סטודנטים יקרים,
כידוע ,הסגל האקדמי הבכיר במכללות האקדמיות הציבוריות ,הכריז על שביתה ארצית בכלל המכללות הציבוריות
בישראל .צר לנו על השיבושים שייגרמו ללימודיכם במהלך השביתה.
המכללה האקדמית כנרת תפעל בכל האמצעים האקדמיים והלוגיסטיים העומדים לרשותה כדי למנוע ,או לכל הפחות
לצמצם ככל הניתן ,פגיעה בכם הסטודנטים.
ריכזנו עבורכם תשובות לשאלות שעשויות להקל על התנהלותכם בזמן השביתה.

שאלות ותשובות בנוגע לשביתת הסגל האקדמי הבכיר
 .1האם השביתה היא רק במכללה האקדמית כנרת?

לא .מדובר בשביתה ארצית של הסגל האקדמי הבכיר של כלל המכללות הציבוריות .ברגע שהמו"מ יגיע לכדי הסכם,
השביתה תיפסק והלימודים יתחדשו כסדרם .אנו מקווים שהשביתה תהיה כמה שיותר קצרה.

 .2מדוע הסגל האקדמי הבכיר שובת?

מזה זמן ,מתנהל מו"מ ארצי בין משרד האוצר ,ועד ראשי המכללות והמועצה המתאמת של ארגוני הסגל לגבי תנאי
העסקתם .לטענת ארגוני הסגל ,אין התקדמות מספקת במו"מ ,ולכן הוכרזה על ידם שביתה בכלל המכללות
האקדמיות הציבוריות.

 .3האם כל הסגל האקדמי של המכללה שובת?

לא .סגל המכללה מורכב מסגל אקדמי בכיר ,סגל אקדמי זוטר ומרצים מן החוץ .כאמור ,השביתה הינה של הסגל
האקדמי הבכיר בלבד .הסגל האקדמי הזוטר והמורים מן החוץ לא מעורבים בשביתה וילמדו כרגיל.

 .4כיצד אדע האם להגיע ללימודים ואם הקורס/ים מתקיים/ים?

ביום חמישי  19.10נשלחה על ידי רכזות המחלקות השונות מערכת שעות מעודכנת לכל מחלקה ולכל שנת לימוד.
בנוסף ,נשלחה רשימת מרצים אשר שובתים ורשימת מרצים שאינם שובתים.
לנוחיותכם ,בימים ראשון ושני  22-23/10/17תאויש עמדת מודיעין בין השעות  08:00-14:00מול בנין אלפרין.
כמו כן ,אנו נעדכנכם באמצעות :אתר האינטרנט ,הודעות דוא"ל ומסרונים במידע הרלוונטי שיהיה בידנו לגבי קיום או
ביטול שיעורים.

.5

האם הבחינות מתקיימות כסדרן?

בכל הקשור לבחינות יש להתעדכן במדור בחינות.

 .6האם שיעורי אנגלית וקורסי המכינה יתקיימו כרגיל?
כן .שיעורי האנגלית וכל שיעורי המכינה הקדם האקדמית יתקיימו כסדרם.

 .7האם מנהלות בתי הספר ,היחידות המנהליות ומעונות הסטודנטים של המכללה האקדמית כנרת יפעלו
כרגיל?
כן .כל הסגל המנהלי של המכללה האקדמית כנרת יפעל כרגיל.

 .8האם פעילות אגודת הסטודנטים שתוכננה לפתיחת שנת הלימודים תתקיים?

כן .הפנינג פתיחת שנה יתקיים במשך כל השבוע הראשון ללימודים כולל חידוש כרטיסי סטודנט ,חלוקת שי והפסקה
פעילה ביום ד'  25.10.17בין השעות .12:00-14:00

 .9האם הספרייה תופעל כרגיל?
כן .הספרייה תהיה פתוחה כרגיל .כמו כן שיעורי הכרת הספרייה יתקיימו כמתוכנן.

 .10כיצד אוכל לקבל מידע ועדכונים לגבי השביתה?
הנך מתבקש/ת להתעדכן מדי יום בהודעות אשר יופצו באמצעות אתר האינטרנט ,הודעות דוא"ל ,מסרונים ודף
הפייסבוק של המכללה לגבי השביתה.

 .11כמה זמן תימשך השביתה?
כרגע אין מועד ידוע לסיום השביתה .אנו מקווים כי היא תסתיים מהר ככל הניתן.

המנהל האקדמי ,המכללה האקדמית כנרת.

