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קידומו של הסגל באוניברסיטאות נגזר מעמידה במשימות הליבה שלהן, קרי, •
מתוך הגדרתן כמוסדות מחקר שאמונים על פיתוח הידע. 

מכאן, קידומו של הסגל האקדמי בהן מותנה בעיקר במספריהם ובאיכויותיהם של •
פרסומיהם בכתבי העת הרלוונטיים. 

עומסי הוראה בין 4-8 ש״ש•
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קידום הסגל במכללות

המכללות, לעומת האוניברסיטאות, מוגדרות בעיקר כמוסדות המפיצים ידע, •
ומתוקצבות בהתאם לכך, כלומר, ללא הפניית אותה כמות משאבים למחקר כמו 

באוניברסיטאות.   

עם זאת, קידום הסגל במכללות מותנה אף הוא, במפתיע, בפרסום מחקרים •
במספרים ובאיכויות כשל עמיתיהם באוניברסיטאות (לפעמים תוך הפעלת 

קריטריונים מחמירים מאלה הנהוגים באוניברסיטאות). 

עומסי הוראה כפולים בממוצע 12 ש״ש•
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אוניברסיטאות ≠ מכללות

הקריטריונים לקידום חברי סגל אקדמי באוניברסיטאות ובמכללות זהים, למרות •
הגדרת תפקידים והיקפי תקצוב שונים בתכלית לכל אחד מהם.
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ואף על פי כן, המכללות מעניקות אותה 
הסמכה כמו האוניברסיטאות

בתנאים אלה אין הצדקה לוותר על המחקר במכללות ולהפוך את חברי הסגל •
במכללות למורים בלבד, אחרת המכללה לא תהא, אלא בית ספר תיכון. 
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הפעילות האקדמית של המכללה

לאקדמיה הישראלית חובה כלפי התרבות בה היא מתקיימת וכלפי בני הקהילה •
המממנת אותה. לשם כך עליה למצוא דרכים להתקרב אליה ולהפוך משמעותית 

לחיי הרוח בה. 
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הניכור מפירות המחקר של האוניברסיטה
בקרב ציבורים גדולים בארץ שוררים רגשות של ניכור כלפי האקדמיה, חבריה 

ופועלה. לניכור זה שני אופנים מרכזיים: 

 אבדן אמון במוסדות המדע, כמו למשל, ביחס לאמון המופחת כלפי הקהילה 1.
הרפואית סביב משב הקורונה. אבל גם סביב שגשוגם של של מוסדות ואישים 

(רבניים ואחרים) המהווים אלטרנטיבות רוחניות ואינטלקטואליות לאקדמיה.  

הזנחתה של חובתה המוסרית של האקדמיה כלפי התרבות המקומית. מחקרים 2.
בפילוסופיה, מחשבת ישראל, ארכיאולוגיה, ספרות (אפילו ספרות עברית), 

מזה״ת, היסטוריה של עם ישראל, ועוד, אינם רואים אור בעברית, ולכן אינם 
נגישים לציבור הדובר עברית. 
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הפתרון:  

אימוצו של קריטריון חדש להבחנה שבין מכללות לאוניברסיטאות 

המכללה כגשר בין האקדמיה לקהילה הישראלית ולתרבות בה
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תפקיד המכללה
לקרב את המחקר אל הקהילה התומכת בו, ולחסל בכך את הניכור בין ציבורים •

שלמים לאקדמיה. 

הקריטריונים החדשים לקידום חברי הסגל במכללות יבטאו הערכה אליהם בגין •
היותם: 

מתווכי ידע ומחקר •

פרשנים של ההוויה הישראלית והעברית •

פיתוח רעיונות הקשורים לתרבות העברית•
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