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שלום רב,

 

מתנצלת על העיכוב בתשובתי עקב חופשת החגים.

להלן התייחסותי לנקודות השונות שעלו בפנייתכם מיום 16/9/21 בנושא "הפחתה בשכר לימוד" :

 

1.     התכנית ללימודי תעודה במשחק פועלת במכללת סמינר הקיבוצים שנים רבות ובוגריה משתלבים בהצלחה במוסדות התרבות
והתאטראות המובילים בישראל.

2.     בשונה מהתכניות האקדמיות שנלמדות במכללה , תכנית זו אינה מתוקצבת ע"י המדינה (וגם לא ע"י גורם חיצוני אחר) - לא ניתן
להשוות את שכר הלימוד בתכנית למשחק לשכר הלימוד בתכניות אחרות מאחר שאלו מתוקצבות וזוכות לסבסוד גדול של המדינה.

3.     יתרה מכך , שכר הלימוד המשולם ע"י הסטודנטים בתכנית ללימודי משחק נמוך מעלויות התכנית בפועל. על מנת להימנע מלהעלות
את שכר הלימוד ולאפשר את הלימודים בתכנית ללא צמצומה,  סבסדה המכללה במהלך השנים את הסטודנטים למשחק,

במאות אלפי שקלים מידי שנה.

4.     כארגון הפועל לקידום שחקני תאטרון וקולנוע , נשמח אם תפעלו לגיוס תרומות לטובת מלגות לסטודנטים  -  כספים אלו שיועברו
באמצעותכם למכללה , יחולקו כמלגות לסטודנטים למשחק עפ"י קריטריונים שיקבעו ביחד אתכם ובאופן שקוף.

5.     המכללה מפוקחת ע"י המל"ג ופועלת לפי הנחיות המל"ג ולפי תקנון העמותה שאושר ע"י המל"ג ורשם העמותות. לסטודנטים יש ייצוג
במוסדות העמותה – כמוסד אקדמי הייצוג הוא של סטודנטים הלומדים בתכניות אקדמיות ולא של סטודנטים ללימודי תעודה.

לסטודנטים בתכניות האקדמיות יש נציגים בפורומים שונים במכללה ובהתאם לתקנון החדש (שאושר לאחרונה) יצטרפו בקרוב 2 סטודנטים
מהתכניות האקדמיות, כחברים באסיפה הכללית של העמותה.

 

עשרות צעירים וצעירים פחות המעוניינים ללמוד ולהתמקצע בתחום המשחק , בוחרים מידי שנה במכללת סמינר הקיבוצים ואנו מעריכים
זאת , עושים ונמשיך לעשות ככל יכולתנו על מנת לאפשר להם לימודים מקצועיים ומעשירים.  

 

 

 

בברכת שנת לימודים טובה ומהנה,
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