יום שלישי  06נובמבר 2018
עדכון יומי לגבי שביתת הסגל האקדמי הבכיר במכללות
שלום רב לכל חברות וחברי הסגל,
כנס ההשכלה הגבוהה שהתקיים היום במלון רמדה ירושליים ,לכבוד מלאת  60שנה לייסוד המועצה
להשכלה גבוהה ,סיפק לנו במה מצוינת להשמיע את קולנו מול שלל דמויות בכירות במערכת
ההשכלה הגבוהה .נציין שהזמן שעמד לרשותנו להכנת ההפגנה( ,שלטים ,מסרים ,דוברים) ,היה
קצר ,ולמרות זאת ההכנה היתה מצויינת ,והתגייסותכם ונוכחותכם המרשימה בהתראה קצרה
במיוחד ראויה לכל שבח .תודה לכל העושים במלאכה ולכל מי שנטלו חלק!
30,000
בתחילת ההפגנה נשא חבר כנסת עודד פורר ,ממפלגת ישראל ביתנו ,נאום תמיכה חזק וברור
במאבקנו:
דיווח בכלכליסט
רוב הקריאות בהפגנה הופנו כלפי שר החינוך ,מר נפתלי בנט ,וכלפי התעלמותו המתמשכת מן
המשבר במכללות הציבוריות .לא ניתן להמשיך ולהתעלם מן הפגיעה הבוטה של ור"מ ,ות"ת ומל"ג
בנו ,חברי הסגל הבכיר במכללות הציבוריות .שר החינוך ,שמופקד על ות"ת ומל"ג היה חייב להתערב
ממזמן במשבר ,ול הורות לפרופ' בידרמן ,ראש ור"מ ,לחזור מיידית למשא ומתן ארצי עם המועצה
המתאמת:
דיווח בדה מרקר
בכנס השתתף גם נשיא המדינה ,מר ראובן ריבלין .כבוד נשיא המדינה הואיל לקיים איתנו שיחה
קצרה של כמה דקות ,מיד עם צאתו ממלון רמדה .בשיחה נטלו חלק ארבעת חברי הנהלת המועצה,
ושרון חג'בי כדוגמה לבוגרת צעירה של מכללה שנקלטה בה כסגל.
הנשיא היה קשוב ואוהד .בתשובה לשאלתו לגבי מעורבות משרד האוצר ,עדכנו אותו על הפגישה
החיובית שהיתה לנו ביום חמישי שעבר .בסיום הדברים ביקשנו מן הנשיא פגישה נוספת ,שבה נוכל
להציג את ענייננו בהרחבה .נשיא המדינה אמר שלאחר שילמד את הפרטים ישקול להזמין את
הצדדים אליו כדי לקדם משא ומתן.
אגודות הסטודנטים התחילו היום בפעולות המחאה שלהן .התקיימו הפגנות במכללה האקדמית
הדסה ,ובמכללה האקדמית עזריאלי .מן ההודעה שפרסם שלומי יחיאב ,ס.יו"ר אגודת הסטודנטים

הארצית ,עולה שהסטודנטים מודעים לסכנה האורבת לסמסטר ,ומצפים מן האוצר וו ת"ת להוביל
לפתרון המשבר.
כמו -כן ,יש יוזמות נוספות של סטודנטים ,מחוץ ל מסגרות הרשמיות .הנה שתיים מאוד מעניינות:
יוזמה לשביתת סטודנטים בחולון
יוזמה לעיכוב תשלומי שכ"ל בת"א -יפו
חברות וחברים :אנחנו חשים שהלחץ של השביתה מתחיל לשאת פירות ! זה הזמן ללכד את השורות
ולהגביר מאמצים .נעשה ונצליח!
הנהלת המועצה המתאמת
עיקבו אחרינו בפייסבוק ' -מועצת הסגל האקדמי הבכיר במכללות'

