
הנושא
עמדת הפורוםהצעת משרד האוצר

שעות וקבלת תעודת טכנאי1,100–שנה א פדגוגיה

 (שעות1,700כ "סה)שעות וקבלת תעודת הנדסאי 600–שנה ב

 (לא תואר אקדמי)תואר הנדסאי מומחה -שנה ג

אחת בסיום כל שנה, צמצום לשתי בחינות גמר

צמצום מגמות הלימוד

 לימוד להנדסאישעות 2,176שמירה על היקף של

לפי מגמותט"במהכתיבת תכנית לימודים מודולארית : טכנאים

 חופש אקדמי מלא  עד למתן צמצום כמות הבחינות החיצוניות

שקיים באקדמיהלמכללות כפי

חוק ההנדסאים אשר ישנה את הרכב וסמכויות  לתיקון העבודה והחינוך יכינו תזכיר שרי רגולציה

מועצת ההנדסאים

התוויית  מועצת ההנדסאים והטכנאים תהיה גוף העל האחראי על 

המועצה  . מדיניות עליונה ופיקוח על מערכת ההשכלה הטכנולוגית

.ובכפיפות ישירה לשרט"מהתפעל באמצעות 

200כ תוספת של "סה. לשנה בבסיס התקציב₪ מיליון 40תוספת תקציב של תקצוב

₪מיליון 

 הנדסאי משרד  של התקציב יגדל באופן הדרגתי עד שיהיה דומה לתעריף הנוכחי

(ד"ג י"י)החינוך 

שנים4בהדרגתיות לאורך ₪ 2,000ל של הסטודנטים ב "העלאת שכ

(  ד"ג י"י)החינוך של משרד לתקצוב סטודנט מיידיתהשוואה : תעריפים

והשוואה הדרגתית לסטודנט להנדסה במכללה אקדמית  

מודל  

דיפלום

עדכון מדד השגיות שיתייחס לאחוז המדופלמים

 שיעור בוגרים משולבים בתעשייה, תעודכן ותכלול מדד השגיותהדיפלוםנוסחת ,

מיקום גיאוגרפי

יעד אחוז מדופלמים לא ריאלי–הדיפלוםתיקון העיוותים בנוסחת מודל 

התייחסות לגודל מכללות בלבדמבנה

600–פ "תש, 450–ט "תשע: גודל מינימלי של מכללה כתנאי לסף תקצוב  ,

1,300–ג "תשפ, 1,100–ב "תשפ, 850–א "תשפ

פ המטרה והיעדים של הרפורמה"תכנון פריסת המכללות וגודלן ע

  הגדרת יעדים הדרגתיים לגודל מכללה בהתאם ליעדי כמויות

השנים הבאות10–הסטודנטים ל 

דגשים להצעת הרפורמה של משרד האוצר 



:2.1.18–החלטות שהתקבלו בישיבת פורום מנהלי המכללות ב 

:הוחלט לפעול בשני מישורים

ולקיים דו שיח עם נציגי האוצר במידה ונדרש לכך, האוצרמסמך תגובה של הפורום להצעת משרד להפיק . א

מתוקשרבמאבק לצאת . ב

:הפעולות המתוכננות בשבוע הקרוב במסגרת המאבק

.המכללות הטכנולוגיות עבור מימון המאבק24המכללות יגייס תקציב מכל פורום •

( .  20:00בשעה )תתקיים הפגנת מחאה של מנהלים מול ביתו של שר האוצר 06.01.18ביום שבת •

מגפונים ובנוסף יגיעו ליאור וניר לסקר את ההפגנה ולהוציא מההפגנה תמונות והודעות לרבות   +  שלטים להפגנה+ ספוט תכין הודעה לתקשורת בנושא -צ"היחחברת 

.נציגים בכירים של המכללה לבית של כחלון4נדרש להגיע עם רכב שכולל לפחות ( מכללות24)כל מנהל מכללה . ראיונות עם מנהלים

קיום פעולות הסברה לציבור העובדים והסטודנטים07.01.18-ביום ראשון ה•

הגרפיקה תועבר     . לכל מכללה תועבר גרפיקה וכל מכללה תהיה אחראית להפיק באופן עצמאי מול ספקי השרות שלה. פלקטים בשערי המכללות/ ובמקביל יתלו שמשוניות 

.  הפייסבוקהמכללות יעבירו צילומים מהשלטים לצוות . במהלך יום חמישי

.המכללות 24הפגנה בירושלים של כל + שביתת אזהרה08.01.18ביום שני •

.  התשלום באמצעות המכללות, מכללה נדרשת להוציא אוטובוס מלא מהמכללה כל 

.11.01.18-האוהל ימוקם עד ה. מסיום ההפגנה יוקם אוהל מחאה של מנהלי המכללות במקום שיוחלט ע״י  צוות ההיגויהחל •

.להתפתחויותנוספים יקבעו בהתאם צעדים •



בעיתונותתגובת המכללות 

ניתן להחלטות פופוליסטיות חסרות בסיס של שר האוצר כחלון  לא -
.  לאומי כמו ההשכלה הטכנולוגיתפרויקט לרסק 

.כחומה בצורה אל מול הפגיעה הצפויהנעמוד -

מהעיתונות ביומיים האחרונים

: המכללות הטכנולוגיות טוענות כי התוכנית של האוצר תגרום ל

הלימודקיצוץ בשעות הלימוד ושינוי תוכני , מכללות ומגמותסגירת -

חיסול ההשכלה הטכנולוגית בישראל-

פיטורי אלפי עובדים-

התעשייה בארץביכולות הטכנולוגיות של פגיעה -

:  פורום המכללות הטכנולוגיות הצהרת 

,  בכל דרך על עתידן של המכללות הטכנולוגיותניאבק 

.הישראלית ודמותה של החברה הישראלית כולההתעשייה , הסטודנטיםלמען 



מהעיתונות




