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נשיא האוניברסיטה העברית

ועידת נשיא מדינת ישראל ,מר שמעון פרס ,היא מקום המפגש שמבקש לממש את הקשר החיוני בין
חזון המדע לשליחות הציבורית .האוניברסיטה העברית בירושלים גאה על שנבחרה להיות שותפה בארגון
הוועידה .זו שותפות טבעית ,שכן מוסד הנשיאות והאוניברסיטה פונים אל המחר מתוך מחויבות להבנה
העמוקה של עבר והווה .משנה לשנה אנו למדים כיצד נושאים שעלו בוועידת נשיא המדינה כחזון,
הופכים לתכניות עבודה במהלך השנה .אתמקד בשניים :אם היה מישהו בספק באשר לחיוניות האנרגיות
החלופיות ,באה המציאות והאיצה את המהלכים לחיפוש אנרגיות כאלו .לחזית מחקר המוח ,שהיה
במוקד ישיבת המליאה וישיבות של ועדות ודיונים ,הצטרף נשיא המדינה ופעל להעצמת הפוטנציאל
המצוי בישראל ולבניית תשתיות המחקר .האוניברסיטה העברית שותפה לפעולות אלו שבחזית המחקר
והעשייה .האוניברסיטה שוקדת על מעמדו הבכיר של המדע הישראלי בחזית המחקר בעולם .היא
מבקשת לשמש שותפה מובילה ופעילה בקביעת סדר היום האקדמי הערכי והציבורי של מדינת ישראל
ושל העם היהודי .שליחותה היא אפוא שליחות אוניברסלית  -לבנות ולקדם את ההשכלה ,היצירה
והביקורת .היסוד לאלו הוא המחקר ,המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל.
לאוניברסיטה העברית אחריות ומחויבות לחברה ולמדינת ישראל .האוניברסיטה מעודדת את הקהילה
האקדמית למעורבות ,למנהיגות ולאחריות חברתית .בקיץ האחרון פעלנו בצוותא ,סטודנטים וחברי סגל,
למען צדק חברתי במדינת ישראל .קהילת האוניברסיטה העברית מבקשת לפעול לשינוי עולם הערכים
בחברה שמחוצה לה .כיצד מביאים לשינוי הערכים ולהוקרה של המחקר? קודם כל ,בשכנוע פנימי עמוק
שזה הדבר הנכון לעשותו .באי ועידת נשיא ישראל יודעים כי יש הבדל מהותי בין יצירת ידע להפצת ידע;
שמחקר בסיסי הוא בסיס לעולמות הרבה; שמכוני המחקר שבאוניברסיטה עסוקים יום-יום בבחינת
גבולות הידע האנושי; ושערכי המדע והרוח משפרים את איכות האדם והחברה .האוניברסיטה העברית
עוסקת לא רק במחקר הטהור החשוב להתקדמות האנושות ,אלא גם בשינוי איכות החיים .אחד מיעדי
הוועידה ,כמו גם האוניברסיטה ,הוא להביא את דבר הִקדמה ,המחקר והתקוות הכרוכות בהם לציבור רחב
ככל האפשר; לחדד את האיכות ואת ההצטיינות; לקרוא תיגר על מגבלות אוצרות הטבע באמצעות טיפוח
המדע והמחקר; להצביע על הנתיבים המתאימים להגיע למחר מוכנים ,מבינים ויצירתיים כדי לעצב עולם,
אזור ומדינה על בסיס שפה שאינה יודעת גבולות לאומים ואזורים  -שפת המדע.
ברכת האוניברסיטה העברית בירושלים ,אֵם האוניברסיטאות בישראל ,לבאי ועידת הנשיא  -כולם מנהיגים
בתחומיהם  -שיביאו מוועידה זו את ברכת העיר ,שהייתה בתקופות ההיסטוריות השונות מרכז עולמי
ללימוד ,ליצירה ולהפצת ידע.

בברכה,
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