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 3935מסמך מס'  – 20.4.2016מיום  10) 1043פרוטוקול ות"ת מישיבה מס' (אישור  .2

* * * * * 

 אושר פה אחד. 20.4.2016מיום  10) 1043פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (

 

 

 9דיון מס'  -תשפ"א -שנתית לשנים תשע"ז-סדרת דיונים לקראת התוכנית הרב .3

 

 שנתית-האוצר בנושא התוכנית הרבעדכון ראשוני מהדיונים עם משרד  3.1

 ות"ת רשמה לפניה את הדיווח מהדיונים עם משרד האוצר בנושא התוכנית הרב שנתית.

 

 

  תשפ"א-עקרונות לקידום מדעי הרוח במסגרת תוכנית החומש תשע"ז 3.2

 החלטה: – 100תשע"ו/

על העבודה  מברכתוהקרוב  החומש במהלך מערכתי באופן הרוח מדעיתחום  בקידום רבה חשיבות רואה ת"ות .1

 תוצאות ולאחר, ג"מל על ידי העדיפויות סדרי גיבוש אוראחר ולל. בנושא המפורטות ההמלצות גיבוש לקראת

 .הנושא לקידום תקצה ת"ות אותם הסכומים היקפי ייקבעו האוצר עם מ"המו
 

 מהוועדה מבקשת ת"בגוף המסמך, המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ותהעקרונות בהתאם לפירוט  .2

 לגבי קונקרטיות להמלצות ולקדמן, ההמלצות את ולאשר לדון העליונה של מל"ג/ות"ת לקידום מדעי הרוח

 .1היישום והכל בכפוף לאמור בסעיף  ואופני העדיפויות סדרי, הפעילות היקפי

 

 ינויישור הרוח מדעי קידוםל קרןחלקה של ות"ת בתקציב הקיים של ה מחליטה ות"ת, כי יתרות לכך בנוסף .3

ובהתאם להחלטות  ,הרוח מדעי הקרן במסגרתוביסוס פעילותן  כיום הפועלות התכניות קיימות המשך לטובת

 . לתשע"ז ₪מיליוני  8הוועדה המדעית, זאת עד לסך של 
* * * * * 

 התקיימה הצבעה על הצעת ההחלטה
 4 -בעד 

 2 -נמנעים 
 אין מתנגדים

 ההחלטה התקבלה
 
 

 

 המתווה להעברת המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת .4

 :1החלטה - 101תשע"ו/

בהמשך להסכם העקרוני שנחתם בין משרד החינוך לות"ת לגבי מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת,  .א

בנושא המתווה להסדרת מעבר כולל של  10.2.2015החלטת מל"ג מיום לו 4.2.2015-ולהחלטת ות"ת מיום ה

האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה לאחריות ות"ת, ובהתבסס על הדיווח המקיף 

                                                
 . 25.5.16מיום   82החלטה זו מבטלת את החלטת ות"ת מס' תשע"ו/ 1 
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, בכדי לקדם את המשך מעבר המכללות לחינוך 3908שקיבלה מהצוות המקצועי ולאור האמור במסמך 

 ומבוקר, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כמפורט להלן:לאחריות ות"ת באופן הדרגתי 

ות"ת ומשרד החינוך לפיה מעתה מעבר של מכללה אקדמית לחינוך לאחריות -בהתאם למדיניות מל"ג .1

ות"ת יתאפשר באמצעות איחוד בלבד (כלומר לא יתאפשר מעבר עצמאי נוסף), תופץ "מפת הדרכים" 

חינוך שטרם עברו לות"ת, שתעמיד חלופות למסמך) למכללות האקדמיות ל 3(המופיעה בנספח 

 לאיחוד לכל מכללה (מפת הדרכים תהווה הצעה אך לא תחייב).

תוך שלושה חודשים ממועד פרסום "מפת הדרכים" המכללות תצטרכנה להציג נייר הסכמה עקרוני  .2

רשי ) עם החלופה המועדפת (או עם מוסד אחר שאושר ע"י ות"ת) חתום ע"י מו2016לאוקטובר  31(עד 

 החתימה של כל המוסדות הרלוונטיים לאיחוד. 

) המכללות ידרשו להציג  תכנון ראשוני אשר יכלול את 2017לינואר  31תוך שלושה חודשים נוספים ( .3

אופן האיחוד, הסינרגיה שתתקיים, יתרונות/חסרונות וכיו"ב.  כמו כן יוצג לו"ז לגבי יישום האיחוד 

-ידי, תקציבי, אדמיניסטרטיבי. לאחר הצגה זו ואישור מל"ג ובפועל על כלל ההיבטים: אקדמי, תאג

 ות"ת ומשרד החינוך למסמך, המוסד יחל בקבלת ליווי מהצוות המקצועי ליישום האיחוד בפועל. 

לאור הסיכומים עם משרד החינוך, רק מכללה שתעמוד במועדים שנקבעו לעיל תוכל להמשיך  .4

חדשות רק לאחר שיאושר המסמך המופיע בסעיף  בהתפתחותה האקדמית (תאושרנה תכניות לימוד

 לעיל).  3

תתבצע פנייה למשרד האוצר להשגת משאבים שיובטחו מראש למוסד לאחר ביצוע תהליך האיחוד,  .5

לבינוי ולהשקעות נוספות הנגזרות מהאיחוד (הצטיידות, ההתאמות הנדרשות  יםמיועד וואשר יהי

איפה למתן תמריצים לעידוד מוסדות חלוצים שיבצעו בסגל, בינוי ושדרוג תשתיות וכיו"ב) ותוך ש

 ראשונים את האיחוד.

ת על  תהליך מעבר המכללות האקדמיות "ועדת ההיגוי המשותפת למל"ג ולמשרד החינוך תדווח לות .6

 לחינוך לאחריות ות"ת ותעקוב אחר יישום מיטבי של האחודים בין המוסדות.

באופן יסודי את המשך התהליך ולהביא בפניה  במקביל, ות"ת מנחה את הצוות המקצועי למפות .7

 נקודות להן יידרש פתרון בשלב מתקדם יותר לתמיכה במתווה.
 

 :מעבר המכללה האקדמית הרצוג (מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג) לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת .ב

כי המוסד  ליפשיץ עברה איחוד בשנים האחרונות, ולאור העובדה-לאור העובדה כי מכללת הרצוג .1

ועל  2000מעל הוא מספר הסטודנטים נכון לשנה"ל תשע"ו המאוחד עומד בכל הקריטריונים שנקבעו (

ניתן להסתפק במספר זה כמסה קריטית), ות"ת מאשרת עקרונית את קידום הבאת נושא מעבר כן 

 בהקדם.  ליפשיץ לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת לדיון פרטני נפרד בות"ת ובמל"ג-מכללת הרצוג

ובכפוף לבחינת הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במינהל מל"ג/ות"ת את  ,דיון זה יתקיים לאחר .2

משפטית (גם בהתייחס לנושא תקציבית ולרבות ובפרט בדיקה  ,עמידת המכללה בקריטריונים

 הפעילות המתקיימות בשטחי יו"ש)  . 

חייב לביצוע איחוד לאחר המעבר לות"ת עם להציג נייר עקרוני מהמוסד נדרש  ,כמו כן, לצורך הדיון .3

 מכללה נוספת עפ"י מפת הדרכים. המעבר בפועל יהיה בכפוף לאישור ות"ת ומל"ג.  
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 מינוי ועדה לשיפוט ההצעות להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי .5

 

 החלטה: – 102תשע"ו/

 דנה ות"ת במינוי ועדה לשיפוט ההצעות להפעלת מסגרת אקדמית ביישוב ערבי. 13.7.16ביום 

 השיפוט מטעם ועדת בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בנושא ולקול הקורא שפורסם, ממליצה ות"ת למל"ג על מינוי
  ת/ולמל"ג"לות ההמלצות וגיבוש הקורא הקול במסגרת שהוגשו ההצעות בחינת לצורך ת/מל"ג"ות

 
 :להלן הרכב הוועדה

 יו"ר הועדה – ג"מל ר"סיו, ודמני רבקה ר"ד   
 חבר - ג"מל חבר, טרזי עזרי' פרופ 
 חבר –ת"ות חבר, פרנקל  ישי מר 
 חבר – ת"ות/ג"מל ל"מנכ, פרנק גדי מר  
 חבר – ציבור נציג, יחיא-'חאג סאמר ר"ד 

 
תפקיד הוועדה יהיה לבחון ולשפוט את ההצעות שהתקבלו לקול הקורא בנושא, בהתאם לאמות המידה שנקבעו 

. הוועדה תפעל בהתאם להחלטות 2016בו, ולהעביר המלצותיה לות"ת ולמל"ג ככל הניתן בתחילת חודש נובמבר 

 ות"ת ומל"ג, לרבות בהתייחס לדרכי עבודתה.  

 6 -בעד 
 נעיםאין מתנגדים ואין נמ

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 מצגת על נתוני המחקר וההוראה לקראת תקציב תשע"ז .6

 ותת רשמה לפניה את נתוני המחקר וההוראה כפי שהוצגו בפניה.

 

 

 הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה .7

 החלטה: – 103תשע"ו/

של מקומות  21.1.2016בהמשך להחלטותיה הקודמות בנושא, ולאור המיפוי שהעביר משרד הבריאות ביום 

ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה ואשר עומדים באמות המידה, ובהמשך לסיכום הישיבה עם משרד הבריאות 

 , מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן:19.6.2016מיום 

 .  19.6.16 ערך משרד הבריאות ואת סיכום הישיבה עימו מיוםלרשום בפניה את תוצאות המיפוי ש .1

לאמץ את מיפוי מקומות ההכשרה המלמד כי בשדות הקליניים המפורטים במיפוי שהועבר, ובמספר  .2

סטודנטים למחזור בכל  41(המדריכים הקיים בזמן המיפוי, לא ניתן להוסיף עוד סטודנטים בפיזיותרפיה 

 . )בתל אביב 82מוסד, למעט 

יתקבלו בקשות ממוסדות אקדמיים נוספים, לרבות הגדלת מספרי  אםשלפעול בהתאם לסיכום כך  .3

, לפתוח )הפשרת ההקפאה(הסטודנטים במוסדות להם הסמכה כאמור וכן מהקריה האקדמית אונו 

מסלולי לימוד במקצוע או להוסיף מכסות סטודנטים מעבר למספר מקומות ההכשרה שאישרו במסגרת 

באים על חשבון מקומות ההכשרה  שאינםם, עליהם יהיה להצביע על מקומות הכשרה נוספים המיפוי הקיי

 -השדות הקליניים –ההכשרה מקומות שהקיימים ואשר עומדים באמות המידה להכשרה מעשית. היות 

           YZ



 נוסח  
 מאושר
 

משאב לאומי מוגבל, המל"ג בתיאום עם משרד הבריאות יתוו את מפתח חלוקת מקומות ההכשרה בין הם 

 האקדמיים לפי שיקולי תכנון.  המוסדות

רשום בפניה כי אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית צפת חרגו מהמכסה ל .4

והסטודנטים  ,ההוראה של מוסדות אלה וכי בעקבות החריגה, תוקן מרכיב ,שנקבעה למספר הסטודנטים

 החורגים יופחתו מתקציב המוסדות החל מתקציב תשע"ו. 

רר חריגה נוספת במספר הסטודנטים שיתחילו ללמוד בחוגים לפיזיותרפיה בשנה"ל תשע"ו, ככל שתתב .5

יחסית למכסה שנקבעה, תטופל חריגה כאמור במסגרת הפחתת התקציב של תשע"ז וכן תובא בפני הוועדה 

 לפיקוח ואכיפה של מל"ג וות"ת לצורך בחינת הטלת סנקציות נוספות. 

שישה סטודנטים באוניברסיטת ם לגבי שנה"ל תשע"ו, קיימת חריגה של על פי הנתונים שהתקבלו עד היו .6

סטודנטים. טרם התקבלו נתוני קבלה באוניברסיטאות האחרות. חריגה זו תטופל  41במקום  47 :אריאל

 בהתאם לאמור.  

נוהל העבודה המשותף שנקבע בין ות"ת/מל"ג לבין משרד  - הקמת גוף פיקוח ובקרהבהמשך להמלצות ל .7

ות, בפרט בהתייחס למיפוי מקומות ההכשרה ויישומו, כמו גם הפחתת תקציב המוסדות החורגים הבריא

והבאת החריגות לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה, מייתר הקמתו של גוף כזה. יישום הנוהל התממש הן במיפוי 

וי שעליו שנערך על ידי משרד הבריאות, והן באמצעות פיקוח ות"ת ומל"ג על מספרי הסטודנטים. המיפ

אמון משרד הבריאות יערך בהמשך לפי הצורך, והחלטות ות"ת ומל"ג בנוגע למספר הסטודנטים 

 בפיזיותרפיה יתקבלו ויאכפו בהתאם לו.   

***** 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 בתוכנית ההבראההנדסה. עיצוב. אמנות.  -עדכון בעניין  עמידת שנקר  .8

 

 :החלטה – 104תשע"ו/

בהתאם לדיווח הצוות המקצועי בות"ת ובהתאם לדוחות הכספיים של שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. לשנה"ל  .1
תשלום מענק ההבראה אשר תוקצב מחליטה ות"ת לאשר  13.7.16 -ובהתאם לדיון שהתקיים בות"ת בתשע"ה, 

 . )₪אלפי  500ה (בגובה של עבור שנה"ל תשע"
 

ות"ת מבקשת להדגיש בפני המוסד את החשיבות בעמידה ביעדי תכנית ההבראה, קבלת אישור מות"ת על כל  .2
המוסד  .רישום החשבונאיים כפי שקבעה ות"תעסקה כלכלית החורגת מתכנית ההבראה ועל עמידה בכללי ה

 אלו בדוחות העתידיים. כללים על נדרש להקפדה מלאה 
 

להמשיך ולעקוב אחר יישום תכנית ההבראה במוסד ומצבו הפיננסי ולדווח לה  ות"ת מנחה את הצוות המקצועי .3
 באם תחול חריגה מתכנית ההבראה או הרעה במצב הפיננסי של המוסד. ,מדי שנה

***** 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 בתחבורה הארכת פעילות מרכז מחקר לתחליפי דלקים .9

 

 :החלטה - 105"ו/תשע
בדבר הפעלת תכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש  7.2.2010הממשלה מיום  בהמשך להחלטת

העולמי בנפט בתחבורה, ובהמשך להמלצת ובקשת המנהלת לתחליפי דלקים להמשך תקצוב פעילות מרכז המחקר 

 :ות"ת מחליטה, 2011בינואר  26טת הממשלה מיום , ובהמשך להחל(INREP-1)להנעה אלקטרוכימית 

את מימון הארכת פעילות המרכז בשנת תשע"ז בכפוף להגשת חוות הדעת המדעית של הוועדה  לאשר .1

 :להלן ב -ו א בסעיפים כמפורט) Board(להלן:  –המדעית הבינלאומית של המרכז 

 דעת חוות"ז, תשע"ל שנה פתיחת עד"ת לות תעביר) Board( המרכז של הבינלאומית המדעית הוועדה. א

 "ו.תשע -"ב תשע השנים בין המרכז פעילות את המסכמת מדעית

) תעביר לות"ת חוות דעת באשר להצעת המחקר שהגיש Board( המרכז של הבינלאומית המדעית הוועדה. ב

 תשפ"א והמלצתה להמשך תמיכה תקציבית.  -המרכז לשנים תשע"ז 

 :דלעיל' א סעיף ביישום מותנה"א, תשפ -"ח תשע בשנים"ת ות ידי על המרכז מימון המשך .2

 תשע"ז תמנה ות"ת סוקר/ים לכל תקופת מימון הפעילות על ידה במרכז.  במהלך .א

 :הם/ים הסוקר תפקידי

i. את פעילותו המדעית של המרכז בחמש השנים הקודמות  להעריך(INREP1)  בהתבסס על חוות הדעת

 . Board -המדעית שהכין ה 

ii. על"ת לות ולהמליץתשפ"א, -"זתשע לשנים המרכז שהציע שנתית החמש המחקר תכנית את להעריך 

 "א).תשפ -(תשע"ח  נוספות שנים לארבע תקציבית תמיכה המשך

iii. להציע/ים לסוקר יתאפשר, בנוסף"ת. ות מימון תקופת במסגרת המרכז את מדעית וללוות להעריך 

 לבין"ת ות של המקצועי הצוות בין  בתיאום יתבצעו, הצורך במידת אשר, המרכז בתקצוב התאמות

 .המרכז של המדעי המנהל

 התקציבית התמיכה המשך על מליצוהלעיל, ובתנאי שהסוקר/ים  2בסעיף שיתקיימו כל התנאים  לאחר

 .        תשפ"א)-(תשע"ח נוספות שנים לארבע במרכז התקציבית התמיכה המשך את ותת מאשרת, במרכז

 הפריסה התקציבית המאושרת לתכנית, כולל מקורות המימון, במיליוני ש"ח:   להלן

3.  
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 המותנה, ח"ש מיליון 22.5 של לסך עד תסתכם א"תשפ-ז"תשע לשנים המרכז בתקציב ת"ות השתתפות .א
 .ח"ש מיליון 22.5 של לסך עד מ"רוה משרד של) 1:1 של ביחס( מקבילה בהשתתפות

 .השנתי התקציב אישור במסגרת"ת ות לאישור שנה מידי יובא העוקבת לשנה התקציב .ב

 בשיעור ישתתפו במרכז השותפים גבוהה להשכלה שהמוסדות בתנאי אהי לעיל כאמור בתקציב"ת ות השתתפות
 .הכולל מהתקציב 20%-מ יפחת שלא

***** 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 בדיון ובהצבעה יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, לא השתתפה
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

) מורשי חתימה על תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת; 1עדכון הסדר הרשאות חתימה: ( .10

 ) מורשי חתימה לביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה)2(

 

 החלטה: – 106תשע"ו/

 "ג/ות"תהמל תאגיד תקציב מינהל . מורשי חתימה של1: עדכון הסדר הרשאות חתימה 

 . מורשי החתימה לביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה)2                                   

 

 "ג/ות"תהמל תאגיד נהלימלתקציב  חתימה מורשי .1
 

 ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:

 :על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו   )א(
 שני מורשי חתימה מרשימה ב. - ₪ 250,000עד  )1(

 מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב. - ₪ 500,000ועד לסך  ₪ 250,000מסך  )2(
 שני מורשי חתימה מרשימה א. - ₪ 500,000מעל  )3(

 
שני מורשים  -תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות )ב(

 מרשימה ב'.
 

 
 
 
 
 
 

 
 איוש שמי ופרטי המורשים*:

 רשימה ב'                      רשימה א'                  
 ת.ז. שם  ת.ז. שם 
 036451557 מר יוני אבן טוב  1 51940591 פרופ' יפה זילברשץ 1
 014296420 גב' אליז דולב             2 037402500 מר גדי פרנק                    2
 038410403 גב' שירה נבון  3 032766099 גב' דנה אהרון                 3
 029384294 רו"ח  אביטל בלייוס    4 

                                 
___________ 

 חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'* בכל מקום בו קיימת זכות 
 ** מורשי חתימה לצורך גיבוי (לא בשגרה)

 רשימה ב'                           רשימה א'                
  ממונה תחום מינהל וכספים 1 יו"ר ות"ת  1

 ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת
    כספים בכירהמנהלת  2 מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2
  סמנכ"ל תקצוב** 3 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש 3

 חשבת בכירה** 4
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 יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל וסמנכ"ל למינהל - על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג )ג(

ומשאבי אנוש, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני 

 וכן יו"ר ות"ת. 

מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש  – ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד )ד(

ביצוע הזמנות רכש בשם שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על 

התאגיד, בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום 

ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום  ₪ 20,000בעיתונות, ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 

 מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש. 

ות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן בחובו כל מסמך/התחייב )ה(

 ייחתם ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל. - משמעות כספית כלשהי

 

 :(תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה) "תות תקציבביצוע  לצורךחתימה  מורשי .2
 הגדרות

 השנתי ותקציב הפיתוח של ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה. : התקציב הרגילתקציב

 : הרמה המפורטת ביותר של התקציב.תקנה

  : מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי ות"ת ומוטבים אחרים שאינם מוסדות להשכלה גבוהה, אשר מוטב

 ות"ת מעבירה אליהם כספים לצורך קידום מערכת ההשכלה הגבוהה, בהתאם להחלטות ות"ת.

 : ביצוע תקציב (העברת תשלום) של תקנה עבור מוטב ספציפי.וצאהה

 : טופס המופנה לחשבת הבכירה המהווה אישור לביצוע תקציב.זיכוי טופס

יתרת תקציב בשנה מסויימת שנוצרה לגביה התחייבות כלפי מוטב אשר תמומש בשנה/שנים  :עודף מחוייב

 העוקבת/עוקבים.

 כללי .א
 ות"ת הם הרשאה מקסימאלית להוציא או להתחייב.  סכומי התקציב המאושרים ע"י )א(

הגורם המבצע את התקציב המאושר לכל מוטב (באמצעות מתן זיכוי) הינו אגף התקצוב של ות"ת,  )ב(
 בהתאם לכללים לחלוקת התקציב בכל תקנה כפי שנקבעו ע"י ות"ת.

 

 :שינויים בתקציב ות"ת יובאו לות"ת בהתאם לכללים הבאים .ב

ויובא במסגרת עדכון לות"ת (אין צורך באישור בהצבעה) הכל  מנכ"ל מל"ג ויו"ר ות"תשינוי יאושר ע"י ה
 טרם ביצוע השינוי

שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת  ספציפיתוספת או הפחתה של תקציב  •

  .(ככלל שינוי טכני כגון עדכון מדדים וכד')

 קנה המקבילה בשנה העוקבת. העברת עודפים מחויבים המועברים מתקנה אחת לת •

שינוי בחלוקת התקציב בין מוטבים (כולל בלתי מוקצה), שאיננה  –העברה בין מוטבים בתקנה  •

 כרוכה בקביעת כללים חדשים לחלוקת התקציב בתקנה או בשינוי החלטת ות"ת המקורית בנושא. 
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בשנה ועד סך כולל של  לפעולה ₪מיליון  1עולה על   שאינההעברה בין תקנות קיימות במהלך השנה  •

והכל בהתאם להחלטות וכללי ות"ת בנושא  -מש"ח מהתקציב השנתי בסה"כ על פני השנה   10

 מכל מקום, חברי ות"ת יהיו רשאים לבקש דיון והחלטה בנושא.  . הספציפי
 

 הצבעה)בשינוי יובא לאישור ות"ת (

של תקציב שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (כגון  כלליתתוספת והפחתה  •

 החלטות ממשלה, עדכון מדדים וכד') לדוגמא: הפחתת תקציב המדינה.

כל יתר המקרים שאינם במסגרת עדכון לות"ת לרבות: החלטות הדורשות דיון עקרוני, העברת  •

תקנה, העברה בין תקנות קיימות  עודפים לא מחויבים משנה לשנה, פתיחת תקנה חדשה, ביטול

 לפעולה בשנה. ₪מיליון  1על   העולה

 

מורשי חתימה לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי, להקצאת כספים  .ג
 למוסדות להשכלה גבוהה, למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים

 

 רשימה ב'                           רשימה א'                
 סמנכ"ל תקצוב  1 יו"ר ות"ת  1

 ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת (ככל שקיים)

 חשבת בכירה 2 מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2

 

 איוש שמי ופרטי המורשים*:
 

 רשימה ב'                      רשימה א'                  
 ת.ז. שם  ת.ז. שם 

 038410403 גב' שירה נבון  1 51940591 פרופ' יפה זילברשץ 1

 029384294 רו"ח  אביטל בלייוס    2 037402500 מר גדי פרנק                    2

___________ 

 * בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'
    

 סדר העבודה יהיה כדלקמן:

ייחתמו ע"י שני מורשי -אחרים בקשות להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה או למוטבים .א
 החתימה ברשימה ב' דהיינו: הסמנכ"ל לתקצוב והחשבת הבכירה. 

 
 ייחתמו ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת והחשבת הבכירה.  - בקשות להקצאת כספים למנהל מל"ג/ות"ת .ב

בין ות"ת למשרדי ממשלה  -הסכמים/התחייבויות בנושאי תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה  .ג
הסכמים/התחייבויות בין ות"ת לבין צדדים שלישיים כגון: משרדי ממשלה וכו'  - ורשויות ציבוריות

 מבין סמנכ"ל לתקצוב, מנכ"ל, יו"ר ות"ת.  2יחתמו ע"י 
 

יחתמו לאחר שקיבלו את אישור מל"ג,  - על הסכמים בינלאומיים ומסמכי יישום בינלאומיים .ד
שניים מתוך השלושה הבאים: יו"ר ובמידה ונדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, 

 ות"ת, סיו"ר מל"ג ומנכ"ל מל"ג/ות"ת.
 

 * הסכמים/ חוזים יאושרו ע"י הלשכה המשפטית טרם חתימה. 
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 נוסח  
 מאושר
 

 תאגיד תקציב מינהל החלטה זו מבטלת ובאה במקום כל החלטה קודמת שקיבלה ות"ת לענין מורשי חתימה של

 ציב מערכת ההשכלה הגבוהה).מורשי החתימה לביצוע תקציב ות"ת (תק "ג/ות"תהמל

***** 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 אישור תוכניות חדשות .11

דיון חוזר בהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח  11.1
 קלינית ) בפסיכולוגיה.M.Aתוכנית לימודים לתואר שני (

 

 החלטה:- 107תשע"ו/

בבקשת המרכז האקדמי אור יהודה לפתוח תכנית לימודים לתואר דיון חוזר ות"ת קיימה  13.7.16בישיבתה ביום 
 שני בפסיכולוגיה קלינית. 

 הדעת חוות את וכן המשפטית הדעת חוות דיון בהם, ולאחר שרשמה בפניה אתהבנושא והמסמכים לאחר קבלת 
 התכנית, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג על מתן אישור פתיחת על ג"למל להמליץ מניעה אין לפיה, וסגל שכר אגף של

 שני לתואר הלימודים של תכנית יהודה באור אקדמיים ללימודים למרכז והרשמה פרסום, מותנה וזמני לפתיחה
)M.A (.קלינית, זאת בכפוף ולאחר עמידה בתנאים שיפורטו להלן: בפסיכולוגיה 
 

, ההכשרה במקומות הבריאות משרד הצביע עליו המחסור ולאור הסטודנטים בציבור פגיעה תגרם שלא כדי   א. 
להתמחות  להמשיך לקשיים ולאפשרותם בהתייחס הסטודנטים למול מלאה שקיפות להבטיח המוסד על

מקצועי של לאחר התואר, לרבות דרישות העיסוק לעניין זה (נוסח ההבהרה לסטודנטים יתואם עם הצוות ה
 מל"ג/ות"ת). 

של התכנית ייכנס לתוקף רק לאחר שהמוסד יעמוד בתנאים פרסום והרשמה פתיחה, אישור לבנוסף, ה  ב. 
 באמצעות ת"ות/ג"מל חשבות י"ע שנערכת המוסד התנהלות על לביקורת המפורטים בסעיף זה, זאת בהמשך

 ביום ת"בות שנדונו ליקויים תיקון אחר המעקב לממצאי לצורך הארכת הכרה במוסד, ובהמשך, חיצוני ח"רו
 אינו לפיה המוסד, 24.5.2016 מיום המוסד ובפרט לאור ולאחר קבלת תגובת, שהתקבלה וההחלטה 17.2.2016

 להשכלה כמוסד התקינה התנהלותו בהבטחת מרכזית חשיבות בעלי שהינם בחלק מהתנאים הזו בעת עומד
ועל מנת , בסטודנטים אפשרית פגיעה ומניעת והמנהלית האקדמית עצמאותו הבטחת לצורך ובפרט, גבוהה

 :2כבר עתה בהם עמידתו להבטיח
בהתאם  חוזה העסקת הנשיאנוסח  עמידת המוסד בדרישת ות"ת לגבי העסקת הנשיא ובפרט קבלת .1

 ). 24.5.2016(החוזה לא צורף לתשובת המרכז מיום  17.2.2016להחלטת ות"ת 
בעניין אי גביית שכר  22.3.2016ומל"ג אשר נקבעה בהחלטת המל"ג מיום עמידת המוסד בדרישת ות"ת  .2

 הלימוד מראש לשלוש שנים 
  .עמידת המוסד בהנחיה לאי העמדת משרד למר אבי ביתן בתוך מתחם המרכז .3

 

 המקצועי הצוות רצון לעיל לשביעות שפורטו בתנאים עמידתו הוכחת לצורך הנדרש את להמציא המוסד על .ג
 ג, כתנאי לכניסת האישור לתוקף"מל/ת"ות של

***** 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

                                                
 יתר הנושאים שעלו בדו"ח הביקורת ייבדקו במסגרת הדיונים להארכת ההכרה במרכז האקדמי אור יהודה 2 
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 נוסח  
 מאושר
 

) ללא תזה בעיצוב .M.Desהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ( 11.2

 הנדסה. עיצוב. אמנות.  -פנים מבנה וסביבה של שנקר 

 

 החלטה – 108תשע"ו/

לפתוח תכנית  שנקר בי"ס גבוה להנדסה, עיצוב ואמנותבבקשת  ת"ות דנה 13.7.2016 ביום בישיבתה .1
 .ללא תזה בעיצוב פנים מבנה וסביבה (M.Des)לתואר שני לימודים 

 
אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום  .2

יחד עם זאת  .ללא תזה בעיצוב פנים מבנה וסביבה (M.Des)הלימודים לתואר שני ית  סטודנטים לתכנ
 סטודנטים במחזור. 30ממליצה ות"ת כי פתיחת התוכנית בפועל תהיה בכפוף לעמידה במינימום של 

 עם התיקון כפי שציון לעילהתקיימה הצבעה 
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

) ללא תזה .M.Scאביב להעניק תואר שני (-בקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל 11.3

 הסמכה זמנית ראשונה -בהנדסה וניהול מערכות תשתית 

 

 החלטה: – 109תשע"ו/
 
 

 תואר שנילהעניק  דנה ות"ת בבקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב 13.7.16בישיבתה ביום  .1

).(M.Sc  ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית. אין מניעה מבחינה תקציבית, תכנונית והעסקת הסגל
 תואר שנילהעניק  ,התכנית להמליץ למל"ג להסמיך את אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

).(M.Sc  וכן לסטודנטים  ,לומדים כיום בתכניתהללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית, לסטודנטים
 אשר יחלו את לימודיהם בשנות הלימוד תשע"ז ותשע"ח. 

 

בהנדסה וניהול  M.Sc).(התוכנית לתואר שני לבחון לעומק את האפשרות לאיחוד למל"ג ות"ת ממליצה  .2

המתקיימת  שירותללא תזה בהנדסה וניהול מערכות  M.Sc).( עם התכנית לתואר שני תשתיתמערכות 
 התמחויות. מסלולי י נבמכללה, כך שלמעשה תפעל תכנית אחת עם ש

 התקיימה הצבעה
 5 - בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים  11.4

 דו"ח הוועדה -) בתזונה .B.Scלתואר ראשון (

 החלטה: – 110תשע"ו/

המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון דנה ות"ת בבקשת  13.7.16ביום . 1. א

 )B.Sc. בתזונה ( 
מתן אישור פרסום והרשמה למכללה . אין מניעה מן ההיבט התקציבי ותנאי העסקת הסגל להמליץ למל"ג לאשר 2

 ) בתזונה. .B.Scתוכנית לימודים לתואר ראשון (האקדמית אשקלון לפתוח 

           YZ



 נוסח  
 מאושר
 

, אשר במסגרתו הצביע משרד הבריאות 19.6.2016מיום  לאור סיכום הדיון עם משרד הבריאות. יחד עם זאת ו3

הכשרה מעשית וכי הכשרה על כי קיים מחסור חמור במקומות וכי אין מחסור בתזונאים ברמה הלאומית, 

 , ייקבע כלהלן: א להתארכות תורי ההמתנה להכשרה מעשיתסטודנטים לתזונה תבינוספת של 

 סטודנטים למחזור.  25-תוגבל מכסת התלמידים ל 3.1

 למקומות מעבר לבוגריה מעשית הכשרה מקומות על להצביע האחריות תוטל אשקלון מכללת על 3.2

 הכשרה מקומות לממן מבלי וזאת, הלאומית ברמה הקליניים מהשדות חלק יהוו אשר, הקיימים

 .השונים המוסדות בוגרי בין שוויון אי יצירת תוך הציבורית במערכת לבוגריה
 יהיה עליהם האקדמי התואר בגמר כי להם שידוע כך על הסטודנטים את להחתים אשקלון מכללת על 3.3

 .מעשית (נוסח ההצהרה יאושר ע"י הצוות המקצועי) הכשרה לביצוע ההמתנה בתור להמתין
אשקלון להעביר התחייבות כי היא מודעת לכך שהתכנית אינה מאוזנת לאור מגבלת מכסת על מכללת  3.4

הסטודנטים לתכנית וכי הדבר לא יהווה דרישה להגדלת מספר הסטודנטים מעבר למכסה לתכנית 

 שאושרה על ידי ות"ת ומל"ג או לכל דרישה אחרת.
************************* 

            המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר בקשת ב ת"ות דנה 13.07.16 ביום בישיבתה. 1 .ב

 .) בתזונה.B.Scראשון (

, במסגרתו הצביע משרד הבריאות כי אין 19.6.2016לאור סיכום הדיון עם משרד הבריאות בנושא, מיום . 2

וכי הכשרה נוספת של הכשרה מעשית מחסור בתזונאים ברמה הלאומית וכי קיים מחסור חמור במקומות 

סטודנטים לתזונה תביא להתארכות תורי ההמתנה להכשרה מעשית, מבקשת ות"ת מהצוות המקצועי 

להביא בפניה את המידע הנדרש לצורך בחינת בקשת משרד הבריאות להקפאת מספר הסטודנטים בתכניות 

ו על סך הסטודנטים הקיימות בכלל סוגי המוסדות האקדמיים המקיימים תכניות בתזונה כך שלא יעל

סטודנטים ואת האפשרות שלא לאשר תכניות לימודים חדשות  220 -כ -למחזור הקיימים במוסדות כיום

 נוספות בתזונה.
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 אסתי יעקברשמה: 
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