סטודנטיות ,סטודנטים ,מרצות ,מרצים ועובדים יקרים

מאבק בגזרות של שר האוצר כחלון:
שביתת אזהרה תתקיים בעשרות מכללות טכנולוגיות ברחבי הארץ
המאבק להצלת ההשכלה הטכנולוגית נמשך כבר למעלה מחמש שנים ,במהלכן צוות מקצועי של מנהלי
המכללות קיים משא ומתן במשך שעות רבות של מפגשים ודיונים עם מה"ט וצוותים של משרד האוצר ,משרד
הכלכלה ומשרד העבודה והרווחה .הפורום הגיש מסמכים עם עקרונות והצעות לביצוע רפורמה שתשדרג את
איכות ההוראה ותפיק בוגרים יותר איכותיים ומקצועיים שיתאימו לדרישות התעשייה בישראל ובעולם.

הופתענו מאד לקבל מסמך מהאוצר ובו הצעה שפוגעת פגיעה
אנושה בתהליך ההכשרה של ההנדסאים בישראל !
לא לילד הזה פיללנו ! לדאבוננו הרב ,כל המאמצים שהשקענו במהלך השנים האחרונות לא הביאו לתוצאה
המיוחלת ! התעשייה משוועת להנדסאים ,הצורך הוא אדיר ,תרומת ההנדסאים לכלכלה הישראלית היא
עצומה .על אף זאת ,קיימת אפליה שיטתית בתקצוב המדינה את לימודי ההנדסאים .סטודנטים להנדסאים
בישראל מהווים  11%מכלל אוכלוסיית הסטודנטים המתוקצבים ומקבלים רק  1.58%מתקציב המופנה
להשכלה גבוהה קרי תארים אקדמיים.
האוצר מעוניין לסגור מכללות ,לצמצם מגמות לימוד ואפשרויות לימוד ,לצמצם שעות ,להתערב בניהול
המערכת ,ובעוד החלטות שלא עומדות בקנה אחד עם המציאות ,עם פדגוגיה מקצועית ,ועם צורכי המשק
ומיומנויות העתיד .רעיונות אלה קוברים את מערכת ההשכלה הטכנולוגית במדינה.
לאור המצב אליו נקלענו הוחלט לצאת למאבק להצלת ההשכלה הטכנולוגית .זהו מאבק של כולנו על עתידנו,
על עתיד המכללה ועל האפשרו יות של הסטודנטים ללמוד ולהתפרנס בכבוד.
להלן הפעולות המתוכננות לשבוע הקרוב:
-

 - 6/1/2018מוצאי שבת בשעה  ,20:00הפגנת מחאה של מנהלי המכללות ומנהלי מחלקות מול
ביתו של שר האוצר משה כחלון בחיפה.

-

 - 7/1/2018יום ראשון ,בכל מכללות מה"ט יתקיימו פעולות הסברה לציבור העובדים והסטודנטים,
וכן ייתלו שלטים ופלקטים ברחבי המכללות.

-

 - 8/1/2018יום שני ,תתקיים שביתת אזהרה של יום אחד בכל המכללות הטכנולוגיות,
ביום זה תתקיים גם הפגנה בירושלים בשעה  11:00בבוקר בהשתתפות מנהלי
מכללות ,סגל מרצים ,סגל מנהלה וסטודנטים( .פרטים נוספים ימסרו בהמשך)

המאבק הוא של כולנו ,הצטרפו אלינו בכדי לתמוך ולקבל עדכונים שוטפים.
עמוד הפייסבוק של מטה המאבק/https://www.facebook.com/maavktech :

אתר האינטרנט של פורום המכללות הטכנולוגיות /http://www.ftc.org.il
בברכה,

פורום מנהלי המכללות הטכנולוגיות

