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על עבודתם הטובה  להודות לחברי המל"ג היוצאת,מבקש  בפתח דברי אני

 והמסורה.
במשך שלוש השנים האחרונות, בהן עמדתי בראש המל"ג, למדתי להכיר 
ולהוקיר את עבודתם, שנעשתה ללא תמורה ומתוך אכפתיות עמוקה 

 להשכלה הגבוהה בישראל ולעתידה.
 

רה מהם אני מבקש לברך את חברי המועצה להשכלה גבוהה החדשה. עש
 ממשיכים מהמל"ג היוצאת. רובם חדשים.

 
"המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה  –המחוקק הגדיר את המל"ג 

 רישוי, תקצוב, הכרה ופיקוח. במדינה" והעניק לה סמכויות
 

המל"ג החדשה נכנסת לתפקידה בעיתוי מכריע לעתיד ההשכלה הגבוהה 
 והמחקר בישראל.

פנה חשוב להצלת ההשכלה הגבוהה, אחרי בשנתיים האחרונות הובלנו מי
 עשור קשה במיוחד.

שנתית, הקמת מרכזי המצויינות, התגבור התקציבי, שינוי -התוכנית הרב
המודל התקצובי ושינויים בנושא הליכי אישור תוכניות כבר הציבו את 

 אחר.המערכת במקום 
 

-אני מבקש להודות לפרופ' מנו טרכטנברג, יו"ר הות"ת ולמנכ"ל מל"ג
 והעלאתהות"ת משה ויגדור על תרומתם החשובה בשיקום המערכת 

 מחדש על דרך המלך.
 .עיקר הדרך עדיין לפנינואולם נזכור: 

למועצה שנכנסת היום לתפקידה יהיה חלק חשוב ומכריע במהלכים 
 לביצור עתיד מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

תח מרכזי ההבנה העמוקה כי השכלה גבוהה היא מפ –ביסוד תפיסתנו 
להשתלבות בחברה ובשוק העבודה, להעשרת דמותה התרבותית ואיכות 

 של החברה ושל הפרט. החיים
 



 :שני דגליםנוסיף לשאת 
 אקדמית ומחקרית. חתירה למצויינותהאחד: 
בפריפריה הגיאוגרפית  –להשכלה הגבוהה  הגברת הנגישותהשני: 

ני העדה האתיופית ו גם לציבור החרדי, למיעוט הערבי, לב, כמוהחברתית
 ועוד.

 שעתידהעמידה ביעדים אלה תבטיח את עתיד ישראל שהיא מדינה 
חייבת לחתור לשוויון הזדמנויות  ושרוחהמותנה במצויינות ובטיפוחה 

 לכל בניה.
 

 תפקידי –בעידן בו התרחבה הנגישות להשכלה גבוהה והתרבו המוסדות 
בקרת איכות  על סטנדרטים של איכות, לבצר הליכי לשמור המל"ג

 מסקנותיהם אף חשוב מבעבר.וליישם את 
 את ביצועיי קודמותיה.לשפר בהיבט זה על המל"ג 

משימה חשובה נוספת, שבה התחלנו אך יש צורך להמשיך בה ביתר שאת 
וצמצום הסחבת בטיפול בתוכניות הורדת הנטל הבירוקראטי היא 

 המוגשות ע"י המוסדות.
 

ל"ג יהיה ְלפנות זמן ומחשבה למדיניות על המ –ים פמעבר לנושאים השוט
 שביסודה תיכנון, קביעת הרצוי וראיית הנולד.

של מערכת ההשכלה הגבוהה ועליה לזהות נכון את  רגולטורההמל"ג היא 
 כשלי השוק ולחתור למענים מהירים ואפקטיביים ככל שניתן.

בין היתר נצטרך לבחון את מערכת היחסים בין אוניברסיטאות למכללות, 
 , מקומם של המוסדות הפרטיים במערכת ועוד.להוראהעתיד המכללות 

 
האקדמיה אינה אי בודד ונצטרך להתמודד גם עם מקומה בחברה 

החינוך, כמו גם עם התעשיה, הכלכלה  ימשק שלה עם מערכתונקודות המ
 טק.-וההיי

 עם אתגרים אלה. בהתמודדותההרכב החדש יסייע 
 

 השקעתי מחשבה רבה ומאמצים בהרכבת המל"ג.
זוהי המועצה הראשונה שיש בה שיוויון בין נשים לגברים. זה בוודאי 

 תמיד האמנתי בנכונות דבריו של דעת ומחוייבות.-, שיקוליקנה לה תבונה
זאב ז'בוטינסקי שאמר, כי בכל תפקיד או מלאכה שאינם כרוכים 

 האשה על הגבר.של שרירים הוא מעדיף את גסה בהפעלה 
 

ומאוזנת: יש בה חברים וחברות  , איכותיתהמועצה הזאת היא מגוונת
מהצפון, מהדרום ומהשומרון, דתיים ושאינם דתיים, בני מיעוטים ובת 

 לעדה האתיופית המופלאה.
יש בה ייצוג דיסציפלינארי רחב ביותר: מדעי הרוח ומדעי החברה, מדעים 

 סוגיה ועוד.מדוייקים ומדעי החיים, הנדסה על 
 

אני משוכנע שתוסיפו איכות,  ,החברים החדשים ,משיחותי איתכם
 מסירות ומחוייבות למועצה.



להבין את  הובראשונשל הגדלת הנגישות מחייבת בראש  המשימה
 ולכבדה. הֹשונּות

היום ישראל צריכה להחליט: האם היא רוצה לשקוע במלחמת תרבויות 
ו לצעוד לשילוב תוחלת א-י וחסרתסיכו-מלחמה פנימית חסרת –ואמונות 

 ?הבנת השוֹנּות וכיבודהכלכלה, תוך כל בניה בחברה וב
החברה הישראלית יש אור מיוחד וגווני אני מאמין שבכל אחד מרבדי 

 ואיכויות ייחודיות. אין לוותר על אף חלק מהחברה שלנו.
בין החלטותיה האחרונות של המל"ג היוצאת היתה אישור התוכנית 

הנגישות להשכלה גבוהה של בני הציבור החרדי. ביצועה יהיה להגברת 
 מתפקידיה החשובים של המועצה החדשה.

 
אתמול קיבלתי החלטה, לאחר שבחנו היטב את הנושא, להכיר במבחני 

בתנאי  סאלד בארבעה מקצועות (אנגלית, עברית, היסטוריה ומתמטיקה
 יקף בו החלטנו.) כאקוויוולנטיים לבחינות הבגרות בהשל בחינת השלמה

, בתפקידי כשר שקיבלתי החשובותאני מאמין שזוהי אחת ההחלטות 
 החינוך.

 אין לי ספק כי החלטה זאת תסייע רבות למאמצינו אלה.
 

החיים החרדי. מטרתנו לאפשר הזדמנות -אין לנו כוונה לפגוע באורח
נאותה, הלוקחת בחשבון את השונות, לרכישת השכלה גבוהה למי מבני 

המיגזר החפץ בכך, כמו גם לפתוח אפשרויות בעולם העבודה ובנות 
 והתעסוקה.

 
, תוך עמידה כמובןהכל,  הבנה, רצון טוב, גמישות מחשבתית. זה מחייב

 דרטים מקצועיים ואקדמיים.על סטנ
 

 לפנינו משימות גדולות בעלות השפעה של ממש על עתיד ישראל.
 העבודה היא רבה.

 
המועצה היוצאת, פרופ'  נחום פינגר על אני מבקש להודות לסגן יו"ר 

 עזרתו הרבה והנאמנה.
. בכוונתי להביא לישיבת חשובתפקיד תפקיד סגן יו"ר המל"ג הוא 

) הצעתי למינויו של ד"ר שמשון שוני לתפקיד סגן 26.3המועצה הראשונה (
יו"ר המל"ג החדשה. על בסיס היכרותי עם עבודת המל"ג ועם כישוריו, 

ו של ד"ר שושני, אני משוכנע שיהיה ביכולתו לתרום רבות יכולותיו ונסיונ
 למועצה ולהצלחתה למלא את תפקידיה.

 אנחנו חייבים להצליח! –חברות וחברים, אין לנו ברירה 
 

 ברכת הצלחה לכל אחד ואחת ולמועצה החדשה!
 


