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  ,מר אולמרט הנכבד

  

  . בהשכלה הגבוהה עזרה בסיום המשבר אני פונה אליך בבקשה ל

  

נבעו  והכלכלה הבטחון,  החברהוהשפעתם עלאקדמיה הישראלית הבהם התפרסמה ההישגים המדעיים והתרבותיים 

 תאקדמיסביבה באמצעות את המוחות הטובים ביותר  ןאליהלמשוך  ן של האוניברסיטאותמיכולתבראש ובראשונה 

הנהלותיהן הוכפפו  ,שינויים מבנייםר האחרון נכפו על האוניברסיטאות עשובאולם  .שכר הוגןווחופשית עשירה 

שינויים אלו דרדרו אותן לשפל חסר תקדים ששיאו . ןהמיה הניהולית של לחלוטין האוטונולפקידי האוצר ובוטלה

לא "כ שהוגדרו חוגיםסגירת  בשל ת אקדמידלותל ,תקני סגל 800-של כגרמו לצמצום הם .  הנוכחיבמשבר

למעבר מהוראה בקבוצות קטנות ללימוד בקורסים , לצמצום במספר שעות הלימוד ובהצע הקורסים, "חיוניים

באופן בלתי הפיך פגע יהנגרם כיום לאוניברסיטאות הנזק . בריחת מוחות מואצת לומעל לכל, יםפוצפוהמוניים 

   .טעותלתקן את היהיה מאוחר מדי כבר ואז , שנים הקרובות בנהובבטחות המדינה כלכלב

  

ואסיה את אמריקה , אירופהות מדינות גבירמ, שלהמחלישה את האוניברסיטאות ישראל מדינת בשעה ש

כי  קבע 2005 משנת האמריקאיבית הנבחרים  של  HR5270חוק, למשל. גבוההבחינוך במחקר ויהן קעותהש

 ממשלתית במדע ההשקעמקורה ב בחמשים השנים האחרונותב "של ארהצמיחה הכלכלית הן מחצית מ"

מכירות בכך מתקדמות מדינות עוד ב ."האוניברסיטאות והמעבדות הלאומיותשנבעה במידה רבה מן , טכנולוגיהבו

 27-ב :ישראל לא תעמוד בתחרותלהבטיח שבבורותו מבקש האוצר , ת חזקהבתשתית אקדמיעתידן תלוי ש

, את עתיד החינוך הגבוהבסכנה חמורה המעמידות דרישות סגל האקדמי הנציגי פני בפקידי האוצר העלו לנובמבר 

המקובלת בכל אוניברסיטאות  ,מית האקד הקביעותביטולאת דרישות אלה כוללות . בישראלהמחקר והקדמה 

פי - משכורות דיפרנציאליות עלהנהגת והרעה מיידית בתנאי השכר  ,מחקרה ופשחבטחת הלמרכיב חיוני כהמערב 

עבודת  . של החוקראקדמייםה הישגיםה בהתבסס על – כפי שנהוג כיום –הפופולריות של תחום ההוראה ולא 

 פי שיקולי- עלהואין לנהל, ומפתיעותצפויות  בלתי יהתוצאותש רוך השקעה לטווח אההינהוראה המחקר והמוסדות 

  . קצרי מועדהיצע וביקוש

  

סגל ההעסקה של תנאי את לשפר ,  לפני שיהיה מאוחר מדיחיזוק האקדמיה הישראליתל לך לפעול ראו קיאנ

פקידי ידי בהונחו ת שהמושכוהיתה להן לפני את האוטונומיה הניהולית שאוניברסיטאות להחזיר לו האוניברסיטאות

  . האוצר

  

  ,בכבוד רב


