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ת"ג ות"תאגיד מל
ל"מנכ

עובדים

מערכת ההשכלה הגבוהה וממשקיה
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הריבון
כנסתממשלה              

חינוך אוצר אחר

ג"המל

ר"סיור     "יו

ת"הות

ר"יו

מוסדות להשכלה גבוהה67
אוניברסיטאות

מכללות מתוקצבות  

מכללות לא מתוקצבות

מכללות להוראה



יחסי גומלין–מערכת ההשכלה הגבוהה 
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הריבון
כנסתממשלה              

חינוך אוצר אחר

ת"ג ות"תאגיד מל
ל"מנכ

עובדים

ג"המל

ר"סיור     "יו

ת"הות

ר"יו

מוסדות להשכלה גבוהה67
אוניברסיטאות

מכללות מתוקצבות 

מכללות לא מתוקצבות

מכללות להוראה

תקציב

צרכים לאומיים

תקציבים  

רגולציה

שמירה על  

החופש האקדמי

שמירה על האוטונומיה  

של המוסדות



ת"ות–ג"המל
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ת"ות-ג"תאגיד מל

ל"מנכ

עובדים

ג"המל

ר"סיור     "יו

ת"הות

ר"יו



Click to edit Master title style (ג"מל)המועצה להשכלה גבוהה

כרגולטור של מערכת  ( 1958)פ חוק "פועלת ע
:אלה תפקידיה העיקריים–ההשכלה הגבוהה 

אקרדיטציה של תכניות ותארים חדשים

אישור הקמת מוסדות חדשים ורישוי  
ל"שלוחות של מוסדות מחו

שמירה על החופש האקדמי תוך קידום 
המחקר וההוראה

הערכת והבטחת איכות של תכניות 
קיימות



ג"המלהרכב 

 (  הוא שר החינוך, ר"כולל היו)25–19: ג"המלחברי מספר

הגבוההמעמד בשדה ההשכלה בעלי "2/3לפחות"

2ארגון  ר ”ויוהתאחדות הסטודנטים ר ”יו: נציגי סטודנטים

.הסטודנטים והאקדמיים בישראל

 נציגי ציבור  שאר החברים

 המוסדותהולם לכל סוגי ייצוג
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 לאחר  שר החינוך לממשלהי "מוצעים עג"המלחברי

נשיא  ומתמנים על ידי , המוסדותהתייעצות עם 

המדינה

 לחמש שניםהמינוי הינו

 המחליפים  , במהלך הקדנציהוחברים פורשים במידה

. באותו הליךמתמנים 
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ג"המלהליך מינוי של חברי 



Click to edit Master title style (ת"ות)הועדה לתכנון ותקצוב
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1977-בהממשלהי"עהוקמה

תלוי-בלתיגוףלהוותבמטרה

המוסדותלבין,מחדהממשלהביןשיעמוד

מאידךגבוההלהשכלה

הגבוההלהשכלהוההקצבותהתכנוןענייניבכל



Click to edit Master title style ת"הותתפקידי

לתכנן את פיתוח ההשכלה הגבוהה ברמה הלאומית  
תוך התחשבות בצרכי המדינה

מ עם משרד האוצר לגבי נתח ההשכלה  "מולקיים
הגבוהה מתקציב המדינה

להקצות את התקציב בין המוסדות להשכלה  
גבוהה  

לבחון בקשות לפתיחת מוסדות חדשים או תכניות  
אקדמיות מהיבטים של תכנון ותקצוב

להבטיח כי תקציבי המוסדות הינם מאוזנים ומנוצלים  
תוך מניעת גירעונות או חריגות, פי התכנון-על



מינוי והרכב-הועדה לתכנון ותקצוב

הרכב  1.

ר”בראשות היוחברים 7כ "סה

5 במגוון תחומיםמעמד אקדמי בכיר בעלי

o מתוקצבתאחד ממכללה מתוכם

2בעלי ידע בתחומי הכלכלה, נציגי ציבור

 עד שתי תקופות כהונה, שלוש שניםמשך כהונה הוא

מינוי2.

 ג"במלמביא מועמדים להצבעה ( ג"ר מל"יו)שר החינוך

 ה"מתייעץ עם ורת השר "ותר"יולצורך בחירת

 ת"ר ות"יועל דעת יתר המועמדים
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ג"מלר"סיות"ותר"יושר החינוךשנים
-ג"ל מל"מנכ

ת"ות

1997-2003

יצחק לוי

ציון-נחמיה לב

השופטת שושנה  
נתניהו

ניסן לימור

יוסי שריד

טלריחזקאל 
ברלינסקישוש 

לבנתלימור 

גרוסמןשלמה 2003-2009

גלנוריצחק 

אהוד אולמרט

פינגרנחום 
סטיבן סתיו מאיר שטרית

יולי תמיר

2009-

גדעון סער

טרכטנברגמנואל 

משה ויגדור

שטייןאביטל שושנישמשון 

פרנקגדי מסר ירוןחגית פירוןשי 
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בעלי תפקידים מרכזיים



שלושה אתגרים
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תקציב. 1

Budget 

מבנה מוסדי  . 2

System-wide 
structure

משילות . 3

Governance



יעד אחד–שלושה אתגרים 
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תקציב

Budget 

מערכתי-מבנה מוסדי

System-wide 
structure

ת"ות-ג"מל: משילות

Governance

:היעד
איתןומשילותימוסדי , תקציביבסיסלצקת 

:תוכלכדי שזו , הגבוההההשכלה למערכת 

להצמיח מצוינות לאורך זמן 1.

האוכלוסייההשכלה לכל קבוצות להקנות 2.

לתרום לצרכי המשק והחברה בישראל3.



יעד אחד, שלושה אתגרים
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תקציב. 1

Budget 

מבנה מוסדי  . 2

System-wide 
structure

משילות . 3

Governance



משילות 

נקודות,עתובכלמקוםבכלמוסדותשלאכילסעקב

.הזמןבמבחןמתגלותהתורפה

מישוריםשני–ת"ות-ג"המל:

פנימהתאגידי-הניהוליהמבנה

ממשלתי-הפוליטיהדרגלביןביניהםהממשק
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ת  "ות-ג"תאגידי של המל-המבנה הניהולי

:שכן,ת"ות-ג"המלמבנהשלמעמיקהבבדיקהצורך

אלא,אחתכמקשהתוכננהלאמעולםהמערכת

.טלאיעלטלאיהתפתחה

הגופיםביןהתפקידיםבחלוקתבהירותאייש,

.הבכירותהמשרותנושאיביןהסמכויותובחלוקת

התפקידיםובעליהגופיםחברישלוהמינויהבחירהאופן

אתנכונהמשקפיםולא,אנכרוניסטיים,בעייתייםהנם

.ייעודםואתהגופיםמהות
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מבנה ניהולי-ת  "ות–ג"המל
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ת"ות-ג"תאגיד מל

ל"מנכ

עובדים

ג"המל

ר"סיור     "יו

ת"הות

ר"יו

סמכויות•

היררכיה•

יחסי גומלין•

מינוי•



ת"ות-ג"מל–ממשק ריבון 
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הריבון
כנסתממשלה              

חינוך אוצר אחר

ת"ג ות"תאגיד מל
ל"מנכ

עובדים

ג"המל

ר"סיור     "יו

ת"הות

ר"יו

תקציב

צרכים לאומיים

שמירה על  

החופש האקדמי



מוסדות-ת "ות-ג"ממשק מל
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ת"ג ות"תאגיד מל
ל"מנכ

עובדים

ג"המל

ר"סיור     "יו

ת"הות

ר"יו

מוסדות להשכלה גבוהה67
אוניברסיטאות

מכללות מתוקצבות 

מכללות לא מתוקצבות

מכללות להוראה

תקציבים  

רגולציה

שמירה על האוטונומיה  

של המוסדות



!תודה רבה
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