המכללות הטכנולוגיות במאבק על עתיד ההשכלה הטכנולוגית
החלטות חד צדדיות של משרד האוצר על צמצום המכללות הטכנולוגיות מעמידה את
מערך ההשכלה הטכנולוגית בישראל בסכנת סגירה מיידית
למרות שבימים אלה מתנהל משא ומתן בין המכללות למשרד האוצר ,בוחרים גורמים באוצר לצאת בהצהרות חד
צדדיות הפוגמות בתהליך הפתרון להשכלה הטכנולוגית .בנוגע לפתרון טווח קצר שיאפשר את המשך שנת
הלימודים .לצד זאת אמורים הצדדים לשבת ולדון בקידום רפורמה ותכנית ארוכת טווח למכללות .המכללות
נהנות מתמיכה מלאה של השר חיים כץ ומנכ"ל משרדו ד"ר אביגדור קפלן.
במהלך השנה האחרונה התקיימו דיונים בין ראשי המכללות הטכנולוגית למנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד ,בתיאום
משרד העבודה והרווחה ,מתוך מטרה מוצהרת להגיע לרפורמה כוללת ומוסכמת למכללות הטכנולוגיות .למרות
זאת ,ותוך התנערות מכל שיתוף פעולה עם המכללות ,החליט שר האוצר על תפנית חד צדדית שעיקרה – סגירה
של המכללות הטכנולוגיות בישראל .מדובר בהחלטה חפוזה ,לא שקולה ולא מובנת ,המעמידה את מערך
ההשכלה הטכנולוגית בישראל בסכנת סגירה מיידית.
במהלך השנתיים האחרונות קידם פורום המכללות הטכנולוגיות שורה של הסכמות רחבות עם התאחדות
הסטודנטים ,התאחדות התעשיינים ,ההסתדרות והפורום הציבורי .הסכמות חשובות וחסרות תקדים אלו אמורות
היו להוות בסיס לרפורמה עמוקה ומוסכמת על כל הגופים החשובים במשק.
פורום המכללות הטכנולוגיות מודיע כי יסרב לקחת חלק בכל רפורמה שמרכיביה כלל לא נבדקו לעומקם,
השפעתה על עתיד המשק עברה בחינה שיטחית ביותר ,ואשר נקבעה באופן שרירותי וחד צדדי .הפורום מדגיש
כי המהלך המתוכנן ימיט חורבן על ההשכלה הטכנולוגית בארץ ,וזאת בתקופה שבו מדובר על מחסור שנתי של
כ 10,000 -הנדסאים ,וראש הממשלה בודק אפשרויות לייבא כוח אדם טכנולוגי ממזרח אירופה.
במשך למעלה משלושה עשורים הוזנחה ההשכלה הטכנולוגית בישראל ,עד שהגיעה למצב שבו ילד בגן הילדים
מתוקצב בשיעור כפול מסטודנט במכללה טכנולוגית .והגיע הזמן להגיד 'עד כאן!' .ההחלטה לסגור מכללות
טכנולוגיות משמעה פגיעה אנושה בפריפריה ובעשרות אלפי סטודנטים ,פיטורים המוניים ,וריסוק דור העתיד של
התעשייה הישראלית.
לא נעמוד מהצד וניתן להחלטות פופוליסטיות וחסרות בסיס לרסק פרויקט לאומי כמו ההשכלה הטכנולוגית.
נעמוד כחומה בצורה אל מול הפגיעה הצפויה .נילחם על עתידן של המכללות הטכנולוגיות ,למען הסטודנטים,
התעשייה הישראלית ועל דמותה של החברה הישראלית כולה.
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