סטודנטים יקרים!

בשנת  2016תוקן חוק זכויות הסטודנט ,תשס"ז  2007 -במסגרתו עוגן בחקיקה מעמדו של ארגון
הסטודנטים הארצי היציג .מתוקף סמכותו הכיר מנכ"ל המל"ג ב”התאחדות הסטודנטים
והסטודנטיות בישראל ” (ע"ר) כארגון הסטודנטים הארצי היציג.
מתוקף סמכותה לפי סעיף  21ח(א) לחוק ,קבעה המל"ג את כללי המועצה להשכלה גבוהה (תשלום
לארגון הסטודנטים הארצי היציג ) התשע"ח  . 2018 -הכללים אשר נכנסו לתוקפם ביום 18.6.18
קובעים כי ,הסכום שחייב לשלם סטודנט ,הלומד לתואר ראשון או לתואר שני במוסד להשכלה גבוהה
לארגון הסטודנטים הארצי היציג ,יעמוד על סך של  10שקלים חדשים לשנה.
רצ"ב הכרה של התאחדות הסטודנטים הארצית כארגון יציג של ציבור הסטודנטים בישראל.
בהתאם לאמור ,לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ט ,נבקש להסדיר את התשלום במדור שכר לימוד
במכללה.
בברכת שנה טובה ומוצלחת,

בברכה,
לימור נחום
מנהלת מדור שכר לימוד
טל'/03-5128547:פקס03-5128560:
limor_n@talpiot.ac.il

התאחדות הסטודנטים הארצית
כארגון היציג של ציבור הסטודנטים בישראל
לפני קצת פחות משנתיים ( )6.8.2016עבר תיקון מס' 6
לחוק זכויות הסטודנט אשר מכיר בצורך של ציבור
הסטודנטים בגוף יציג רשמי .התאחדות הסטודנטים מתוקף
תפקידה הוכרה כארגון היציג של ציבור הסטודנטים
והסטודנטיות בישראל .נכון להיום ,ההתאחדות מייצגת
כ –  350,000סטודנטים וסטודנטיות ומאגדת תחתיה כ50 -
אגודות סטודנטים הפועלות בקמפוסים השונים.
היום ,לאחר תהליך הכרה שנעשה במשרדי ממשלה רבים
ביניהם :משרד המשפטים ,משרד האוצר ,משרד החינוך
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
מרפורמה ארצית בתחבורה הציבורית ,הוזלה בתשלומים
הנלווים בשכר הלימוד ,פיתוח מגורי סטודנטים בכל רחבי
הארץ ומגוון רחב מאוד של פעילויות ויוזמות המיועדות
לקידום זכויות הסטודנט ורווחת הסטודנטים.

החל משנת הלימודים הקרובה ,כל סטודנט ישלם כשמונים
אגורות בחודש (10

₪

בשנה) לארגון היציג .הארגון יפעל

למען קידום זכויותיהם של ציבור הסטודנטים בישראל והינו
מוכר רשמית על ידי מוסדות המדינה.
לאתר התאחדות הסטודנטים לחצו כאן

