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התרחבות ההשכלה הגבוהה, שוויון כלכלי ושוויון הזדמנויות /    101
אייל בר־חיים ויוסי שביט   

עמדות הסגל כלפי קפיטליזם אקדמי באוניברסיטאות בישראל /   125
אברהם יוגב ועודד מקדוסי  

יזמּות אקדמית מוקדמת: הקמת חברת ידע במכון ויצמן למדע / עדי ספיר    159       
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ש"עושות" אקדמיה ציבורית / סמדר נוי, גבי קאשי־רוזנבאום 
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בקולנוע הישראלי
 Thank you for dying for our country ,Chaim Noy ג'קי פלדמן על  
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