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חי בוהדנה  -יו"ר האגודה בויצו
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נושא הדיון :תהליכי משא ומתן וסיוע כלכלי לסטו' בתקופת הקורונה  -עדכונים ופעולות המשך
שלומי יחיאב
נעדכן בתהליך המשא המתן מול הממשלה.
ישיבה נוספת ביום חמישי  -ייעודית למוסדות הלא מתוקצבים .כל שיח אל מול הממשלה יכול רק לתדלק
את זה קדימה.
סוגיית המשא ומתן  -מבחינת מאקרו
מהפעם האחרונה שדיברנו מה שהשתנה זה שהמצב של הממשלה הוא לא הכי יציב .תתפרק או לא ,דברים
שמייצרים מערכת פוליטית שהיא לא יציבה.
זה משפיע עלינו ככה שתקופת הכנה לבחירות ובחירות  -כל הזירות של ההסכמים הם יותר איטיים או
נחסמים לגמרי .זה מה שקרה לסגל הזוטר לפני שנה ,זה דחה להם בשנה את כל הסיפור בגלל הבחירות.
מבחינת מיקרו
לנו מבחינת דרישות ומערכה היו  3חזיתות שרצינו לפרוץ:
 תעסוקה  -זירה לא קלה ,חלק מהעבודה הארוכה שעשינו בקיץ בעבודה המקצועית .בתהליך שלהתקדמות המדבר על מערכים של הכשרות ,התמחויות ועוד.
 תשלומים נלווים  -אבטחה ,קורסים חוזרים .אקסטרא לתואר .מתקדם ,פרצנו רשמית את הסוגייה שלהאבטחה .שיהיה מנגנון החזר לסוגייה של האבטחה .בסוף הם יכוונו לאמצע והמאבק יהיה על כמה אחוזים.
בעקבות מחשבה שעלתה מהשיח המשותף ,היא לא על השולחן אבל מנסים להבריג אותה לשולחן ,כל
סוגיית התשלומים הנלווים ,יש כלים מלמעלה לבוא ולהנחית את זה מלמעלה בהחלטת מל"ג .בזירות
אחרות כמו קורסים חוזרים ,ברגע שזה במסגרת של האוטונומיה זה לא החלטת מל"ג אלה זה שיח אחר.
אנחנו מנסים ליצור כאן )חלק מהרעיון נתן חורש בסיבוב הקודם( .שיהיה אופציה לשחק פנימי איך שמתאים
לכל אחד .יכול להיות שבבר אילן הקורסים החוזרים יותר קריטיים ממשהו אחר .ניסיון לחצוב מהמוסדות
כדי שיהיה לכם עוד כלי לעשות מערך פנימי.
 -קרנות סיוע ומלגות  -דיברנו בפעם הקודמת שהצלחנו לפרוץ שם  150מליון ראשונים .זה הכספים

הראשונים שצריכים להגיע לאזור של קרן הסיוע .חורש גם רצה לדבר על זה ,תיכף יהיה דיון יותר ממוקד.
קרן הסיוע זה הכלי הרוחבי לייצר מערכה המסייעת לסטודנטים הנמצאים באיזור סוציואקונומי מאוד
מורכב .זה לא רק סוגייה של הוספה כספים אלה זה קו אדום של סטודנטים שלא נמצאים במערכה הזו
ואלה הסטודנטים לחינוך .אנחנו שמים את זה בשיח ,אם אנחנו לא רואים את הסטודנטים לחינוך זה יהיה
מורכב.
שבוע מאז שזה נפתח ,בשנה רגילה אחרי חודשיים שזה באוויר מגישים  40אלף סטודנטים .עכשיו אחרי
שבוע הגישו  60אלף סטודנטים מבלי שאנחנו עשינו פרסום אחד.
ישיבת המשא ומתן לפני שעתיים התפוצצה כי מלבד קרן הסיוע והמערך במוסדות אנחנו רוצים לייצר
מלגות נוספות ,יש לזה אלמנט של סטודנטים שנפגעו כלכלית והם לא מגיעים ממצב סוציואקונומי נמוך.
במלגות אנחנו רצינו לייצר עוד מערך סיוע ,הם הגיעו לשולחן עם הצעה שהיינו חצי מוכנים אליה .הצעה של
 300מיליון נוספים לא למערך מלגות קלאסי אלה לייצר תעסוקה באזורים נצרכים שרשויות מקומיות

צריכים .מזכיר את החופש הגדול אבל שונה ,פה אפשר להגיע למצב שאנחנו מסדרים לכמה סטודנטים
תעסוקה בכמה זוויות .הם אמרו שהם שמים את המערך ובואו נסיים את המערך עכשיו ,אנחנו אמרנו להם
שאנחנו לא מסיימים את המערך הזה עכשיו ושזה לא מספיק ,אנחנו רוצים עוד לפחות  50מיליון ש"ח
למלגות עבור סטו' שלא נכנסים תחת קטגוריית קרן הסיוע.
הטיים ליין  -השבוע זה השבוע ,בסוף אם רוצים שזה יגיע להחלטת ממשלה זה עד יום שלישי  -רביעי.
בחמישי  -השיח במערך הלא מתוקצב ואז אנחנו דוהרים קדימה.
התייחסויות:
אביתר  -הקרן סיוע שמדברים עליה במאבק לסטודנטים לחינוך זה המלגות ות"ת?
שלומי  -זה מלגת משרד החינוך.
יולי  -זה אותו דבר ,קרן הסיוע שמוכרת בשם העממי מלגת משרד החינוך שהיום סטודנטים לחינוך לא
זכאים .התוספת מדברת על הקרן הזו .ההכנסה של סטודנטים לחינוך היא קו אדום מבחינתנו .שזה יהיה
לתמיד בלי קשר לקורונה.
יפה  -אנחנו עומדים בנקודת זמן מאוד קריטית ודרמטית .בימים שיכתיבו מה יהיה גורל כל המאבק שניהלנו
מחודש מרץ .בתחילת השיחה עם כל ההומור ,לא עצרנו לדבר על כל מה שעברנו בתקופה הזו .תסתכלו
אחורה ,עברנו מערכה מטורפת ,היינו פה  ,24/7אלו ימים קריטיים.
ממה ששלומי סיפר ,היה משא ומתן מטורף .עדיין לא הגענו להפחתת שכר לימוד אבל אנחנו ניגע בהרבה
פרמטרים 60 .אלף סטודנטים על קרן הסיוע זה משוגע ומטורף.
ירדן בן צבי  -מתחברת למה שאמרה יפה ,זה נכון שאנחנו לא מקבלות את מה שנתנו לנו חשוב לי לשמוע
כמה מילים על אלקין ,חשוב גם שנדבר על זה פה.
דניאל סולומון  -דבר ראשון ,אחד מהלקחים שקרו ששלומי ויולי עירבו אותנו יותר בכל המשא ומתן שהיה
עכשיו וזה היה טוב .חלק מהאמירה שלנו שלא לוקחים הצעה ראשונה ויהי מה .אם הגענו למצב של הפיצוץ,
הכל בסדר ,נצליח להשיג הרבה יותר.
שירן עטרי  -אשמח שתסבירו שוב .סירבנו להצעה של ה 300מיליון?
שלומי  -אני אדייק .ה 300מיליון אקסטרא זה מערך שמאוד יכול להיות שאפשר לייצר את הרוב שלו בלי
משרד האוצר .אנחנו בקשר עם יו"ר השלטון המקומי כדי לראות איך מגשימים את הפרויקט .סיוע בגנים
ובצהרונים ,עזרה לחברה.
ירדן  -יש עיקרון חשוב שכל עבודה שתהיה שתהיה רלוונטית למידה שיהיה לה ערך מוסף.
שלומי  -זה מה שמנסים לבנות .יש פה סוגיות מהותיות נוספות .הם עדיין לא מוכנים להגיד שהסטודנטים

לחינוך יהיו בקרן לסיוע .תכף נדבר על אלקין .אנחנו צריכים להגיע למצב שעד עוד  72שעות נוספות את
הדבר הזה מטייבים גם מהותית וגם כמותית.
שירן עטרי  -לא מבינה מה הסטטוס ולאן פנינו מועדות? יש את עניין התעסוקה שפה מנסים ליצור קשרים
ביחד עם הרשויות כדי להיתכנס לעבודות מקומיות ברשות .מה עוד?
שלומי  -דיברנו עם חיים ביבס ,מערך של סטודנטים וחיילים משוחררים .לחיילים אין איגוד .קצת כמו גיוס
של החופש הגדול ,לעזור ליצור את התיאומים האלה .הבעיה שהם רוצים שזה יפחית את הדרישות שלנו
בקרן הסיוע .כמו שירדן ציינה שאנחנו צריכים להציע עוד אפיקים כדי שהחבילה תגיע לכמה שיותר
סטודנטים.
שירן  -החבילה הכללית ,אנחנו מנסים שכמה שיותר סטודנטים יקבלו מענה .העניין השני זה עניין
המענקים ,הסיטואציה היא מה?
שלומי  -קרנות הסיוע ,שם הצלחנו לייצר הכנסה ראשונית של  150מיליון .מה שלא הצלחנו זה הסטודנטים
לחינוך .הם רוצים שנסגור עכשיו ,אנחנו אומרים שזה קו אדום .יש את השכבה של התשלומים הנלווים -
האבטחה והניסיון לייצר ברמת המוסדות קרנות שיכולות לעזור .זה אבל לא יגיע מכספי המדינה כדי
שאותם ננצל ברמה הרוחבית לכולם.
שירן  -התשלומים הנלווים לא הולכים לרדת?
שלומי -כרגע נראה שהאבטחה הולכת לרדת .עשה סדר ב 3הרכיבים?
שירן  -כן אוקי .אבל מה עכשיו? מה זה אומר בצורה פרקטית?
שלומי  -אנחנו בסבב שאלות על המהות
דניאל סולומון  -חופש המידע .האם יש מוסד שהחזיר לנו?
שלומי  -טרם .הם כנראה נעים בקצב של המשא ומתן ויסחטו את זה עד הסוף .יש להם  30יום +אקסטרא
של ארכה בעוד  30יום.
דניאל סולומון  -אשמח לשמוע את הדעה של שיר צדוק.
שיר צדוק  -מעניין אותי לדעת מה הצעדים ,מה באמת קריטי ומה הצעדים הנדרשים עכשיו כדי לקדם את

זה?

שלומי  -נעבור לצעדים? אין עוד שאלות מהותיות?
חורש -
היות ובסיבוב הקודם  40מיליון שקלים הוזרמו דרך הצינור הזה של קרן הסיוע .אני שנדרשתי לחשוב על
קריטריונים רציתי לדעת לאיזה קריטריונים זה מכוון ,מי מתפספס מהקריטריונים האלה .עכשיו כשהם
פירסמו את הקריטריונים ,ככל שבדקתי יותר ויותר .לא יודע אם כולם ראו את הפוסט שהעליתי בפייסבוק,
התמונה אותי מדאיגה  -אנחנו נלחמים על כסף שלא יגיע לאן שצריך ,הקריטריונים לא רלוונטים ולא
מותאמים קורונה.
זה הניקוד שהסטודנטים יקבלו או לא את המלגה )מציג את הקריטריונים( .רוב הקריטריונים שנקבעו בשנות
ה 90-ולא עודכנו .המדינה השתנתה מאז ,לדוג דמי מפתח ,פעם היה אפשר לתת לזה  20נקודות כי יש
ציבור גדול .היום לא יודע כמה זה רלוונטי.
מעבר לכך ,מדובר על מגורי ההורים ולא מגורי הסטודנט ולכן אין פה האם הסטודנט צריך לשכור דירה,
מעונות ,לבד .האם הוא משלם בעצמו או ההורים שלו.
לגבי עניין השכר ומשפחה ,היום סטודנטים גם כשהם לא משפחה מרובת ילדים ,גם הם צריכים לכלכל את
עצמם וגם אם שני ההורים עובדים יש כאלה שנמצאים במצב לא טוב .זה ששני ההורים עובדים לא אומר
שהם במצב טוב .לאיזה סטודנטים אתם פונים? סטודנטים ללא ילדים .גם אם יש לכם סטודנט בן  50ללא
ילדים עדיין מסתכלים על ההורים שלו.
שירות צבאי  -סטודנטים אזרחים נותנים  2/3למדינה ומקבלים בחזרה  6נקודות .האם זה נכון?
מספר חודשי שירות חובה בצה"ל ,מסתכלים והמדרגה הגבוה היא  13 - 8ומעלה חודשי שירות .למה  13ולא
 ?36שירות מינימלי של המגזר החרדי זה  16חודשים .עוד סימן שאלה מעניין?
מספר האחים  -אתם משלמים כספים לאחים שלכם? לא .למה זה חשוב כמה אחים יש לי.
משפחות במגזרים מסוימים יש גם מעל  10אחים ,אוטומטית הם מדורגים גבוה ,לא משנה איפה הם גרים,
עובדים ,שירתו וכו.
פריפריה  -יש כל מיני מדרגות .מקום מגורים קבוע אשכולות למס .אשלח אחרי זה את הנתונים המלאים
למי שצריך.
נוי  -משבר הקורונה ניפץ את המונחים המקובלים .צריך להגדיר מחדש קושי כלכלי מה הוא .שירות צבאי

אני מסכימה .מגזרים שלא עושים צבא יש באמת סיוע שהם יכולים לקבל מהרבה כיוונים .שירות צבאי הוא

לא מדד סוציו אקונומי נמוך או גבוה .אם הסטודנט שוכר דירה ,נמצא בחל"ת.
כשאני מסתכלת על המפה עכשיו ,אני מסכימה עם חורש ,אבל אני יותר רוצה לשמוע מה הוא מציע.
חורש  -להציע חלופות.
נוי  -יש המון מגזרים שיפגעו אם אנחנו נחפש חלופה אחרת שהיא לא קרן הסיוע .יש סיבה שאנחנו מעבירים
את הסיוע דרך המדינה .הסיבה היא ההיקף שלה להגיע לכמה שיותר סטודנטים וכמה שיותר מוסדות .חינוך
צריך להיאבק להוסיף אותם ,אבסורד שמלגת משרד החינוך לא מגיעה לסטודנטים לחינוך .אם אנחנו
יכולים לעדכן את הקריטריונים אז יש פתרון למה שאתה ואומר ואני מחזקת אותך.

אנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא מפספסים פלחים הזקוקים לסיוע הזה .צריך לחשוב מה כן קובע את זה.
חורש  -מילה על השינוי .ממה שהבנתי מאתי דיברו על שינוי ,הוא לא יקרה בזמן הקרוב.
דניאל  -מי אחראי על השינוי?
יולי  -תיכף אגיב על זה.
נוי  -חורש תודה רבה על עבודת החקר.
חורש  -כשאנחנו נותנים בכמה פלטפורמות עזרה אנחנו רוצים שאותו סכום לא יגיע פעמיים לאותו האדם.
בסיבוב הקודם אני יכול להגיע שהכסף כן הגיע פעמיים .הכסף דרך המלגה של החופש הגדול.
נוי  -מהצד אם יש סטודנטים שרצו לעשות ולא עמדו בקריטריונים היה להם אפשרות לעשות דרך החופש
הגדול.

חורש  -אני אומר שיש הסטודנטים שלא קיבלו לא מזה ולא מזה .ויש כאלה שקיבלו משניהם .אם זה היה
מכוון אז אחלה ואם לא אז חבל .כשאני ביקשתי לראות מהנתונים כדי לא לתת לפחות פעם שלישית ,אמרו
שזה בעיה לתת את הנתונים כי זה בעיה להעביר את הנתונים מגוף כזה לאחר בגלל פרטיות.
חורש  -כדאי לתכלל לא משנה כמה אנחנו לוקחים .אם אתה מקבל מגוף אחד לא יקבל שוב ,אלה אם כן
אנחנו רוצים שיקבלו שוב .יש מגבלות לדבר הזה ,זה עוד סיבה לא לשים שם עוד אפילו שקל אחד.
יפה  -בקצרה ,חורש כל הכבוד על העבודה המקצועית והמפורטת.
אני לא רואה גוף אחר שהייתי מעבירה אליו כי אז אנחנו פוגעים בהנדסאים ובסטודנטים לחינוך ובלא
מתוקצבים .אני לא הייתי מעבירה את זה לצינור אחר כי אז אנחנו שמים לנו בעיה יותר גדולה ממה שיש לנו
עכשיו .כן ההתאחדות צריכה להיכנס לוועדה והגיע גם הזמן לשנות את הקריטריונים משנות ה.90
יולי  -תודה לחורש.

לוועדה יש מנהלת של קרן הסיוע ויש את אתי הנציגה שלנו שם ,היא משקיפה כשיש הצבעות היא לא
מצביעה .הנושא של הקריטריונים הוא מאוד נכון .ההתאחדות התחילה תהליך של רפורמה .הסיפור הוא לא
רק לשנות את הקריטריונים אלה את כל המערכת .הפרוצדורה היא לא ידידותית למשתמש .כל שינוי לוקח
המון זמן.
שום דבר שם כמעט ולא השתנה אבל המציאות השתנתה .אין ספק שצריך לעשות שינוי בקריטריונים,
ההתאחדות התחילה לעבוד על זה לפני שנתיים .הנושא נדחה מחוסר בממשלה ,עכשיו חזרנו לזה ונפגשנו
בקורונה .שינוי ורפורמה צריכים להיות .כרגע מבחינת המדינה זה כן הצינור היחיד שיודע לתת היום מלגות
לכל הסטודנטים בעיקר אם אנחנו מכניסים את החינוך ,זה תקף גם להנדסאים ,גם ללא מתוקצבים  -אין

היום חלופה אחרת לנושא הזה ,חשוב להבין שמערכת שבודקת  60,000בקשות זאת מערכת מאוד מורכבת
שלא מקימים תוך יום.
החופש הגדול זה לא מענק זה מלגה למול עשייה מסוימת ולכן צריך להפריד בין הדברים ,ברור שמלגות
אפשר לייצר בדרכים אחרות כמו שההתאחדות עושה גם היום .לכן גם מה שאנחנו עושים עכשיו זה לייצר
עוד נתיב של מלגות .אנחנו מחפשים עוד גופים לעשות איתם ,פיס וכו' שיודעים לייצר פעילות של מלגות.
אנחנו יודעים לתת מעטפת טכנית ,הקדשנו חלק מהכסף כדי להפעיל את המערכת הזו בסבב הקודם
מכיסנו .אנחנו בוחנים איזה עוד אפשרויות יש כדי לתת מענה לסטודנטים לכל האוכלוסיות שאנחנו יודעים
לדייק.

חורש  -ממשלת גרמניה ,הולנד נתנו מלגות .מעניין אם זה עם קריטריונים של שנות ה 90ואם הם הצליחו
לשנות .זה עניין של רצון .בירוקרטיה מסובכת אני לא מקבל את זה כתשובה.
יולי  -ברור שהכל עניין של רצון .אפשר להקים הכל מ ?0כן .האם ממשלת ישראל תדע להעמיד דבר כזה?
אני בספק רב .אף אחד לא מתווכח על מה שאתה אומר ,צריך לשנות את הקריטריונים ולשנות את
המערכת שבה עובדים היום ואנחנו עובדים על זה אבל צריך גם להגיד שבסוף בקרן הסיוע לא נכנסים
אנשים עשירים .מי שגרים באשכולות  6ומטה כנראה ומעמדם הכלכלי לא טוב .ככל שמגדילים את הכסף
יותר סטודנטים נכנסים לפול ומקבלים כי בסוף זה מענק צבירה ולא קריטריונים קשיחים ,אנחנו חייבים
להסתכל גם על המציאות ולהבין שסטו' צריכים את הכסף עכשיו .לא עוד שנה.
לגבי הבדיקה של מי שקיבל פעמיים  -מקרן הסיוע אנחנו לא יכולים לקבל נתונים אישיים בגלל חוק
הפרטיות וזה לגיטימי .מלגת החופש הגדול הנתונים אצלנו בהתאחדות .אתם יכולים להעביר לנו את
הרשימות של הסטודנטים שאתם מתכוונים לתת להם מלגה ונגיד לכם אם הם קיבלו מלגה של החופש
הגדול וככה נסייע לכם כדי שלא יהיו כפילויות .חורש דיבר איתי גם בעבר על זה ואמרתי לו מפורשות
שישלח לי רשימה ואני אגיד לו אם יש ברשימה שלו כאלה שקיבלו דרך החופש הגדול ,אז אני לא מבינה את
הטענה ,מצאנו לזה פיתרון.
יפה  -השאלה אם זה מאבק בטווח הקצר או הארוך? כרגע בקצר זה לא יכול לקרות למרות כל הרצון .צריך
לדעת את מגבלות הכוח שלנו .אנחנו צריכים לדאוג לחינוך ולהנדסאים ,בגללם עצרנו הכל .בסוף לשנה זו
הקרן סיוע כבר בחוץ ,ההרשמה כבר נפתחה ,יש עוד קרן שאנחנו יכולים להיות מעורבים בה שזאת תהיה
קרן המלגות .בשנה הבאה אנחנו צריכים לשים את כל משקלנו כדי שזה לא ישאר כמו בשנות ה.90
שירן  -אני קצת לא מסכימה עם איך שיפה ניסחת את זה .שזה תהליך ארוך .אני חושבת שכל המאבקים

שמתקיימים במדינה הם מתקיימים מול בריונות גדולה של הממשלה .גם מה שפוגש אותנו ,השביתה,

המכללות הלא מתוקצבות ,הרב קו .אנחנו עומדים מול מערכת מניפולטיבית ובריונית שרק דואגת לעצמה.
זה לא משנה על מה אנחנו רוצים להילחם ,הסעיפים ,ההחזרים ,הסגל הזוטר ישבות או לא .אנחנו מדברים

על הבעיה השורשית שזה ממשלה שהיא בריונית כלפי האזרחים שלה .כל דבר שאנחנו מנסים לקדם,
תקוע .אנחנו צריכים להפסיק לנהל מאבקים ספציפיים על כל נושא .אלה מאבק נגד הבריונות של מקבלי
ההחלטות שלא רואים אותנו ממטר .לי קשה לראות את המסמך הזה שהוא לא רלוונטי ,לי קשה עם זה
שהמכללות הלא מתוקצבות לא מקבלות את מה שמגיע.
שלומי  -מרימה להנחתה .לא יודע למי מכם יצא לשבת בועדות של קרנות סיוע .זה מורכב.
זה לא קל ,זה להגיד איזה סטודנט מקבל ואיזה לא .זה לא רק שאלה של בירוקרטיה .אני שם פה את
הדילמה ,האם סטודנט שיש לו ריבוי אחים ,ראוי או לא לקבל יותר מענק ממי שיש לו פחות אחים .זה שוני
של תפיסות עולם .לא בטוח שנדע מראש .זה לא רק ריבוי ילדים ,זה גם פיזור גיאוגרפי.
זה שאלות מהותיות וערכיות והגיע הזמן לפתוח אותם .כמו ששירן אמרה אם נכנס לאזורים האלה מולם הם
ישמחו ,בואו תתווכחו למי מגיע יותר לחרדים או לערבים .זה שאלות שהמאבק על זה יקרע אותנו מבפנים.
על מה פיצצנו את הזווית של הישיבה? מתוך תפיסה שהם אומרים סטודנטים לחינוך זה סטודנטים סוג ב'.
הדמי אבטחה זה  100-200לסטודנט אבל זה צדק .זה נע במרחב של לתת פתרונות בהכל.
קרן הסיוע ,הכסף שנשים בה היא לא תהיה מושלמת.
חורש  -זה לא בודק סוציו אקונומי.
הציבור החרדי צריך כסף מקבלים תוכניות ייעודיות ,גם הערבים.
זו מלגה לציבור הרחב ,והיא לא מכוונת אליהם.
שלומי  -חורש אני אגיד ,הסטודנטים החרדים והערבים הם סטודנטים שלנו .לא משנה לי מה הוא לובש,
כולם הסטודנטים שלנו .לא משנה איך המערך הזה נבנה ואם הוא עקום ,ולא בגלל האוכלוסייה הספציפית
יש פה מערכת שלא מתאימה ל .2020זה שאלה של תפיסות עולם בין היתר .זה איך מחלקים עוגה מסוימת.
בסיבוב הקודם נתקלנו בהיבט של מתוקצב או לא .בתוך הבליל של השאלות צריך לייצר את המתווה
האולטימטיבי .כמו ששירן אמרה ,הסיפור הוא לייצר מערכה שמבקיעה קדימה.
אנחנו מנסים בטווח של כמה ימים לתת את הפתרון הגדול .יש מחלוקות ותפיסות עולם ,היכולת שלנו לייצר
את זה זה לא תחת זווית של משא ומתן שצריך להיסגר בטווח השעות והימים היא נמוכה.
יכול להיות שצריך לעשות ועדה משותפת ,אני הייתי חבר בועדה בעברית שהיה בה  4מיליון שקלים שם לקח
לנו חצי שנה ,זה עבודה מורכבת מי מקבל ומי לא .פה מדובר במאות מיליוני ,זה לא יקרה תוך יום ולעכב
את כל התהליך עכשיו בלפחות שנה זה לא יהיה נכון.
שיר צדוק  -למה לא לחלק את הכסף לכל מוסד?
שלומי  -ברגע שזה קורה אנחנו לא יכולים להעביר למוסדות שהם לא מתוקצבים בכלל וגם תהיה לנו בעיה

עם המוסדות ההנדסאים שהם תחת משרד העבודה וגם ברובם אין אגודות סטו' שיוודאו שהכסף מגיע
ליעד.
חורש  -מבין שלא תהיה הצבעה

יפה  -איזה הצבעה צריכה להיות? אני מבינה לפי הקולות שרובם חושבים שזה משהו שצודק .לא דובר על
הצבעה על מה יש להצביע?
חורש  -אני מבקש שהנושא יעלה להצבעה .האם לשים כסף נוסף דרך הכיוון הזה או למצוא בכל הכוח

חלופות אחרות ויהי מה.

נוי  -אם כרגע אנחנו מוותרים על קרן הסיוע .המשמעות היא המוסדות המתוקצבים נשארים בחוץ .אם היה
זמן היינו יכולים לבחון חלופות .בגלל הזמנים הסיכון הוא ממשי שהמוסדות המתוקצבים ישארו בחוץ.
יפה -זה שהיה דיון לא אומר שיש פה נושא שהוא להצבעה .על מה אנחנו מצביעים? מה החלופות? האם
אנחנו מוותרים על כל המאבק? על איזה חלופה אנחנו מדברים?
חורש  -לדעתי הדבר הזה מספיק מהותי בשביל שיבוא לפני ההחלטה .למרות שעושה רושם שכבר
התקבלה החלטה .לפני שהולכים לביצוע זה יבוא לנשיאות.
שלומי -כרגע אין לנו שקל ,אתם מחלקים את הדוב לפני שצדנו אותו .הסוגייה שעולה פה היא עקרונית
שחורש מעלה גם אם לא בהכרח אנחנו מסכימים .האם נכון להשקיע בקרן הסיוע?
אני לא יודע אם אפשר לקחת את הכסף ולהעביר אותו דרך מערכים אחרים ,כרגע אין מערכים אחרים .הקו
המנחה שלנו הוא שהכסף שמגיע מהמדינה יחולק לכולם ,זה דובר גם בנשיאות וגם בועד המנהל .אם אתם
רוצים להפוך את ההחלטה הזו הכלים הם בידכם.
דניאל סולומון  -למה לא להתעקש על להכניס כמה קריטריונים?
שלומי  -כשמכניסים יותר כסף זה מכניס יותר סטודנטים .הטקטיקה בשלב הזה זה לעשות דיון אסטרטגי
אחרי שהדבר הזה נגמר לטווח הארוך .גם בשנה הבאה המדינה תשקיע בקרן והשאלה תהיה רלוונטית ,אין
לזה קשר לקורונה .שוב ,ההרשמה למלגה כבר נפתחה ,אי אפשר כרגע להכניס קריטריונים חדשים ואם
נחליט בסופו של דבר להפוך את ההחלטה שלנו מלפני חודשיים ולא להעביר את הכסף דרך קרן הסיוע אני
אומר ,אין לנו חלופה אחרת.
מה עוד עושים השבוע?
השר להשכלה גבוה  -מתמקם באמצע ובעיקר מתווך בין הצדדים .ב 24שעות הקרובות אנחנו נעלה כלפיו
את הלחץ .הטיים ליין  -החלטת ממשלה תוך שבוע אז יום רביעי הסיפור צריך להסתיים ,אולי בסוף זה יהיה
בהסכם והודעה לתקשורת ,אנחנו נעדכן.
צריך לנוע ב 72שעות הקרובות בתצורה כירורגית ,המשא ומתן רגיש.
ברגע שאנחנו לקחנו קווים אדומים :חינוך ,פיזור בכל האזורים ,ובציר המלגות שאנחנו לא מקבלים את
אותה הצעה שהביאו לנו בימים האחרונים .כל זה שיחות יומיומיות .לכן לשאלתך שיר.

מחר בערב מערכה דיגיטלית משותפת ,נעשה חיתוך מצב מחר .מקווה שיחזור המשא ומתן גם בהיבט של
הרשויות המקומיות .יש לנו יומיים שלושה ,נראה כמה צימצמנו את הפערים ואז נחזור אליכם.
שלומי  -אנחנו בימים שזקוקים לקשב ולפוקוס של כולם.
השר להשכלה גבוה לא יתן לסיפור להתפזר בלי שהוא מביא בשורה לסטודנטים לפני פיזור הכנסת.
נמשיך להתעדכן מחר ,תודה לכולם.

