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1.9 מתווה ביקורות פיננסיות של החשבות ואגף התקציבים במוסדות להשכלה גבוהה  

2. עדכון מבנה התמריצים למוסדות המקיימים לימודים לחרדים במסגרת מודל המח"רים 3. דו"ח הוועדה 

להערכת איכות ההוראה 

. חיזוק המחקר בתחום החינוך וההוראה במוסדות להשכלה גבוהה  4

5. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני ).M.A( ללא תזה בקרימינולוגיה של 

המכללה האקדמית אשקלון 

 * * * * * * * * *

 פתח את הישיבה. סגן יו"ר ות"ת

עדכון מבנה התמריצים למוסדות המקיימים לימודים לחרדים במסגרת מודל  .2
 המח"רים

 החלטה: - 39תשע"ה/

על ידי  המושקעבמטרה לחזק את התפתחות המח"רים הנמצאים בתחילת דרכם, ובפרט לאור המאמץ 

המוסדות בהקפדה על קהל היעד שנקבע ע"י ות"ת ומל"ג, ות"ת מחליטה לאשר את מודל התמרוץ המוצע 

 לעידוד קליטת סטודנטים חרדים העומדים בהגדרה ללימודים במסגרות החרדיות. 

בהתאם לכך, יופעל מודל תמרוץ תחרותי המתבסס על נתוני מודל התקצוב הרגיל של המח"רים. תקצוב 

 תשע"ו, ובמהלך תשע"ו תיבחן הארכת הפעלת המודל בשנתיים נוספות בלבד.-ל יופעל בשנים תשע"דהמוד

 פיה יוקצה המענק היא כדלהלן:-נוסחה לקביעת הניקוד המוסדי עלה

× 
סטודנט  לתעריף 

ממוצע + תעריף  

 וצעהוראה ממ

2 
אחוז הסטודנטים  

העומדים בהגדרת  

 קהל היעד

 ניקוד למוסד =
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התקציב למוסד מתוך סך התקציב ייקבע בהתאם ליחס ניקוד המוסד לסך הניקוד של כלל המוסדות. 

ואילך.  מתשע"ה 90%-בתשע"ד, ו 85%סף שיעור הסטודנטים החרדים המינימאלי לזכאות למענק יעמוד על 

בשנה השוטפת.  עבור כל מוסד המפעיל לימודים אקדמיים במח"ר ₪אלפי  200סך המקורות למודל יעמדו על 

תשע"ו יעמוד -מוסדות) ובשנים תשע"ה 5(עבור  ₪אלפי  1,000כך, בשנת תשע"ד תקציב המודל יעמוד על 

התקציב למוסד מתוך סך התקציב ). מוסדות 8לשנה (עפ"י צפי של עד  ₪אלפי  1,600התקציב לכל היותר על 

  ניקוד של כלל המוסדות.סך הייקבע בהתאם ליחס ניקוד המוסד ל

בנוסף לכך, מוסדות אקדמיים (מתוקצבים או שאינם מתוקצבים) אשר יחרגו משמעותית מהגדרת קהל היעד 

 במסגרות לחרדים יועלו לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה.

* * * * * 
 תוצאות הצבעה:

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד

3. דו"ח הוועדה להערכת איכות ההוראה 

 החלטה: - 40תשע"ה/

 .ההוראה איכות להערכת הוועדה ח"בדו ת"ות דנה 25.2.15 ביום בישיבתה .1

 קריטריונים של מצומצם מספר יחולצו, המקצועית הוועדה ידי על שהוצע האבסולוטי המודל מתוך .2
להכשרת עובדי הוראה  מכללות כולל( גבוהה להשכלה המוסדות לכלל יישלחו הקריטריונים. הכרחיים
 בקריטריונים עמידה( כיום עומדים הם מהקריטריונים באילו לפרט שיתבקשו ,)תקציביים חוץ ומוסדות

.הרחב לציבור מפורסם להיות מידע זה עתיד .)בינארי באופן תבחן

אשר  ת,"ות ידי על המתוקצבות במכללות ההוראה לאיכות תקצוב מודל להחיל כוונה מתוך, לכך מעבר .3
 למחקר התמריץ בצד ייחודי תמריץ להן ולהקצות ההוראה בתחום להשקיע אותן לתמרץ רצוןנובע מ
 מעבר נוספים לקריטריונים התייחסות הכוללות שאלות המכללות אל ישלחו, לאוניברסיטאות הניתן

.לעיל 2שנקבע בסעיף  בסיסל

דיווחים אלו מדי שנה.לאגפי מל"ג וות"ת  להעביר יידרשו המוסדות .4

 בנושא איכות ההוראה ומודל התקצוב תוקם ועדת יישוםלצורך בחינת דיווחי המוסדות על פעילותם,  .5
 (הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת לאחר גיבוש המודל ואישורו).

 כללותהמ לגבי המכללות המתוקצבות ותמליץ  לות"תי את דיווחתבחן תתכנס מידי שנה,  ועדת היישום .6
 אופן התקצוב יבוצע על בסיס נתוני שנה קודמת, כאשרבגין פעילותם.  , לצורך תקצובבתחום ותהמוביל

תקציב שייקבע מתוך כלל הקריטריונים, וסכום בסיס יינתן לכל מכללה שתעמוד בסטנדרט בסיסי 
 .מורחבת בנושאפעילות אשר יוגדרו על ידי הוועדה כמצטיינות בגין מכללות מספר משמעותי יינתן ל

 עדה ובהתאם למסגרת התקציב. ומדרגות התקצוב ייקבעו בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי הו
* * * * * 

 תוצאות הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 וההוראה במוסדות להשכלה גבוההחיזוק המחקר בתחום החינוך  .4

סיכום 

לאור הדיון שהתקיים, הוסר הנושא מסדר היום ולא התקיימה הצבעה . 

) ללא .M.Aאישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני ( .5
 תזה בקרימינולוגיה של המכללה האקדמית אשקלון

 החלטה: - 41תשע"ה/

1. בישיבתה ביום 25.2.15 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום 
ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תיזה בקרימינולוגיה.

2. אין מניעה מן ההיבטים התקציבים התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג 
לאשר את הבקשה. 

* * * * * 
 תוצאות הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד

 סגן יו"ר ות"ת נעל את הישיבה.

 אסתי יעקברשמה: 
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