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  ח"תשס, ח טבת"י 

  

  :לכבוד
   נשיאה ,רבקה כרמי' פרופ

  אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  
  

  ,פרופ כרמי הנכבדה
  

קראנו את מכתבך  הארוך לחברי הסגל בו את מנסה להסביר את התנהגות ראשי האוניברסיטאות 
  .לא שוכנענו כלל מנימוקיך, לצערנו .להן הצטרפת, ומדיניותם

  
, אשר בשלב מסויים ניתן היה לחשוב שועד ראשי האוניברסיטאותמהשתלשלות העובדות עולה כי בעוד 

, לפעול במשותף כדי להשיג את היעדים המוצדקים ןהטוען שהוא תומך בדרישותיהם של אנשי הסגל מוכ
  . התברר לאחר זמן שאין זה כך

  
  .דנוהחלטתם להילחם יחד עם פקידי משרד האוצר נג, במקום להילחם לצידנו כנגד פקידי משרד האוצר

  
בכל מקום . ההערה שרק בגאנה בוטלה שנת לימודים אקדמית צריכה לבייש אתכם ואת משרד האוצר

ומסיבה , אחר בעולם הבינו הממשלות ופקידיהן שאין לפגוע באוניברסיטאות ובמערכת ההשכלה הגבוהה
, לצערנו. והבינו את אחריותם כלפי הציבור והתעשת, הממשלות ופקידיהן. זו לא בוטלו שנות לימודים
ובמקום שאתם כראשי , הממשלה ופקידיה אינם מבינים את גודל האחריות. בישראל היום המצב הפוך

ם חברי הסגל במוסדות שאתם עומדים בראשם ותלחצו על הממשלה עהאוניברסיטאות תשתפו פעולה 
" רריםמשח"אתם  ,ופקידיה כדי להעמידם במקומם הראוי להם ולהטיל עליהם את האחריות לתוצאות

  .אותם מאחריותם הציבורית ומעדיפים להאשים אותנו
  

אנו חרדים  .את ידיהם בשמחה גלויה ךומאפשרים לגוזלים לחכ, את הנגזליםבגזילה אתם מאשימים 
אין אנו מתבוננים על  . לגורל ההשכלה הגבוהה בישראל ולמעמדה לא פחות מועד ראשי האוניברסיטאות

, על תוכנהגם ובעיקר המצמצמת של התקציב אלא  אנו מסתכלים  ההשכלה הגבוהה רק דרך המינסרה
  . היעדים וההשפעה הכוללת על החברה, עתידה והתפתחותה מבחינת התכנים, מעמדה

  
וכן חשוב לכם , ה עתידה של ההשכלה הגבוהה בישראל כפי שהיא חשובה לנו"אם אכן חשובה לור

שראשי האוניברסיטאות בישראל היום כולם  ,החופש האקדמי ושמירת מעמדם של חברי הסגל האקדמי
עליו להודיע לאלתר וללא כל דיחוי שהוא חוזר בו מפנייתו לבית הדין הארצי לעבודה כנגד , חברים בו

במקום זאת להודיע שועד ראשי האוניברסיטאות תומך במאבקם של חברי הסגל ומטילים . ארגוני הסגל
שראל בכלל ולשנת הלימודים הנוכחית בפרט על את כל האחריות לעתידה של ההשכלה הגבוהה בי

  .הממשלה ופקידיה
  

על פרישתך , להראות דוגמה אישית ולהודיע מיד וללא דיחוי נוסף, כנשיאה של מוסדנו, אנו מצפים ממך
ובמקום זאת להודיע שאת מטילה את האחריות לקיומה של , מהיוזמה לפנות לבית הדין כנגד חברי הסגל

  . משלה ופקידיהשנת הלימודים על המ
  
  

  ,בכבוד הראוי
  

  .הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת בן גוריון בנגבועד חברי 
  
  

         רקטור, ימי ויינבלט'ג' פרופ: תקהע

  
  הסגל האקדמי הבכיר ארגון

  ר"יו -צבי הכהן ' פרופ
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