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 :לכבוד

 פרופ' יפה זילברשץ
  יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה

 באמצעות דוא"ל

 

 תכנית ההנגשה לחברה הערבית -בבעיות קריטיות  טיפולהנדון: 

 שלום רב,

בחודש האחרון אנו מלווים את חברי פורום תכנית ההנגשה העובדים במוסדות בתוך משבר 
מדווחים על עלייה בדרגת הקשיים המוכרים של סטודנטים במוסדות אנשי המקצוע הקורונה. 

הלמידה מרחוק אינה קלה כלל  .ערבים )כמו מצב כלכלי, קושי שפתי, קושי בהתארגנות וכדומה(
 .ולסטודנטים ערבים הלמידה קשה פי כמה ועיקר לאף סטודנט,

יש פיחות בכוח אדם הנותן שירותים ייעודיים לסטודנטים  ,ברוב המוסדותבמקביל לעלייה בקשיים 
הערבים. הסיבה לכך נעוצה במדיניות הכללית של הפחתה בכמות הסגל המנהלי והיא אינה ייחודית 

פן התואם את הציפייה מהם והשאירו רק כמובן לבעלי תפקידים אלה. הנהלות המוסדות פעלו באו
  בעלי תפקידים שהוגדרו כחיוניים.

מוסדות, אחראים ורכזים בתכנית  30-בעלי תפקיד מכ 48ערכנו פגישה בה השתתפו  26/4/20-ב
 ההנגשה לחברה הערבית.

 :, אשר בהן יש לטפלבפגישה עלו מספר בעיות

מופו הבעיות הייחודיות לסטודנטים ערבים בתקופת משבר הקורונה. בעיות אלו מצריכות  .1
ישנו צורך דחוף לכתוב תוכנית לאסטרטגיית טיפול אסטרטגיות טיפול וכלים חדשים. 

 במשבר והשלכתו על סטודנטים ערבים לשנת תש"פ ותשפ"א.
אגף תקצוב חברה בעלת התפקיד בות"ת האחראית על תקצוב תכנית ההנגשה, מרכזת  .2

יש צורך להשיבה בדחיפות דועא כעביה, נמצאת בחופשה בתקופה זו. גב'  – קהילה ומכינות
 לעבודה על מנת לתת מענה לסוגיות הרבות העולות במוסדות.

קיימת עמימות בקרב בעלי תפקידים במוסדות ובעיקר בקרב הרכזים ביחס להמשך קיום  .3
כמתוכנן ולכן בעלי תפקידים בחלק מן  2020מסגרת תקציב תכנית ההנגשה לשנת 

יש  –המוסדות חוששים לאשר פעילות והפעלת כוח אדם העוסק בחניכה לימודית ורגשית 
להוציא בדחיפות למוסדות מכתב רשמי אשר מודיע על המשך רציפות התקצוב בשנת 

 תש"פ על מנת להשיב את מלוא הפעילות לסדרה.
ישנו צורך מיידי הן במלגות והן במחשבים.  של הסטודנטים הערבים הייחודיבשל המצב  .4

יש להוציא אישור לרוב המוסדות ישנה יתרה תקציבית בשל הפסקת הפעילות הפרונטלית. 
רשמי למוסדות לעשות הסבה של התקציב הקיים לטובת מלגות ומחשבים עבור 

  .סטודנטים

 

הייחודיים של הסטודנטים , על מנת לתת מענה לקשיים נודעה לטיפולך הדחוף בסוגיות אלה
 הערבים ולמנוע נשירה של סטודנטים אלה ממערכת ההשכלה הגבוהה. 

           

 ,רב בכבוד

    
 אמנון בארי סוליציאנו   ת'אבת אבו ראסד"ר 

 לים שותפים, יוזמות אברהם”מנכ  

 

 העתקים:

 , סיו"ר המל"גאדו פרלמן פרופ'

 , מ"מ מנכ"ל מל"ג ות"תמיכל נוימןגב' 

 ות"ת-הגבוהה לחברה הערבית וחברת מל"גיו"ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה , מונא מרון פרופ'

 , יוזמות אברהםומנהלת מחלקת חינוך יו"ר פורום תכנית ההנגשהיעל מעין, 


