סיכו מסגרת בי משרד האוצר ,הועדה לתכנו ותקצוב והתאחדות הסטודנטי בישראל
 .1התאחדות הסטודנטי הארצית ,הוועדה לתכנו ותקצוב )להל :ות"ת( ומשרד האוצר רואי עי בעי
את הצור הדחו ברפורמה כוללת במערכת ההשכלה הגבוהה ,כזו שתביא לשינוי מהותי וארו טווח
בתפקוד המערכת.
 .2ההבנה המשותפת העומדת בבסיס הרפורמה היא כי יש צור בהגדלה משמעותית של כלל המשאבי
העומדי לרשות מערכת ההשכלה הגבוהה ולשיפור בתנאי הסטודנטי ורווחת  ,כמו ג ניצול טוב יותר
של משאבי המערכת .מוסכ כי הגדלה זו הינה על בסיס תמהיל של שלושה מקורות :שינוי בגובה
התקצוב הממשלתי של מערכת ההשכלה הגבוהה ,שינוי במבנה שכר הלימוד המשול על ידי הסטודנטי
והמקורות העצמיי של המוסדות.
 .3תחילתה של רפורמה זו בתכנית החומש שמקדמי משרד האוצר והות"ת .תכנית החומש תכלול בי
היתר את הרכיבי הבאי  :תוספת משאבי למערכת ,שינוי מודל התקצוב באופ שיוביל למצוינות
בהוראה ומחקר ,מוכנות להסדר בנושא הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות המבוסס על השתתפות
השחקני הרלוונטיי שייקחו חלק בפתרו ,שיפור תשתיות מחקר והוראה ,שיפור איכות ההוראה
ושיפור רווחת הסטודנטי .
 .4תוק ועדת היגוי לניהול מו"מ שיבוצע על בסיס העקרונות המפורטי בסיכו זה ,בהשתתפות אג
התקציבי במשרד האוצר ,ות"ת והתאחדות הסטודנטי בישראל .כמו כ ,שלושת גורמי אלו ישמשו
פורו להיוועצות בנושאי בסעי  3לעיל הנוגעי לתכנית החומש.
 .5לאור הסכמה זו ,מתחייבי הצדדי להיכנס למשא ומת אינטנסיבי במטרה להגיע לסיכו מפורט בתו
 60עד  90יו על בסיס העקרונות דלהל:
 (1תוקפו של הסיכו המפורט יהיה לחמש שני )לפחות( ,הוא יכלול אבני דר ברורות לביצוע,
והוא יהיה מותנה בחתימה על תכנית החומש בי משרד האוצר והות"ת.
 (2מימוש חלק של הסטודנטי בסיכו המפורט יהיה בשלוש פעימות המותנות בקיו
התחייבויות כל הצדדי  ,כאשר הפעימה הראשונה תתבצע בתחילת שנת הלימודי תשע"א .א
לא ימומשו התחייבויות הצדדי יופסק מימוש הסיכו כולו לרבות צעדי שבוצעו ,והצדדי
יוכלו לראות עצמ כמי שאינ מחויבי לו עוד ולחזור לעמדת הקודמת.
 (3יישמר "עקרו היחסיות":
 .1היחס בפועל בי ההשקעה הציבורית )תקצוב ממשלתי באמצעות ות"ת( במערכת ההשכלה
הגבוהה לבי ההשקעה הפרטית )שכר לימוד( יעמוד על כ*) 72:28בדומה ליחס הממוצע בי
השקעה פרטית לציבורית במדינות ה* OECDבשנת  .(2007כלומר ,יתכנו התאמות חד
שנתיות ושוליות ביחס זה הנובעות מהפרשי עיתוי.
 .2ביצוע הפעימה השלישית ,כפי שתיקבע בסיכו המפורט ,יתקיי לאחר סיו הקצאת כלל
התוספת התקציבית כפי שתיקבע בסיכו החומש להשכלה גבוהה.
 .3שינוי תקציבי הממשלה יתבצע בצורה מדורגת ,כמו ג שינוי מבנה שכר הלימוד .ג בדרוג
זה יישמר היחס האמור בסעי ).(1
 (4ות"ת תוודא הגברת השקיפות במערכת ההשכלה הגבוהה ושיפור נהלי עבודה לגבי דיווחי
לגורמי השוני ולציבור.
 (5ייבח הצור בעיגו העקרונות שיוסכמו בסיכו המפורט בהחלטות ות"ת ,ממשלה ,ובחקיקה
ממשלתית רלוונטית ,לפי העניי.
 .6אי באמור בסיכו זה ו/או בשאינו אמור בו ,כדי לפגוע בזכויות הצדדי ו/או בטענות אשר עשויות

להיות מועלות כלפי העבר ,ההווה או העתיד.
 .7סיכו זה בטל בא לא יושג סיכו כולל בי הצדדי תו  60עד  90יו מיו החתימה על סיכו זה אלא
א כ יוסכ אחרת על ידי הצדדי .
 .8סיכו זה מלווה בשלושה מכתבי  :מאת שר החינו )מתארי +++שנושאו ,(+++יו"ר ות"ת
)מתארי +++שנושאו (+++ויו"ר התאחדות הסטודנטי בישראל )מתארי +++שנושאו.(+++
יו"ר התאחדות הסטודנטי
בועז טופורובסקי

משרד האוצר
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יו"ר הות"ת
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