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   מכובדיי,

 מעבר מכללות הוראה לות"תהנדון: 
 ועדת החינוך, התרבות והספורט קיימה היום ישיבה בנושא שבנדון.

 

בית "ת כבר החל. המכללות הראשונות שיעברו הם "הוועדה שמעה שמעבר המכללות להוראה לות
להתחיל קודם, אך, הוא נדחה, מסיבות היה אמור המעבר . אמנם, "מכללת הקיבוצים"ו" ברל

מכללות אלה. בפועל,  2ת נמצא בתהליך של ניסוח פרטים אחרונים למעבר "שונות. עתה, הות
 המהלך יתחיל באוקטובר. 

גם משרד החינוך ערוך ומוכן למעבר. צריך להסדיר את הקשר בין המכללות למשרד, גם ליום 
 ת. "שאחרי המעבר שלהן לות

 שכר המרצים, מעמדם והארגון היציג שלהם.  :ש בעיות נוספות שיש לפתור אותןהוועדה שמעה שי
מכללות  –ת ייצור חוסר שוויון בין המכללות וכן יהיו סוגי מכללות שונות "המעבר המדורג לות
בין אם יאוחדו   - מכללות שלא ימשיכו להתקיים ,מכללות שיעברו בעתיד, ת"שעוברות עכשיו לות

 .מה יקרה איתן, כבר עתה, לגביהן יש להחליטהתקיים. ובין אם יפסיקו ל
ומפוזרות. אם הן יסגרו, לא יהיה   הן קטנות –ריכה להיות התייחסות למכללות ערביות צ

כן יש ; לא ישים עבורם במיוחד לא לנשים מענה אלא במקום מרוחק, דברשם לתלמידים 
 ניות קרובות.להתייחס למכללות דתיות שלא יוכלו להתאחד עם מכללות חילו

 

 הבאות: להחלטותבתום הדיון הגיעה הוועדה 
שרי  2כבר התקבלה על ידי  ת"ות/ג"הממשלתית על מעבר המכללות למל ההחלטה  .1

 החינוך הקודמים, והיא בתוקף. 
 ת. "ות/ג"מכללות יעברו למל 2-3תהליך יימשך. מידי שנה, היש הסכמה ש .2
 החלטה וביצוע זה מחייבים את המכללות להיערך ולהתכונן למעבר.  .3
 שצריך למזער.  בעיותזה מהלך נכון ורפורמה נכונה ורצויה. ברור שבכל שינוי יש גם  .4
סמינר "ו "בית ברל" –ת של המכללות הראשונות "הוועדה מברכת על המעבר לות .5

 למעבר של יתר המכללות. . מעבר זה פורץ ומתווה את הדרך ומהווה תקדים "הקיבוצים
או לכל היותר עד תחילת חודש פברואר, כל  שנה זו,הוועדה מצפה שעד סוף חודש ינואר  .6

 יסוכמו ויתקיים המעמד החגיגי ליציאה לדרך של המהלך החשוב הזה. למעבר הפרטים 
 ;ת כמות שהן"יהיו מכללות שיעברו לות – מהלך המעבראת להבין המכללות צריכות  .7

 –כמו ; או, יתאחדו עם מוסד אקדמי אחר ,רת שיתאחדו ביניהן לצורך המעביהיו מכללו
 יהיו מכללות שיחדלו להתקיים. ; ומכללה אחרת או אוניברסיטה

שכר  –ת להתייחס לבעיות שהועלו בישיבה "ות/ג"הוועדה קוראת למשרד החינוך ולמל .8
רביות שיש להן מכללות דתיות וע ;ם והארגון היציג שלהם לאחר המעברהמורים , מעמד

 חוד ולא יוכלו להתאחד עם מכללות אחרות. יי

 הוועדה מציינת את הקשר החשוב בין משרד החינוך ובין כל המוסדות להכשרת מורים.  .9
 ות .איתכן שהמהלך הזה יחזק גם את הקשר של המשרד עם האוניברסיט       

 רה. ת יסתיים במהי"הוועדה מקווה שכל הליך מעבר המכללות להוראה לות .10
 

 אודה על טיפולכם המתאים ועל עדכון הוועדה בנדון, בהקדם.
 ב ב ר כ ה,         

 
 עמרם מצנעח"כ              

 יו"ר הוועדה
 העתקים: חברי ועדת החינוך, התרבות והספורט


