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פרופ' פרץ לביא ,נשיא הטכניון-

חיים אדור :

שלום לנשיא הטכניון ,הפרופ' פרץ לביא.

פרופ' פרץ לביא :
חיים אדור :

ערב טוב .ערב לא כל כך טוב.

הלוואי והיה טוב יותר.

נכון.
חיים אדור :

נאמר שאתה מחר נכנס לכיתה ,כי אתה צריך

להעביר שיעור ,בצוק העיתים האם יש דרך שאתה יכול להתמודד
עם המצב עכשיו ,למרות שבעצם אתה בא להרצאה עניינית
ומקצועית?
פרופ' פרץ לביא :

אני חושב שהדרך הנכונה ביותר להתמודדות

היא להמשיך בשגרה ,ולהמשיך במה שאנחנו טובים בו ולהיכנס
לכיתה ולהעביר את השיעור .אין דרך אחרת להתמודד עם סוג
כזה של אירועים ,למעט כמובן תגבור אמצעי אבטחה בקמפוס
וקריאה לסטודנטים לגלות עירנות .אגב ביום חמישי אני קיבלתי
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את פניהם של  2000סטודנטים חדשים שפתחו את שנת הלימודים
האקדמית בפעם הראשונה ,ובדבריי להם אני הקדשתי חלק גדול
מהנאום לנושא העכשווי ,קראתי להם להשאיר את כל חילוקי
הדעות מעבר לגדרות הקמפוס .הטכניון הוא עד היום היה אי של
סובלנות ואי של הבנה ,כאשר כמעט ולא היתה בו פעילות
פוליטית .ביקשתי מהם לחשוב טוב טוב לפני שמתבטאים ,גם
ברשתות החברתיות .איחלתי להם שילמדו להכיר אחד את השני
וינסו גם להתקרב אחד לשני .אין דרך אחרת.
חיים אדור :

צריכים לומר שבטכניון כמובן התלמידים יהודים,

מוסלמים ,נוצרים ,דרוזים ,צ'רקסים ,חילוניים ,דתיים ,נשים ,גברים,
זאת אומרת ...מראה מאוד אמיתי לאוכלוסיה שלנו.
פרופ' פרץ לביא :

אנחנו מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית.

 20אחוז מהסטודנטים בטכניון הם בני מיעוטים ,אגב מאוד
מעניין ,יותר נשים מאשר גברים .דרוזים ,צ'רקסים ,נוצרים,
מוסלמים ,יהודים חרדים ,יהודים דתיים ,יהודים חילוניים ,פשוט
מראה של החברה הישראלית ואנחנו הסתדרות הסטודנטים בטכניון
ידועה בכך שהיא איננה כוללת תאים פוליטים ,איננה גם מקיימת
פעילות פוליטית .אין מדובר בהוראה של הנהלת הטכניון ,אלא
במסורת עתיקת ימים בטכניון ,גם מנהיגי הסטודנטים שלנו אינם
רואים בפעילות שלהם מקפצה למינוים פוליטים .הסטודנטים
מקדישים את מרבית זמנם ללימודים ואני תקוה שנמשיך כך.
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חיים אדור :

אמרת שקיבלת את פניהם של  2000סטודנטים

חדשים ,מה 2000 -האלה אפשר כבר לומר מה עדיין הפקולטות
הפופולריות ביותר ,המבוקשות ביותר?
פרופ' פרץ לביא :

כן ,כן .הייתי אומר שהפקולטות בצורה

בולטת ,הפופולריות ביותר מעבר לרפואה שתמיד פופולרית ,הם כל
מה שקשור במחשבים .נושא המחשבים הפך להיות התחום
המבוקש ביותר בטכניון ,אם זה בפקולטה למדעי המחשב
ובפקולטה להנדסת חשמל ,או בפקולטה לתעשיה וניהול למגמות
שקשורות במחשבים .אין ספק ,זה היום המקצוע המבוקש ביותר,
כל מה שקשור במחשבים.
חיים אדור :

וגם פתחתם פקולטה חדשה ,פקולטה לחינוך למדע

וטכנולוגיה שאני מניח שענייני המחשב שם גם כן הם נלמדים
בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית.
פרופ' פרץ לביא :

אם לדייק ,לא פתחנו אותה אלא העלינו את

היחידה לחינוך במדע וטכנולוגיה למעמד של פקולטה ,וזאת מפאת
החשיבות העצומה שאנחנו מייחסים להכשרת דור של מורים,
עובדים ...מדע ,מורים לטכנולוגיה שכל כך נחוצים למדינת ישראל
בימים האלה .היתה בזה הכרה והוקרה ליחידה שעושה עבודה
נפלאה בהכשרת מורים ,חשבנו שמגיע להם לעלות לדרגה של
פקולטה ,שיש לה משמעות מבחינה תקציבית ,מבחינת התוכניות
לימודים וכדומה ,ואכן זה שינוי שקרה השנה.
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חיים אדור :

אמרנו  2000סטודנטים חדשים ,כמה בסך הכל

הקמפוס?
פרופ' פרץ לביא :
חיים אדור :

היום בטכניון יש קרוב ל 14 -אלף סטודנטים.

וואו.

פרופ' פרץ לביא :

ב 18 -פקולטות ,כאשר יש לנו  570חברי

סגל ,ועוד כ 2000 -תומכי הוראה בצורה של כוח אדם
אדמיניסטרטיבי ,טכני ,מהנדסים וכדומה.
חיים אדור :

השנה החדשה גם בטכניון יצאה היום לדרך ואנחנו

מקוים נשיא הטכניון ,פרופ' פרץ לביא ,שזאת תהיה שנת לימודים
אינטנסיבית ושיהיה לנו שקט ושנוכל באיזה שהוא שלב להתגאות
בעוד איזה שהוא פרס נובל שיוענק לאחד מבוגריך או פרופסוריך,
הלוא זה חלק מהשגרה שלנו.
פרופ' פרץ לביא :
חיים אדור :

מצטרף בכל לב.

תודה רבה וערב טוב ושקט.

פרופ' פרץ לביא :

תודה לך.
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