,11/06/2017יז'סיוןהתשע"ז, 
לכבוד :שר החינוך ויושב ראש המל"ג ,מר נפתלי בנט,
חברי המל"ג
אנוכותביםאליכםעלרקעפרסוםהנוסחהמוצעלקודהאתילהשכלההגבוהה("קודאתי
של ההתנהלות הראויה בתחומי חפיפה בין פעילות אקדמית לפעילות פוליטית") .בפתח
הדברים נבקש שלא להיחפז ולקבל החלטות אשר להן השפעה מרחיקת לכת על אופי
מערכתההשכלההגבוההבישראלללאדיוןציבורימעמיק.איןלנוספקכיכולנושותפים
לרצון לחזק ולבצר את מעמד ההשכלה הגבוהה בישראל ,אך הצעדים המוצעים עלולים,
לדעתנו,לעשותאתההיפךהגמור. 
"תפקידה המרכזי של ההשכלה הגבוהה הוא להרבות חכמה ,לפתח את המחקר
והחוקרים ,לכתוב את העתיד ולהבטיח את הקידמה .עתיד מדינת ישראל תלוי בכך ,לא
פחות".
אםהמשפטלעילמוכרלכם,איןזאתבכדי .הואנכתבעלידך,מכובדנויושבראשהמל"ג,
לפניחודשיםספוריםבלבד,בדבריהברכהלבאיכנסההשכלההגבוהה. 
אנומסכימיםאיתך.עתידמדינתישראלתלויבתפקודובאיכותמערכתההשכלההגבוהה.
מדובר בלא פחות מנכס לאומי ,ומשכך הוא ,עלינו לשקול בזהירות יתרה ובתשומת לב
מיוחדת כל שינוי במערכת רגישה וייחודית זו ,אשר עד כה הגיעה להישגים מרשימים
וסייעהלהציבאתישראלבחזיתהמדינותהמתקדמות. 
נוסח הקוד האתי המונח בפנינו ,מעלה מספר שאלות מהותיות העולות לנגד עינינו מתוך
עיוןראשוניבמסמך :


הנוסח המוצע מרחיב את הגדרת המושג "פוליטי" באופן לא סביר או מידתי.
הגדרה זו אינה מבחינה כהלכה בין הפוליטי לציבורי ,בין הפוליטי למפלגתי ,בין
הפוליטי למוסרי ,ובין הטפה שיטתית לבין דיון חופשי .הגדרה מרחיבה זו – אף
שהיאמסויגתמשהובהמשךהנוסחהמוצע–תדכאאתחופשהמחקרוההוראה,
בייחודבתחומיהרוח,החברהוהמשפטים.הקודהמוצעעוטףשאלותשלכלכלה,
אתיקה ,מוסר פוליטי ומשפט – ואולי גם שאלות הנוגעות למקורו של היקום
ולתורתהאבולוציה–ומכנהאתכולן"פוליטיקה",שמקומהלאיכירנהבאקדמיה.



הנוסח המוצע מרחיב ומקרב את השליטה והמעורבות הפוליטית במערכת
ההשכלההגבוהה.צעדזהמצטרףלאיאישורהרפורמהשביקשהלהקיםמנגנון
שימנעמינוייםפוליטייםבמועצהלהשכלהגבוהה.אנורואיםבכךפגיעהמסוכנת
בעצמאות ההשכלה הגבוהה בישראל .מעורבות שלטונית כזו פוגעת בתפקיד
החברתי של האקדמיה ,שהרי הנכונות המתמדת לבחון באורח ביקורתי את
המקובל והמובן מאליו היא תנאי הכרחי למצוינות אקדמית ועל כן גם המפתח
לתרומתהשלההשכלההגבוההלחברהולכלכלה.



הנוסח המוצע פוגע בחופש הביטוי של הסגל האקדמי .בכך הוא חותר תחת
התשתית החוקתית של המדינה הרואה בחופש הביטוי בעניינים ציבוריים זכות
מוגנת במיוחד שרק אינטרסים כבדי משקל יכולים להסיג אותה .חופש זה חשוב
במיוחד באקדמיה בשל תפקידה לאתגר מוסכמות ובשל החשש שתפקידה
הביקורתייביאלניסיוןשלהשלטוןלהשתקתה.מעברלמהשנאסריגרוםהקודאם
יאומץלאפקטמצנןשיגבילעודיותראתהביטויבמוסדותהאקדמיים.



כפי שציינה מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בגילוי הדעת שלה
היום,הכוונהלהחילקודאתימוכתבעלהמערכתהאקדמיתבישראל סותרתאת
חוק המועצה להשכלה גבוהה ( )1958הקובע (בסעיף  )15כי כל מוסד אקדמי
בישראליהיהבן-חוריןלכלכלאתענייניוהאקדמייםכראותעיניו.



ניסוחקודאתיאיננומלאכהלאדםאחד,ומוטבהיהלותידרשלנושאקבוצתחברי
סגל ממוסדות אקדמיים שונים ,תוך היוועצות בסטודנטים ואישי ציבור מזרמים
שונים.


מצורףלמכתבזהמסמךשחיברד"רגיאלוריאובוהשוואהראשוניתועמידהעלההבדלים
המהותייםביןהמצבהמוצעבישראלוביןהמצבהקייםבארצותהברית.אנושביםומבקשים
שלאלקבלהחלטותבענייןללאדיוןציבורינרחב.אנומבקשיםלהופיעבפניכםולהציגאת
עמדתנוזאת,וכןמזמיניםאתכםלהציגאתעמדתכםבהרחבהבדיוןשנקייםבעניין. 
עלהחתום,
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