
 

  "סטודנטים 2020"
 התאחדות הסטודנטים הארצית בדרישות תקציב מהאוצר,

 במוקד הדרישות: רפורמה מידית בפריפריה
 

הסטודנטים התאחדות ,2019-2020 לשנת המדינה תקציב דיוני         לקראת
רפורמה שתכליתו מהאוצר דרישות מסמך (ה'), הבוקר הגישה          הארצית
הדרישות בין הגבוהה, ההשכלה מערכת אל הפריפריה בנגישות          משמעותית

  המרכזיות:
 

ערי- על בדגש לקמפוסים ציבורית תחבורה קווי לתוספת מש"ח 400          
  הפריפריה.

ל-15%- פתרון שיספקו הסטודנטים מעונות מספר        הכפלת
 מהסטודנטים.

בהשכלה- מהפריפריה הצעירים מספר להגדלת לאומית        תכנית
 הגבוהה.

  חבילת תמריצים לבוגרי תארים שיישארו לגור בפריפריה.-
 

 רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית:
בתחבורה בפריפריה, משאבים השקעת השגה. וברות ברורות בדרישות לאוצר פנינו            "היום
שינוי ותחולל כמשתלמת עצמה תוכיח לצעירים, תעסוקה פתרונות במתן במעונות,            ציבורית,
הנגישות באמצעות היתר בין הוא החברתיים הפערים לצמצום המפתח בחברה.            מהותי
את ליישם לאוצר קורא אני משמעותית. כלכלית כמקפצה הוכח שכבר מה             לאקדמיה,

  הדרישות ולהביא לרפורמה אמתית בפריפריה החברתית בישראל".
 

לרפורמה תקציב דרישות האוצר למשרד הבוקר הגישה הארצית הסטודנטים           התאחדות
הפריפריה, לצעירי ייעודית תכנית אף אין שכיום העובדה בהינתן בפריפריה.            מידית
תכנית למרכז, הפריפריה בין והכלכליים החברתיים הפערים את לצמצם רצון            ומתוך
את ובהתאם בהשכלה הצעירים מספר את להגדיל למטרה לה שמה "2020             "סטודנטים

  אפשרויות התעסוקה בערי הפריפריה.
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

  חבילת סיוע לסטודנטים במהלך לימודי התואר: 1.
 

 מהפכת קווי התחבורה לקמפוסים בישראל ובדגש על יישובי הפריפריה - עד●
 שנת 2020 כל סטודנט יוכל להגיע בקו אחד מהבית לקמפוס שלו

שנת לאורך מושגת. ובלתי רחוקה נותרת האקדמיה רבים עבור ראויה, ציבורית תחבורה              ללא
חוסרי ולמפות כשלים לאתר במטרה מקיף מחקר ערכה הסטודנטים התאחדות 2017           
תוצאות הרחוקות. הפריפריה ערי על בדגש בארץ, השונים לקמפוסים ציבורית            תחבורה
תוספת נדרשת ציבורית, בתחבורה לסטודנטים המשמעותיות ההנחות לצד כי העלו            המחקר
למשרד הועבר הדרישות מסמך כיום. קיימים שאינם חדשים קווים ויצירת משמעותית             קווים
התח"צ במפרט הנחוצים לשינויים שנתית 5 לתכנית סדורה הצעה עם יחד             התחבורה,
להדיר תמשיך האקדמיה הלימוד, למוסדות הפריפריה ערי בין פיזי חיבור ללא             לקמפוסים.
נדרשת להערכתנו, סוציו-אקונומית. חלשות שכבות בעיקרן רבות, אוכלוסיות          מעליה

  תוספת תקציב של כ- 400 מש"ח בפריסה 5 שנתית.
 

מהסטודנטים● ל-15% פתרון שתספק המעונות מספר להכפלת לאומית          תכנית
  בישראל

 
מהסטודנטים 7% רק קודמות, לשנים בדומה ,2017 לשנת הסטודנטים התאחדות סקר             לפי
המתגורר הסטודנטים אחוז שם וארה"ב, מאירופה להבדיל במעונות, מתגוררים           בישראל
עבור ביותר הגבוהות הינן הדירה שכר הוצאות כן, כמו .15-20% על עומד              במעונות
כי קודמות משנים מהסקר עולה עוד חודש. פר בממוצע ש"ח 1,273 על ועומדות               סטודנטים,
הדיור, ואיכות יותר נמוך היה מחירם אם במעונות לגור בוחרים היו מהסטודנטים 56%             
תנאי הינו לימוד מוסדות בקרבת זול מגורים פתרון יותר. טובים היו והתשתיות              התנאים
הסכמים נחתמו האחרונות בשנים המערכת. אל מוחלשות אוכלוסיות שאל לנגישותם            בסיסי
על חתמו וות"ת האוצר משרד - 2012 אפריל בישראל; מעונות בניית קידום לטובת               רבים
העבירה - ישראל מקרקעי מועצת במעונות, מיטות 4,000 להוספת מש"ח 100             העברת
ללא דונמים מאות של בהיקפים קרקעות הרלוונטים למוסדות יועברו במסגרתה            החלטה
על מש"ח. 150 בסך מעונות לתקצוב נוסף מימון העביר האוצר שר - 2014 ינואר                תמורה,

  אף האמור לעיל, בשטח לא נרשמת התקדמות.
הממשלתית החברה - להשכיר' 'דירה חברת על הוטל ,1317 מס’ הממשלה החלטת              לפי
משתתפת שהמדינה גבוהה להשכלה למוסדות קורא קול לפרסם בע”מ, ולהשכרה            לדיור
בדיקת פי על זאת, עם מעונות. לבניית כספי סיוע למתן מקומיות ולרשויות              בתקציבם
הנדרש, ברף עמדו מקומיות ורשויות מוסדות 14 ש- למרות הארצית, הסטודנטים             התאחדות

 



 

להקמת בלבד פרויקטים תשעה מלש"ח, 97 על לבסוף עמד אשר התקציב מגבלות              בשל
כך הסטודנטים מעונות בניית השלמת דורשים אנו בפועל. מתקיימים סטודנטים            מעונות

  שיספקו פתרון מגורים ראוי בקרבת הקמפוסים בדגש על ערי הפריפריה.
 
 
 
 

 2. בניית תכנית לאומית להגדלת מספר הצעירים מהפריפריה בשערי ההשכלה הגבוהה:
  

עם גם הארץ. ממרכז צעירים לעומת משמעותית נמוך הפריפריה בערי הסטודנטים             מספר
שהמערכת בכדי דיים. מתגמלים שאינם לימוד בתחומי משתבצים הללו למערכת,            כניסתם
תקציבי סיוע להעניק יש חברתית, למוביליות משמעותית מקפצה תהווה           האקדמית
לאפשר מנת על בפריפריה, אקדמיות הקדם ולמכינות המקומיות, לרשויות           משמעותי

 הגדלה דרסטית של מספר הסטודנטים במערכת.
 

  3.  חבילת תמריצים לבוגרי תארים שיישארו לגור בערי הפריפריה עם סיום התואר.
 

צמיחה● מנוע יהוו הפריפריה ביישובי להתגורר שיבחרו אקדמיים תארים           בוגרי
באמצעות לפריפריה סטודנטים מעבר מעודדת אמנם המדינה ליישוב.          משמעותי
בוגרי עם המשמעותי האנושי בהון שימוש לעשות משכילה לא אך לימודים,             מענקי
בין מראש, שיוגדר מינימלי זמן פרק שיישארו בוגרים לתמרץ שואפים אנו             התארים.
לבוגרי ישירות מענק דרך אם בין או למטרה זאת שישימו ארגונים באמצעות              אם
בערי משכילים צעירים והשארת ראויים תעסוקה מקומות יצירת עצמם.           התארים
לצעירי משמעותי צמיחה מנוף ויהוו הנכספת האינטגרציה את ייצרו           הפריפריה

  המקום.
מעסיקים● שיעודדו תמריצים סל עם יחד תעסוקתי, וייעוץ הכוונה מרכזי            פתיחת

  להעסיק בוגרי תארים מהפריפריה.
 
 

 


