
 

 התאחדות הסטודנטים הארצית

 כארגון היציג של ציבור הסטודנטים בישראל

 6( עבר תיקון מס' 6.8.2016לפני קצת פחות משנתיים )
ורך של ציבור בצלחוק זכויות הסטודנט אשר מכיר 

מתוקף התאחדות הסטודנטים שמי. ר וף יציגבגהסטודנטים 
כארגון היציג של ציבור הסטודנטים תפקידה הוכרה 

 נכון להיום, ההתאחדות מייצגת והסטודנטיות בישראל.
 50 -כסטודנטים וסטודנטיות ומאגדת תחתיה  350,000 –כ  

 אגודות סטודנטים הפועלות בקמפוסים השונים.

 

היום, לאחר תהליך הכרה שנעשה במשרדי ממשלה רבים 
: משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד החינוך ביניהם

והמועצה להשכלה גבוהה, מוכרת ההתאחדות כארגון היציג 
 הרשמי של ציבור הסטודנטים בישראל.

 

 התאחדות הסטודנטים פעלה במשך שנים למען ציבור
הסטודנטים בישראל, אך לא זכתה להכרה רשמית בעלת 
תוקף ומעמד מובהק של גוף רשמי. כיום, לאחר 
שההתאחדות קיבלה מעמד כארגון יציג, היא תוכל לפעול 
למען ציבור הסטודנטים בדרכים נוספות שעד כה היו חסומות 
בפניה. בשנה הקרובה הסטודנטים והסטודנטיות יזכו ליהנות 

בתחבורה הציבורית, הוזלה בתשלומים  מרפורמה ארצית
הנלווים בשכר הלימוד, פיתוח מגורי סטודנטים בכל רחבי 
הארץ ומגוון רחב מאוד של פעילויות ויוזמות המיועדות 

 .לקידום זכויות הסטודנט ורווחת הסטודנטים

 

כל סטודנט ישלם כשמונים , בההחל משנת הלימודים הקרו
יג. הארגון יפעל בשנה( לארגון היצ ₪ 10) אגורות בחודש

למען קידום זכויותיהם של ציבור הסטודנטים בישראל והינו 
 מוכר רשמית על ידי מוסדות המדינה.

 

 לאתר התאחדות הסטודנטים לחצו כאן

http://bit.ly/2J9tMwE


 
 

 

 תחילת הגבייה לארגון הסטודנטים הארצי היציג – שאלות ותשובות

ארגון הסטודנטים הארצי היציג )כיום התאחדות הסטודנטים( פועל  ?ה מטרת התשלוםמ .1

קידום מדיניות ההשכלה למען כלל הסטודנטים בישראל במישורים רבים ושונים כגון 

, הפחתת יוקר המחייה, ומעונות דיוררפורמות בתחבורה הציבורית,  הגבוהה בישראל,

מטרת ועוד.  , זכויות מילואימניקים ואוכלוסיות מיוחדות, מלגותמעורבות אזרחית

בארגון  לבסס תשתית מינימלית לצורך שימור הפעילות והבטחת רצף ארגוני הכספים הנה

 . צעירים בישראל והיום מתבסס בחלקו הגדול על חברה עסקית 350,000-המייצג כ

וולונטרי.  אינוומתוקף החוק כאמור התשלום הנו חובה  האם ניתן לבטל את התשלום? .2

 חובת התשלום הנה על כל סטודנט לתואר ראשון, תואר שני ומהנדס. 

מעות למספר הקורסים. כל אין מש האם משנה מספר הקורסים שהסטודנט לוקח? .3

 מד במוסד להשכלה גבוהה נדרש לשלם.וסטודנט של

יש להכניס שורה נוספת לטובת תשלום  היכן יש להכניס את התשלום בשוברי הלימוד? .4

 לארגון הסטודנטים הארצי היציג, כחלק מתשלומי החובה למוסד.

-כעל סך של בסך הכל הכספים שייאספו יעמדו  על כמה כספים מדובר ברמה הארצית? .5

 מיליון שקלים בשנה בלבד.  2.5

על כל מוסד להעביר את הכספים ? מועדי העברת התשלום מהמוסד להתאחדותמהם  .6

 .1.4.2019-בפעימה אחת מסודרת עד לתאריך השנאספו מכל הסטודנטים 

הסכום שנקבע על מהו הסכום אותו יש לגבות וכיצד יש להתייחס למדד המחירים לצרכן?  .7

שקלים. המדד מחושב פעם אחת בשנה ועל  10ות"ת לשנת הלימודים תשע"ט הנו -ידי מל"ג

שקלים. בנוגע לגבייה  10 –כן בכל הגבייה שתתקיים בשנת תשע"ט הסכום יישאר זהה 

 תצא הודעה מסודרת עם הסכום המעודכן. –בשנת הלימודים תש"פ 
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