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 2015באוגוסט,  13
 ה"התשע, כ"ח באב 

 
 לכבוד

 ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו 

 שר החינוך, מר נפתלי בנט

 שר האוצר, מר משה כחלון 

 מכובדינו, 

 
 הקיצוץ הצפוי במערכת ההשכלה הגבוהההנדון: 

  

לקצץ בתקציב ההשכלה בכוונת הממשלה כי תבשרנו לאחרונה נ  
ח. אנו, נציגי ארגוני סגל אקדמי מליוני ש" 120-למעלה מהגבוהה 
 שותדים נחרצות לקיצוץ זה שיפגע אנומתנגרחבי הארץ, זוטר מ

, ובציבור הסגל האקדמי בהשכלה הגבוהה בישראלובצורה מיידית 
 בישראל. 

 

הוראה השאים בנטל במוסדות המחקר נו חברותינו וחברינו  
 ,, אחראים להוראת סטודנטיםהעיקרי במערכת ההשכלה הגבוהה

, לקידום מחקר של מעבדותלבדיקת בחינות ועבודות, לניהולן 
חברינו נתפסים במשך שנים ארוכות, ושלא  ,ועוד. למרות זאת

             .מפוטרים חדשות לבקריםכעובדים זמניים ה, בצדק
יחידות שלמות בהן הם מועסקים במשך שנים נסגרות בהינף יד, 

דה שרבים מהם מלמדים חרף העובדבר המוביל לפיטורים מידיים, 
שנים רבות באקדמיה ומהווים את עמוד התווך של ההוראה 

 האקדמית.

יפגע אנושות באיכות  בתקציב המערכתאין לנו ספק כי קיצוץ   
אפשר כניות שות, בתההשכלה הגבוהה בישראל, בשוויון הזדמנוי

באופן קריטי אך חשובות  ,גרידא כלכליתמבחינה  רווחיותינן וא
ראלית ולקידום אוכלוסיות המרוחקות מהליבה לחברה היש

"הקדמות" של ו כבר חשים על בשרנו הכלכלית והחברתית. אנ
פיטורים נרחבים של חברינו בהמתבטאות קיצוצים אלו, 
אוניברסיטאות ברחבי החברה ב-למדעיהרוח ו-בפקולטות למדעי

באוניברסיטה העברית לאחרונה רע יאהארץ, כפי שאך 
, וכפי שאירע עם נעילת שערי וריון בנגבג-ובאוניברסיטת בן

משך שפעלה אביב -תלשל אוניברסיטת אקדמית -המכינה הקדם
עשרות שנים לקידום צעירים מהפריפריה לכניסה למערכת 

 ההשכלה הגבוהה. 

אלו הינן קיצוצים אשר בהם נוקטות הנהלות  הסיבות לכל  
אקדמיה, באיכות ההוראה, אנושות ב האוניברסיטאות, ופוגעים

ת, בקידום שוויון הזדמנויות ות הלימודים הנלמדוכניבאיכות ת
התשלום המיידי של  ועוד. לקבוצות שונות בחברה הישראלית

שיקולים תקציביים צרים מעין אלו הושת אומנם על חברינו בלבד, 
אך פגיעתו ההיקפית מתרחבת למעגלים רבים נוספים בקרב 

 בישראל.  האוכלוסייה הצעירה
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התפיסה של מערכת ההשכלה הגבוהה בתבנית של "כדאיות   
כלכלית", הינה שגויה ופגומה מראשיתה ומעיקרה. קידום תפיסה 
מעין זו יוביל לבריחת מוחות ולקידום תפיסות פסולות של מדידת 
 האקדמיה בכלים של יעילות ורווחיּת כלכלית בלבד. שוו בנפשכם

את זוכי פרס הנובל הישראלים שהיו פועלים מתוך מחשבה של 
כדאיות כלכלית בלבד; אין ספק כי אלו לא היו נשארים 

לעבוד בשכר גבוה פי כמה וכמה מעדיפים באקדמיה, אלא 
 ה הפרטית. יבתעשי

מי שצפוי לשלם את מחיר הקיצוץ הקשה הינם חברי הסגל   
רך" ומשוללי מוגנּת האקדמי הזוטר, בהיותם בשלב זה תקציב "

תעסוקתית. באם יושת קיצוץ כזה על מערכת ההשכלה הגבוהה 
בכללה, ועל חברינו בפרט, לא תיוותר בידינו כל ברירה מלבד 

 לנקוט בצעדים ארגוניים. 

 

 .בנושאפגישה עמכם בהקדם לערוך נבקש   
 

 

 

 ,החתום על  

 

 וחוקרים מורים  – ח"מו ארגון ר"יו, סרוק אסתר ר"ד
 העברית וניברסיטהבא

 
     הזוטר האקדמי הסגל ארגון לית"מזכ, לובזנס ענת

 בנגב גוריון-בן באוניברסיטת
 

 
  

            הזוטר האקדמי הסגל ארגון ר"יו, עינבל בלאו
 אביב-תל באוניברסיטת

 

 

 

 העתקים: 

 יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ יעקב מרגי 

פורום ור"ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


