .( ‰Ï‡ ÌÈ¯ÂÚÈ˘

 ¯ÈÎ·‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á ·¯˜· ÌÈ˘ ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÓÂÚÏ „Â‡Ó ÌÈ Ë˜)ÙÂ¯Ù 'ÙÂ¯ÙÂ ÔÈÈ Ó‰ ÔÓ '¯·Á (
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· .ÁÂ¯‰ ÈÚ„Ó· , ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈ˘ ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÚÈ‚Ó ÌÈËÙ˘Ó‰Â ‰¯·Á‰ 

Ï-21.5%)  Ï˘ ¯ÚÙ16.5% (Ï‚Ò‰ È¯·Á ÏÏÎÓ ,Ú·Ë‰ ÈÚ„Ó·Â , ‰‡ÂÙ¯‰Â ‰Ò„ ‰‰ 
Ï-11.5%) ÚÙ Ï˘ ¯3.5%.( 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈÂÎÊ ÈÂÂÈ˘ ˜ÂÁ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ÌÈÈ˜˙ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙ÂÈÓ„˜‡‰ ˙Â˘È¯„‰ ÏÚ ˙Â ÂÚ‰ ÌÈ˘  ‚ÂˆÈÈÏ ‰È¯·Á ·¯˜· ÌÏÂ‰ ÈÂËÈ· Ô˙È˙Â ‰˘‡‰. 

אבל הביקורת , חברי האקדמיה צריכי  להיות מטובי אנשי המדע תושבי ישראל, כאמור .5
התקנו  שלה ונהליה אינ  מפרטי  כיצד יכולה האקדמיה להיעזר , הכי חוק האקדמי, העלתה

ה  ג  אינ  מגדירי  את חובותיה  של ; )ראו להל (בחבריה כדי לקד  ולממש את מטרותיה 
ולכ  אי אפשר להפיק את המרב מכישוריה  ומיכולותיה  להגשמת מטרותיה של , החברי 

 .האקדמיה ולמילוי תפקידיה
ויש חברי  המייצגי  אותה באיגודי  , הני  בוועדות משנה של האקדמיהיש חברי אקדמיה המכ

שנקבע בה  כי בהרכב הגופי  , גופי  אלה הוקמו מכוח חוקי  שוני . לאומיי  ובגופי  שוני  בי 
ר המועצה "יו, 1989 ט"התשמ, לפי חוק רשות העתיקות, לדוגמה. יהיו ג  נציגי  של האקדמיה

ובחוק המרכז , 1998 ח"התשנ, וק להנצחת זכרו של מנח  בגי בח; שלה יהיה חבר האקדמיה
שבי  חבריה יהיו שני , שתמונה ועדה מדעית, נקבע, 1997 ז"התשנ, להנצחת זכרו של יצחק רבי 

נקבע שתוק  , 1994 ד"התשנ, )ניסויי  בבעלי חיי (בחוק צער בעלי חיי  ; נציגי  של האקדמיה
 .שישה נציגי  של האקדמיה, בי  היתר, מועצה לניסויי  בבעלי חיי  ויהיו בה

‡ˆÓ  ,ÚÂ·˜ ÍÈÏ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ Ó˙Ó Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈ¯·Á˘ , ‡È˘  Ì˙Â‡ ‰ ÓÓ ÏÏÎ Í¯„·Â
‰ÈÓ„˜‡‰ ,Ì˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï. 
‡ˆÓ  „ÂÚ , Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ˙„ÈÓ ÔÈÈ Ú· ˙Â‚˘‰ ‰ÈÓ„˜‡‰ ˙Â·È˘È· ÂÏÚÂ‰ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ˘

‰˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÈÓ„˜‡ È¯·Á . ¯·ÂË˜Â‡·1994 „Á‡ ÔÈÈˆ ÁÂ¯‰ ÈÚ„Ó ˙·ÈËÁ È¯·ÁÓ , ÈÎ" È¯·Á
„·Ï· „Â·Î Ï˘ „ÒÂÓ ‡È‰ ‰ÈÓ„˜‡‰Â ÌÈÏÈÚÙ Ì È‡ ‰ÈÓ„˜‡‰ ." Ï˘ ˙ÂÈ Î˙Â ˙ÂÏÈÚÙ ÁÂ„Ó
 ÏÈ¯Ù‡· ‰ÈÓ„˜‡‰ ˙ˆÚÂÓÏ ˘‚Â‰˘ ÁÂ¯‰ ÈÚ„ÓÏ ‰·ÈËÁ‰2003‰ÏÂÚ  ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˜¯˘

 ˙Á˜Ï ‰˘˜·Ï Â Ú  ÌÈËÚÓ ‰·ÈËÁ È¯·Á"‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÌÂÁ˙ ·ˆÓ ÏÚ ÔÂÈ„ ˙ˆÂ·˜· ˜ÏÁ ."
Â˘Ó‰· ÌÈ¯·Á Ì È‡˘ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ ÂÈ¯ÂËÒÈ‰ ÔÂÈ„‰ ˙ˆÂ·˜· ÏÂÏÎÏ ‰ÈÓ„˜‡‰ ‰ˆÏ‡  ÍÎ Ì. 

כמו כהונת חבר באקדמיות , שכהונת חבר באקדמיה, האקדמיה הסבירה למשרד מבקר המדינה
עוד הסבירה האקדמיה . אינה מחייבת למלא חובות ותפקידי , לאומיות אחרות בעול  המערבי
, לכינו  ועדות ולתפקידי ייצוג, ולא רק בחבריה, ני  בישראלשהיא נעזרת בכלל בכירי המדע

 .ועבודת  נעשית בהתנדבות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÂ ˜˙‰ ÈÂ È˘Ï ÏÚÙ˙ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ÈÂˆ¯˘ „ÓÏÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ,

‰È¯·Á Ï˘ ˙Â·ÂÁ‰ Â ‚ÂÚÈ ‰˙ÂÚˆÓ‡·˘ ˙¯Á‡ Í¯„ ‡ˆÓ˙ Â‡ . ‰È¯·ÁÏ ¯È‰·‰Ï ˘È
„Â·Î Ï˘ ÈÂ ÈÓ ‰ È‡ ‰ÈÓ„˜‡· ˙Â¯·Á‰˘„·Ï·  ,ÌÈ„È˜Ù˙Â ˙Â·ÂÁ Ì‚ ‰· ÌÈÎÂ¯Î ‡Ï‡ , ˘ÈÂ

Ì˙Â‡ ‡ÏÓÏ .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈ¯·Á Â ÂÓÈ ÂÈÙ ÏÚ˘ ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰ Ú·˜˙ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÔÈ· ÌÈ„Â‚È‡ÏÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚Ï-ÌÈÈÓÂ‡Ï. 
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 מוסדות האקדמיה

 : להל  פרטי  על המוסדות המנהלי  של האקדמיה
˙ È Ï Ï Î ‰  ‰ Ù È Ò ‡ )  האסיפה להל  ( האסיפה הכללית שלה , לחוק האקדמיה11על פי סעי% : ‰

, )ראו להל (באישור דוחות המועצה , בי  היתר, היא דנה. מתכנסת לפי הצור( ולפחות אחת לשנה
בדוח רואה החשבו  ובהצעת , בתכניות העבודה של האקדמיה ומוסדותיה שהמועצה מגישה לה

 1999של האסיפה לשני  מבדיקת הפרוטוקולי  . בראש האסיפה עומד נשיא האקדמיה. התקציב
 .שהיא התכנסה כנדרש ואישרה את הדוחות ואת התכניות שהוגשו לה,  עולה2004

‰ È Ó „ ˜ ‡ ‰  ˙ ˆ Ú Â Ó : %המועצה מנהלת את ענייניה השוטפי  של האקדמיה,  לחוק9על פי סעי .
מיושבי הראש של שתי החטיבות , מסג  נשיא האקדמיה, המועצה מורכבת מנשיא האקדמיה

אבל לא פורטו , בתקנו  נקבעו הליכי ההצבעה במועצה). ל"המנכ(ניסטרטיבי ומהמנהל האדמי
שמינואר , בבדיקה נמצא. תפקידי המועצה ולא נקבע המספר המזערי של הישיבות שעליה לכנס

 . התכנסה המועצה בממוצע פע  בחודשיי 2004 ועד מרס 1999
‰ ˙‡ ÔÂ ˜˙· Ú·˜˙ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï Ï˘ È¯ÚÊÓ‰ ¯ÙÒÓ

‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È , ‰ÁÈË·Ó‰ ˙Â¯È„˙· Ò Î˙È ‰È ÈÈ Ú ˙‡ Ï‰ Ó‰ È¯˜ÈÚ‰ ÛÂ‚‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î
ÏÈÚÈ‰ ‰ÏÂ‰È  ˙‡. 

˙ Â · È Ë Á ועל פי התקנו  עליה  להתכנס לפחות , האקדמיה מורכבת משתי חטיבות, כאמור: ‰
חטיבות  התכנסו ה2004 ועד מרס 1999שמינואר , מעיו  בתיקי האקדמיה עולה. פע  בשנה

, )ראו להל (ה  קיבלו מחברי האקדמיה דיווחי  על פעילות ועדות משנה . כפעמיי  בשנה בממוצע
 . ולעתי  קיבלו החלטות הנוגעות לפעילות 

‡ˆÓ  , ˙¯ÈÁ·Ï ÍÈÏ‰‰ ËÚÓÏ ˙Â·ÈËÁ‰ È„È˜Ù˙ ˙‡ Â¯È„‚‰ ‡Ï ÔÂ ˜˙‰Â ‰ÈÓ„˜‡‰ ˜ÂÁ˘
ÌÈ¯·Á‰ .ÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈ·Â Ô È· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ Ì‚Â¯„ÒÂ‰ ‡Ï ˙ÈÏ .ÏÚÂÙ· , Â‚Èˆ‰

˙Â·ÈËÁ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÎÈÒ ˙‡ ‰ÈÓ„˜‡‰ ˙ˆÚÂÓÏ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˙Â·ÈËÁ‰ È˘‡¯ , Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ
ÔÂÈ„Ï ÌÈ‡˘Â  ÂÚÈˆ‰. 

‰  ˘ Ó  ˙ Â „ Ú Â: %ביוזמתה או על פי הצעת ,  לתקנו  האקדמיה רשאית המועצה21 על פי סעי
מהדוח השנתי של . קדמיהלמנות ועדות משנה שיטפלו בבעיות הקשורות בתפקידי הא, החטיבות

 . ועדות23ד עולה שפועלות בה "האקדמיה לשנת התשס
‡ˆÓ  ,˙Â„ÚÂÂ‰ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈÏ‰  ‰Ú·˜ ‡Ï ‰ÈÓ„˜‡‰˘ , ‰ˆÚÂÓ‰

ÔÂ ˜˙· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ Â ‚ÚÈÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰Â . ÌÈ‡˘Â  ÂÏÈ‡Ï Ú·˜  ‡Ï
Ì‰· ÏÙËÓ ‰ÈÓ„˜‡‰ Ï‰ ÈÓ˘5Ó‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ ˘¯„  ‰ˆÚÂ , ¯Â˘È‡ ˘¯„  ‡Ï ÌÈ‡˘Â  ÂÏÈ‡ÏÂ

‰ÊÎ. 
˙ ˙Â  ˙Ú„‰ , ˙‡Â ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·ÏÂ ‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‰·ÈËÈÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÈÓ„˜‡‰˘

‰Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ È„È˜Ù˙Ï ˙Â¯Â¯· ˙Â¯„‚‰ ÂÈ‰ ÂÏ ˙ÂÙËÂ˘‰ ‰È˙ÂÏÂÚÙ , ÈÏ‰Â Ï
Ì‰È È· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈÏÂ Ì˙„Â·Ú.  

__________________ 
 .ל אחראי לה "שהמנכ, הפעולות המינהליות של האקדמיה 5
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 פעולות האקדמיה
 :ו מטרותיה ותפקידיה כדלהל  לחוק האקדמיה הוגדר2בסעי% 

 ;לרכז בתוכה כחברי  מטובי אישי המדע תושבי ישראל . 1"
 ;לטפח ולקד  פעילות מדעית . 2 
 ;לייע, לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנו  מדעי בעלי חשיבות לאומית . 3 
 ;לאר, לקיי  מגע ע  גופי  מקבילי  בחו, . 4 
מתו( תיאו  ע  , לאומיי  במוסדות ובכינוסי  בי לפעול בייצוג המדע הישראלי  . 5 

 ;מוסדות המדינה
 ;לפרס  כתבי  שיש בה  כדי לקד  את המדע . 6 
 ".לעסוק בכל פעילות שיש בה כדי לשמש את המטרות האמורות . 7 

שאי  לאקדמיה מטרות ייצוגיות בלבד אלא ג  תפקידי  בעלי גוו  , מהאמור בסעי% זה עולה
שכ  באמצעות פעולות לקידו  ,  חשובי  במיוחד התפקידי  הנוגעי  למחקרבי  אלו. ביצועי

ובאמצעות ייעו, לממשלה בענייני מחקר בעלי חשיבות , ולטיפוח של הפעילות המדעית במדינה
 .6אמורה האקדמיה לגבש מדיניות מדע בישראל ולהגדיר את צורכי המחקר של המדינה, לאומית

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÏÈÚÙ‰·Â˘Á ˙ÈÚ„Ó ˙ÂÏÈÚÙ ‡È‰ ‰ÈÓ„˜‡‰  , ‡È‰ ÔÎ˘
 Ú„Ó‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ¯˙‡ÏÂ Á˙ Ï ‰ È„Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏÚ·Ï ÚÈÈÒÏ ‰¯ÂÓ‡

„Â„ÈÚÏÂ ÁÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ,ÌÓÂ„È˜Ï Í¯ÚÈ‰ÏÂ . ÔÂ‰‰ ˙‡ Á˙ÙÏ Û‡Â ¯Ó˘Ï ¯˘Ù‡˙ ‰˙ÂÏÈÚÙ
‰ È„Ó‰ Ï˘ È˘Â ‡‰ ,ÌÈ·Â˘Á‰ ‰È·‡˘ÓÓ „Á‡ ‡Â‰˘ ,˙ÈÚ„Ó‰ Â˙˜ÂÙ˙ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ. 

‰ÏÂÚ ‰ÈÓ„˜‡‰ ˙ˆÚÂÓ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÂÈÚÓ , ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ‰Ê ˙Ú„ÂÈ ‰ÈÓ„˜‡‰˘
˙ÂÈ˙ËÈ˘· Ú„Ó‰ ÌÂ„È˜Ï ˙ÏÚÂÙ ‰ È‡˘ ,„‡ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï‡- ÏÎÏ ‰ÓÈ˜Ó ‡È‰˘ ˜Â‰

‡˘Â Â ‡˘Â  .‰ÈÓ„˜‡‰ È¯·Á Ï˘ ˙ÂÓÊÂÈ ˙Â·˜Ú· ˙ÂÓ˜ÂÓ ˙Â„ÚÂÂ‰ ·Â¯ , ÔËÂÚÈÓÂ- ˙Â·˜Ú· 
‚Î ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Â˘˜·‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÂ . ¯·Ó·Â ·2000 ˙ˆÚÂÓ ‰ËÈÏÁ‰ 

 ‰˘Ú ‰ ÏÚ ÌÈ¯˜ÁÓÂ ÌÈ¯˜Ò ÌÂÊÈÈ˘ ÊÎ¯Ó ÌÈ˜‰ÏÂ ‰È¯·Á Â˘È‚‰˘ ‰Úˆ‰ Ï·˜Ï ‰ÈÓ„˜‡‰
 ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Ì˙Â‡ ‡ÈˆÂÈÂ ı¯‡· ÈÓ„˜‡‰ ¯˜ÁÓ‰ ÈÁË˘·) ÔÏ‰Ï-ÊÎ¯Ó‰  .( ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·

Ï ‡È·˙˘ ˙ÂÈ È„Ó ÚÈˆ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ÌÈ¯˜ÁÓ‰Â ÌÈ¯˜Ò‰ È‡ˆÓÓ"Ï˘ ‰ÈˆÊÈÏÓÈËÙÂ‡ Í¯ÚÓ 
ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÌÈ ÈÓÊ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ı¯‡· ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ¯˜ÁÓ‰." 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˜¯ ‰ÓÏ˘Â‰Â ·¯ ÔÓÊ ‰Î¯‡ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙Ó˜‰˘
 È ÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·2004 , Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ÈÂ ÈÓ È·˙Î ‰ÈÓ„˜‡‰ ‡È˘  Ô˙  ¯˘‡Î

ÂÏ˘ .ÊÎ¯ÓÏ ,‰ÈÓ„˜‡· ÏÚÙÈ˘ ,Î Ï˘ ·Èˆ˜˙ Ú·˜ -250,000 $‰ ˘Ï , ÈÙ„ÂÚÓ ÔÓÂÓÈ ‡Â‰Â
‰ÈÓ„˜‡‰ ˙Â˘¯·˘ ˙Â„ÚÂÈÓ È˙Ï· ˙Â ¯˜ .‰˘ÚÓÏ ,ÏÂÚÙÏ ÊÎ¯Ó‰ ÏÁ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú , ‡Ï ÔÈÈ„Ú

Â˙„Â·Ú ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈÏ‰  ÂÚ·˜  , ˙ÂÙËÂ˘‰ ‰È˙ÂÏÂÚÙ· Â˙ÂÏÈÚÙ ·ÏÂ˘˙ ÍÈ‡ ¯Â¯· ‡ÏÂ
‰ÈÓ„˜‡‰ Ï˘ ,ÂÁÈÈ·Â„¯˜ÁÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙·  .‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ

‰ÈÓ„˜‡Ï ,ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ÏÁ˙‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ˘. 
__________________ 

ובו מסבירה , )18' עמ (2003/2004ד "הדברי  מובאי  בדוח השנתי של האקדמיה לשנת התשס 6
 .האקדמיה את פעולותיה ואת תפקידיה בגיבוש מדיניות המדע
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 טיפוח וקידו  של הפעילות המדעית

בחוק האקדמיה ובתקנו  שלה לא פורטו הפעולות שהיא אמורה לעשות כדי לטפח ולקד  את 
שזה זמ  , מעיו  בדוחות השנתיי  של האקדמיה ומסקירת פעולותיה עולה. הפעילות המדעית באר,

היא מחלקת מענקי מחקר : רב היא עושה פעולות שתכלית  לטפח ולקד  את הפעילות המדעית
היא מעורבת בהקמת תשתיות , לחוקרי  מצטייני  לקידו  נושאי  חדשניי  במחקר בישראל

לש  חלוקת מענקי המחקר . לאומיות למחקר ולפיתוח וסוקרת ובוחנת נושאי  הקשורי  במדע
אול  ,  הפועלת בה7כגו  הקר  הלאומית למדע ותכנית ביכורה,  מנגנוני  מסודרי יצרה האקדמיה

  .בהוראות או בנהלי , שאר הפעולות לא הוסדרו ולא עוגנו בתקנוני 
 פורו  תשתיות לאומיות למחקר ופיתוח

).  " תל להל  ( הוק  ביוזמת האקדמיה הפורו  לתשתיות לאומיות למחקר ופיתוח 1997בשנת 
וחברי  בו הגורמי  העיקריי  העוסקי  במחקר ובפיתוח , ר שלו"אקדמיה משמש יונשיא ה
פיתוח אמצעי , המינהל למחקר; המסחר והתעסוקה, ההמדע  הראשי במשרד התעשיי: בישראל

אג% התקציבי  ; משרד המדע והטכנולוגיה; )ת"מפא(לחימה ותשתית לייצור שבמשרד הביטחו  
רו  היא לתא  בי  הגופי  המרכיבי  אותו ולתמו( בהקמת מטרת הפו. ת"וות; במשרד האוצר

 .תשתיות למחקר ולפיתוח באמצעות איגו  המשאבי  של הגופי  האלה
 החליטה הממשלה ביוזמת משרד המדע לפעול להקמת תשתית תקשורת כמו מרשתת 1998באפריל 

ה שרוב חבריה היו היא הטילה על ועד. לצורכי המחקר והפיתוח במדינת ישראל, אינטרנט רחבת פס
ביוני . לבדוק את הנושא ולהמלי, על תכנית פעולה, ובראשה עמד נשיא האקדמיה,  "נציגי תל

 אישרה הממשלה את מסקנות הוועדה ואת המלצותיה והחליטה להקי  תשתית תקשורת 1998
המרשתת . רחבת פס שתפעל ארבע שני  ותחובר למרשתות המקבילות בארצות הברית ובאירופה

, הפעיל אותה מרכז החישובי  הבי  אוניברסיטאיי . 2002נה ופעלה כמתוכנ  עד סו% שנת הותק
כמו כ  שימשה .  עתירת הידעהאת המכללות ואת התעשיי, והיא שירתה את האוניברסיטאות

 .להעברת מידע מחקרי וחינוכי
יני שורק מאי, פרוטוני  במרכז למחקר גרע:   קיד  עוד פרויקטי  ואלה כבר החלו לפעול"תל

ובה  ,   התייעצויות בנושאי  שוני "כמו כ  יז  תל. טכנולוגיה וקידו  התכנית הלאומית בננו
קשרי אוניברסיטאות המחקר ע  התעשייה והצור( , חברות ישראל בארגו  המחקר הבי  אירופי

 .במאגר נתוני  לאומי למחקר ולפיתוח
‡ˆÓ  ,Ï˙ Ï˘ Â˙Â·È˘Á˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘"‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂ„È˜Ï Ì ¯˜ÁÓÏ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ÌÂÁ˙· ‰ È„Ó

‰ÏÂ„‚ ÁÂ˙ÈÙÏÂ , ˙¯‚ÒÓ· Â˙ÂÏÈÚÙ ‰¯„ÒÂ‰ ‡ÏÂ È¯Ë ÂÏÂÂ ÔÙÂ‡· Â˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÏÚÂÙ ‡Â‰
˙·ÈÈÁÓÂ ˙¯„ÒÂÓ. 

כי ה  סבורי  ששיתו% ,   למשרד מבקר המדינה" השיבו האקדמיה וחלק מחברי תל2004בנובמבר 
  " האחריות האישית של חברי תלמגדילי  את) דהיינו פעילות וולונטרית(פעולה והתאגדות מרצו  

לעומת זאת מתשובתו של משרד . ולכ  ה  עדיפי  על התאגדות פורמלית, ואת חופש ההחלטה שלה 
  במתכונתו "אי  מקו  לקיומו של פורו  תל"כי ,  עולה2004המדע למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

ופיתוח ועל ביצוע  ת למחקרלהמלי, לממשלה על הקמת תשתיו"שכ  הגו% המוסמ( כיו  , "הנוכחית
 ".פרוייקטי  בתחו  המדע והטכנולוגיה היא המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי

__________________ 
קי  אישיי  ומוסדיי  לעידוד מחקרי  תכנית נפרדת הפועלת בקר  הלאומית למדע ומעניקה מענ 7

 .בתחומי  חדשניי  ובנושאי מחקר הראויי  לקידו 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÁ¯Ê‡ ÁÂ˙ÈÙÂ ¯˜ÁÓÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Ó˜‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯ (
Ï˙ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙¯˙ÈÈÓ ‰ È‡"Ì . ÈÓÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓÏ ıÈÏÓ‰ÏÂ ıÚÈÈÏ ‰¯ÂÓ‡ ‰ˆÚÂÓ‰

ÏÂ ÎË‰Â Ú„Ó‰‰È‚Â ,ÈÚÂˆÈ· „È˜Ù˙ ÏÎ ‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,Ï˙ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙÏ" ˘È Ì
Ï˙ ˙‡ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÌÂ‚È‡Ó ‰Ï ‰ ˜ÂÓ‰ ÈÚÂˆÈ· ÈÙÂ‡ ¯ÂÓ‡Î"Ì .

Ï˙ Ï˘ ‰·Â˘Á‰ Â˙ÂÏÈÚÙ˘ ·ËÂÓ ÌÏÂ‡Â" ˙È¯Ë ÂÏÂÂ ‰È‰˙ ‡Ï ÌÈ ˘ Ú·˘Î ¯·Î ˙È˘Ú ‰ Ì
Ï˙ È¯·Á Ï˘ ·ÂË‰ Ì Âˆ¯· ‰ÈÂÏ˙ ‰È‰˙ ‡ÏÂ"Ì . Ì‚ ‰Ó‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ„ ˙Â·Â˘˙‰Ó˘ , ˘È˘

È‡-Â˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈ Ú· ˙˜ÂÏÁÓ Û‡Â ˙Â¯È‰· .Ï˙ È¯·Á˘ ÈÂˆ¯ ÔÎÏ" ˙‡ „ÁÈ Â Á·È ‰ÈÓ„˜‡‰Â Ì
 ˙‡Â ÌÂ¯ÂÙ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈÏ‰  ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ·Â˙Î· ‰˙Â‡ Ô‚ÚÏ Í¯„ Â‡ˆÓÈÂ Â˙ÂÏÈÚÙ

Ì˙‡ Ú‚Ó· ‡· ‡Â‰˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ·Â Â È· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ .  
 דוחות האקדמיה

קי האקדמיה עולה שמפע  לפע  היא סוקרת ובוחנת כל מיני נושאי  הקשורי  במדע מעיו  בתי
בדוחות שאינ  מתפרסמי  ואינ  מיועדי  , לעתי  בצירו% המלצות, ומסכמת את פעולותיה אלה

או משתתפת בהכנת  או יוזמת , מדובר בסקירות ובדוחות שהאקדמיה מכינה בעצמה. לציבור הרחב
שהגישה האקדמיה " חות האקדמיה לקידו  המדע בישראל בעשור האחרו דו"במסמ( ושמו . אות 

הדוחות . 2003 1993 דוחות שהוכנו בשני  26מפורטי  , 2004לשר המדע והטכנולוגיה בינואר 
, לאומיות במחקר בישראל קרנות דו, גנו  האד , מסכמי  סקירות ובחינות של נושאי  שוני  כגו 

במסמ( . שראל והשימוש בתאי גזע עובריי  במחקר רפואיהמדע  הראשי במשרדי הממשלה בי
 .ת והאוניברסיטאות"ות, מפורטי  הגופי  שהדוחות הוגשו לה  ובה  משרדי ממשלה

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙ÂÁÂ„‰ ˙¯ËÓ ÔÂ‚Î ˙Â·Â˘Á ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÏÏÎ ‰ „ ‡Ï ‰ÈÓ„˜‡‰˘ , Ï‰˜
Ì‰Ó ˜ÈÙ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ˙ÏÚÂ˙‰Â Ì‰Ï˘ „ÚÈ‰ .‰ÏÂÚ „ÂÚ ,· ‡Ï ‰ÈÓ„˜‡‰˘ Í¯„· ‰˘˜È

Ì‰Ï Â˘‚Â‰ ˙ÂÁÂ„‰˘ ÌÈÙÂ‚‰Ó ·Â˘Ó ÏÏÎ .˙ÂÁÂ„· Â˘Ó˙˘‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÔÎÏ , Ì‰ ‰Ó·
‰Ï‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÂÚÈÙ˘‰ „ˆÈÎÂ ÌÈÏÈÚÂÓ . ˙ÂÁÂ„ ÔÈÎ‰Ï ‰‚‰  ‡Ï Ì‚ ‰ÈÓ„˜‡‰

‰Ï Â¯ÒÓ ˘ ˙Â·Â‚˙ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÓÎÒÓ , ˙Â¯ÈÎÊÓÏ ‰Ï‡Î ˙ÂÁÂ„ ‰˘È‚‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
 ÔÂÈ„Ï ÚˆÓ Â˘Ó˘È˘ È„Î ‰Ï˘ÓÓ‰‰Ï˘ÓÓ·. 

˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ , Ï˘· ˙Â˘Ú  ÌÈ Â˘ ÌÈ‡˘Â · ‰ÈÓ„˜‡‰ ‰˘ÂÚ˘ ˙Â ÈÁ·‰Â ˙Â¯È˜Ò‰˘
‰ÈÓ„˜‡‰ È¯·Á Ï˘ ˙ÂÈ‡¯˜‡ ˙ÂÓÊÂÈ ,·¯ ˙È Î˙Â ˙ÂÈ È„Ó ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘- ˙¯„ÂÒÓ ˙È˙ ˘

Ú„Ó‰ Ï˘ ÌÈÈ„È˙Ú‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ Ï˘ ˙Ó„˜ÂÓ ‰ ÈÁ· ÏÚ ÒÒ·˙‰· ‰ÈÓ„˜‡‰ ˙ˆÚÂÓ ‰Ú·˜˘ ,
Â‰ ‡Â‰˘ ÌÈ ÂÂÈÎ‰ Ï˘Â ÂÈ„ÚÈ Ï˘Ì˙‡¯˜Ï ÍÏ . ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ¯·Â„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

˙Â·¯ ÌÈ ˘ ¯·Î ‰˘ÂÚ ,˙Â˜È„· Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰ ˘È ˙ÂÈÙÂ¯È‡ ˙ÂÈÓ„˜‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â , ‡Ï
Ì˙ Î‰ÏÂ ˙ÂÁÂ„‰ ÌÂÊÈÈÏ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÂ ÌÈÎÈÏ‰‰ ¯·„· ÈÓÈ Ù Ï‰Â  ‰ÈÓ„˜‡‰ ‰Ú·˜ ,

˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ˘È‚‰Ï ˘È ÈÓÏ Ú·˜  ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ. 
 ‰ ‰ÈÓ„˜‡‰ ÍÓÒÓ· ÔÂÈÚÓ ÌÈ ˘· ‰ ÈÎ‰˘ ˙ÂÁÂ„Ï Ú‚Â1993-2003‰ÏÂÚ  , ‰ Á· ‡È‰˘

ÌÈÈÚ„Ó ÌÈÓÂÁ˙ ‰˘È˘ :‰˜ÈÊÈÙÂ¯ËÒ‡ ,‰·È·Ò‰ ¯˜Á ,‰È‚ÂÏÂ ÎËÂÈ· ,‰È‚ÂÏÂ ÂÓÈ‡ , ÈÚ„Ó
‰È¯ÂËÒÈ‰Â ·ˆÚ‰ .‰ÏÂÚ ‰Ï‡‰ ˙ÂÁÂ„‰Ó ˜ÏÁ· ÔÂÈÚÓ , ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â ˜ÒÓ Ì‰· ˘È˘

Ï‡¯˘È· ¯˜ÁÓ‰ ÈÓÂÁ˙ ÔÈÈ Ú· ˙Â·Â˘Á ,‰ ‡ÏÂ ÂÓÒ¯ÂÙ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î ‰Ï‡Â ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â
ÔÈÈ Ú Ì‰· ‡ÂˆÓÏ ÌÈÏÂÎÈ˘ ÌÈÓ¯Â‚‰. 

 למשל החליטה חטיבת מדעי הטבע באקדמיה לבדוק ולהערי( את רמת המחקר 1997בשנת 
נעשו שתי בדיקות . באמצעות איסו% נתוני  ביבליומטריי , באוניברסיטאות בתחו  האימונולוגיה

. 1998והיא הסתיימה בינואר , )ימית הוועדה הפנ להל  (את הראשונה עשו חברי האקדמיה : בנושא
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. 1999והיא הסתיימה בספטמבר , ) ועדת המומחי  להל  (ל "את השנייה עשתה ועדת מומחי  מחו

שמבחינת היק% הפרסומי  בתחו  האימונולוגיה ירדה ישראל , בדוח הוועדה הפנימית נקבע
. ה בתחומי  אחרי לעומת מקומ, שהוא מקו  נמו( לדעתה, 16  בעול  למקו  ה14 מהמקו  ה

שהפרסומי  הישראליי  בתחו  מופיעי  בכתבי עת , בדוח המסכ  של ועדת המומחי  נקבע
ועדת המומחי  המליצה לטפח חוקרי  צעירי  ולקד  . שאינ  יוקרתיי  דיי  ושתפוצת  קטנה

 .פעילויות בנושאי  שטר  נחקרו בתחו  הזה
 הוגש דוח ועדת המומחי  2000צמבר ובד,  הוגשו הדוחות לחברי האקדמיה1999בנובמבר 

לא גיבשה האקדמיה כל עמדה בעניי  , )2004בספטמבר (עד מועד סיו  הביקורת . לאוניברסיטאות
היא לא סיימה לטפל בו ולא הביאה אותו ביוזמתה ". לא מחמיא"שאחד מחבריה הגדירו , הדוח הזה

 .8לידיעת הגורמי  שיכולי  למצוא בו עניי 
 ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ,ÔÂÁ·Ï ‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ Â ‚ Ó ¯ÂˆÈ˙ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,

ı¯‡· ÈÚ„Ó‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ˙ÓÎÏÂ ÍÈ¯Ú‰Ï , ÊÎ¯Ó· ¯ÊÚÈ‰Ï ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÏÚ ÍÎ Ì˘ÏÂ
‰ÓÈ˜‰˘ ˘„Á‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î .·¯ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ‰ÈÏÚ- ˙ÂÁÂÏ ¯˙È‰ ÔÈ· ‰· ÚÂ·˜ÏÂ ˙È˙ ˘

Ú„Ó ÈÓÂÁ˙ Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó Ï˘ ˙¯„ÂÒÓ ‰˜È„·Ï ÌÈ ÓÊ.   
 ייעו  לממשלה

בתפקיד זה בא לידי . אחד התפקידי  העיקריי  שנקבעו לאקדמיה בחוק הוא הייעו, לממשלה
ביטוי הרצו  להשתמש לצרכי  לאומיי  בגו% שירכז את טובי המדעני  במדינה וע  זאת יהיה 

לש  כ( דרושי  הגדרה ברורה של מהות הייעו, וקשרי עבודה . עצמאי ולא תלוי בממשלה
 .  בי  הממשלה ומשרדיה ובי  האקדמיהמסודרי
ÔÈÂˆÈ , ‰¯„‚Â‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ˙˙Ï ‰ÈÓ„˜‡‰ ÏÚ˘ ıÂÚÈÈ‰ ÔÈÈ Ú· ‰ÈÓ„˜‡‰ ˜ÂÁ ˙‡¯Â‰·˘

‰ÈÓ„˜‡‰ ÔÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ ÏÏÎ ÂÚ·˜  ‡ÏÂ ıÂÚÈÈ‰ ˙Â‰Ó ¯Â¯È·· . Í˘Ó·
Â ÂÈÒÈ  ‰ÓÎ Â˘Ú  ÌÈ ˘‰˙‰Ï‡ ÌÈ¯˘˜ „ÒÓÏ  ,ÒÂ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú Ï·‡ ¯„

ÔÈÈ Ú‰ : 
, 9 החליטה הממשלה לאמ, את המלצות הוועדה לארגו  המחקר הממשלתי וניהולו1985בשנת 

, ובה  ההמלצה להזמי  את נשיא האקדמיה דר( קבע לדיוני ועדת השרי  לענייני מדע וטכנולוגיה
ית בדיוני  על מדיניות לאומית למדע ועל אסטרטגיה לאומ"וכ  ההמלצה לשת% את נציגי האקדמיה 

 ".אב רב שנתית למחקר ופיתוח ותכנית
כי קוד  מינויו ד  ע  מזכיר הממשלה דאז ,  דיווח נשיא האקדמיה דאז למועצה1990באוקטובר 

מסקנה כי יש לפעול "ומאחר שהגיעו ל, דיוני  ממושכי  בנושא ייעו, מדעי לראש הממשלה

__________________ 
 פורסמו עליו כתבות בעיתו  2003ובדצמבר , מידע על הדוח ועל ממצאיו הגיע לידיעת עיתונאי  8

 ".האר-"
כדי לבדוק , יובל נאמ ' פרופ,  שר המדע והפיתוח דאז1983יפתח שמינה ביולי ' ש' ועדה בראשות פרופ 9

להגדיר את נושאי המחקר , בי  היתר, תפקידי הוועדה היו. את ארגו  המחקר הממשלתי וניהולו
להציע תחומי  לפעילות בעניי  הסיוע הממשלתי במחקר לגורמי  לא ממשלתיי  , והפיתוח הממשלתי

ע ולבחו  את האפשרות ליצור קשר בי  המועצה להשכלה גבוהה ובי  ועדת השרי  לענייני מד
 .וטכנולוגיה
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הוחלט ... ובמסגרת החוקליצירת מסגרת של ייעו, מדעי לראש הממשלה תו( הרמוניה במערכת 
לפנות לנשיא האקדמיה למדעי  בבקשה להביא לתשומת לב ראש הממשלה התפתחויות מדעיות 

ולהציע לראש הממשלה רעיונות בנושאי  מדעיי  שה  בעלי זיקה , שחשוב שיית  עליה  את דעתו
 ". ישירה לעבודת ראש הממשלה

יעות רצונה מקשרי העבודה בינה ובי  שב מפע  לפע  הביעה האקדמיה בפורומי  שוני  את אי
התרבות ,  פנה נשיא האקדמיה לשר המדע2000בפברואר . הממשלה בכל הקשור לייעו, המדעי

והתריע על שהאקדמיה לא הוזמנה לישיבת ועדת שרי  למדע , מר מת  וילנאי, והספורט דאז
. ה והשתת% בהבעקבות זאת הוזמ  נשיא האקדמיה לישיב. וטכנולוגיה שנקבעה לאותו חודש

על זימו  נציג האקדמיה " ביקש נשיא האקדמיה למדעי  ממזכיר הממשלה שיוקפד 2003בספטמבר 
ובכלל זה זימו  נציג , לדיוני ממשלה בנושאי  הנוגעי  למחקר ולתכנו  מדעי בעלי חשיבות לאומית

שר לאקדמיה על מנת לאפ, כפי שהיה נהוג בעבר, האקדמיה לדיוני ועדת השרי  למדע וטכנולוגיה
בעקבות פנייה זו המלי, מזכיר הממשלה לשר המדע והטכנולוגיה ". למלא את תפקידה על פי חוק

 בדיו  בוועדת 2003בדצמבר . כי נציג האקדמיה יוזמ  לדיוני  האמורי , מר אליעזר זנדברג, דאז
י לממשלה אי  אפשרות לתת ייעו, מדע"כי , המדע והטכנולוגיה של הכנסת התלונ  נשיא האקדמיה

 ".זו תופעה בשני  האחרונות. בשו  נושא
 2004במסמ( שהכי  נשיא האקדמיה לקראת דיו  בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ביולי 

, שבעול  המערבי מוטלת על האקדמיות למדע החובה לייע, לממשלה בנושאי מדע, נאמר
תי  השפעה מכרעת על קביעת יש לע, ושלדוחות שמכינות האקדמיות האלה לאחר פניית הממשלות

רק ארבע פניות "היו בתשע השני  שעברו , לעומת זאת, בישראל. מדיניות המדע בארצותיה 
שתיי  מה  יזומות על ידי האקדמיה , רשמיות של משרדי ממשלה לאקדמיה הלאומית בישראל

ר "ובאותו דיו  טע  י". ואילו השתיי  האחרות היו ממערכת הביטחו  ומשרד ראש הממשלה
נוהל לשימוש בכלי האיכותי של הייעו, האקדמי מטע  האקדמיה "שיש לקבוע , הוועדה דאז

 . לא נקבע נוהל כזה2004אול  עד ספטמבר , "הלאומית למדעי  לממשלה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ï˘ÓÓÏ ıÂÚÈÈ‰ ˙‡ ÚÈˆ‰ÏÂ ‰„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰ÈÓ„˜‡‰ ÏÚ

ÈÈ· ÔÈÈ Ú ‰ÚÈ·Ó ‰ È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˙Ú„Ï Ì‡ Ì‚‰Ê ıÂÚ .‰Ï‡ ÌÈÓÈ· , „ÓÂÚ Ú„Ó‰ Ì‰·˘
ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ‰ÈÈ˘Ú‰ ˙ÈÊÁ· , ·‡˘Ó· ÏÈÚÈÂ ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘ ˘Ó˙˘‰Ï Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ÏÚ

‰˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ·Â˘Á ,‰ È„Ó‰ Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ Ú„Ó· Â ÈÈ‰„ .ÔÎ ÏÚ , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ˙Â·È˘Á ÈÏÚ· ÌÈ‡˘Â · ÈÂÏ˙ ‡ÏÂ ÈÚÂˆ˜Ó ıÂÚÈÈ Ô˙Ó „ÁÈ Â¯È„ÒÈ ‰ÈÓ„˜‡‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰˘

˙· ˙ÈÓÂ‡ÏÌÈ¯ÂÓ‡‰ Ú„Ó‰ ÈÓÂÁ. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÈÓ„˜‡ÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â·ÚÏ ˙¯‚ÒÓ ˙Â ·Ï ˘È Ì‚

Ì‰· ÂÈ‰È˘ ÌÈ¯„ÂÒÓ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â  ÏÚ Ô‰È È· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙‡ ˙È˙˘‰ÏÂ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈË¯Ù
ıÂÚÈÈ‰ ÈÓÂÁ˙ ÏÚ , ıÂÚÈÈ‰ ÌÊÂÈ ÏÚÂ ÂÈÙÂ‡ ÏÚ)‰ÏÂÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ , Â‡ ‰È„¯˘ÓÓ „Á‡

‰ÓˆÚ ‰ÈÓ„˜‡‰.(ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÂÚ·˜ÈÈ Ô‰·˘ ˙Â¯„ÂÒÓ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ Ì‰· ÂÈ‰È ÔÎ ÂÓÎ  ;
˙Â¯·„È‰ È¯„Ò ,‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ,·Â˘ÓÂ ·˜ÚÓ;  ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ È˙ÂÓÎ Á¯Â‡· ÍÈ¯Ú‰Ï ÌÈÎ¯„

‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÎ¯„Â ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÁ˙· ‰ÈÓ„˜‡‰ . ·‚‡ ‰˘ÚÈ˙ ÌÈÏ‰ ‰ ˙ÚÈ·˜
‰ÈÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ì ,È‡Â ‰˙Â‡ÓˆÚ ¯ÓÂÏÎ-‰˙ÂÏ˙. 

כי שר המדע והטכנולוגיה יפעל ללא דיחוי להסדרת , משרד המדע השיב למשרד מבקר המדינה
נהלי  שיאפשרו לאקדמיה ולממשלת ישראל , נוהלי עבודה מוסכמי  משותפי  לאקדמיה ולמשרדו

ו ולאקדמיה כדי כמו כ  יכי  המשרד תכנית עבודה משותפת ל. להחלי% מידע ודעות באופ  שוט%
ובד בבד לשמור על מעמדה העצמאי , להגביר מאוד את פעילות הייעו, של האקדמיה לממשלה

  .והלא תלוי של האקדמיה
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 קשרי גומלי 

 השר הממונה על ביצוע חוק האקדמיה
נוכח , כאמור. ששר החינו( והתרבות יהיה ממונה על ביצוע החוק,  לחוק האקדמיה נקבע13בסעי% 

סמכויות השר מוגבלות יחסית ואינ  כוללות למשל סמכות להתקי  , ד של האקדמיהמעמדה המיוח
ומאז ממונה על ביצוע ,  שינתה הממשלה את תחומי האחריות של השרי 1999באוקטובר . תקנות

 ).כיו  שר המדע והטכנולוגיה(חוק האקדמיה שר המדע 
 ÛÈÚÒ14Ú·Â˜ ‰ÈÓ„˜‡‰ ˜ÂÁÏ  ,ÂˆÚÈÈ˙‰· ˙È‡˘¯ ‰ÈÓ„˜‡‰˘˙‰ ÌÚ  ÔÈ˜˙‰Ï ‰ ÂÓÓ‰ ¯˘

‰· ÌÈ„È˜Ù˙‰ È‡˘Â  ˙‡Â ‰È¯·Á ˙‡ ‰ÈÓ„˜‡‰ ¯Á·˙ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÂÚ·˜ÈÈ Â·˘ ÔÂ ˜˙ .
‰È˙Â„ÒÂÓ Ï˘Â ‰ÈÓ„˜‡‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ È¯„Ò Â· ÂÚ·˜ÈÈ „ÂÚ , ÌÈÙÒÎ‰Â ˜˘Ó‰ ÏÂ‰È 

ıÂÁ È¯·Á Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÂ Ì„ÓÚÓÂ .ÔÂ ˜˙· , ÍÂ ÈÁ‰ ¯˘ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· Ô˜Â˙Â Ô˜˙Â‰ ÔÎ‡˘
 ˙Â·¯˙‰Â)Â˙Ú˘·˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ( , È¯·Á ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÏÏÎ‰ ˘¯„ Î ÂÚ·˜ 

ıÂÁ È¯·Á Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÂ Ì„ÓÚÓÂ ‰ÈÓ„˜‡‰ .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÈÏ‰Â  ÏÎ Â¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë ÈÎ
‰ÈÓ„˜‡ÏÂ Â„¯˘ÓÂ ˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯˘Ï ÌÈÙ˙Â˘Ó ‰„Â·Ú . 

תה השפעה מועטה בלבד ליחסי הגומלי  הלא סדירי  בי  השר הממונה ומשרדו ובי  האקדמיה היי
שכ  קשרי העבודה השוטפי  ותחומי הפעילות , כששר החינו( והתרבות היה השר הממונה

לשר המדע והטכנולוגיה , לעומת זאת. המשותפי  לאקדמיה ולמשרד החינו( והתרבות היו מועטי 
של ולמשרדו יש מטבע הדברי  יותר תחומי פעילות הקשורי  ואפילו חופפי  לתחומי הפעילות 

 קשרי מדע בי ,  "פורו  תל,  פעילות משותפת בוועדת השרי  למדע וטכנולוגיה האקדמיה 
 .  ולעתי  קרובות דרושי  תיאו  ושיתו% פעולה ביניה  לאומיי  ועוד 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‰Ï‡‰ ÌÈ ÈÈ Ú· Ú„Ó‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â ‰ÈÓ„˜‡‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ÔÈ‡ ËÚÓÎ˘ .
Ó Ì È‡Â ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈˆÚÈÈ˙Ó Ì È‡ ÌÈ„„ˆ‰˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â„ÓÚ ÌÈ˘·‚ , ÔÈÈ Ú· ˙ÂÁÙÏ˘ Û‡

ÔÈ· Ú„Ó È¯˘˜-ÌÂ‡È˙· ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈÓÂ‡Ï , ÛÈÚÒÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ2)5 (‰ÈÓ„˜‡‰ ˜ÂÁÏ ,
 ‰ÈÓ„˜‡‰ ÏÚ ÂÈÙÏÂ"ÔÈ· ÌÈÒÂ ÈÎ·Â ˙Â„ÒÂÓ· ÈÏ‡¯˘È‰ Ú„Ó‰ ‚ÂˆÈÈ· ÏÂÚÙÏ-ÌÈÈÓÂ‡Ï ,

‰ È„Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ ÌÚ ÌÂ‡È˙ ÍÂ˙Ó ."Ú„Ó‰ „¯˘Ó ,˙ ˘Ï ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰ ÈÙ ÏÚ 2004 ,
 ÌÚ ÌÈ¯˘˜ ÌÈÈ˜Ó26ÔÈ·‰ Í¯ÚÓ· Ï‡¯˘È ˙‡ ·Ï˘Ï ıÓ‡Ó· ˙Â È„Ó -¯ÈÎ·‰ ÈÓÂ‡Ï . „·· „·

ÔÈ· ÌÈ¯˘˜ ‰ÈÓ„˜‡‰ Ì‚ ˙ÓÈÈ˜Ó- ÌÚ ‰Ó˙Á˘ ÌÈÓÎÒ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈÓÂ‡Ï34 ˙ÂÈÓ„˜‡ 
)ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ ÌÚ Â‡ (˙Â Â˘ ˙Âˆ¯‡· . ‰È‚ÂÏÂ ÎË‰Â Ú„Ó‰ „¯˘Ó Ô‰Â ‰ÈÓ„˜‡‰ Ô‰

 ÌÈÒ ÎÏÂ ÌÈ Â‚¯‡Ï ÌÈ‚Èˆ  ÌÈÁÏÂ˘ÔÈ·-¯·Á ÈÓ„ Ì¯Â·Ú· ÌÈÓÏ˘ÓÂ ÌÈÈÓÂ‡Ï .ÔÈÈˆÏ ˘È ,
 ˙ ˘· ¯·Î˘1991 ÔÈ·Â ‰ÈÓ„˜‡‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ ÈÙÂÏÈÁÂ ÌÂ‡È˙ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÚÈ¯˙‰ 

„¯˘Ó‰ ,ÌÈÙÙÂÁ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡10 . ÈÂ È˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÏÂ‡
Ì˙ÏÂÚÙ Í¯„·. 

לאומיי  אינה חופפת  רי המדע הבי שפעילות המשרד בתחו  קש, בתשובת משרד המדע נאמר
אלא מדובר בפעולות משלימות שלכל אחת מה  תפקיד וחשיבות , לפעילות האקדמיה בתחו  הזה

 .משל עצמה
__________________ 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂ‡¯ ˙ÂÙÙÂÁ ˙ÂÏÂÚÙ· ‡ÏÂ ˙ÂÓÈÏ˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ· ¯·Â„Ó Ì‡ Ì‚
‰Ï‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ ÛÂÏÈÁÂ ÌÂ‡È˙ ÂÈ‰È˘. 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÈÎÌÈ·¯ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÌÈ„„ˆ‰ È ˘ ÔÈ· ÂÚÏ‚˙‰ Â¯·Ú˘ ÌÈ ˘· , Ì˜ÏÁ
ÌÈÈ˙Â‰Ó-ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ,ÌÈÒÁÈ‰ ÈÙÂ‡ ¯·„·Â Ì‰ÈÒÁÈÏ È˜ÂÁ‰ ÒÈÒ·‰ ¯·„· . ÛÂ˙È˘· Ú‚Ù ¯·„‰

ÌÈ Â˘ ÌÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ Ì˙ÂÓ„˜˙‰ ˙‡ ·ÎÈÚÂ Ì‰È È· ‰ÏÂÚÙ‰ .Â¯¯ÂÚ˙‰ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ , ÔÈ·
¯˙È‰ ,Á ÔÈÈ Ú·Â ‰ÈÓ„˜‡‰ Ï˘ ·Âˆ˜˙‰ È¯„Ò ÔÈÈ Ú· ÁÂ˙ÈÙÏÂ ¯˜ÁÓÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˜Â

ÈÁ¯Ê‡ ,Ò˘˙‰"‚-2002) ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È‰·‰ Ú„Ó‰ „¯˘Ó , ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰ÈÓ„˜‡Ï Â È· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜˘

Â¯„ÒÂ‰ ,˙Â¯Â¯· Ô È‡ Ì‰È È· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁÂ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÎÏÂ .ÂÈ¯·„Ï , ‰ÈÓ„˜‡‰
˙Â‡ÓˆÚ Ú‚ÙÈ˙˘ ˘˘ÁÓ „¯˘Ó‰ ˙Â¯Ó ˙‡ Ï·˜Ï ˙·¯ÒÓ‰ , ‰ È‡ ‡È‰˘ ¯˘Ù‡ Û‡Â

ÂÓÂÈ˜· ÏÏÎ ˙ ÈÈ ÂÚÓ . È˜ÂÏÈÁ ‡Ï‡ ÌÂ‡È˙ ÔÈ‡ Ú„Ó‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â ‰ È·˘ ‰¯È‰·‰ ‰ÈÓ„˜‡‰
˙ÂÈÂ˘‚ ˙‰Â ˙ÂÚ„ , ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ÌÈ‡˘Â Â ÌÈÓÂÁ˙Ï Ì‚ ˙ÂÈ¯Á‡ Ï·˜Ï ‰ˆÂ¯ „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˘Ó

Ì‰ÈÏÚ ˙„˜ÙÂÓ. 
דוק את מטרותיה ועדה שתב, מר אליעזר זנדברג,  מינה שר המדע והטכנולוגיה דאז2004בינואר 

כול  חברי סגל אקדמי , בכתבי המינוי שמסר לארבעת חברי הוועדה. ואת תפקודה של האקדמיה
ובגלל שאלות שעלו , הוסבר שבשל הזמ  הרב שחל% מאז הוקמה האקדמיה, בכיר בתחומי  שוני 

שת לבחו  בחינה מחוד"הוא מבקש מתוק% היותו השר הממונה על החוק , בעניי  מעמדה ותפקודה
כמו , את תחומי הידע והמחקר הכלולי  בתחו  פעולתה, תפקידי וסמכויות האקדמיה, של מטרות

". ג  את תיפקודה ופעילותה לנוכח השינויי  בעול  האקדמי באר, ובחו, ולאור הצרכי  המשתני 
הוועדה התבקשה להגיש דוח ביניי  בתו( שישה חודשי  מיו  תחילת עבודתה ודוח סופי שנה 

 .אחר כ(
‡ˆÓ  , Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡Â ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ‰„ÚÂÂ· ¯·Â„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘

‰ÈÓ„˜‡‰ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰ÈÓ„˜‡‰ ‰Ú„ÂÈ ‡Ï , ÔÓ ˜¯ ‰È¯·ÁÏ Ú„Â  ‰˙Ó˜‰ ¯·„Â
ÌÈ Â˙ÈÚ‰ .‡ˆÓ  „ÂÚ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙·Î¯‰· ÌÈÈ˘˜‰ Ï˘·˘ , È ÂÈ· ˜¯ ‰ Â˘‡¯Ï ‰Ò Î˙‰ ‡È‰

2004 , ¯·ÓËÙÒ „ÚÂ2004È· ÁÂ„ ‰˘È‚‰ ‡Ï ÌÈÈ  . ‰„ÚÂÂ‰˘ ÍÎ ÏÎ „ÓÚ ‡Ï Ú„Ó‰ „¯˘Ó
‰Ï Ú·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ˙ ÌÈ˜‰˘. 

 מסר נשיא האקדמיה לשר המדע והטכנולוגיה את החלטת האסיפה הכללית של 2004בינואר 
מוחה על כוונת שר המדע והטכנולוגיה למנות ועדה משרדית "ולפיה היא , האקדמיה מאותו החודש

האקדמיה רואה את כוונת השר בחומרה רבה משו  שהתערבות . שלה' מסגרות הפעולה'לעניי  
האקדמיה מציינת בדאגה ... המימשל בפעולותיה פוגעת בערכי היסוד של חופש המחקר האקדמי

והיא עלולה לגרו  ... עמוקה שפעולת משרד המדע מעוררת חשש של פוליטיזציה בתחו  האקדמי
גישה שהאקדמיה פתוחה לביקורת ציבורית ולביקורת האסיפה הד". נזק בלתי הפי( למדע בישראל

 .השר לא השיב לנשיא האקדמיה. לאומית נאותה בי 
שהוועדה שהקי  ,  מסר השר דאז אליעזר זנדברג בתשובתו למשרד מבקר המדינה2004בנובמבר 

שמטרתה לסייע לו להחליט א  כדאי להקי  ועדה חיצונית שתבדוק את מצב , היא ועדה פנימית
לדבריו הסביר לנשיא . ותחליט א  צרי( לתק  את החוק שהאקדמיה פועלת מכוחו, יההאקדמ

משרד . האקדמיה שא  יוחלט להקי  את הוועדה החיצונית הוא יודיע לנשיא על כ( בעוד מועד
ולבקשו לזרז את עבודת הוועדה ולהגיש "ר הוועדה "שהשר ידאג לפנות בעצמו ליו, המדע הודיע

מתכוו  השר לפעול לתיקו  החוק ולהתאמתו לצרכי החיי  , כמו כ . ..ח ביניי  בהקד "דו
יבוצע בתיאו  ע  האקדמיה ולאחר שמיעת , כל יישו  של המלצות או תיקו  חקיקה... המשתני 

 ".עמדתה
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אי  למשרד כוונה לכרס  "כי ,  הודיע משרד המדע למשרד מבקר המדינה2004בנובמבר 

המשרד מעוניי  . עליו מושתתת פעילותה, חופש האקדמיבסמכויותיה של האקדמיה או לפגוע ב
תו( שמירה על , לטובת קידו  המדע הישראלי, להגביר את שיתו% הפעולה בינו לבי  האקדמיה

יפעל השר לקביעת נוהלי , לאור מימצאי הביקורת... חלוקת תפקידי  ברורה בינו לבי  האקדמיה
כדי לפתור את חילוקי , רד לבי  האקדמיהעבודה ולהסדרת חלוקת התפקידי  הראויה בי  המש

   ". לשיתו% פעולה וליצור הליכי עבודה מסודרי ÌÎÒÂÓ11לגבש מודל ראוי ו, הדעות
 מערכת ההשכלה הגבוהה

המחקר והפעילות המדעית שהאקדמיה עוסקת בטיפוח  ובקידומ  נעשי  ברוב   .1
 הסגל האקדמי הבכיר של וג  חברי האקדמיה נמני  רוב  ככול  ע  חברי, באוניברסיטאות
חבריה נבחרי  כאמור בשל כישוריה  ובשל תרומת  , על פי חוק האקדמיה. האוניברסיטאות
בחוק ובתקנו  האקדמיה לא נאמר דבר על קשרי הגומלי  בי  האקדמיה ובי  . האישית למדע

י  כי ג  לא עוגנו בכתובי  נהלי  בדבר קשרי העבודה ב, הביקורת העלתה. האוניברסיטאות
 .ולא נקבע כל קשר מחייב ביניה , האקדמיה ובי  המוסדות המנהלי  של האוניברסיטאות

ג  , )ג" חוק מל להל   (1958 ח"התשי,  פועלת על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה1958מאז שנת 
, ג היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה"מל). ג" מל להל  (המועצה להשכלה גבוהה 

שכ  , יש לה תפקיד משיק לתפקידי האקדמיה, ג"על פי חוק מל. מדע ומחקר, לרבות הוראה
והיא רשאית להציע הצעות בעניי  , ג ממונה עליה כוללת את תחומי המדע והמחקר"המערכת שהמל

 .קידו  המחקר המדעי
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈ˜ÂÁ‰ È ˘· ÈÎ-ÏÓ‰ ˜ÂÁÂ ‰ÈÓ„˜‡‰ ˜ÂÁ " ‚- ÈÒÁÈ ÏÚ ¯·„ ¯Ó‡  ‡Ï 

ÔÈÏÓÂ‚‰ , ÏÚ˙Â„ÒÂÓ‰ È ˘ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ È¯˘˜ ÏÚÂ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ , ‡Ï Û‡ ‰Ï‡‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰Â
ÌÈ Â ˜˙· Â¯„ÒÂ‰ ,ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â · Â‡ ÌÈÏÏÎ·. 

להציע הצעות בדבר "כי סמכותה , ג" טענה מל2004בתשובה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
קידו  המחקר מההיבט , שעיקר  כאמור, שונה מהותית ממטרות האקדמיה... קידו  המחקר המדעי

לקבוע הנחיות או כללי  להסדרת קשרי , א% לא נית "ולדעתה , ולכ  אי  מקו , "לאומי הבי 
התייעצות ושיתו% בי  הגופי  צריכי  להיעשות במקרי הצור( ובמקרי  פרטניי  אד ... הגומלי 

 ".הוק
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó„˜‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ˘ ÍÎÏ ÔÈÎÂÓÈ˙ ‰ÈÓ„˜‡‰ ˜ÂÁ· ÔÈ‡‰È ,

˙ÈÚ„Ó ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰ÓÂ„È˜Â ‰ÁÂÙÈË Ô˙ÈÏÎ˙˘ ,ÔÈ·‰ Ë·È‰Ï Â„ÁÂÈ-ÈÓÂ‡Ï , ‰·ÈÒ ÔÈ‡Â
ÏÓÂ ‰ÈÓ„˜‡‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯„ÚÈ‰Ï ˙È ÈÈ Ú"‚ ,‰‡·‰ ‰Ó‚Â„‰Ó ‰ÏÂÚÎ: 

ג "האקדמיה וועדת המשנה של מל:  החלו שני המוסדות לשת% פעולה לראשונה1999בנובמבר 
. יקה מקיפה את עתיד המחקר באוניברסיטאות בישראלהקימו פורו  משות% שיבדוק בד) ת"ות(

ללמוד את מצב המחקר "שהמטרה הכללית של הפורו  הייתה , ממסמכי האקדמיה עולה
באוניברסיטאות ואת בעיותיו ולהציע מדיניות שתבטיח המשכיות של מחקר מצטיי  ברמה 

 ".העולמית באוניברסיטאות בישראל
__________________ 
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 : בפורו  הזה הוקמו שלוש ועדות משנה
¯  )א( ˜ Á Ó ‰  ˙ Â ‡ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡  Ô È ·  Ô È Ï Ó Â ‚ ‰  È Ò Á È  ˙ ˜ È „ · Ï  ‰ „ Ú Â Â ‰

‰ ¯ · Á Ï12 : במסמ( .  גיבשה הוועדה מסמ( והעבירה אותו לכל חברי האקדמיה2002בינואר
ובה  יצירת טכנולוגיה מודרנית , מפורטי  שמונה יעדי  מרכזיי  של אוניברסיטאות המחקר

חינו( והכשרת מנהיגי  בכל ; צת ידע בחברההפ; מדעני  ומנהלי  בתחו  הזה, והכשרת מהנדסי 
המסמ( הועבר ג  לחברי ועדת החינו( של הכנסת לקראת הישיבה שלה בנושא . התחומי  ועוד

א( לא הועבר לעיונה של הממשלה בכלל ושל שר , וממשל) מערכת ההשכלה הגבוהה(אקדמיה 
 .המדע בפרט

‰  )ב( È È ˘ Ú ˙  È ¯ ˘ ˜  ˙  È Á · Ï  ‰ „ Ú Â Â ‰-‰ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ ו עדיי  לא ועדה ז:  
 . הגישה דוח המסכ  את עבודתה

˙ )ג( Â ‡ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ ·  ¯ ˜ Á Ó ‰  Ô Â Ó È Ó  È Î ¯ „  ˙  È Á · Ï  ‰ „ Ú Â Â לדברי : ‰
ת התנגדה לכל התערבות שהיא בתחו  מימו  "האקדמיה הופסקה עבודת הוועדה מאחר שוות

 . רק היא מופקדת עליו1977שעל פי החלטת ממשלה משנת , האוניברסיטאות
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÚÓÏ ÈÎ ˙ÂÏÂÚÙ „ÂÚ Â¯„ÒÂ‰ ‡ÏÂ ÂÚ·˜  ‡Ï ÌÂ¯ÂÙ· ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ë

ÏÓÏÂ ‰ÈÓ„˜‡Ï ˙ÂÙ˙Â˘Ó"‚. 
 החליטה מועצת האקדמיה להתערב ְבעימות בי  המוסדות להשכלה גבוהה 2001בנובמבר  .2

ג שלא על פי "המוסדות סברו שהממשלה מתכוונת למנות חברי מל. ובי  הממשלה ושרת החינו(
ג יהיה בעל מעמד בשדה ההשכלה "ובה  הדרישה שחבר מל, ג"ק מלהעקרונות שנקבעו בחו

לשר , לשרת החינו(, מועצת האקדמיה פנתה לראש הממשלה. מדע ומחקר, לרבות הוראה, הגבוהה
ר דאז של הוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי "ר ועדת החינו( בכנסת דאז וליו"ליו, המדע דאז

 מסר נשיא 2002בינואר . גוע במערכת ההשכלה הגבוההוטכנולוגי בכנסת וקראה לממשלה שלא לפ
הקוראת לו להזמי  את נציגי , האקדמיה לראש הממשלה את החלטת האסיפה הכללית של האקדמיה

 .ג מתמני  על פיה "האקדמיה לכל דיו  ממשלה הנוגע לעקרונות היסוד שחברי מל
 עולה חובה מפורשת להיווע, לא, שנחקק לפני חוק האקדמיה, ג"מעיו  בחוק האקדמיה ובחוק מל

 חיווה היוע, המשפטי לממשלה דאז 2002ע  זאת במרס . ג"באקדמיה לפני שממני  את חברי מל
כי לפרשנות של תפקיד האקדמיה למדעי  , בלא קביעת מסמרות משפטיי  דווקני "כי , את דעתו

ו השלכות על וכשמדובר בנושא שעשויות ל, ג"ג לפי חוק המל"לפי החוק אל מול תפקיד המל
המאפשרת לאקדמיה להשמיע את , רצויה פרשנות רחבה ותכליתית, המחקר המדעי ברמה לאומית

 ". קולה ככל הנית 
ג אינו מחייב " כי חוק המל2004שרת החינו( כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

וכרי  להשכלה אלא ע  נציגי המוסדות המ, ג"היוועצות ע  האקדמיה לפני שממני  את חברי מל
והקפידה על , ולכ  היא קיימה הלי( היוועצות מורכב ע  כל נציגי המוסדות להשכלה גבוהה, גבוהה

ג יהיה ייצוג הול  לכל סוגי המוסדות ויוש  דגש ג  על נציגי  בעלי מעמד "כ( שבהרכב מל
 . מתחו  המדע והטכנולוגיה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘ÙÂÁ‰ ÔÂ¯˜Ú Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ ÈÓ„˜‡‰  , ¯˘˘ ÈÂ‡¯
ÍÂ ÈÁ‰ ,ÏÓ È¯·Á ÈÂ ÈÓ ÔÈÈ Ú· ‰ÏÂ˜ ˙‡ ÚÈÓ˘‰Ï ‰ÈÓ„˜‡Ï ¯˘Ù‡È Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰"‚ .

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁÓ Ì‚ ÌÈÏÂÚ ÌÈ¯·„‰. 
__________________ 
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שנגר  , ת"ג וות" התערבה האקדמיה בעוד עימות בי  הממשלה ובי  מל2003בספטמבר  .3

 הקצבות המדינה לאוניברסיטאות ביישו  המלצות מהצעתו של משרד האוצר לקשור את חלוקת
באותו חודש פנה נשיא האקדמיה לראש הממשלה וטע  שליישו  ההצעה תהיה . 13"ועדת מל,"

ושעל פי החוק יש להיווע, באקדמיה בנושא מדעי בעל , השפעה שלילית על מער( המחקר בישראל
ד האוצר והחליטה שמוסד מוכר באותו חודש ג  דנה הממשלה בהצעת משר. חשיבות גדולה כל כ(

נשיא ; שאי  בו מבנה ניהולי כנדרש בהמלצות ועדת מל, יקבל תקציב חלקי בלבד) ג"לפי חוק מל(
 .ועמדת האקדמיה בעניי  זה לא הוצגה, האקדמיה לא הוזמ  לישיבת הממשלה
ת של אי  עסקינ  בנושא מדעי שיש צור( בתרומה הייחודי"כי , משרד ראש הממשלה מסר בתשובתו

אלא בניסיו  משרד האוצר להתנות העברת כספי ציבור , האקדמיה לצור( גיבוש השקפה או עמדה
שמותר להניח כי גיבשה את המלצותיה , בהערכות ארגונית יעילה שהומלצה על ידי ועדה ציבורית

בעניי  זה מהווה התערבותו של נשיא האקדמיה . לאחר ששמעה את עמדת נציגי האקדמיה
 ". גור  בעל אינטרס כספי ולא התערבות על רקע מדעי צרו%התערבות של

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ „·Ï· ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙¯·Ú‰
˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó¯· ÈÚ„Ó‰ ¯˜ÁÓ‰ ÏÚ Ì‚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÏÂÏÚ .ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ , Ì‚ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁÓ ,˘‰Ï ‰ÈÓ„˜‡Ï ¯˘Ù‡Ï ‰Ï˘ÓÓ· ÚÈÓ
‰Ê ÔÈÈ Ú· Ì‚ ‰ÏÂ˜ ˙‡ ,ÈÙÒÎ Ò¯Ë È‡ ÏÎ ‰ÓˆÚÏ˘Î ‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó „ÂÁÈÈ·Â , ÔÈ‡ ÔÎ˘

‰ÈÏ‡ ˙Â¯·ÚÂÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰‰ ˙ Ë˜‰· ¯·Â„Ó.  
✩  

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÔÈ·Â ‰ÈÓ„˜‡‰ ÔÈ· ÌÈ¯È„Ò ‡Ï‰ ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ˘
ÏÓÂ ÏÏÎ· ‰‰Â·‚‰"ÌÂÁ˙Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ Ë¯Ù· ‚Ô‰È˙˘Ï Û˙Â˘Ó‰  ,

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ „ÓÚÓ‰ ˙‡Â „Â˜Ù˙‰ ˙‡ ˘ÈÏÁ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Ì‰Â. 
ÔÎ ÏÚ ,‰ÈÓ„˜‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÓ"‚ , È„¯˘ÓÂ ÏÏÎ· ‰Ï˘ÓÓ‰

ÍÂ ÈÁ‰ ,Ë¯Ù· ‰È‚ÂÏÂ ÎË‰Â Ú„Ó‰ „¯˘ÓÂ Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ , ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÂÏ˜˘È
 ÌÈ‡˘Â · ‰ÈÓ„˜‡‰ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙ ˙‡Â ‰„ÓÚÓ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ , Â Á·ÈÂ

˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ˙ÂÈÂ‡¯‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ,È‡ ÏÚÂ ‰ÈÓ„˜‡‰ Ï˘ È‡ÓˆÚ‰ ‰„ÓÚÓ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ·‚‡-
‰˙ÂÏ˙.   

 המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי
אבל פעולתה לא הייתה רצופה ולא היה , מועצה לאומית למחקר ולפיתוח פעלה משנות החמישי 

ילה הייתה הגו% העיקרי שפעל לקידו  המחקר והפיתוח בכל מגזרי בתח. לה בסיס סטטוטורי
למוסדות מחקר , היא הקימה מכוני מחקר ונתנה כספי מחקר למוסדות להשכלה גבוהה: המשק

__________________ 
ת על פי החלטת ממשלה לבדוק את המבנה הארגוני של המוסדות "ר ות"ועדה ציבורית שמינה יו 13
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אול  מאוחר יותר נעשו משרדי הממשלה באמצעות המדעני  הראשיי  שלה  . אחרי  ולתעשייה
כמעט לא נשארו תפקידי  בתכנו  ובקביעת ולמועצה , לדומיננטיי  בתחו  המחקר והפיתוח

, דרכי מינויה, הרכבה,  החליטה הממשלה ליזו  חוק שיקבע את מעמדה1996במאי . מדיניות בנושא
 .תפקידיה ודרכי פעולתה של המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח

ובמהלכ  המליצה האקדמיה לממשלה כמה פעמי  לכונ  , ההליכי  לחקיקת החוק נמשכו זמ  רב
פ "פ לפי חוק בהרכב מצומצ  כגו% ציבורי המייע, לממשלה בנושאי מו"מועצה לאומית למו"

 ".פ"וטכנולוגיה ומתא  בי  גופי  ממשלתיי  שוני  וגופי  מתוקצבי  הפועלי  בנושאי מו
 2002 ג"התשס,  אישרה הכנסת את חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי2002בשנת 

  להל   (שתקו  מועצה לאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, בחוק זה נקבע). פ"מוחוק המועצה ל  להל  (
או ) כיו  שר המדע והטכנולוגיה, כאמור(התרבות והספורט , ששר המדע, נקבע ג ). פ"מועצה למו

 .יהיה הממונה על ביצוע חוק זה, ר ועדת השרי  לענייני מדע וטכנולוגיה"השר שמשמש יו
 :פ בכמה תחומי "יחסי הגומלי  בי  האקדמיה ובי  המועצה למופ עוגנו "בחוק המועצה למו

ועל עוד ,  חברי המועצה יהיה חבר האקדמיה שנשיא האקדמיה ימלי, עליו15 אחד מ ) 1(
האקדמיה תעניק למועצה את )  2.   (ארבעה חברי  ימלי, השר אחרי שייווע, בנשיא האקדמיה

 .ועצה יאושר במסגרת תקציב האקדמיהתקציב המ)  3.   (השירותי  הדרושי  לפעילותה
ÂÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰È˙Â¯ËÓ ˙¯„‚‰· ÔÂÈÚÓ ÌÏÂ‡"‰ÏÂÚ ˜ÂÁ· Ù ,‰¯Â¯· ‰ Á·‰ ÔÈ‡˘ , Û‡Â

˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÈÙÁ ˘È˘ ¯˘Ù‡ ,‰ÈÓ„˜‡‰ Ï˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Â ‰È˙Â¯ËÓÂ ‰È„È˜Ù˙ ÔÈ· : ‰ˆÚÂÓ‰
ÂÓÏ" ¯˜ÁÓ‰ ÌÂÁ˙·Â ‰È‚ÂÏÂ ÎË‰Â Ú„Ó‰ ÈÓÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓÏ ıÚÈÈÏÂ ıÈÏÓ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ Ù

Â˙ÈÙ‰ÂÁ ,ÂÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˜ÂÁ· ¯„‚ÂÓ‰" Ù" Ú„È ÛÈÒÂ‰Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ ˙È¯Â˜Ó ˙È˙ËÈ˘ ˙ÂÏÈÚÙ
˘„Á È‚ÂÏÂ ÎË Â‡ ÈÚ„Ó ,ÌÈÈ˜ È‚ÂÏÂ ÎË Â‡ ÈÚ„Ó Ú„È Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ Á˙ÙÏ Â‡ ." ‰ÈÓ„˜‡‰

 ‰¯ÂÓ‡)‰ÈÓ„˜‡‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ( ˙ÈÚ„Ó ˙ÂÏÈÚÙ·Â ÈÚ„Ó ÔÂ Î˙Â ¯˜ÁÓ ÈÓÂÁ˙· ˜ÂÒÚÏ- 
˜ÂÁ· ÌÈ¯„‚ÂÓ Ì È‡˘ ÌÈÓÂÁ˙. 

המועצה לתאגידי  ציבוריי  : פ"לתה ג  בתהלי( החקיקה של חוק המועצה למוהבהירות ע אי
בדיו  הסבירו נציגי האקדמיה למועצה . 2002הפועלת במשרד המשפטי  דנה בחוק הזה באפריל 

אול  המועצה לא סברה שיש מניעה לכ( , שהאקדמיה עוסקת במחקר בסיסי ולא במחקר ובפיתוח
לכ  כתבה באותו חודש מנהלת מחלקת ייעו, וחקיקה . יי  זהשהאקדמיה תייע, לממשלה ג  בענ

שהיא סבורה , ר הוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי של הכנסת"במשרד המשפטי  ליו
, פ"האקדמיה מוסמכת לייע, לממשלה בנושאי  שבהצעת חוק המועצה למו, שלפי הוראת החוק

 . ולכ  אי  צור( להקי  עוד גו% שיעשה זאת
„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú ,ÂÓÏ ‰ˆÚÂÓ· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" Ù

‰ÈÓ„˜‡·Â ,Ô˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙· Ô‰Â ·Âˆ˜˙‰ È¯„Ò‰ ÌÂÁ˙· Ô‰ ,Ô˙Â‡ ¯È‰·‰ÏÂ . ˘È ÍÎ ÍÂ˙·
‰ÈÓ„˜‡‰ „ÓÚÓ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ ˙ÂÏÈÚÈÂ ÔÂÎÒÈÁ ÈÏÂ˜È˘·Â ‰Ï˘ÓÓ‰Â ˜˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ· ·˘Á˙‰Ï. 

 מעלה 2002בשנת ] פ"המועצה למו[פ "קיקת חוק המולמואכ  ח"ש, משרד המדע ציי  בתשובתו
מ  הראוי שנושא זה ... פ"שאלות משמעותיות על חלוקת התפקידי  בי  האקדמיה לבי  המולמו

תחומי , בתקנות או באמצעות נוהלי עבודה כדי למנוע מחלוקות, יוסדר באופ  מפורש בחקיקה
ה  (כדי למנוע בזבוז משאבי  .  מפורשחפיפה וכפילויות ועל מנת להבהיר את הדברי  באופ 

מ  הראוי לקבוע נוהלי עבודה אשר יאפשרו לכל גו% לפעול במרחב ) כספיי  וה  בכוח אד 
תו( שמירה על חופש , ותו( הסדרת היחסי  בי  גורמי  אלו לבי  הממשלה... הפעולה המתאי 

 ".אקדמי ועל חופש המחקר



 ב55דוח שנתי  898
 סדרי התקצוב

וממילא אי  פרטי  על הגור  , ה אי  כל הוראה בעניי  תקציבהבחוק האקדמיה ובתקנו  של .1
א% שהחוק מתיר , על קשרי הגומלי  בינו ובי  האקדמיה ועל סדרי התקצוב והדיווח, המתקצב

ובו ייקבעו בי  היתר סדרי ניהול המשק , ע  השר תקנו " בהתייעצות"כאמור לאקדמיה להתקי  
ה אינ  מועברות אליה מסעי% התקציב שבאחריות השר הקצבות המדינה לאקדמי, בפועל. והכספי 

ת אחראית להקצאת "שוות" השכלה גבוהה"אלא מסעי% התקציב , הממונה על ביצוע החוק
 .הסכומי  שנקבעו בו

, מר אהרו  ידלי , ל האקדמיה ומשר החינו( לשעבר"מהסברי  שקיבל משרד מבקר המדינה ממנכ
ת והשר העביר לה את "ג את ות"תה שנה הקימה מלאו. 1974שהסדר זה החל עוד בשנת , עולה

ת לאחראי מטעמו "ל ות"האחריות לתקצוב המוסדות להשכלה גבוהה והחליט למנות את מנכ
ה  משו  הקשר לנושא ההשכלה , ככל הנראה"ת הדבר נעשה "לדברי ות. לתקצוב האקדמיה

 ".ת"הגבוהה וה  משו  אי התלות של ות
והטכנולוגיה למשרד האוצר וביקש שהקצבות המדינה לאקדמיה  פנה משרד המדע 2003באוגוסט 

 . ת"ייכללו בתקציב משרד המדע והטכנולוגיה ולא בתקציב שבניהול ות
קיימי  שיקולי  כבדי "כי ,  למשרד מבקר המדינה ציי  משרד האוצר2004בתשובתו מנובמבר 

ו והתומכי  משקל התומכי  בהפרדת תקציב האקדמיה מתקציבו של משרד ממשלתי כלשה
במטרה לשמור על עצמאות , זאת. בהקצאתו של התקציב באמצעות גור  עצמאי ובלתי תלוי

  האקדמיה במנותק משיקולי  אחרי  שאינ  שיקולי  אקדמיי  ובכ( למלא אחר תכליתו של החוק 
, בלתי תלוי לחלוטי  ברשות המבצעת ובדרג הפוליטי, להקי  גו% בעל מעמד משפטי עצמאי

עמדת משרד האוצר היא כי לש  הגשמת תכלית החוק ראוי .... שיקולי  פוליטיי  ואחרי המנותק מ
אנו סבורי  כי מיקומו של ... שתקציב האקדמיה יהיה נפרד מתקציב משרד ממשלתי כזה או אחר

ת " בסעי% הכללי שעניינו השכלה גבוהה ותחת אחריותה של ות1974תקציב האקדמיה מאז שנת 
אינ  חורגי  מסמכותה של המועצה לפי , ולי  בקנה אחד ע  המטרה האמורהכגור  בלתי תלוי ע

 ".ג וא% משרתי  אינטרס ציבורי מובהק של הקצאת משאבי המדינה באופ  ראוי"חוק המל
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ·ˆ˜˙Ó‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰ ÈÓ Ú·˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰ÈÓ„˜‡‰ , „ÓÚÓ‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ¯È„‚˙Â‰ÈÓ„˜‡‰ Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ È‡ÓˆÚ‰. 
 ביקש משרד האוצר מהאקדמיה שתעביר לאישורו את תקציבה באמצעות 1999בדצמבר  .2

ת למשרד האוצר שהיא אינה סבורה שהוא צרי( לטפל בתקציב "בעקבות זאת הודיעה ות. ת"ות
ורת הביק. ג את סמכויות שר האוצר בעניי  האקדמיה"ל מל"האקדמיה וביקשה ממנו לאצול למנכ

למעשה . ת ולא אצל סמכויות בעניי  האקדמיה"שמשרד האוצר לא השיב לפנייה של ות, העלתה
 . העניי  לא הוסדר עד היו 

ÔÈÈˆÏ ˘È ,˙ÂÂÏ ‰ ˙È ˘ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ·˘" ¯·Ó·Â · ˙2003‰˙˘˜·Ï  ,¯Ó‡  , ¯Á‡Ó˘
„ÁÂÈÓ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ ÏÚÂÙ‰ „È‚‡˙ ‡È‰ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ,˜È˘Ï ‰·Èˆ˜˙ ˙‡ ÛÈÙÎ‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÏÂ

˙Â Ï˘ ˙Ú„‰"˙ , ·Âˆ˜˙‰ È¯„Ò‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ¯„ÚÈ‰· ÔÎÏÂ" ÈÎ ‰‡¯ 
 ‰ÂÂ‰Ó ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ·Èˆ˜˙'ÌÈÈ È· ˙ Á˙ ' ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÓ„˜‡‰ ·Èˆ˜˙ ˙¯·Ú‰Ï

ÌÈÚ„ÓÏ ,˙Â ˙„˜ÙÂÓ ÂÈÏÚ ¯˘‡ ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ·Èˆ˜˙Ó ÈÏ¯‚Ë È‡ ˜ÏÁ ‡ÏÂ"˙ ." 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ Á˜ÙÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÂ ‚ Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÓ„˜‡‰ Ï˘ ‰·Èˆ˜˙
˜ÂÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ „ÁÂÈÓ‰ ‰„ÓÚÓ· Ú‚ÙÈ ‡Ï˘ „ÁÂÈÓ ,È‡·Â ‰˙Â‡ÓˆÚ· ¯ÓÂÏÎ- ‰˙ÂÏ˙

ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÓ¯Â‚·Â ˙Úˆ·Ó‰ ˙Â˘¯·. 
לחלק בלעדית בי  "ובי  היתר הטילה עליה , ת" הגדירה הממשלה את תפקידי ות1977ביוני  .3

ולעקוב אחר ניצול " הכוללי  והמאושרי , והפיתוחהמוסדות להשכלה גבוהה את התקציבי  הרגיל 
ת "בדומה לשאר המוסדות להשכלה גבוהה שוות. התקציבי  כדי למנוע גירעונות או חריגות

ת אחרי שהאסיפה הכללית "מגישה האקדמיה מדי שנה בשנה את תקציבה לאישור ות, מתקצבת
את סכו  ההשתתפות של ת דנה בתקציב ומחליטה א  לאשרו וקובעת "ות. שלה אישרה אותו

השתתפות בתקציב ("סכו  זה נכלל בהצעות תקציב המדינה בתכניות תקציביות . המדינה בו
והיא לבדה , ת"שבאחריות ות" השכלה גבוהה"בסעי% התקציבי ") האקדמיה הלאומית למדעי 

ת על פי דרישתה דוח על ביצוע "כמו כ  מדי שנה בשנה האקדמיה מגישה לוות. קובעת אותו
 . תקציבה

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,˙Â ÈÎ" ˙Â„ÒÂÓ‰ È·Èˆ˜˙ ˙‡ ÂÓÎ ‰ÈÓ„˜‡‰ Ï˘ ‰·Èˆ˜˙ ˙‡ ˙Ú·Â˜ ˙
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ˘¯ÂÙÓ· ¯Ó‡  ‡Ï ¯·„‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡. 

מסקנות טיוטת "שהיא מסכימה ע  , ת בתשובתה למשרד מבקר המדינה" הודיעה ות2004בנובמבר 
דרה מפורשת של זהות הגור  המתקצב וסמכויותיו ככל שהיא מתייחסת לצור( בהס, ח"הדו

 ".במסגרת תיקו  החוק
 לפי 2004 2001בטבלה שלהל  נתוני  על השתתפות המדינה בתקציב האקדמיה בשני   .4

דוחות ביצוע התקציב שמפרס  משרד האוצר והדוחות , ת"מסמכי ות, הצעות תקציב המדינה
  :הכספיי  של האקדמיה

 ‰¯È·Ú‰˘ ÌÂÎÒ‰
˙Â" ˙ ‰ÈÓ„˜‡Ï

 ÏÚÂÙ·) ÁÂ„‰ ÈÙÏ
 Ï˘ ÈÙÒÎ‰

‰ÈÓ„˜‡‰(  È Â˙  ÈÙÏ ‰¯·Ú‰‰
 „¯˘Ó Ï˘ ÚÂˆÈ·‰

¯ˆÂ‡‰  ‰·Èˆ˜‰˘ ÌÂÎÒ‰
˙Â"‰ÈÓ„˜‡Ï ˙  ·Â˜ ‰ ÌÂÎÒ‰

·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰· ‰ ˘‰ 
9,244,000 9,020,000 8,935,000 11,910,000 2001 
10,260,000 8,100,000 9,960,000 12,744,000 2002 
  2004 12,756,000 8,800,000 עדיי% אי% נתוני   2003 12,948,000 9,180,000 11,266,000 9,698,000

‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó , ÈÓÂÎÒ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È Â˙  ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ ÂÈ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘‰ ÏÎ·˘
 Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ·Â ‰ÈÓ„˜‡‰ ·Èˆ˜˙· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰

‰ÈÓ„˜‡‰ .‰ÏÂÚ „ÂÚ , ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙È Î˙·˘"Ù˙˙˘‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÈÓ„˜‡‰ ·Èˆ˜˙· ˙Â
ÌÈÚ„ÓÏ " ÌÈ ˘Ï ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙·˘2001-2004 ¯ÎÈ  ¯ÂÚÈ˘· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÂÈ‰ ) ÔÈ· 

Î-25%ÎÏ -45% (˙Â ‰¯˘È‡˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰Ó" ÌÈÓÂÎÒ‰Ó Ì‚Â ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· ‰ÈÓ„˜‡Ï ˙
ÏÚÂÙ· ‰Ï ‰¯È·Ú‰˘. 

חלק "שהיא ראתה בתקציב האקדמיה , ת למשרד מבקר המדינה" מסרה ות2004באוקטובר 
כש  שביצעה שינויי  בתקציב המיועד , מתקציבה הכולל והפעילה שיקול דעת בביצוע שינויי  בו

בי  השאר בשל קיצוצי  מתחייבי  (לפעולות שונות הנתמכות על ידה על פי סדרי עדיפויותיה 
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משרד האוצר לא התאי  שינויי  אלו מדי שנה למסגרת ). בתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה

לפיכ( נוצר פער בי  מסגרת , יועדת לאקדמיה הלאומית למדעי  בתקציב המדינההתקציב המ
 ". ת"י ות"התקציב המיועדת לאקדמיה בתקציב המדינה ובי  מסגרת התקציב לאקדמיה המיועדת ע

ישנ  מעת לעת "כי ,  הסביר אג% התקציבי  במשרד האוצר למשרד מבקר המדינה2004בנובמבר 
לא מבצע את מלוא , מסיבות כאלו או אחרות, ו גו% מתוקצב כלשהוא, מקרי  בה  משרד ממשלתי

ת טענה בתשובתה למשרד "ות". הסכו  המתוקצב בתקנה התקציבית כפי שאושרה בחוק התקציב
היות ושר האוצר הוא האחראי "מבקר המדינה שאת הביקורת בעניי  הזה יש להפנות למשרד האוצר 

ע  ". ובכלל זה תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה, סתעל הגשת הצעת תקציב המדינה לאישור הכנ
למשרד האוצר להתאמת תקציב המדינה המיועד למערכת ההשכלה הגבוהה "זאת פנתה לדבריה 

 ".ת"י ות" להקצאת התקציב ע2005לשנת 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â È¯·Ò‰"ÌÈ˜ÙÒÓ Ì È‡ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Â ˙ . ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙

 ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ‰ Ó‡  Û˜˘Ï ÍÈ¯ˆ ÔÂÓÈÓÏ ¯È·Ú‰Ï ˙ ÂÂÎ˙Ó ‡È‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰
˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÂ‚Ó . ÌÈÙÂ‚‰ Â‡ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ Ô‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ Ô‰ ˙ÏËÂÓ ÍÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰

·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ .˙ÂÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ"˙ÂÂ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰˘ Â‡„ÂÂÈ ˙" ˙
Ù‡‰ ÏÎÎ ÂÓÈ‡˙È ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÈÓ„˜‡Ï ¯È·Ú‰Ï ˙·ÈÈÁ˙Ó ÌÈÓÂÎÒÏ ¯˘

ÏÚÂÙ· ‰Ï ‰¯È·ÚÓ ‡È‰˘ . 
ס( , ת"בטבלה שלהל  ס( הוצאות האקדמיה לפי התקציב שאישרו האסיפה הכללית שלה וות .5

ת על פי דוחות ביצוע התקציב וס( ההוצאות של האקדמיה "ההוצאות בפועל שדווחו עליה  לוות
  :2004 2000על פי הדוחות הכספיי  שלה לשני  ) עלות הפעילות(

Â‰‰ ˙Â‡ˆ 
 ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÙÏ 

)˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÏÚ*(  ÏÚÂÙ· ˙Â‡ˆÂ‰‰ 
·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÁÂ„ ÈÙÏ  ÈÙÏ ˙Â‡ˆÂ‰‰ 

¯˘Â‡Ó‰ ·Èˆ˜˙‰ ‰ ˘‰ 
14,243,877 9,590,894 9,400,000 2000 
14,091,000 11,956,246 11,329,000 2001 
15,625,000 13,154,444 12,069,037 2002 
16,481,000 12,916,987 11,877,160 2003 

  מימו% נטו) הכנסות(ללא הוצאות  *
‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó ,‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡ ÂÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ„‰Â ‰ÈÓ„˜‡‰ ·Èˆ˜˙˘ , ÔÎ˘

Î È„Î „Ú ÚÈ‚‰˘ ¯ÚÙ ‰È‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ·-52% ‰ÈÓ„˜‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÍÒ ÔÈ· 
˙Â ‰¯˘È‡˘"ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÁÂ„ ÈÙÏ ÏÚÂÙ· Â‡ˆÂ‰Â ˙ , ÈÙ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÍÒ ÔÈ·Â ˙ÂÁÂ„‰

‰ÈÓ„˜‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ .Â ÓÂÓ ·Èˆ˜˙· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‚È¯Á‰ , Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÙ ÏÚ
‰ÈÓ„˜‡‰ , ˙ÂÈÓÈ Ù ˙Â ¯˜ Ï˘ ÌÈÓÂÎÒÓ"ÌÈË˜ÈÈÂ¯ÙÂ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰Ï·‚‰Ó Â¯¯ÁÂ˘˘ ." 

שהפער האמור נגר  מפעולות מיוחדות הנעשות נוס% על , האקדמיה הסבירה למשרד מבקר המדינה
ולכ  ה  אינ  נכללות בהצעות , ת אינה מתקצבת אות "ות. אקדמיהפעולותיה השוטפות של ה

 .ת ובדוחות ביצוע התקציב"התקציב המוגשות לאישור האסיפה הכללית של האקדמיה ולאישור ות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ˙‡ Û˜˘È˘ ·Èˆ˜˙ ÔÈÎ˙ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˙ÂÈÂÙˆ‰ ,˙ÂÂ˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ô‰·Â" ‰ È‡ ˙˙·ˆ˜˙Ó ,Ô ÂÓÈÓÏ ˙Â¯Â˜Ó‰ ÍÒ ˙‡Â ,
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ÌÈÈÓÈ Ù ˙Â¯Â˜Ó Ì‰·Â .‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘ ¯˘Ù‡˙˙ ÍÎ , Á˜ÙÏ ÂÏÎÂÈ ‰Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰Â
ÈÂ‡¯Î ‰˙Â‡ ¯˜·ÏÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ,‰·Èˆ˜˙Ó ˙Â‚È¯Á· ÔÂ„Ï Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚÂ . ¯˘Ù‡˙˙ ÔÎ ÂÓÎ

 Ú·˜ÈÈ˘ ÔÂ ‚ Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È ÂˆÈÁ ‰¯˜·)ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î.(  
✯  

ÈÓ„˜‡‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚÌÈÚ„ÓÏ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ ,Î˘˙‰"‡-1961 , „È‚‡˙ ‡È‰ ‰ÈÓ„˜‡‰
È‡ÓˆÚ ,ÂÓˆÚ ˙Â˘¯· „ÓÂÚÂ ÈÂÏ˙ È˙Ï· . ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‰ÈÓ„˜‡‰ ‰·˘ Í¯„‰ ˙˜È„·

‰˙ÏÚ‰ ‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ , Ô‚ÂÂÒÏ Ô˙È ˘ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ‰ÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ
˙ÂËÚÓ ÂÈ‰ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ÈÏÚ· ÌÈ‡˘Â · ‰Ï˘ÓÓÏ ıÂÚÈÈÎ .Î ÂÓÎ ‰ È‡ ‰ÈÓ„˜‡‰ Ô

‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ÈÚÂˆÈ·‰ ÔÂÂ‚‰ ÈÏÚ· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‰ˆÓÓ. 
‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰ÓÂ„È˜ÏÂ ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÌÈÈ ÂÈÁ Ï‡¯˘È· Ú„Ó‰Â ¯˜ÁÓ‰ , Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ÔÎÏÂ

‰·¯ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ˘È ‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÁ˙· ‰ÈÓ„˜‡‰ . ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ Â¯„ÒÂ‰ ‡Ï ÌÂÈ‰ „Ú
‰ÈÓ„˜‡‰ ÔÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â Â ,‡ˆÓÓ‰Â ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„· Â‡·Â‰˘ ÌÈ

 ‰˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ÈÚˆÓ‡· ÏÈÚÈ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÂÚ ‰ È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰˘- ‰ÈÓ„˜‡‰ - ‰˜ÈÙÓ ‰ È‡Â 
·¯Ó‰ ˙‡ ‰ ÓÓ. 

‰Ï˘ÓÓÏ ıÚÈÈÏ ‰¯ÂÓ‡ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ ¯Á‡Ó , ˘„ÁÓ Â Á·È ‰ÈÓ„˜‡‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Ô‰È È· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙‡ , ˙˙˙˘ÂÓ ‰ÈÓ„˜‡‰˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙Ì‰ÈÏÚ . ÏÚ

 ˙ÂÏÈÚÈ· ‡ÏÓÏ ‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ Â ‚ Ó‰Â ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â  ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰ÈÓ„˜‡‰
‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡.  



   


