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) 995( 10מס' ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב החלטות מ

  8.5.2013תשע"ג,  ביום  כ"ח באייר  שהתקיימה בירושלים
  29.5.13 - נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב

  :נכחו

             : חברי ות"ת

      יו"ר ות"ת - פרופ' מנואל טרכטנברג 
        פרופ' שמעון ינקלביץ
  פרופ' משה מנדלבאום
  מר שמואל סלאבין 
  פרופ' פייסל עזאיזה
      חובב פרופ' מלכה רפפורט

  
  :מינהל ות"ת

  מנכ"לית -ד"ר אביטל שטיין 
  נים אקדמיים ומזכיר מל"ג יסמנכ"ל לעני –גב' ריקי מנדלצווייג 

  סמנכ"ל לתקצוב  -מר גדי פרנק 
  סמנכ"ל לתכנון ומדיניות -גב' מרב שביב 
  סמנכ"ל להבטחת איכות  -גב' מיכל נוימן 
  היועצת המשפטית  -כספא -עו"ד יעל טור

  ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב -ד"ר ליאת מעוז 
 סגנית ראש אגף תקציבים -גב' שירה נבון 

  וממונה בכירה על תחום חשבות ובקרהחשבת  - רו"ח אביטל בלייווס 
  מרכזת מינהלית בכירה לות"ת -גב' אסתי יעקב 
  רושמת פרוטוקולים -גב' יעל עטיה 
  עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת -גב' נטע שדה 

  נציג הלשכה המשפטית -עו"ד נדב שמיר 

  
  :השתתפו בנושאים מסוימים

  ממונה תחום סגל ושכר  - גב' דנה אהרן 
  ונה בכיר בתחומים: מדעים, מדעי הרפואה, מדעי הרוח ומשפטיםממ - מר מרק אסרף 

 ממונה בכירה בתחום הנדסה וחינוך -שאול - ד"ר ורדה בן
  תקציביות-ממונה בכירה בתחום מכללות חוץ -גב' חנה גור 
  ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר -מר אמיר גת 
  ממונה תחום תקצוב מכללות -שבתאי -מר יניב כהן

ממונה בכירה בתחומים: מדעי החברה, עסקים ומדעי הניהול ורישוי שלוחות  - גב' סיגל מורדוך 
  חו"ל

  ממונה תחום תכנון כלכלי - מר ארי סטון 
  רכזת פניות ציבור -גב' מיכל פרי 
  תחום תכנון ומידע -ממונה בכירה  -גב' חוה קליין 

  מרכזת בכירה בתחום מכללות להוראה - גב' בתיה הקלמן 
 מרכז בתחום תקצוב מכללות -מר אריאל חנוכה 

  מרכזת בתחום פרויקטים מיוחדים -גב' נועה טל 
 מרכזת בכירה בתחום מכללות להוראה - גב' אפרת שגיא 

***  

Planning & Budgeting Committee |    בתקצולו לתכנו� ועדהוה      

 נוסח
 מאושר

           M.T



 

 

2 ד|   ו מ ע  

 

2

   :סדר היום
  מידע   .1

  יו"ר ות"ת הודעות  1.1

  פגישת עבודה ראשונה עם שר החינוך  1.2

   ות"תהארכת כהונתם של חברי   1.3

   2.5.2013שהתקיים ביום  ,דיווח על כנס ההשכלה הגבוהה השלישי  1.4

  שלב ב' -השקת מרכזי מצוינות חדשים   1.5

  חתימת ההסכם עם החברה למסחור ידע  1.6

  דו"ח הוועדה להסבת בוגרי תארים אקדמיים לתואר "בוגר בסיעוד"  1.7

  על ההשכלה הגבוהה בישראל "המקור"תוכנית  -10תחקיר ערוץ   1.8

  בממשלהאישור תקציב המדינה   1.9

מסמך  – 17.4.2013) מיום 994( 9  פרה מסתאישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיב  .2

  3336מס' 

 – 17.4.2013) מיום 34( 5 הוועדה של ות"ת מישיבתה מספר-אישור החלטות תת  .3

  3337מסמך מס' 

  3338מסמך מס'  – ביקורת המשותפת לות"ת ולמל"גההרכב ועדת  עדכון  .4

מסמך  – השלכות תכנוניות ותקציביות על לימודי האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה  .5

  3339מס' 

  3340מסמך מס'  – דיון ראשוני בנושא: קריטריונים להקמת מוסד להשכלה גבוהה  .6

  המשך דיון - מעבר המכללות להוראה לאחריות ות"ת  .7

****  

  מידע   .1

  יו"ר ות"ת הודעות  1.1

תנחומים למשפחתו של צביקה רובינשטיין ז"ל, שהיה אנו שולחים בשם ות"ת,  •

  צער עמוק על פטירתו. ומביעים מנכ"ל מיג"ל, 

מל"ג/ות"ת, מר שרון אחדות, על  תנחומים לדובראנו שולחים   בשם ות"ת, •

  פטירת אביו.

  

  פגישת עבודה ראשונה עם שר החינוך  1.2

"כ הרב שי היו"ר ות"ת דיווח כי הוחל בפגישות עבודה עם שר החינוך החדש, ח

  .  על רבדיה השוניםמערכת ההשכלה הגבוהה השר הוצגה פירון.  בפני 
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   הארכת כהונתם של חברי ות"ת  1.3

  בות"תפרופ' פייסל עזאיזה כהונת  1.3.1

אושרה ), 30.4.2013יו"ר ות"ת דיווח כי בישיבת מל"ג שהתקיימה בשבוע שעבר (

  . 27.4.2015 עד לתאריך פרופ' פייסל עזאיזהתקופה כהונה נוספת בת שלוש שנים ל

  בות"ת פרופ' מלכה רפפורט חובבכהונת  1.3.2

), אושרה 30.4.2013יו"ר ות"ת דיווח כי בישיבת מל"ג שהתקיימה בשבוע שעבר (

עד לתאריך תקופה כהונה נוספת בת שלוש שנים לפרופ' מלכה רפפורט חובב  

22.3.2015 .  

  

  2.5.2013שהתקיים ביום  ,דיווח על כנס ההשכלה הגבוהה השלישי  1.4

הציבורי.  שיח מרכז הבאת ההשכלה הגבוהה  שם שחבר ביקש לברך על הכנס,  •

לגבי הכנס הבא קשיים של המערכת, יחד עם ההצלחות.  ציג את החשוב לה

  למרכזי המצוינות.נרחב יותר לתת מקום  מציע

שעל  הצגת הנושאיםבבעצם קיומו, והיא חבר הדגיש כי חשיבותו של הכנס  •

 .הפרק עבור המערכת

גב' מיכל נוימן, מר  :הכנסהאחראי על ארגון יו"ר ות"ת הודה למנכ"לית ולצוות  •

 שרון אחדות וגב' מיכל פרי.

  

  שלב ב' -השקת מרכזי מצוינות חדשים   1.5

  עניין שלב ב' של השקת מרכזי המצויינות.בחברי ות"ת קיבלו דיווח 

  

  חתימת ההסכם עם החברה למסחור ידע  1.6

יו"ר ות"ת חברי ות"ת קיבלו דיווח בעניין חתימת ההסכם עם החברה למסחור ידע. 

  תוך שלושה חודשים.ב  ידיווח ראשונלות"ת ביקש שיימסר 

  

  דו"ח הוועדה להסבת בוגרי תארים אקדמיים, לתואר "בוגר בסיעוד"  1.7

בעניין הקמת ועדה לבדיקת תכניות מהסמנכ"ל לתקצוב חברי ות"ת קיבלו דיווח 

  הסבה לסיעוד עבור אחיות מוסמכות. 

  

  על ההשכלה הגבוהה בישראל "המקור", תוכנית 10תחקיר ערוץ   1.8

  חברי ות"ת קיבלו דיווח בעניין תכנית "המקור" בנושא ההשכלה הגבוהה. 

  .יו"ר ות"ת הודה לצוות שטיפל בנושא וציין כי ההתמודדות היא מקצועית ועניינית

  

  

  בממשלה אישור תקציב המדינה  1.9

  חברי ות"ת קיבלו דיווח בעניין אישור תקציב המדינה בממשלה. 
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מיום  9) 994אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מספר (  .2

17.4.2013  

 מס' הסמנכ"ל לתקצוב הודיע כי יש לתקן את ההחלטה בנושא מלגות ות"ת (החלטה
 לאישור בישיבת ות"ת הקרובה. יובא נוסח ההחלטה ) ולכן 52ע"ג/

  תוצאות הצבעה
  פה אחד –בעד  6

  
  
  

  17.4.2013) מיום 34( 5 הוועדה של ות"ת מישיבתה מספר-אישור החלטות תת  .3

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה    3.1
מסמך מס'  – אביב- בהנדסה וניהול מערכות של אפקה המכללה להנדסה בתל

3226.  

 

  :החלטה - 65ע"ג/

  ות"ת מאמצת את החלטת תת הועדה כדלקמן:

אביב, לפתוח -ות"ת ממליצה לאשר את בקשת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל

ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות שירות,  .M.Scתוכנית לימודים לקראת תואר שני 

  בהתאם לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר והעסקה ואגף התקציבים.

  תוצאות הצבעה
  פה אחד –בעד  5

  

  

  .2338מסמך מס'  – ביקורת המשותפת לות"ת ולמל"גהעדכון הרכב ועדת   .4

  החלטה - 75ע"ג/

אנדורן, ובהמשך להחלטת ות"ת גב' יעל הנציגת ציבור כעם סיום כהונתה של חברת ות"ת 

מחליטה ות"ת לאשר את מינויו של מר שמואל סלבין חבר  2977ולמסמך מס'  1תשע"א/

  .כיו"ר ועדת הביקורת בתוקף תפקידו -ות"ת המכהן כנציג ציבור  בות"ת 

  

  הרכב הוועדה *:

  יו"ר הוועדה –מר שמואל סלבין, חבר ות"ת 

  הוועדהחבר  –פרופ' פייסל עזאיזה, חבר ות"ת 

  חבר הוועדה –פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג 

  מרכזת הוועדה –רו"ח אביטל בלייוס, חשבת מל"ג/ות"ת 

  (*) חברי הוועדה ממונים בתוקף תפקידם בות"ת/מל"ג.

  

  יובא לאישור ות"ת באחת מישיבותיה הקרובות. תקנון הוועדה

  ההחלטה תועבר לאישור המל"ג.

  תוצאות הצבעה
  פה אחד –בעד  5
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  ות"ת מר שמואל סלאבין לא השתתף בדיון ובהצבעה חבר
  

השלכות תכנוניות ותקציביות על לימודי האנגלית במוסדות .   5

  להשכלה גבוהה

  

  החלטה: – 58ע"ג/

  

את המשמעויות של אימוץ מתכונת לימודי השפה האנגלית  להביא לידיעת המל"ג  )א(

במוסדות להשכלה גבוהה כפי שהוצגה בהמלצות הוועדות בראשותם של פרופ' בתיה 

לאופר ופרופ' משה מאור לבחינת לימודי האנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה 

משקית גבוהה, בהיבט התכנוני והתקציבי. מניתוח הנתונים ניתן להעריך כי העלות ה

(זאת מבלי להתחשב ₪ מיליוני  5.7-11.7-של יישום ההמלצות מסתכמת בטווח של כ

בסטנדרט שנקבע לגבי מס' סטודנטים בכיתה). מדובר בעלות שרובה בגין 

הסטודנטים במכללות לא מתוקצבות, לפיכך יש להניח כי מרבית העלות האמורה 

יבות הנדרשת מהמוסדות תושת על סטודנטים אלה. בהתאם להמלצות הוועדה, המחו

היא בתהליך הלימוד, ולא בתוצאה סופית (אין מבחן סופי אחיד לכל המוסדות). 

לפיכך אנו מעריכים שהפגיעה בנגישות לתואר ראשון בגין יישום ההמלצות לא תהיה 

גבוהה, אם כי היא יכולה להביא לגרירה והארכה של משך הלימודים. מנגד אין 

 ערובה להצלחת התהליך.

 

- לפיה יקבע "תו -הביא לשיקולה של המל"ג את האפשרות שעלתה במסגרת הדיון ל  )ב(

תקן" זה יקנה פטור מהצורך -תקן" אשר יעיד על רמת האנגלית של בוגרי המוסד. "תו

בלימודי השלמה של השפה האנגלית במעבר בין מוסדות, בקבלה לתואר שני או בכל 

ת, ובכך תתאפשר למעשה "הכרה תואר ראשון נוסף בכל מוסד אשר אימץ את התוכני

הדדית" בין המוסדות שאימצו את תו התקן. באופן זה מתכונת לימודי השפה 

ונתונים  וולונטרייםהאנגלית, תנאי הסף ורמות הפטור, כפי שמומלצים ע"י המל"ג יהיו 

לשיקול דעתם של המוסדות, אך מוסד שייבחר לאמץ את התוכנית יחוייב לבצע מבחן 

התקן יבטיח, מחד, -גלית שתקבע המל"ג (כדוגמת מבחן אמי"ר). תופטור אחיד באנ

את רמת הידע הנדרש באנגלית בסיום התואר לסטודנטים הלומדים במוסדות שאימצו 

אותו, ומנגד, יאפשר למוסדות גמישות רבה יותר בתהליך ההכשרה. באופן זה לא 

ת להשכלה תוטל עלות מחויבת בהיקף המוערך לעיל, ואפשרות הפגיעה בנגישו

גבוהה תהיה רק במוסדות שייבחרו לאמץ את תו התקן ולהקשיח את הדרישות 

מהסטודנטים לעומת המצב הקיים. מוסד אשר ייבחר שלא לאמץ את המלצות המל"ג 

יהיה מחויב לידע את הסטודנטים שלו בכך שיתכן כי לימודיהם באנגלית לא יוכרו ע"י 

 הפטור באופן עצמאי.המוסדות האחרים, אלא אם ייעשו את מבחן 

* * * * *  

  תוצאות הצבעה

  פה אחד –בעד  – 6
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מסמך מס'  – דיון ראשוני בנושא: קריטריונים להקמת מוסד להשכלה גבוהה  .6

3340  

  סיכום:

חברי ות"ת ברכו על העבודה לקביעת הקריטריונים ותנאי הסף לפתיחת מוסד  .1

 להשכלה גבוהה. 

 הערותיהם בכתב לאגף האקדמי. חברי ות"ת יעבירו את .2

  תקיים ות"ת באחת מישיבותיה הקרובות דיון בנושא.  - לאחר עיבוד הערות חברי ות"ת  .3

   

  

  המשך דיון -מעבר המכללות להוראה לאחריות ות"ת   .7

 סיכום

התייחסות להערות ותכלול את בישיבת ות"ת הקרובה תועבר הצעת החלטה בנושא 

  השונות שעלו בדיון.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אסתי יעקברשמה: 
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