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  , ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת

  

 ,ששון-מנחם בן, ישראל- יצחק בן, בנימין אלון, אריה אלדד,מיכאל איתן, בנימין אלוןחברי הכנסת  

 ,אפרים סנה,  מיכאל נודלמן,מיכאל מלכיאור, אלכס מילר, אברהם מיכאלי,  יעקב כהן,מאל זחאלקה`ג

  ,ליה שמטוב, יוחנן פלסנר

  

  ,שלום רב

  

  

  בקשה לעזרה בפתרון המשבר בהשכלה הגבוהה ובחיזוק האוניברסיטאות: הנידון

  

  

  .בהשכלה הגבוהה  בבקשה לעזרה בסיום המשבר כםאני פונה אלי

  

הבטחון , ההישגים המדעיים והתרבותיים בהם התפרסמה האקדמיה הישראלית והשפעתם על החברה

טאות למשוך אליהן את המוחות הטובים ביותר והכלכלה נבעו בראש ובראשונה מיכולתן של האוניברסי

אולם בעשור האחרון נכפו על האוניברסיטאות . באמצעות סביבה אקדמית עשירה וחופשית ושכר הוגן

שינויים . הנהלותיהן הוכפפו לפקידי האוצר ובוטלה לחלוטין האוטונומיה הניהולית שלהן, שינויים מבניים

,  תקני סגל800-הם גרמו לצמצום של כ.  במשבר הנוכחיאלו דרדרו אותן לשפל חסר תקדים ששיאו

לצמצום במספר שעות הלימוד ובהצע , "לא חיוניים"לדלות אקדמית בשל סגירת חוגים שהוגדרו כ

ומעל לכל לבריחת מוחות , למעבר מהוראה בקבוצות קטנות ללימוד בקורסים המוניים וצפופים, הקורסים

ות יפגע באופן בלתי הפיך בכלכלת המדינה ובבטחונה בשנים הנגרם כיום לאוניברסיטאהנזק . מואצת

  . ואז כבר יהיה מאוחר מדי לתקן את הטעות, הקרובות

  

אמריקה ואסיה את , מגבירות מדינות אירופה, בשעה שמדינת ישראל מחלישה את האוניברסיטאות שלה

 2005 משנת קאיהאמריבית הנבחרים  של  HR5270חוק, למשל. השקעותיהן במחקר ובחינוך הגבוה

ב בחמשים השנים האחרונות מקורה בהשקעה ממשלתית "מחצית מן הצמיחה הכלכלית של ארה"קבע כי 

מדינות בעוד ." שנבעה במידה רבה מן האוניברסיטאות והמעבדות הלאומיות, במדע ובטכנולוגיה

מבקש האוצר בבורותו להבטיח שישראל , זקהמכירות בכך שעתידן תלוי בתשתית אקדמית חמתקדמות 

 לנובמבר העלו פקידי האוצר בפני נציגי הסגל האקדמי דרישות המעמידות 27- ב:לא תעמוד בתחרות

דרישות אלה כוללות את ביטול . בישראלהמחקר והקדמה , בסכנה חמורה את עתיד החינוך הגבוה

הרעה , רכיב חיוני להבטחת חופש המחקרהמקובלת בכל אוניברסיטאות המערב כמ,  האקדמיתהקביעות

 כפי –פי הפופולריות של תחום ההוראה ולא -משכורות דיפרנציאליות עלהנהגת ומיידית בתנאי השכר 

עבודת מוסדות המחקר וההוראה הינה .  בהתבסס על ההישגים האקדמיים של החוקר–שנהוג כיום 

פי שיקולי היצע וביקוש קצרי -ין לנהלה עלוא, השקעה לטווח ארוך שתוצאותיה בלתי צפויות ומפתיעות

  .מועד



  

לשפר את תנאי ההעסקה של ,  לפעול לחיזוק האקדמיה הישראלית לפני שיהיה מאוחר מדיכםאני קןרא ל

את האוטונומיה הניהולית שהיתה להן לפני שהמושכות אוניברסיטאות להחזיר לסגל האוניברסיטאות ו

שר האוצר ושרת החינוך אינם מבינים את האסון שהם , ממשלהנראה שראש ה. פקידי האוצרידי בהונחו 

אנו מבקשים מן הכנסת ומועדותיה להשתמש בכוחו של . או מחוללים אותו בזדון, מחוללים בימים אלה

המחוקק על מנת לאכוף על הממשלה התנהלות מושכלת בפתרון המשבר ולמען חיזוק האוניברסיטאות 

  .בטווח הארוך

  

  .לספק לכם מידע בנושא ולשיתוף פעולה עמכם, ם בענין זהאשמח לעמוד לרשותכ

  

  ,בכבוד רב

 


