עמוד 1

בהשכלה

פרס":שוויון
גבוהה־ צוררקיונוי"
לרגל

האקדמית ,ביקר הנשיא במכללתלוינסקי וקרא לאפשרלימודים

פתיחת שנתהלימודים

שר החינוך סער ביקר במכללת

אקדמיים חינם

הטכנולוגיות שבתו:

"הממשלה

אחווה

ובמרכז

האוניברסיטאי באריאל

מפקירה את תלמידי החינוך
הטכנולוגי

מנוע

ליאור נוביק

כ־  305אלף
הלימודים
אתמול שנת
ב־  67מוסדות חינוךלהשכלה
סטודנטים

ממשרד

פתחו

גבוהה

יחד עם סטודנטים

לוינסקי בתל אביב,
להוראהבמכללת

שם קרא לאפשר
לכל סטודנט וסטודנטיתבישראל,
וציין כי״שוויוןבהשכלה גבוהה אינו
רק צורך חברתי ,זהו צורך קיומי של
ישראל״ .הנשיאקיבל בטקס
מדינת
חגיגי תואר מורה ומחנך לשם כבודעל
בישראל.
הגדולהלהשכלה
תרומתו
תואר אקדמי חינם

"באריאל

נפתחה כמתוכנן.

בתגובהלטענות הסגל,
כי ״הנהלת האוניברסיטה נענתה
לדרישת חברי הסגל הבכירלכלול
רכיבי שכר בחישובפידיון ימימחלה.
עם זאת ,הודיעהההנהלה כיהתשלום

אוניברסיטה"
שר החינוך גדעון סער
שנת
הלימודיםבמכללה

את

מותנה

האקדמית
הפגנה בשנקד
"מדיניות אנטי חברתית"

אחווה במועצה אזורית באר טוביה,

שם נפגש עם נשיאה הטרי של
אלקרינאווי,
המכללה ,פרופ׳אליאן
הבדואי הראשון שנבחרלנשיא מוסד
אקדמי
בישראל.
אמר כי

הבחירה בפרופ׳

אלקרינאווילעמוד בראשהמכללה,
״הינה גאווה לחברה הישראלית
ואמירה ברורה של בחירה בארם על
פיכישוריו,ועל כך שבמדינתישראל
להישגים הטובים
יכול
כל אחד
להגיע

תקציב

של

נמסר

תהיה

פתח

בתגובה כי

׳׳הוחלט לבטל
מיליוןשקל ,שהייתה מתוכננת
כ־ 20
לשנת
הלימודים הנוכחית ,ובכך
ללימודים
לאפשרלמכללותלקלוט
את כמות הסטודנטיםשנקלטה בשנת
הלימודיםהקודמת׳׳.
בתוך כך ,למרות שביתת הסגל
הבכיר באוניברסיטת בראילן על
רקעפיריון ימי מחלהלחבריהסגל
לגמלאות ,הודיעהאתמול
הפורשים
האוניברסיטה כי שנתהלימודים

ברחבי הארץ.

הלימודים
שנת

התמ״ת נמסר
הפחתת

נשיא המדינה שמעון פרס פתח את

השר

הצמיחה של

המשק"

תעשייה״.

האקדמית

ח״ח

המכללות

באוצר.

באישור

הממונה על

השכר

התקבל״.
שטרם

רצוןלשמור עלהמועדון המצומצם,
ובין אם

על

מה

מסיבות
פוליטיות.
באריאל
שאמרתי בעבר:

אני חוזר
תהיה

אוניברסיטה״.

הטכנולוגיות
כצפוי ,המכללות
שבתו בשל טענתםלחוסר תקצוב
מצד המדינה.
התעשיינים ,צביקה
נשיא התאחדות
אורן,

אמר

במדיניותה

כי ״הממשלה

ממשיכה

האנטי־חברתית.

היא

תלמידי
מזניחה ומפקירה את
ביותר״.
הטכנולוגי והמקצועיבמכללות
לאחר מכן ביקר סער עם שר
המשק .כיום,
האוצר ,יובל שטייניץ ,במרכז מנוע הצמיחה של
החינוך
הטכנולוגי בישראל נמצא
האוניברסיטאיבאריאל ,ואמר כי
במצב של קריסה ,ואם הממשלה לא
המרכז הן
״ההתנגדויות להסבת
ענייניות ,בין מסיבות של תתעורר ,עוד כמה שנים לא תהיה פה
בעיקר לא
החינוך

פתיחת שנתהלימודים באוניברסיטת תל אביב 305 .אלף סטודנטים שבו לספסלהלימודים

