סטודנטים/יות מרצים וחברי סגל יקרים

המשבר בהשכלה הטכנולוגית עולה מדרגה – החל מיום ראשון ה31.01.02-

שביתה כללית במכללות!
הידעתם ? כל סטודנט באקדמיה מתוקצב בסכום הגדול פי  5מהסכום שמתוקצב הנדסאי.
המשמעות הישירה עבורכם הסטודנטים ? קושי בגיוס מרצים  ,לימוד בקבוצות גדולות ,חוסר
משאבים לפיתוח מעבדות וסדנאות מתקדמות.
אנו מודים לכם כי בחרתם ללמוד במכללה המכשירה לתואר הנדסאי מתוך ראייה מקצועית ותעסוקתית
הנדרשת כיום במשק .מתוך רצון להעניק לכם את הידע המקצועי המעמיק והעדכני ביותר.
לפני כשנתיים ,המכללות להנדסאים פתחו במאבק על מנת להשוות את תקצוב לימודי ההנדסאים לזה של
המכללות האקדמיות ,תקציב שיאפשר רכישת ציוד ,העסקת כוח אדם מקצועי להוראה ,ובניית מערך לטיפול
ועזרה לסטודנטים כפי שכבר קיים במכללות האקדמיות.
זה זמן רב שאנחנו נאבקים בכדי לקיים במדינת ישראל הכשרת הנדסאים ראויה .התעשייה משוועת
להנדסאים ,הצורך הוא אדיר ,התרומה של ההנדסאים לכלכלה הישראלית היא עצומה ויחד עם זאת במשך
שנים ,קיימת אפליה שיטתית בתקצוב של לימודי ההנדסאים .האבסורד הגדול הוא שהסטודנטים ההנדסאים
בישראל מהווים  11%מכלל אוכלוסיית הסטודנטים המתוקצבים ומקבלים רק  1.58%מתקציב המופנה
להשכלה גבוהה !
לפני כשנה השבתנו את המכללות ברחבי הארץ לשבועיים  -שביתה שבעקבותיה הוחלט להקים ועדה שתורכב
מנציגי הממשלה והמכללות ,על מנת לשבת ולדון על מודל התקצוב ,מודל התמחור וההיבטים הפדגוגיים
הנדרשים להצלחתכם לצאת לעולם התעסוקה מוכנים כראוי .לדאבוננו הרב  ,כל הפעילויות שהשקענו
במהלך השנה האחרונה לא הביאו לתוצאה המיוחלת על מנת לפתור את המשבר וגילנו שהתייחסות משרד
הכלכלה והאוצר למכללות הטכנולוגיות לא תואמת את גודל המשבר.
היינו מוכנים לקבל פשרות כואבות להצלת ההשכלה הטכנולוגית בישראל ,אך איננו מוכנים להתפשר על
מינימום סביר שיאפשר קיום שפוי של מערכת ההשכלה הטכנולוגית.
אי לכך החליט פורום מנהלי המכללות הטכנולוגיות שנמצאים באוהל המחאה מול הכנסת ,לשבות
רעב ובמידה ולא ימצא פיתרון עד לסוף שבוע זה ,יושבתו הלימודים בכל המכללות הטכנולוגיות
במדינת ישראל החל מה  , 20/10/13-בגיבוי מלא של התאחדות הסטודנטית הארצית .
יו"ר התאחדות הסטודנטית הארצית ,מר אורי רשטיק ,הודיע אתמול בכנסת שבמידה ועד ל 00 -באוקטובר לא
תיפטר הבעיה ,יצטרפו לשביתה כל הסטודנטים במדינת ישראל .אנו מקווים שיימצא המבוגר האחראי
בממשלת ישראל שיתעשת וימנע את הביזיון הלאומי.
כל הסטודנטים מתבקשים להיערך להפגנת ענק מול משרדי הממשלה ביום ראשון ה – 37.01.02
בשעה  01011בבוקר .פרטים נוספים והסדרי נסיעה ימסרו בהמשך .נוכחות של ציבור הסטודנטים
מכל המכללות ברחבי הארץ הינה הכרחית להצלחת המאבק.
המאבק הוא של כולנו ,הצטרפו אלינו לעמוד הפייסבוק בכדי לתמוך ולקבל עדכונים שוטפים.
http://www.facebook.com/maavktech
בברכה
פורום מנהלי המכללות הטכנולוגיות

