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 החלטות
 

 מידע .1

 1בכרמיאל האקדמית להנדסה אורט בראודה המכללה התנהלות 1.1

 

 החלטה: – 90"ד/עתש

 22.7.14ות"ת מחליטה לאמץ את החלטת המל"ג שנתקבלה בישיבתה בתאריך 

 כדלהלן:

 הוארכה ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית אורט בראודה 2012בהחלטת המועצה מאוגוסט  .1
את  להשלים למוסד לאפשר מנת על אתוז 27.8.2014ליום  ועד (להלן: המכללה) לשנתיים בכרמיאל

  .מלא האגד שלו באופן מסמכי את ולתקן ישראל אורט מרשת המוסד של ההפרדה תהליך

 

תקנון  כי מחייבים ממנו, הנגזרות ת"וות ג"מל של התאגידיות וההנחיות ג"המל לחוק 15סעיף  .2

 התלות ואי ,ושל והמנהלית האקדמית העצמאות את יבטיח גבוהה להשכלה מוסד של ההתאגדות

בגורמים  תלות ללא ,המוסד של האינטרסים מיטב לפי לפעול לו ויאפשר ,אחר גוף בכל של המוסד

 כן כמו אלה. בהנחיות עומד לא בראודה אורט האקדמית המכללה של תקנונה .זרים ושיקולים

 נהבק עולה שאינו באופן המוסד בניהול ישראל אורט רשת של משמעותית קיימת מעורבות בפועל

 מוסד לקיים וביכולתו המוסד של התקינה בהתנהלותו מהותית ופוגע , ת"וות ג"הנחיות מל עם אחד

 .להשכלה גבוהה עצמאי

 

 .תוקנו לא הבעיות מכן לאחר שהתקיימה הידברות ולמרות לעיל הנזכרת ג"המל החלטת מאז .3

בעניין  לנושא באמצעות החלת החלטת המועצה פתרון נוסף למצוא ניסיון נעשה לאחרונה

 תקינה בלתי מעורבות על גילויים נוספים (כגון האחרונים בחודשים התפתחויות אולם המייסדים,
 כמייסדת רשומה אינה ישראל לפיה אורט שהתבררה העובדה וכן המכללה בניהול ישראל אורט של

  1 חברת ות"ת פרופ' רוזה אזהרי לא נכחה בעת הדיווח והדיון וההצבעה על ההחלטה בסעיף זה. 
2 
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 ית))זה (אורט העולמ לתואר הטוען נוסף ואף קיים גוף המכללה (על אף הצהרות רשת אורט ישראל)

  .ומדוקדק מלא באופן ת"וות ג"מל הנחיות מילוי ולעמוד על לשוב חייבו

 

במסגרתו  ,24.6.2014בהתאם לכך ובהמשך לדיון שהתקיים בנושא בוועדת החינוך של הכנסת ביום  .4

על רשת אורט כי נקבע כי יש לשמור שמירה מוחלטת על החופש האקדמי והניהולי של המוסדות ו

לה משליטתה, וכן בהמשך לחיזוק והגיבוי שנתנה הוועדה ליו"ר ות"ת ישראל לשחרר את המכל

להביא בהקדם לסיום הבעיה וניתוק המכללה מאורט ישראל, התבקשה המכללה במכתב מיום 

להתאים תקנונה להנחיות מל"ג/ ות"ת ולהעביר מתווה פעולה ראשוני ליישום האמור  7.7.2014

 יר התייחסות למכתב זה.  . המוסד לא העב10.7.2014במכתב עד ליום 
 

והחלטתה נשלחה למכללה.  ,10.7.2014בהמשך לכך קיימה הועדה לפיקוח ואכיפה דיון בנושא ביום  .5

במסגרת החלטתה נקבעו התנאים לצורך הבטחת עצמאותה האקדמית והמנהלית של המכללה, 

עצה על ההכרה. המכללה התבקשה לדווח למו בהארכת ג"במל לדון יהיה שניתן מנת על וזאת

, וזאת על מנת לאפשר למועצה לדון בהארכת ההכרה 21.7.2014עמידתה בתנאים האמורים עד ליום 

, וטרם פגרת הקיץ. כן הובהר למכללה, כי במידה ולא יבוצע 22.7.2014של המכללה בישיבתה היום 

, על כל המשמעויות האקדמיות 27.8.2014האמור, תסתיים ההכרה הזמנית של המכללה ביום 

 התקציביות הנובעות מכך. ו
 

עם זאת, ממועד החלטת הועדה לפיקוח ואכיפה, ממשיכה רשת אורט ישראל, באמצעות מנכ"ל  .6

הרשת המשמש כיו"ר חבר הנאמנים של המכללה, להעמיק את שליטתה במוסד ולפעול באופן מופגן 

 כנגד החלטות והנחיות מל"ג/ות"ת. 
 

נהלותו של יו"ר חבר הנאמנים ומנכ"ל רשת אורט את הת ותבחומרה ומגנ ות רואוות"ת המל"ג  .7

ישראל, אשר במקום לפעול לטובת המכללה האקדמית פועל להעמקת שליטתו במכללה. כך, עד 

למועד זה טרם סיימו כהונתם חברי מוסדות המנהלים החורגים ממגבלת תקופת הכהונה, לא 

כ"ל אורט ישראל ממשיך לכהן הוסדרה סוגיית שיעור גורמי החוץ המכהנים במוסדות המכללה, מנ

כיו"ר האסיפה הכללית, ניגודי העניינים בין אורט ישראל לבין אורט בראודה לא הוסדרו, לא תוקנה 

רשימת בעלי זכויות החתימה במכללה, לא מונתה ועדת איתור ומינוי בעלי תפקידים במוסדות 

דם וללא אפשרות להשמיע המנהלים נעשה בהליך לא סדור באמצעות דואר אלקטרוני ללא דיון קו

 דעות או להציע חלופות, ולא הומצאה טיוטת תקנון חדש.
 

התפטרו ארבעה חברי הוועד המנהל של המכללה שאינם  20.7.14התנהלות זו הביאה לכך שביום  .8

קשורים לרשת אורט ישראל, ובהם אלוף (במיל') יצחק איתן ששימש כמ"מ יו"ר הוועד המנהל ואשר 

סיון להסדרת הנושא. מנכ"ל רשת אורט ישראל הגדיל לעשות כאשר במכתב מיום פעל ככל שניתן בני

לשר החינוך ניסה לקשור באופן ציני בין המשך כהונתו בתפקידו והנצחת ההתנהלות  21.7.14

 הלקויה של המכללה עד כה לבין המצב הביטחוני השורר כיום במדינת ישראל.
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ל החלטותיה והנחיותיה שנועדו להבטיח עצמאותם המל"ג רואה במהלכים האמורים קריאת תיגר ע .9

מוסדות ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל כל השל המוסדות האקדמיים, ואשר על פיהן מתנהלים 

מלבד המכללה האקדמית אורט בראודה. יתרה מכך, המהלך של מנכ"ל רשת אורט ישראל ממחיש 

 מוסד אקדמי.ביתר שאת את הסכנה הגדולה הנשקפת משליטה של גורם חוץ על 
 

זמן כדי לקיים את התנאים הנדרשים,  טרם תפוגת ההכרה הזמנית של די יובהר כי למוסד נותר  .10

, עם כל המשתמע מכך, ועל כן האחריות על פקיעת ההכרה במידה והדבר 27.8.2014המכללה ביום 

ים לא יקרה עד התאריך האמור נופלת כולה על המוסדות המנהלים של המכללה קרי חבר הנאמנ

והוועד המנהל, ועל כל אחד מהחברים בגופים אלה באופן אישי, ובפרט על יו"ר חבר הנאמנים, 

של ארבעה חברי הועד המנהל ממחישה את  20.7.2014מנכ"ל רשת אורט ישראל. התפטרותם ביום 

 משמעותה של האחריות האישית. 

  

סמכותם ולהעמיק בדיקתם המל"ג מבקש לפנות למבקר המדינה ולרשם התאגידים על מנת להפעיל  .11

 בנושא. 
 

 מבקשת כי החלטתה דלעיל תשלח לכל חברי המוסדות המנהלים של המכללה. מל"גה .12

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 – 2.7.2014מיום  13) 1013אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ( .2
 3618' מסמך מס

 :הערות

 הוצע להוציא מהפרוטוקול את נספח ד'.  [מוסכם.] •

* * * * * 

 אושרו פה אחד, עם התיקון לעיל. 2.7.2014מיום  -) 1013(  13 פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס'

* * * * * 

 

) שהתקיימה 42( 6אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת תת הועדה של ות"ת מס' .3
 3619מס'  מסמך – 9.7.14 -ב

 

 כדלהלן:אושרו פה אחד,  9.7.2014) מיום 42( 6ות"ת מישיבתה מס' תת פרוטוקול והחלטות 
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בקשת שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני   3.1
)M.Sc.ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול ( 

 החלטה: - 91תשע"ד/

בבקשת שנקר, בי"ס להנדסה ועיצוב לפתוח תוכנית  9.7.14 -תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה ב )א(
 ללא תיזה בהנדסת תעשייה וניהול. (.M.Sc)לימודים לקראת תואר שני 

 
גבוה להנדסה ועיצוב לפתוח תוכנית לימודים  למל"ג לאשר את בקשת שנקר בי"ס  (ב) ות"ת ממליצה 

לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר בהתאם  . זאתלקראת תואר שני ללא תיזה בהנדסת תעשיה וניהול
 בכפוף לכך שהתוכנית לא תפגע ביישום תוכנית ההבראה. ווהעסקה וחוות דעת אגף התקציבים, 

 

 

) בניהול משאבי ים .M.Aאישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני ( 3.2
 של המרכז האקדמי רופין

 

 החלטה: - 92תשע"ד/

 .M.Aאת בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני  ממליצה  למל"ג לאשר ות"ת 

  .בניהול משאבי ים, בהתאם לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר והעסקה וחוות דעת אגף התקציבים

 

 

בקשת המכללה האקדמית הדסה לקבל אישור פרסום לתוכנית הלימודים לקראת   3.3
 בכלכלה וחשבונאות .B.Aתואר ראשון 

 
 החלטה: - 93ע"ד/תש

בבקשת המכללה האקדמית  9.7.14תת הוועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  )א(

 בכלכלה וחשבונאות.  .B.Aהדסה לקבל אישור לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגר" 
  

בכפוף להתניות הבאות, (כמפורט  ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את פתיחת תכנית הלימודים )ב(
 ) :3.7.14-ום הבהצהרת המוסד מי

הקטנת היקף הסטודנטים שייקלט בתכנית  לכלכלה וחשבונאות, יתבצע על חשבון  ,ככלל   1ב.

 הסטודנטים בתכנית לניהול ארגוני שירות.מספר 

בכל מקרה, היקף הסטודנטים במכללה האקדמית הדסה  (כולל התכנית בכלכלה    2ב.

 דנטים לתקציב תשע"ו).(בהתאם למכסת הסטו 2,175וחשבונאות) לא יעלה על 

לא לבקש עוד תוספת מכסות עד לסוף החומש הנוכחי  המכללה האקדמית הדסה מתחייבת   3ב.

 וכי פתיחת התכנית בכלכלה וחשבונאות לא תביא לחריגה מהמכסה.

השוטף בעלויות התכנית ובפרט בשנות ההפעלה  המכללה האקדמית הדסה תישא מתקציבה   4ב.

 ת בהיקף משמעותי.גרעוניושהן הראשונות 

 

ת"ת למנות ו מחליטה  ,לאור העובדה כי התוכנית בשלושת השנים הראשונות להפעלתה גרעונית  (ג) 

ולוודא שההתניות המפורטות  את  הצוות המינהלי שלה לעקוב  אחר ההיבט הפיננסי של המוסד

 מיושמות.  3.7.14בהצהרת המוסד מיום 

* * * 
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 לשנת הלימודים תשע"ההצעת תקציב ההשכלה הגבוהה  . 4

 

 :החלטה – 94תשע"ד/
 בפניה  כפי שהוצגת"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב הרגיל לתשע"ה ו .1

 .3620במסמך 
 

 ות"ת מחליטה לאשר את השינויים בסעיפי התקציב  כדלהלן:  .2
 2אוניברסיטאותב הוראהה מרכיב - 1.1.1

 126 -בבר אילן וב באוניברסיטת נטים לתקצות"ת מחליטה לאשר את הגידול במספר מכסות הסטוד

-הרב לסיכום בהתאם זאת, בצפת לרפואה בפקולטה הלומדים הסטודנטים תקצוב לטובת, סטודנטים

 .האוצר למשרד ת"ות בין שנתי
 104,585ה תעמוד על מכסת הסטודנטים הכוללת המתוקצבת לאוניברסיטאות במרכיב ההוראה בתשע"

. מכסה זו כוללת את הסטודנטים המתוקצבים הלומדים חה)(לא כולל האוניברסיטה הפתו סטודנטים

את הסטודנטים הלומדים בקמפוס  בות לימודי תעודות הוראה), ואיננה כוללתלתואר ראשון ושני (לר

ממודל ההוראה של אוניברסיטת  ,, בנפרד1.1.4.8מסגרת סעיף באילת, אשר החל מתשע"ב מתוקצבים 

 ת הסטודנטים של האוניברסיטה.בן גוריון, ובהתאם לכך מופחתים ממכס

 

 מרכיב המחקר באוניברסיטאות - 1.1.2
מקורי גדלו ריאלית סך משאבי מרכיב המחקר בסך של  המקורי לתקציב תשע" דבמעבר מתקציב תשע"

 מקורי), בהתאם לרכיבים הבאים: ה(במחירי תקציב תשע" ₪ מיליון 85 -כ

ורם בהפחתת ההקצבות הייחודיות  בהתאם (במחירי תקציב תשע"ה מקורי), מק ₪מיליון  36 -כ -

. המקורות שהופחתו מההקצבות הייחודיות התווספו למרכיב 3.11.2011להחלטת ות"ת מיום 

 המחקר וקודמו למחירי תשע"ה. תשע"ה היא השנה הרביעית ליישום מתווה ההפחתה.

 ₪ ןמיליו 49-בהתאם לתוכנית הרב שנתית, הוקצתה למקורות מרכיב המחקר תוספת של כ -

  (במחירי תקציב תשע"ה מקורי).

 

 רפואה בצפוןל ספר בית הקמת - 1.1.4.33

הספר  בית התנעת תהליך הקמת לצורך ₪ מיליון 3פעמי של -חד בסכוםזה  סעיףתוקצב  ד"בתשע

חוסר הוודאות אודות המימון הכולל  לאור .מנהלתיות הוצאותו : רכש, הצטיידותכגוןלרפואה בצפון, 

 3של  זההפעמי -חד בסכום הזה בתשע" סעיף בותקצמתבקשת לאשר "ת ותרויקט, ליישום הפ הדרוש

 יתוקצב, אלא אילן בר ת. בשלב זה, הסכום לא ייוחס לאוניברסיטמטרות אותן לצורך ₪ מיליון

 ".הוקצה טרם" במסגרת
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 תוספת סטודנטים להנדסה באוניברסיטאות – 1.1.4.34
 הנדרשות בהוצאות לתמוך לאוניברסיטאות ולאפשר לתמרץ המיועד שוטף רכיב סעיף זה כולל תקצוב

 בתחומי הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים ומערכות מידע תוך הסטודנטים מספרי הגדלת לצורך

 המתחייבות להתאמות המיועד פעמי חד ההוראה. כמו כן, הקצבה זו כוללת רכיב רמת על שמירה

סך תוספת התקציב עבור הקצבה  .הסטודנטים במספרי מהגידול כתוצאה והמחקר ההוראה בתשתיות

ובשל מגבלת התקציב נקבע כי סך התוספת לרכיב הח"פ  ,זו ממומנת במלואה על ידי משרד האוצר

עם זאת, לאור החשיבות הרבה של הגידול בסטודנטים  למוסד. ₪מיליון   2כל היותר על תעמוד ל

 חליטה ות"ת:מ סה ובפרט בתחומים המוזכרים לעיל,בתחומי ההנד

פעמי. את יתרת הסכום תעביר ות"ת -להסיר את  המגבלה לתוספת תקציב עבור הרכיב החד )א(

 .20.6.2014ממקורותיה בהתאם לקריטריונים המופעים בקול קורא מיום 

עבור המוסדות שהקליטה בהם הינה  ₪מיליון  1 בגובה של פעמית-חדות"ת תעניק תוספת  )ב(

 י המחזורים במצטבר). סטודנטים לשנ 60משמעותית  (מעל 

 . ₪מיליון  5התקציב התוספתי שנדרש לסעיף זה הוא  -על פי דיווחי המוסדות  )ג(
 

 מרכיב ההוראה במכללות  -1.2.1

את החיל לות"ת מחליטה  ה"תשע לשנת במכללות ההוראה במרכיב"ת ות השתתפות תקצוב במסגרת

  השינויים הבאים:

 המוסד לתקצוב הדרגתי מעבר מתווה במסגרת ניצולת מקדם פרמטר התאמת -אריאל  תקצוב )א(

 .לאוניברסיטה ממכללה
המוסד בין מודל תקצוב  למעברשנים  5על פני  הפרוסהחל מתקציב תשע"ד הופעל מתווה הדרגתי 

 הפרמטרים הרלוונטיים לתקצוב מותאמיםבכל שנה  כאשר ,אוניברסיטהמודל תקצוב ככמכללה ל

 . נה לשנהבאופן הדרגתי ע"י מקדם החלקה שגדל מש

אחד הפרמטרים המותאמים במודל הינו מקדם הניצולת. מקדם זה מחושב מדי שנה עפ"י מקדם 

ההחלקה בין ערך מקדם הניצולת המופעל במודל המכללות לבין מקדם הניצולת באוניברסיטאות. 

אשר היווה את ערך  80%עד לשנה"ל תשע"ד, הופעל במודל המכללות מקדם ניצולת קבוע בשיעור 

ם הניצולת המופעל במכללות לצורך חישוב זה. היות שהשנה, תשע"ה, הוחל מקדם סיום תואר מקד

במכללות המחושב עפ"י נתונים בפועל (ואשר ערכו קרוב מאוד למקדם הניצולת בפועל), מוצע כי 

החל משנה"ל תשע"ה ערך מקדם הניצולת במתווה ההדרגתי לאוניברסיטת אריאל יהיה לפי ערך 

 בפועל (כפי שמחושב במודל האוניברסיטאות). מקדם הניצולת

 

 ממדי למכללות -מודל תקצוב רב )ב(
מודל התקצוב של המכללות מבוסס ברובו על מרכיב ההוראה אשר נקבע לפי היקפי הסטודנטים 

הלומדים במכללות. לאור התפתחות המכללות במהלך השנים וצרכי המערכת, במהלך תשע"ה 

 ,ות המקצועי האפשרות להחיל מודל תקצוב נוסף למכללותתבחן על ידי הצומחליטה ות"ת כי 
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את פעילות המכללות בממדים נוספים המתאימים למטרותיהן,  ,שייעודו לתמרץ באופן תחרותי

 כגון:

מחקר יישומי המשרת את צרכי המשק (מס' פטנטים, זכייה במענקי מחקר מגופים ממשלתיים  .1

 ומהתעשייה, וכיו"ב).

ת מיוחדות (חרדים, ערבים, אתיופים, לקויי למידה, סטודנטים מרקע הנגשה מוגברת לאוכלוסיו .2

 כלכלי נמוך וכיו"ב).-סוציו

 .ופיתוח חומרי הוראה מתקדמיםההוראה איכות  .3

 .Lifelong learningלמידה לאורך חיים  .4
זה יאפשר לכל מוסד למצוא את מקומו וזהותו במרחב הרב ממדי שייווצר ולפתח יתרון יחסי  מודל

 ממדים.באחד מה

לטובת הנושא אשר טרם יוחסו  ₪מיליון  5להקצות בתקציב שנה"ל תשע"ה סכום של ות"ת מחליטה 

נוספים מתוך העודפים הלא  ₪מיליון  5 כן, בעדכון תקציב תשע"ה ות"ת תקצהו במכללות, לפי מוסד

יעמוד מחויבים של תשע"ד מתקציב המכללות (בכפוף לעודפים, ככל שיהיו) כך שסך התקציב למודל 

ככל שיגובש מודל כזה אפשר שיצטרפו לסכום זה תקציבים מסעיפים אחרים (. ₪מיליון  10על 

 .)הרלוונטיים למטרות האמורות לעיל

אקדמיה לאומנות ועיצוב,  ולאקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש  -תוספת מכסות סטודנטים לבצלאל )ג(
 רובין בירושלים.

אקדמיה לאומנות ועיצוב,   -, לבצלאלבמכללות במסגרת הקצאת המכסות לחומש במודל התקצוב

דות היחידים אשר לא קיבלו תוספת הינם שני המוס, ולאקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים

קשיים לגדול בהיקפי הסטודנטים באופן משמעותי. הלאור  , וזאתמכסות במסגרת תכנית החומשל

ידרש עפ"י הגידולים ימוסדות אלו יותאמו ככל שעקרוניות שמכסות הסטודנטים של ההסכמות ה ולאור

 בפועל.

לפיכך מחליטה ות"ת שמכסת הסטודנטים של  ,בתקציב תשע"ה הותאמו המכסות לפי הגידול בפועל

סטודנטים והמכסה של האקדמיה למוסיקה ולמחול  11-האקדמיה לאומנות ועיצוב,  תוגדל ב –בצלאל 

 נוספים. סטודנטים  2-ע"ש רובין בירושלים תוגדל ב

 

 הפחתת סטודנטים בגין חריגה מהמתווה ליציאה לעצמאות אקדמית )ד(
משמעותית הירידה הבעיקר בהם  ,אחריות אקדמיתשל לימודים במסגרת  חסרונות הבולטיםהלאור 

מעיב על התפתחות ש , דברפיתוח של סגל מקומי קבועהבמידת הפיקוח של האוניברסיטאות וחוסר 

האחריות ליישום  .מל"ג להביא לסיום הדרגתי של מסגרת לימודים זוהחליטה  ,בריאה של המוסד

 . הועברה לטיפול ות"ת התכנית הכוללת וגיבוש תכנית עבודה פרטנית לכל אחד מהמוסדות הרלוונטיים

בהמשך להחלטה זו, גיבש הצוות המקצועי בות"ת יחד עם המכללות הרלוונטיות מתווה פרטני ליציאה 

סגירת תכניות בחסות ופתיחתן של תכניות עצמאיות. ות"ת החליטה על  לעצמאות אקדמית הכולל

מתווה היציאה לעצמאות של כל מכללה, בנוסף החליטה ות"ת כי חריגה מהותית מהמתווה תוביל 

 להפחתת הסטודנטים החורגים ממודל התקצוב של ות"ת (ואלה לא יכללו במודל ההוראה).
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אשון באחריות אקדמית של אוניברסיטאות במכללות כיום מתקיימות תכניות לימודים לתואר ר

וה ואילן) ואח-באחריות של אוניברסיטת בר כולןהאקדמיות אשקלון, צפת, גליל מערבי, כנרת (

 גוריון).-אחריות אוניברסיטת בןב(

עפ"י הלומדים לתכניות אלו בתשע"ד (נתוני למ"ס) עולה כי בשלוש מכללות יש חריגה מהמתווה 

 380הפחתת  –בהתאם להחלטת ות"ת הפחתת סטודנטים ממודל התקצוב כמפורט: אשקלון המצריכה 

 סטודנטים.  17הפחתת  –סטודנטים, גליל מערבי  31הפחתת  –סטודנטים, כנרת 

 :ההפחתה במכללות כמפורט להלןהקטנת עם זאת, לאור נסיבות ייחודיות מחליטה ות"ת על 
מס' הסטודנטים    הפחתת -הרב שנתיתבדיקת התכנית לאור עיכוב ב – במכללה האקדמית אשקלון

), בתוספת הסטודנטים 83לתקצוב בגובה הגידול בקליטה לתכניות בחסות מתחילת הפעלת המתווה (

 סטודנטים. 149 של: ) סה"כ הפחתה 66בתכניות העצמאיות שנפתחו מתחילת הפעלת המתווה (

ת ושינויים מהותיים שחלו בהנהל לאור – ובמכללה האקדמית גליל מערבי כנרתבמכללה האקדמית 

כמחצית מחליטה ות"ת להפחית עם הפעלת המתווה (לרבות חילופי נשיא)  ות אלו לאחרונהמוסד

במכללה האקדמית וסטודנטים  15 היאכנרת ההפחתה מכללה האקדמית שב,מההפחתה הנדרשת כך 

 .סטודנטים 8  גליל מערבי

 

 הקרן הלאומית למדע - 3.1.1
    מכללותמים משותפים לחוקרים מאוניברסיטאות וקרן למחקר

לצורך עידוד שיתופי פעולה בין  חדשה להקמת קרן ₪ מיליון  2 סך של ות"ת מחליטה להקצות בתשע"ה

בחן האפשרות להקמת הקרן בשיתוף עם הנהלת יבמהלך השנה ת האוניברסיטאות והמכללות.מחוקרים 

 . ישור ות"תלאתובא הקרן הלאומית למדע ותכנית מפורטת 

 תל"מ  –תשתית מו"פ לפוטוניקה מתקדמת  - 3.1.40

 לפוטוניקה"מ בתכנית לאומית להקמת תשתית מו"פ תלסוכם על תמיכת חברי פורום  13.8.2012 ביום

ה מעלות 80%תממן עד  מ"תלחמש שנים. משך ל ₪מיליון  175 –התקציב הכולל לתכנית  .מתקדמת

 מימון יידרש מהגוף מקבל התמיכה. מה 20%כאשר של התכנית,  תהכולל

משך ללשנה   ₪מיליון  6.3 "מ ויעמוד עלתלמהשתתפות חברי פורום  22.5%של ות"ת בתכנית הינו  חלקה

  חמש שנים, החל משנת תשע"ה.

. ₪מיליון  1-ב זה מחליטה ות"ת לתקצב סעיף, כחלק מההתכנסות למסגרת המשאבים, "התשע בשנת

זאת בהתאם להחלטות ות"ת קודמות בדבר  ,תשולם מתוך הרזרבה למחקר ₪מיליון  5.3היתרה בסך 

 השימוש ברזרבה זו. 

 

  תל"מ  –תכנית מדעי המוח  - 3.1.41

"מ על מימון תכנית למו"פ בתחום מדעי המוח אשר מטרתה תלהוסכם בין חברי פורום  13.8.2012 ביום

ות מוח וטכנולוגיה מושרית מוח, לקדם הקמה ופיתוח של תשתית מחקרית מתקדמת בתחומים של דימ

 .₪מיליון  80.6 -לתכנית נקבע על כהכולל  התקציב תחומים בעלי חשיבות למחקר המדעי והטכנולוגי.

 מהמימון יידרש מהגוף מקבל התמיכה. 20%מהיקף התכנית הכולל, כאשר  80%"מ תממן עד תל

משך ללשנה  ₪מיליון  3.871 יעמוד על ו מ"תלמהשתתפות חברי פורום  30%של ות"ת בתכנית הינו  חלקה

  "ה.מתשעחמש שנים, החל 
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 נוסח  
 מאושר
 
 

, ואילו  ₪מיליון  1-, כחלק מההתכנסות למסגרת המשאבים, מוצע כי הסעיף יתוקצב ב"התשע בשנת

תשולם מתוך הרזרבה למחקר, וזאת בהתאם להחלטות ות"ת קודמות בדבר  ₪ מיליון 2.871היתרה בסך 

 השימוש ברזרבה זו. 

 

 

 

 מלגות קליטת סגל - 1.3.2

 .)מעוףמלגות ו אלון(מלגות  סגל קליטת עבורומענקי קליטה מענקי מחקר הצמדת גובה  עדכון

אושרו על ידי ות"ת וצמודים לשער הדולר, מכיוון שרוב הוצאות  מענקי המחקר והקליטה בתכניות אלה
שקלים לדולרים מטה בזאת לשנות את הצמדת גובה מענקי המחקר והקלי מוצעהחוקרים הן בשקלים 

 באופן הבא:

 . ₪ 50,000כיום, יעמוד שוויו של המענק על  $ 15,000 במקום - ימענק מחקר בתחום העיונ  -
 . ₪ 000017,אלפי $ כיום, יעמוד שוויו של המענק על  48 במקום - מענק מחקר בתחום הניסויי  -
 . ₪ 30,000ל המענק על כיום, יעמוד שוויו ש $ 9,000 במקום - ימענק קליטה בתחום העיונ  -
 . ₪ 100,000כיום, יעמוד שוויו של המענק על  $ 29,000 במקום - מענק קליטה בתחום הניסויי  -

 

 תשתיות תקשוב ומחשוב  - 4.1

 במסגרת התכנית הרב שנתית הוקצה תקציב ייעודי עבור מחשוב ומערכות מידע במוסדות.

מידע במוסדות או מודל הקצאת תקציב לנושא, תכנית כוללת לשיפור מערכות ה הבשלב זה טרם גובש

תקציב עודפים העוברים בין השנים ואשר רק מקצתם מחויבים מפרויקטים מהשנים ולפיכך נוצרו ב

 . מסגרת התקציב, בתשע"ה לא יתוקצב סכום נוסף לנושאהצורך להתכנס לולאור  לכךבהתאם הקודמות. 

ר תקציבי למימון שני פרויקטים חדשים בתחום על שימוש בעודף הצבור כמקו מחליטה ות"תבנוסף, 

המחשוב והתקשורת, שהומלצו במסגרת דו"ח הועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה 

 ("מפת הדרכים") ואושרו להפעלה מידית על ידי ות"ת:

  

 פרויקט מחשוב ענן

בשירותי מחשוב הועדה לנושאי מחשוב ותקשורת על הקמת תשתית עבור תמיכה -בהתאם להמלצת תת

 ₪מיליון  1.8את קידום פרויקט הענן ותקצובו בסכום של  19.3.2014ענן, אישרה ות"ת בישיבתה מיום 

  .2014החל מחודש אפריל 

 

 מערכת גישה מרחוק לחדר מחקר בלמ"ס 

מערכת גישה מרחוק למאגר נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הומלצה במסגרת מפת הדרכים 

ת המחקר הנדרשות ביותר בתחום מדעי החברה. מטרת הפרויקט הינה לאפשר למוסדות כאחת מתשתיו

גישה מוסדרת מרחוק למאגר נתונים רחב היקף בתחום מדעי החברה (נתונים דמוגרפיים, כלכליים 

וחברתיים) אשר השימוש בו נכון להיום, לאור נהלי הלמ"ס ופקודת הסטטיסטיקה, מחייב הגעה פיזית 

 למ"ס.  לחדר המחקר ב

בהתאם לכך, סוכם בין הלמ"ס לות"ת על מיזם משותף לפיתוח מערכת גישה מרחוק (מג"מ) הכוללת 

הקמת תשתית מרכזית בלמ"ס, ותחנות  עבודה שיתחברו אליה בתוך המוסדות להשכלה גבוהה. עלות 
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 נוסח  
 מאושר
 
 

סדות ידי ות"ת. המו-לחמש שנים ותמומן על $ 500,000-בכהקמת התשתית המרכזית ואחזקתה נאמדת 

 .קמת תחנות העבודה בתוך המוסדלהשכלה גבוהה שיבחרו להתחבר למערכת יישאו בעלויות ה

 

 הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית – 4.10

 היקף הביצועשנתית. סך  מתבסס על תוספת לבסיס בהתאם לתכנית הרב התקצוב התכנית בשנה"ל תשע"

מתוקצבים  ₪מיליון  131.121, מהם ₪ מיליון  137.241 ד על ומעהצפוי של התוכנית בתשע"ה התקציבי 

שיועדו קיימים בסעיף מתוך עודפים  מוצע להקצות, ₪ מיליון 6.120היתרה בסך את , ובסעיף בתשע"ה

ויועברו במסגרת עדכון תקציב תשע"ה. כמו כן, לשנת תשע"ה לטובת תכנית זו מתקציב שנים קודמות 

 .הגדרת האוכלוסייה החרדית בפלטפורמות בלבדבהתייחס ל 15%ת החריגה על תוגדר מגבל

 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות - 4.16

כל מוסד להשכלה  חייב ,"ח)נחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשל 2005 משנת תיקוןל בהתאם

ישות מבנים ותשתיות, גבוהה בביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות כמוגדר בחוק, לרבות נג

ות"ת בביצוע ההתאמות הנדרשות עפ"י חוק,  בתקצובש למוסדות לסייע במטרה'. וכו השירותנגישות 

מיליון  90 בסךהוסכם בין ות"ת לבין משרד האוצר בתכנית הרב שנתית על תוספת תקציב מיועדת לנושא 

 "ה.בתשע תתוקצב ₪ מיליון  10 היתרה בסך, ו₪ מיליון  40 ד הוקצו בכל שנה"ותשע גבשנים תשע" .₪

 בכלנדרש הההתאמות  הקף את האומדהוקצו הסכומים עפ"י מודל לתקצוב ות"ת,  ראשונותה בשנתיים

 ונבנ מהמבנים מהותי שיעורתוך התייחסות מיוחדת למוסדות בהם  ,של המוסד בנוישטח הה לפימוסד 

בהתאם למספר  וכן) והבנייה התכנון קבחודרישה בסיסית לנגישות מבנים  החלת מועד( 1972לפני שנת 

  מוגבלות באוכלוסייה).בעלי הנחה לגבי אחוז קבוע של לפי הסטודנטים במוסד (

להם  ,מוסדותמספר מודל שונה, עבור ות"ת מחליטה כי הקצאת התקציב לשנת תשע"ה תהיה באמצעות 

 ור ות"ת במהלך השנה. הקצאה מפורט יובא לאישפיזיים ייחודיים בתחום הנגישות. מודל מאפיינים 

 

 מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה - 6.6

 10 , כך שסך השתתפות ות"ת בסעיף תעמוד עלהלתקציב תשע" ₪מיליון   0.4ות"ת מחליטה להוסיף  

העמקת ו הגברת המחויבות המוסדיתשל המשך התהליך הקיים ל תוספת התקציב מיועדת. ₪מיליון 

 .םאיכות הפרויקטים והקורסי

 

 רזרבה תקציבית

 10.51סך של  עלה להעמיד את סכום הרזרבה הכללית לשנת תשע"מחליטה ות"ת בהתאם להצעת התקציב, 

 .₪ מיליון
* * * * * 

 התקיימה הצבעה על הצעת התקציב ורשימת ההחלטות
 7 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 אסתי יעקברשמה: 
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