נערכים לקיצוץ

היום :שביתותועצרות
מחאהבאוניברסיטאות
טלילה

בהשתתפות

נשר

אנשי חינוך ורוח.

במכללת סמינר הקיבוציםהלי־
$TS1$הלימודים$TS1$
מודים
$DN2$הלימודים$DN2$
נשיאי
יתאחדו

הבוקר

המכללות,

האוניברסיטאות,

$TS1$והתאחדות$TS1$
והתא־
האקדמי
ארגוני הסגל
הסטודנטים

חדות
$DN2$והתאחדות$DN2$

למאבק

הארצית

סגל

בהשתתפות
וסטודנטים.

אקדמי

המרכזית של אוניבר־
$TS1$אוניברסיטת$TS1$

ברחבה

סיטת
$DN2$אוניברסיטת$DN2$
בכוונה לקצץ

משותף

יושבתו
דיונים

וייערכו
אנשי

במחצית

היום

בראילן
הכותרת ״מתנגדים לה־
$TS1$להשלכת$TS1$
תתקיים עצרת

תחת
בתקציבי ההשכלה הגבוהה בי־
$TS1$בישראל$TS1$.
לזבל״.
שלכת ההשכלה הגבוהה
$DN2$להשלכת$DN2$
$DN2$בישראל $DN2$.עצרות מחאה ושביתות
שראל.
בדשא המרכזי של אוניברסיטת
בנות שעתיים יתקיימו במוס־
$TS1$במוסדות$TS1$
בדרישה שלאלפגוע במ־
$TS1$במערך$TS1$
דות
$DN2$במוסדות$DN2$
$DN2$במערך $DN2$ההשכלה הגבוהה.
ערך
בצעד חריג התגייסו
בצער חריג התגייסו למא־
$TS1$למאבק$TS1$
המשותף

בק
$DN2$למאבק$DN2$

ראשי

ראש וער

האוניברסיטאות(ור״ה),

ראש

ראשי המכללות(ור״מ),

וער

פורום

ראש

נשיאי

למאבק בקיצוץ כלל
הגופים במערכת

ההשכלה

המכללות

האקדמיות לחינוך (רמ״א),

חיפה

המחאה תיערך תחת הסי־
$TS1$הסיסמא$TS1$

$DN2$הסיסמא $DN2$״בית
סמא
האוניברסיטאות והמכ־
$TS1$והמכללות$TS1$,

נשיאי

$TS1$הסטודנטים $TS1$לה
$DN2$ההשכלה$DN2$
התאחדות הסטו־
$DN2$והמכללות $DN2$,יו״ר
ללות,
הארצית,יו׳׳ר

דנטים
$DN2$הסטודנטים$DN2$

הגבוהה

אגודות

הקברות של ההשכ־
$TS1$ההשכלה$TS1$

הגבוהה״.

גם

כנסים

באוניברסיטה העברית בי־
$TS1$בירושלים$TS1$.

$DN2$בירושלים $DN2$.בבצלאל
$TS1$המתאמת $TS1$רושלים.
הסטודנטים,יו׳׳ר המועצה המ־

של

תאמת
$DN2$המתאמת$DN2$

הסגל האקדמי הב־
$TS1$הבכיר$TS1$

מתוכננים

ייחשף מיצג

מחאה אומנותי שיצרו הסטוד־
$TS1$הסטודנטים$TS1$

נטים
$DN2$הסטודנטים$DN2$
כיר
$DN2$הבכיר$DN2$ויו״ר פורום וערי העובדים
כתם שחורשיעלה
המנהליים באוניברסיטאות .הם לא נעים ,כמשל על השלכות

ריח

פנו

במכתבלסטודנטים
$TS1$ולחברי$TS1$
ולח־

הקיצוץ

במערכת

ההשכלה

$DN2$ולחברי $DN2$הסגל האקדמיוהמנהלי,
ברי
בו קראו להםלהגיע לאסיפות
מחר יתקיים בוועדת הכ־
$TS1$הכספים$TS1$
הכנסת דיון בנושא
$DN2$הכספים $DN2$של
ספים
ולהביע את התנגדותםלקיצוץ
הקיצוצים במערכת ההשכלה
העתידי.
הגבוהה.

באוניברסיטת
בבאר

שבע

הלימודים
אסיפה.
פה.
$DN2$שבחיפה$DN2$.

שנקר

בן

גוריון

הגבוהה,

בהשתתפות יו״ר הוע־
$TS1$הועדה$TS1$

דה
השבתה של
$DN2$הועדה$DN2$לתכנון ותקצוב של המועצה

תהיה

לשעה

ותתקיים

להשכלה

גבוהה,

פרופ' מנואל

כך גם בטכניון שבחי־
$TS1$שבחיפה$TS1$.

טרכטנברג ,יו״ר ור״ה ,פרופ'

ת״א ומכללת

התאח־
$TS1$התאחדות$TS1$
ששון ,וי״ר

אוניברסיטת
יקיימו

הפנינג
ביחד
$DN2$התאחדות$DN2$
דות

מחאה נגר הקיצוץ ,בו ייער־
$TS1$ייערכו$TS1$
$DN2$ייערכו $DN2$דיונים
כו

מנחם בן

בשולחנותעגולים

הסטודנטים

רשטיק ונציגי
והחינוך.

הארצית ,אורי
משרדי

האוצר

