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 שלום רב,
 

 הקמת מכללה אקדמית באזור התעשייה  עידן הנגבהנדון: 

מקדמת עיריית רהט בשיתוף המועצות בני שמעון ולהבים, פרויקט חברתי  מזה כארבע שנים

 של אוכלוסיית האזור. לעידוד ההנגשה להשכלה הגבוהה

כידוע לך היטב משיחותינו הקודמות בנדון, גם בעת כהונתך כשר הכלכלה, קידום ההשכלה 

הגבוהה בקרב אוכלוסיית הבדואים בנגב לא טופל ע"י המועצה להשכלה גבוהה וות"ת והוזנח 

 במשך שנים.

ן גוריון ובשיתוף לאחרונה הגענו להסכמות עם המוסדות האקדמיים באזור ברשות אוניברסיטת ב

לקידום מיזם משותף שיוקם  "ספיר"והמכללה האקדמית  "אחווה"הדוק של המכללה האקדמית 

ויטפל באופן ייסודי בבעיית הנשירה של התלמידים הבדואים  "עידן הנגב"באזור התעשייה 

 ובמעבר המסיבי שלהם ללימודים ברשות הפלסטינאית ובממלכת ירדן.

הפלסטינית ובעיקר  )!( תלמידים הנוהרים מדי שנה ללימודים ברשות תופעה כאובה זו של אלפי 

 ובירדן מדאיגה ביותר ומצביעה על כשל בטיפול באוכלוסייה הבדואית בנגב.בחברון 

ההסכמות האקדמיות שנוצרו באזור להקמת המיזם המשותף הועברו כבר לפני למעלה משנה 

ת הדיון במשך למעלה משנה ולא קידמה למועצה להשכלה גבוהה והות"ת. זו האחרונה דחתה א

 את הפרויקט.

 לצערנו שמענו אתמול על החלטתך להקמת מכללה ביישוב ערבי בצפון הארץ.

כללה אקדמית לאוכלוסיית לא למותר לציין כי החלטה זו ייתכן ותבוא על חשבון הקמת מ

 הבדואים השונה שוני מהותי מערביי הצפון ומשוועת לפתרון איכותי, מלכד ומאחד בנגב.

 בעידן הנגב שטח זמין להקמת מכללה המאושר בתכניות.

 מתווה ההפעלה האקדמי סגור מול המוסדות שהוזכרו. 

 הקמת עמותה ציבורית לניהול המכללה כבר בעיצומה. 

 



 

 

 

הצהרה על בניית מכללה אקדמית בשטח "עידן הנגב" תפצה על שנים של הזנחה כי אנו בטוחים 

את הנגישות תגביר ר וללמוד סמוך למקום מגוריהם, במגזר, תעודד סטודנטים בדואים להישא

להשכלה הגבוהה בעיקר בקרב הנשים הבדואיות ותחבר חיבור חיובי משמעותי בין האוכלוסייה 

 ייה היהודית באזור.למדינה ובינה לבין האוכלוס

 

 לאלתר.בעידן הנגב אנו פונים אליך להחליט על הקמת המכללה האקדמית 

 מידע ולהיפגש ככל שהדבר נחוץ.כל נשמח לספק 

 

 

 ,והערכה בברכה      
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 :העתק
 מנכ"ל אזה"ת המשותף עידן הנגב -משה פאול


