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 צעדים בוני אמון 

 ההנהגה הציבוריתלעולם  –מעולם המדע 

 רקע:

הציב שר המדע, יזהר שי,  6/1/2020בפגישה של קהילת המדענים שהתקיימה בזום בתאריך 

זה מקיש ומתומצת בורי בהנהגה. מסמך קצר אתגר בפני המדענים: מה יכול להגביר את האמון הצי

למרכיבי האמון הציבורי, ומציע למופקדים על המדע לקדם את  החקר המדעימרכיבי ארבעה מ

  היסודות האלה. 

עיקרון היסוד של מחקר מדעי משמעותי הוא חקר האמת. חקר האמת שת האמת: בק .א

מחייב הימנעות מקביעת התוצאות המבוקשות מראש, בידוד רעשי רקע ומגמות 

ונאמנות לכללים המדעיים. אין שום סיכוי להשגת אמון ציבורי כאשר  אידיאולוגיות,

נן קשורות לנושא עצמו. של מגמות שאי המטרה אינה הנהגת האמת, אלא רעשי רקע 

משעה שהציבור נחשף לעובדה כי ההנהגה הציבורית אינה חפצה באמת, כי אם בהישג 

 יווצר אמון.לא  –הפוליטי מצד עצמו 

 –תנאי הכרחי לקיומו של מחקר מדעי אמין הוא השקיפות המלאה שלו  שקיפות: .ב

אם הן תומכות ובין אם הן שוללות, בין  –הדרכים להוכחתה, תוצאות הניסוי  ההיפותזה,

דו'. ההנהגה הציבורית חייבת לפעול בדרך זו אם ברצונה לזכות באמון: הסקת המסקנות וכ

שקיפות של הנתונים, של הדילמות ושל ההכרעות. כל דרך אחרת, בין אם מדובר בהסתרה 

מדובר בהסתרת מידע כאשר גם של עובדות או תהליכים נכונים, ועל אחת כמה וכמה 

 יותר חוסר אמון בסיסי. –בעייתי 

מחקר מדעי מחייב קוהרנטיות, קריטריונים קבועים לאימות תוצאות,  עקביות ושיטתיות: .ג

תהליכים רציונליים וכדו'. הנהגה ציבורית חייבת לנהוג כך, ולהימנע מהחלטות והוראות 

  שהן בעלות סתירות פנימיות, ללא קשר קוהרנטי בין נתונים ובין החלטות וכדו'. 

חלק בלתי נפרד מהישגי המדע מבוסס על הצגת תוצאות המחקר בפני  ביקורת עמיתים: .ד

שמח בביקורת זו, כיוון שהיא מכוונת אותו  עמיתים, שיפוטם וביקורתם. חוקר המדע

ומדייקת את המחקר. מערכת ציבורית שרואה בעצמה את חזות הכל, ואת הביקורת עליה 

רק שתקבל החלטות לא נכונות, אלא שתיחשף לעיני הציבור לא  –כמקלקלת ומפריעה 

ס כמי שהניצחון על אחרים מעניין אותה, ולא הנושא שבו היא עוסקת. שינוי היח

היא  –לאופוזיציה, הכרת התפקיד, האזנה לביקורת ורתימתה לטובת המדיניות הכללית 

 אחת הדרכים המשמעותיות ביותר להשגת אמון ציבורי.

 


