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 שנתית הבאה-מדיניות והתוכנית הרב -יה החרדית יהרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוס .3
 
למנהלים במרכז  .B.Aתקציבית -בעניין סגירת התוכנית החוץ 22.2.2017עדכון החלטת ות"ת מיום  .4

 האקדמי רופין
 
 חדשות: תוכניות לימודפתיחת  .5

) .B.A./B.Scהאוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (בקשת  5.1
 באינטרנט וחברה

) בלימודי .B.Aבקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ( 5.2
 עבודה

 ש) בניהול משאבי אנו.B.Aאילן לפתוח תוכנית לתואר ראשון (-בקשת אוניברסיטת בר 5.3
 

* * * * * * * * * * 

 

 פעימה ראשונה - טק-הייקידום התוכנית להגדלת מספרי הסטודנטים בתחום ה .2

 

 טק-קול קורא לאוניברסיטאות להגדלת מספרי הסטודנטים בתחומי ההיי 2.1
 

 החלטה  – 62תשע"ז/ 

ומחליטה   טק-ההייקול קורא לאוניברסיטאות להגדלת מספרי הסטודנטים בתחומי בדנה ות"ת  5.4.17ביום 

המפורטים לעיל ומובאים  להאריך את התכנית הקיימת לאוניברסיטאות לשנה נוספת (תשע"ח) בשינויים קלים

. במהלך השנה יופקו לקחים מהתכנית הקיימת ולאור הערות המוסדות והתכניות א' 4048מסמך מס' בקול קורא 

 שינויים להמשך.הבשו יבחנו יגוש

 תוצאות הבעה:
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 קול קורא לפיתוח פיזי במוסדות להשכלה גבוהה  2.2

 החלטה  – 63תשע"ז/ 

להגדלת מספרי הסטודנטים  במטרה קול קורא לפיתוח פיזי במוסדות להשכלה גבוההבדנה ות"ת  5.4.17ביום 

 ומחליטה   טק-בתחומי ההיי

המפורטים לעיל  לאוניברסיטאות לשנה נוספת (תשע"ח) בשינויים קלים להאריך את התכנית הקיימת .1

. במהלך השנה יופקו לקחים מהתכנית הקיימת ולאור הערות א' 4048ומובאים בקול קורא מסמך מס' 

 המוסדות והתכניות שגיבשו יבחנו שינויים להמשך.
 

לאשר  את דירוג הפרויקטים כמפורט בטבלה הקצאה למוסדות במסגרת התכנית התחרותית וכן  לאשר  .2

 המצורפת למסמך זה (נספח א') וכן לאשר את שינוי הנקודות להלן בקול קורא: 

על מנת לאפשר למספר מוסדות להגשים את היעד של הגדלת סטודנטים וסגל להייטק מוצע  .א
 כלהלן:

פרויקטים  מלש"ח כך שתתאפשר תמיכה בשבעה 14להגביל את תמיכת ות"ת בפרויקטים עד  )1(
 למטרה זו. 

שכבר  ₪מיליון  20-נוספים מעבר ל ₪מיליון  15-להגדיל את התמיכה בתכנית התחרותית ב )2(
תשפ"ב. בכך הנתח התקציבי שיעמוד -אושרו ויילקחו מתוך תקציב פיתוח פיסי לשנים תשע"ז

 . ₪מיליון  75לרשות פעימה זו הינו בסך של 
 

זון תקציבי יוכלו להיבנות באופן מודולרי זאת בכפוף פרויקטי הבינוי שאינם עומדים בתנאי אי .ב

להצגת תכנית מודולרית מגובשת שתעמוד בתנאי איזון תקציבי, לרבות גיוס מקורות מימון 

 משלימים לטובת הפרויקט. 

א'. מודגש בזאת כי  חות"ת מאשרת עקרונית את ההקצאה למוסדות בהתאם לדירוג כמפורט בנספ .ג

התקציב מותנה באישור פרטני של כל פרוייקט על ידי ות"ת תוך כשישה חודשים (התנה זאת לא 

 תחול על פרוייקטים שאושרו כבר בות"ת). 

ות"ת מאשרת עקרונית את ההקצאה למוסדות שקיבלו תמיכה במסגרת הקול קורא כמפורט  .ד

 בטבלה ובפוף לתנאים הנלווים. 

 בעה:צתוצאות ה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 טק-קמפיין להעלאת המודעות ללימודי מקצועות ההיי       2.3
 החלטה: - 64תשע"ז/

אלף שקלים לביצוע קמפיין פרסומי שיסייע בידי המוסדות להעלאת המודעות  200ות"ת מחליטה להקצות סך של 

 ע המועמדים לתחומי ההייטק, בדגש על אוכלוסיות יעודיות.ללימודי מקצועות ההי טק והגדלת היצ

 תוצאות הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 תוספת מכסות סטודנטים בטכניון 2.4

 החלטה: - 65תשע"ז/

 הטיהחל 96תשע"ה/בהחלטה (מסגרת אישור התקציב לתשע"ו, בדנה ות"ת  29.7.15 -בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

גידול סטודנטים).  510(תוספת של  סטודנטים 13,000-ל טכניוןמכסת הסטודנטים המתוקצבים ב "הגדלת :ות"ת על

זה איננו אפקטיבי בתשע"ו, אך הוא נדרש עקב התקרבות הטכניון למכסה המתוקצבת וכדי לאפשר לטכניון קבלת 

 "לך תשע"ו.ת לגבי גיוסי סטודנטים שיתבצעו במהוהחלטות מושכל

) מכסות 13,400 מכסות (סה"כ  400של נוספת בגובה תוספת לאשר הגדלה   5.4.17מחליטה ות"ת ביום בהמשך לכך, 

 תשע"ח.בקליטת סטודנטים קראת להיערך ל טכניון שתאפשר ל

* * * * * 
 תוצאות הצבעה

 בעד 5
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 בהצבעהחבר ות"ת פרופ' ישעיהו טלמון לא השתתף 
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 
 

שנתית -מדיניות והתוכנית הרב -יה החרדית יהרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוס .3
 הבאה

 

 החלטה: – 66תשע"ז/

הנגישות של  תשפ"ב בנושא הרחבת-"ת במדיניות לתוכנית הרב שנתית תשע"זדנה ות 4.5.17בישיבתה ביום 

ולאחר שקבלה סקירה מפורטת על תהליך  4049כפי שמוצגת במסמך מס' ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, 

 גיבוש המדיניות, על המלצות המדיניות ועל הדיון הראשוני שהתקיים בישיבת המל"ג בנושא.

 

תשפ"ב בנושא הרחבת הנגישות -ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את המדיניות לתוכנית הרב שנתית תש"ז

  * .4049סייה החרדית, כפי שהוצגה ופורטה במסמך מס' של ההשכלה הגבוהה לאוכלו

 המשפטים משרד הערות להטמעת * בכפוף

* * * * * 
 התקיימה הצבעה על אימוץ המדיניות

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 

 .B.Aתקציבית -בעניין סגירת התוכנית החוץ 22.2.2017עדכון החלטת ות"ת מיום  .4

 למנהלים במרכז האקדמי רופין

 החלטה: – 67תשע"ז/

תקציביות ותכניות -בנושא "המלצות דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ 1307/12לאור החלטת מל"ג 

ההשלכות של סגירת התכנית על  לאחר בחינה מקיפה שלהייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים" ו

ולאור חוות הדעת של הצוות המקצועי בות"ת ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  4030מך תקציב המוסד כמפורט במס

 כי התכנית תיסגר במתווה הדרגתי המפורט להלן :  מחליטה ות"ת  22.2.17-ה
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תוגבל קליטת הסטודנטים הנקלטים לשנה א' בתכנית על פני שלוש שנים כך ששנה"ל תש"פ תהיה השנה  .1

האחרונה לקליטת סטודנטים לשנה א', ושנה"ל תשפ"ב תהיה השנה האחרונה להפעלת התכנית. במידה 

ה ממודל והמוסד יחרוג מהמגבלה שנקבעה עבור היקף הלומדים לשנה א', יופחת היקף זהה של סטודנטים אל

 התקצוב של המוסד (בדומה למודל שנקבע עבור מוסדות החורגים ממתווה היציאה לעצמאות אקדמית). 
 

 

מוצג להלן הגבלת מספרי הסטודנטים בתכנית לרישום בשנה א' והערכה לסך היקף הלומדים בתכנית (יבחן  .2

 לפי נתוני למ"ס):

 

 

 

 

 

 הערכה למצב הקיים (עדיין אין נתון רשמי נכון להיום) *
 
 
 

המוסד יוכל  .שנתית-מכסות נוספות מעבר להקצאת המכסות שתיקבע במסגרת התכנית הרב 250יוקצו למוסד  .3

)  עבור הגידול בתכנית המתוקצבת למנהל 125להפנות לשיקול דעתו לכל היותר מחצית מהיקף המכסות  (

 . למקצועות המועדפים במשקעסקים (בכל המסלולים) ויתרתן יופנו לעידוד גידול תכניות הלימוד במוסד 
ס ובאם יתעורר הצורך תוקדם תוספת המכסות תחל בתקציב תשע"ט באופן הדרגתי. עם קבלת נתוני הלמ"

 הפעימה הראשונה של תוספת המכסות לתקציב תשע"ח.

 

ות"ת לקיום תכניות -המוסד יוכל להגיש מסלול ערב ללימודים לתואר ראשון במנהל עסקים לפי נהלי מל"ג .4

 סטודנטים למחזור 60-לימודים בזמן חלקי. במידה ויאושר, יוכל מסלול הערב להיפתח בשנה"ל תש"פ ועד ל

בהפעלה מלאה). במידה והמוסד יבקש לפתוח את מסלול הערב לפני שנה"ל תש"פ, תותאם במקביל  180(

 ההגבלה עבור קליטת שנה א' והקצאת המכסות.
 

, המוסד יעביר לצוות המקצועי בות"ת תכנית עבודה מפורטת לצמצום מדורג של הסגל 2017עד לחודש יולי  .5

 החוץ תקציבית. האקדמי והמנהלי המועסק במסגרת התכנית
 

מליאת ות"ת מבקשת לקבל עדכונים מהצוות המקצועי לגבי יישום המתווה והתכנסות ליישום החלטת מל"ג  .6

 בנושא דו"ח ועדת גרונאו. 1307/12
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 

 

 

מספר 
 סטודנטים

 תשפ"ד תשפ"ג תשפ"ב תשפ"א תש"פ תשע"ט תשע"ח *תשע"ז

 0 0 0 0 180 180 180 210 שנה א'
סה"כ 

סטודנטים 
בתכנית 
 (הערכה)

700 640 570 540 360 180 0 0 
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 אישור תוכניות לימוד .5

 ) באינטרנט וחברה.B.A./B.Scהאוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (בקשת  5.1

 החלטה: - 68תשע"ז/
 ראשוןלפתוח תכניות לימודים לתואר   האוניברסיטה העברית בבקשת ת"דנה ות 5.4.17 ביום בישיבתה .1

)B.A./B.Sc.מל"ג -שנתית של ות"ת-, וזאת על רקע אחת ממטרות התכנית הרב) באינטרנט וחברה

 הכוללת הגדלה של היקף ההכשרה האקדמית לתואר ראשון במקצועות ההיי טק. 

 

להמליץ למל"ג לאשר לאוניברסיטה  הסגל בתכנית התקציביים ותנאי העסקת ההיבטים מן אין מניעה .2

   .) באינטרנט וחברה.B.A./B.Sc( העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון 
 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 ) בלימודי עבודה.B.Aבקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ( 5.2

 החלטה - 69תשע"ז/
) .B.Aהאוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ( בבקשת תדנה ות" 5.4.17 ביום בישיבתה

"ג למל להמליץ בתכנית הסגל העסקת ותנאי התקציביים ההיבטים מן מניעה איןוהחליטה כי  בלימודי עבודה

 .) בלימודי עבודה.B.Aלתואר ראשון ( לימודים לתכנית והרשמה פרסום לאשר
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 5 -בעד 

 מתנגדים ואין נמנעיםאין 
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 ) בניהול משאבי אנוש.B.Aאילן לפתוח תוכנית לתואר ראשון (-בקשת אוניברסיטת בר 5.3

 החלטה: – 70תשע"ז/

 (.B.A)אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  בבקשת"ת ות דנה 5.4.2017 ביום בישיבתה

מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ  אין:  והחליטה כי בניהול משאבי אנוש

 למל"ג על אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית. 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

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

 

 

 אסתי יעקברשמה: 

           YZ


