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שס למען ההשכלה הגבוהה

 ."יו"ר התנועה, השר אליהו ישי, יזם הקמת שדולה למען ההשכלה הגבוהה לאחר שנפגש עם חוקרת תנועת ש"ס, ד"ר ענת פלדמן מהמכללה האקדמית "אחווה

מאת: אברהם בן חיים

חברי הכנסת והשרים של סיעת ש"ס רואים חשיבות בהשכלה הגבוהה באקדמיה והקימו מחדש את השדולה בכנסת למען ההשכלה הגבוהה בישראל והמכללות. שדולה דומה

.הייתה קיימת גם בכנסות קודמות, אך חידושה ניתן לציין בזכות תנועת ש"ס

ד"ר פלדמן הציגה בפני חברי הסיעה את מכלול הקשיים העומדים בפני האקדמיה בישראל ובעיקר ציבור המרצים הצעירים. בין היתר, העלתה את התופעה במסגרתה מכללות
.ואוניברסיטאות מפטרות מרצים מן הסגל הזוטר מדי שנה, בתום שנת הלימודים, ומעסיקה אותם מחדש בשנה שלאחר מכן

פלדמן ומרצים נוספים גם נפגשו עם יו"ר שס אליהו ישי וח"כ אברהם מיכאלי המכהן כיו"ר סיעת ש"ס בכנסת,  - עורך דין ובוגר אוניברסיטת בר אילן. לדברי ח"כ מיכאלי המעורבות של

מתחברים לש"ססניפיםקישוריםסיעת ש"סמועצת החכמיםחדשות ועדכוניםאודות התנועהדף הבית
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ש"ס למען ההשכלה הגבוהה בישראל דווקא אינה מתנגשת עם השאיפה של חבריה ללימודים תורניים: "מי שיכול להקדיש את כל זמנו ללימוד תורה - אין למעלה מזה", הסביר אתמול,

.""הסיוע שלנו הוא לכלל הציבור וגם לציבור החרדי שאינו יכול להקדיש את כל זמנו ללימוד תורה ומבקש ללמוד לימודים אקדמיים. זה מהלך חברתי מהמעלה הראשונה

ח"כ מיכאלי הוסיף כי המשימה הראשונה של השדולה תהיה ארגון מפגש משותף לכל ראשי המכללות וראשי האוניברסיטאות, כדי להפוך את המאבק למשותף. בימים אלו ממשיך ח"כ
.מיכאלי במפגשים יזומים עם ראשי האוניברסיטאות, סיורים ודיונים במטרה לקדם את תחום ההשכלה הגבוהה

השדולה שמובילה סיעת ש"ס מצטרפת למסורת ארוכה של שדולות בכנסת בתחומי האקדמיה. השדולה הראשונה למען ההשכלה הגבוהה הוקמה בכנסת בתחילת העשור, כדי לבלום
התערבות של משרד האוצר באופן הפעולה של האוניברסיטאות. בדרך כלל, הורכבה השדולה ממחוקקים שבאו מהאקדמיה ומח"כים אחרים מכל קצוות הקשת הפוליטית שגילו

.מחויבות לאוניברסיטאות

בכנסות קודמות עמדו בראש השדולה אברהם בייגה שוחט (עבודה), אילן שלגי (שינוי) ופרופ' מנחם בן ששון (קדימה) - כיום נשיא האוניברסיטה העברית. בכנסת הקודמת, בתקופת
המאבק בין האוניברסיטאות לאוצר בדבר תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה, ניסו חבר כנסת מהשדולה לכפות על הממשלה להחזיר לאוניברסיטאות את התקציבים שקוצצו מהן. בשיא

המאבק הצליחה השדולה להעביר בקריאה טרומית חוק הדורש להעביר 1.8 מיליארד שקלים לתקציב האוניברסיטאות. בסופו של דבר, החוק לא היה בעל תוקף מעשי, אך הוא שימש
.אמצעי לחץ. כיום, במערכת ההשכלה הגבוהה לא מייחסים חשיבות רבה מדי לפעילותן של השדולות אך מציינים כי שדולה פעילה יכולה לתרום למאבקיהן של האוניברסיטאות
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