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אישור :שמוליק חדד 0חזקיה

 .1רקע,
ביו 9כ' באייר התש"ס 24 ,במאי  ,2000מינה שר החינו 8יוסי שריד את הוועדה להורדה הדרגתית
של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ולבחינת הקלות אפשריות נוספות לסטודנטי./
על0פי כתב המינוי ,ובהסכמת כל הצדדי ,9כיה .השופט )בדימוס( ד"ר אליהו וינוגרד כיו"ר
הוועדה .הגופי 9המיוצגי 9בוועדה היו :משרד האוצר ,משרד החינו 8והמועצה להשכלה גבוהה,
ועד ראשי האוניברסיטאות והתאחדות הסטודנטי.9
הוועדה נתבקשה:
א .להחליט על הדרכי ,9השיעורי 9והמועדי 9להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות
להשכלה גבוהה.
ב .להציג דרכי 9ואמצעי 9שיבטיחו נגישות להשכלה גבוהה לכל צעיר וצעירה בישראל.
ג .לבחו .מנגנוני 9לשיתו; סטודנטי 9בקבלת ההחלטות במוסדות להשכלה גבוהה.
ד .לדו .בהרחבתה של תכנית פר"ח ובתכניות אחרות לשיתו; סטודנטי 9ביזמות לאומיות
בתחו 9החינו ,8תמורת הפחתה בשכר הלימוד.
ה .לקבוע מנגנו .בוררות מוסכ 9לעניי .מחלוקות העלולות להתעורר במהל 8מימוש
החלטותיה.
כל הגורמי 9המיוצגי 9בוועדה התחייבו לראות בהחלטות הוועדה החלטות מחייבות.
כחלק מדו"ח הוועדה נכללו מכתבי 9המצייני 9את ההתחייבויות הבאות:
א .התחייבות של הממשלה למימו 8ההפחתה בשכר הלימוד )נספח ג' בדו"ח(.
ב .התחייבות של ראש הממשלה ,שר החינו 8ושר האוצר ,כי ההפחתה בשכר הלימוד לא
תהיה על חשבו .המוסדות להשכלה גבוהה )נספח א' בדו"ח(.
ועד ראשי האוניברסיטאות נמנע בהצבעה על הפחתת שכר הלימוד )נימוקיו מופיעי 9בנספח ו'
לדו"ח(.

הוועדה החליטה על הפחתה הדרגתית של שכר הלימוד ,שתתבצע במש 5 8שני:9

שכר הלימוד המתוכנן בשנים תשס" א -תשס"ו
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הוועדה קבעה שיש להפחית  14%משכר הלימוד בשנת הלימודי 9תשס"ב ,ובשני 9לאחר מכ0.
הפחתה של  9%לשנה .בסופו של התהלי ,8אמור היה שכר הלימוד לרדת בשיעור של  50%ביחס
לשכר הלימוד ששול 9בשנת הלימודי 9תשס"א ):(< 10,463
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שיעור מצטבר של ההפחתה בשכר הלימוד
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 .2יישו /בפועל של דו"ח וינוגרד,
בתשס"ב ,השנה הראשונה ליישו 9המלצות ועדת וינוגרד ,הופחתו ,כמוסכ 14% ,9משכר הלימוד.
בשנת תשס"ג הובטח כי יופחתו  ,9%א 8בפועל הופחתו  3%בלבד משכר הלימוד ,כלומר ,עד היו/
הופחתו  17%משכר הלימוד ,ולא  23%כפי שסוכ./
לדברי חה"כ גילה גמליאל ,לשעבר יו"ר התאחדות הסטודנטי ,9בראשית שנת  2003נפגש שר
האוצר ,סילב .שלו ,9ע 9נציגי התאחדות הסטודנטי .9השר הבטיח כי בכל מקרה ,וג 9א 9תפרו=
מלחמה בעיראק ,תמש 9ההפחתה בשכר הלימוד לפחות בשיעור של ההפחתה בשנת הלימודי9
הקודמת ,כלומר 0מינימו 9של .3%
כיו ,9על0פי תכנית החירו 9הכלכלית של משרד האוצר ,מוצע לבטל את ההנחה שכבר ניתנה
בשכר הלימוד לסטודנטי ,9וכ .להימנע מביצוע כל ההפחתות המובטחות לעתיד.
התחלי; המוצע על0ידי משרד האוצר הוא הקצאת מלגות ,אשר יחולקו בהתא 9למצב הסוציו0
אקונומי של הסטודנט.
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 .1הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ולבחינת הקלות
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