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 לכבוד
 ששון-מנחם בן' פרופ
 ראש ועד ראשי האוניברסיטאות-יושב

 באמצעות דואר אלקטרוני
 

  

 , שלום רב

  

 .אביב-איסור לעבוד בעבודה נוספת כתנאי לקבלת המגלה באוניברסיטת תל: הנדון

  

  

ראש -מכובד של יושבוהך אותך על כניסתך לתפקיד החשוב אני מבקש לבר, בתחילת דבריי

תפקיד זה טומן בחובו אחריות עצומה לקידום ההשכלה . וועד ראשי האוניברסיטאות

משפיעה רבות על עיצוב החברה  –וכח חשיבותה הרבה בחברתנו אשר נ, הגבוהה בישראל

ואני , כי תמלא את התפקיד שהוטל עליך על הצד הטוב ביותר, בטוחני. ומעמד המדינה

 .מאחל לך הצלחה רבה

  

אשר הצביעו , פנייתי זו אליך באה בעקבות פנייתם של נציגי ארגון הסגל האקדמי הזוטר

, אשר מקבלים מלגה, אביב נאסר על סטודנטים-סיטת תללפיה באוניבר, בפניי על תופעה

הכנסת אישרה את  6101בפברואר , כידוע לך. לעבוד בעבודה נוספת להשלמת פרנסתם

לפיו מלגה הניתנת , שיזמתי 6101-ע"התש, (071' מס)החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

מצד הסטודנט  אשר כנגדה לא ניתנת תמורה כלשהי, כסיוע לסטודנט או בשל הצטיינותו

במהלך . לא תיחשב להכנסה החייבת במס לפי פקודת מס הכנסה, למוסד להשכלה גבוהה

שאותה , "התמורה"נידון באופן רחב מונח , בהם נטלתי חלק פעיל, דיוני וועדת הכספים

בנוסח הסופי , בעקבות דיונים רבים. המוסד האקדמי יכול לדרוש כתנאי לקבלת המלגה

של החוק לא נכללה היכולת של מוסד אקדמי לדרוש ממקבל המלגה שלא לעבוד בעבודה 

 .נוספת כתנאי לקבלת המלגה

  

אביב מפירים באופן בוטה את הוראות -כי באוניברסיטת תל, מצער אותי מאוד לשמוע

ר "יובהיותי . וממשיכים בפרקטיקה של איסור עבודה נוספת כתנאי לקבלת המלגה, החוק

ראש וועדת החינוך במשך יותר משנה -ויושב, השדולה למען הצעירים והסטודנטים בכנסת
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-עמן נאלצים הסטודנטים להתמודד יום, אני מכיר מקרוב את הבעיות הכלכליות, וחצי

גם אם בפועל גובה , כי מוסד אקדמי בישראל ידרוש התחייבות מעין זו, לא ייתכן. יום

אני רואה בכך פגיעה חמורה בהוראות החוק ובמערכת . נימוםהמלגה אף לא מגיע לשכר מי

 .ב לעיונך הפנייה כפי שהתקבלה בלשכתי"מצ. ההשכלה הגבוהה

  

, אביב-לא רק באוניברסיטת תל, אני מבקש ממך לבדוק את הנושא ולפעול למיגור התופעה

 .במידה וקיימת, אלא גם באוניברסיטאות אחרות

 

 

 ,בברכה
 
 

 כ אלכס מילר"ח
 


