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  הודעה לעיתונות
  

טיוטת התזכיר להחלטת הממשלה בדבר עידוד חיילים : ץ"שר האוצר לאומ

  נמצאת כעת במשרד הבטחון, משוחררים לרכישת השכלה גבוהה באזורי סיוע
  

ץ כי משרדו ממתין לתשובת משרד הבטחון על טיוטת "הודיע לתנועת אומשר האוצר יובל שטייניץ 

  .ממשלה בדבר עידוד חיילים משוחררים לרכישת השכלה גבוהה באזורי סיועהתזכיר להחלטת ה

  

 :נאמרשבה ,  בפברואר21-יו באל ץ"פניית אומתשובת שר האוצר באה בעקבות 

א ואילך " שלפיה החל משנת הלימודים התשע747 קיבלה הממשלה החלטה מספר 13/9/09 ביום"

נת הלימודים האקדמית הראשונה לתואר הראשון תוענק מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים בגין ש

על פי החלטת ). אזור הגליל ואזור יהודה ושומרון, אזור הנגב(במוסדות להשכלה גבוהה באזורי הסיוע 

 יום לצורך הכנת תזכיר 40 יום צוות בין משרדי שיגיש המלצותיו תוך 15הממשלה אמור היה  לקום תוך 

 90אם להחלטה חייבים שרי הביטחון והאוצר להפיץ תוך בהת. חוק כדי לממש את החלטת הממשלה

  . יום תזכיר חוק לצורך יישום החלטה זו

הקרן : בשנה ומקורותיו הם אלה₪  מיליון 20התקציב למימון החלטת הממשלה אמור היה לעמוד על 
 יתרת –ר ומשרד האוצ) ₪ מיליון 5(המשרד לפיתוח הנגב והגליל ) ₪ מיליון 12(לקליטת חיילים משוחררים 

  .2009צמודים למדד יולי  ₪ 9,700על סך , כפי שהוחלט, מלגת שכר הלימוד לכל הזכאים תעמוד. התקציב
כדי שאפשר ,  ימים עד להכנת תזכיר הצעת החוק145על פי החשבון המפורט בהחלטת הממשלה נדרשו 

כיוון שההחלטה . כחמישה חודשים: כלומר. יהיה לממש אותה כבר משנת הלימודים האקדמית הקרובה
 הייתה הצעת החוק אמורה להיות מובאת 2010נתקבלה באמצע ספטמבר הרי החל מאמצע פברואר 

  .לאישור הכנסת
, המוסדות להשכלה גבוהה כבר החלו בהיערכות לקראת ההרשמה לשנת הלימודים האקדמית הבאה אך

אין באפשרות האקדמיה להודיע , כיוון שלמיטב ידיעתנו  החלטת הממשלה לא התממשה, למרבה הצער
  .למבקשים להתקבל ללימודים אם אכן הם זכאים לשנת לימודים ראשונה חינם

מתקבלת אך אינה יוצאת אל , כמו רבות אחרות, כתוצאה מן העובדה העגומה שעוד החלטת ממשלה
לאבד את ההזדמנות להתחיל בלימודים אקדמיים ללא צורך לשלם , ילים משוחרריםעלולים אלפי חי, הפועל

  .בעבור השנה הראשונה
אם בדרך של , ץ מבקשת לדעת כיצד אתה מתכוון להוציא אל הפועל את החלטת הממשלה"תנועת אומ

 אם לא תצא אל הפועל החלטת. אם בדרך של העמדת הלוואה לזכאים או בכל דרך אחרת, הוראת שעה
צ כדי שיחייב את "ץ לעתור לבג"תשקול תנועת אומ, שעל מימושה היית גם אתה אחראי, הממשלה

  ".הממשלה למלא את התחייבויותיה
 

  :ר יובל שטייניץ"האוצר דבתגובה לכך השיב שר 

עושים את מרב המאמצים על מנת לקדם את החקיקיה בנושא , ומשרד האוצר בפרט, ממשלת ישראל"

  .הכרוכים בקידום חקיקה כאמור,  תחת האילוצים התקציביים והמשפטיים הרביםהאמור במכתבך וזאת

  באפריל15טת התזכיר שהופץ ביום והערות משרד האוצר לטי. הנושא נמצא בשלב ניסוח תזכיר החוק

  . על ידי משרד הביטחון נשלחו אליו לתיקונים וממתנים לתשובה2010

  ." האתגרים העומדים בפני קידום תזכיר החוקאני מקווה שנצליח להתגבר בהקדם האפשרי על 


