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שלחו להדפסה  

 קול זעקה

) ארכיון(צבי גליל ' פרופ
, אורי מדמון: צילום

  מכללת ספיר

לחצו כאן להגדיל 
הטקסט

 הממשלה פשעה נגד האקדמיה: א"ת' נשיא אוני
 

 25-התקציבים קוצצו ב: "צבי גליל תקף בחריפות את המדיניות הממשלתית' פרופ
 "כבר עכשיו קשה לתקן את הנזק. אחוזים וזהו פשע לאומי

 'מורן זליקוביץ
 

אני חושב שממשלת ישראל עשתה פשע לאומי כנגד מערכת  ".האקדמיה הישראלית לא שותקת
פרופסור צבי , אביב-נשיא אוניברסיטת תל) 'יום ה(כך אמר הבוקר , "ההשכלה הגבוהה בשנים האחרונות

 .גליל
  

האם נחוצה פרדיגמה למערכת ההשכלה הגבוהה "גליל התבטא בחריפות במסגרת כנס שכותרתו ' פרופ
 .אביב-המועצה להשכלה גבוהה ובית הספר לחינוך באוניברסיטת תל, מטעם מכון נאמן, "בישראל

  
אחוזים מתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה קוצץ בפרק  25. "הסביר גליל, "אני באמת חושב שיש בעיה"

 ,זמן שבו המערכת המשיכה לגדול
זה לא . זהו למעשה הפשע שהתבצע כנגדה
כבר  -שעוד מעט נגיד שמאוחר מדי לעזור 

 ".עכשיו קשה לתקן את מה נעשה
  

 השמיעה אזהרה דומהלפני כשבועיים 
מי , ירון-חגית מסר' פרופ, סגניתו של גליל

שעומדת בראש פורום סגני הנשיא למחקר 
מוסדות . "ופיתוח של האוניברסיטאות

ההשכלה הגבוהה בישראל עומדים בפני 
סיכונים חמורים בעקבות קיצוצי התקציב 

הקשים שהיו מנת חלקם בשנים 
 . אמרה, "האחרונות

  
אחת הסכנות היא שהלחץ לגיוס משאבים נוספים יביא לפגיעה באינטרס הציבורי בכל הקשור למסחור "

 .ירון-הוסיפה מסר, "תוך חשיפת הקניין הרוחני לכוחות השוק ולכרישי ההון, טכנולוגיות
  

 .מישראל" בריחת המוחות" של הכנסת דיון בנושא נערך בוועדת החינוךלפני כחודשיים 
מחזיקת תיק החינוך באגף התקציבים  

טענה כי אין שינוי , ריקי הרמן, באוצר
 . המלצות ועדת שוחטבתקנים ובתקצוב בגלל סירוב המרצים לדון ביישום 

  
שלא , זוהי אי אמירת אמת: "פרופסור צבי הכהן ואמר, ר הסגל האקדמי הבכיר"תקף אותה יו, בתגובה

אבל אין בעיה לדון בכל מסגרת , הייתה הסכמה שלא לדון בנושא רק במסגרת הסכמי השכר. לומר שקר
 ".אחרת

  
 
 

 . ישירות לסלולרי שלכם ynetעדכונים מחדר החדשות של  - SMS-חדשות ב
 
 

  חזרה

"10ועוד  60"מתוך

'מורן זליקוביץ/ ? המוח הישראלי לאן
ההידרדרות,  בריחת  המוחות,  האלימות  בכ יתות

-האם  כך   ימשיכו  ב ית  -הגידול  בהוצאות  ,  בבחינות
מה  צ רי ך  לעשות?  הספר  והאוניבר סיט ה  לה יראו ת

 ?כדי שהתלמידים והסטודנטים יביאו נחת
לכתבה המלאה
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