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ג"המלטרם הקמת : רקע 
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שיבטיחמיוחדמעמדגבוההלהשכלהלמוסדותלהעניקהצורך
להקצאתוהסדריםהמוסדותביןהתיאוםאת,האקדמיהחופשאת

ציבוריתכספיתתמיכה

שינויים בצרכים ובתפיסה עם הקמת המדינה  

רווחהמדינתשלמעורבותה
חינוךשירותיבאספקתמודרנית
גברהלציבורוהשכלה

התגברהמדעיםהתפתחותעם
בהכשרההציבוריהאינטרס
גבוההמקצועית

פקודת החינוך המנדטורית

שלפעילותםעלמסוימותפיקוחסמכויותהחינוךלשרהעניקה
גבוההלהשכלההמוסדות



ג"המלתכלית הקמת : רקע 
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:  הממשלה-מצד אחד 

להכתיב ולהשפיע על  
דרכי פעולה וכווני  

מחקר של המוסדות  
להשכלה גבוהה

: כים "ח' קב-צד שני  
התערבות המדינה 
וניתוב ההשכלה  

הגבוהה יפגעו במחקר  
ובהוראה אקדמיים

חוק המועצה  
,  להשכלה גבוהה

:  1958-ח"התשי

שמירה על  . 1
.החופש האקדמי

שלילת  , במקביל. 2
סמכות המועצה  
ביחס לתקציבי  

המוסדות



ומינויהרכב:גבוההלהשכלההמועצה
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ר המועצה  "יו
-שר החינוך-

ר "סגן יו
המועצה

חברים  18-24

נוספים

בעלי מעמד  2/3
בשדה ההשכלה  

הגבוהה

לפי המלצת שר  
החינוך לאחר 
התייעצות עם 

המוסדות  
המוכרים  

להשכלה גבוהה

נציגי 2
/  התאחדות
ארגון 

הסטודנטים

חברי  
המועצה  

מוצעים  
לנשיא  

המדינה  

י  "ע
.הממשלה

מתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה

5
ם

שני



סמכויות:גבוההלהשכלההמועצה
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ולקיומו של מוסד להשכלה גבוהה  לפתיחתו מתן היתר •

במוסד כמוסד להשכלה גבוהההענקת הכרה•

פלוני תואר מוכרתואר אקדמי בהכרה •

להעניק תארים אקדמיים  מוסד מוכר להשכלה גבוהה הסמכת•
מוכרים

לפי כללי –הסמכה / היתר והכרה
ג"המל

המוכריםהמוסדותשלושכלולםהרחבתם,לביסוסםהצעות•

המוסדותביןפעולהלשיתוףהצעות•

המדעירהמחקלקידוםהצעות•

נוספיםגבוההלהשכלהמוסדותשלהקמתםלהצעות•

בהתאם,המוכריםהמוסדותבתקציביהמדינהלהשתתפותהצעות•
ת"ותידיעלשנקבעולתקצובמידהלאמות

תכנון



המשךסמכויות:גבוההלהשכלההמועצה
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פיקוח על הענקת תארים•
מתנאיתנאיבולהתקייםחדלאוהפרהמוסד(1)הכרהביטול-ג"המלכללי•

(2)ההכרה מכוחשניתנהלהחלטהבניגודאוהחוקלהוראותבניגודפעלהמוסד..
;בישראלאקדמימוסדהולמיםשאינםסדריםאיבמוסד(3)..החוק המוסד(4)

מינהליתאואקדמיתמבחינהתקינהפעילותלקייםמסוגלאינו

סנקציותלהטלתמאפשרות,וחומרומקל,למוסדשניתנהההכרהלביטולעילה•
יותרקלות

פיקוח

ל"של מוסדות להשכלה גבוהה מחורישוי שלוחות •
ל"שלוחות חו

שימוש בכינויים מוגניםאישור •
כינויי מוגן

סיוע סטודנטיםקיום מערך •
סיוע לסטודנטים

ש"ג יו"י מל"שהוכר עהכרה בתואר של מוסד •
יהודה ושומרון



: הוועדה לתכנון ותקצוב
ת"תקצוב מוסדות טרם ות

י משרד האוצר ולאחר מכן "טופל נושא תקצוב המוסדות ע-1972עד 
.  התרבות והספורט, הועבר הטיפול בנושא זה למשרד החינוך

, ג"המלבהמלצת , י שר החינוך והתרבות"מונתה ע1970באוקטובר 
שתפקידה העיקרי היה להציע עקרונות להקצבת כספים  , ועדה

.  למוסדות להשכלה גבוהה

להקים ג"המלהחליטה , ח ביניים"לאחר שהוגש לה דו, 1972בנובמבר 
תאצולושהמועצה , גוף בלתי תלוישתהיה , בהקדם את ועדת ההקצבות

בהמלצותיה  ותסתייע ההשכלה הגבוהה מימוןלה את סמכויותיה בדבר 
. תכנוניותבעניינים בעלי משמעויות 
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ומינויכינון:ותקצובלתכנוןהוועדה

החלטת

המועצה

מיום

07.11.1972

כינון הוועדה לתכנון ולתקצוב

המועצה תאצול מסמכויותיה  
במימון ההשכלה הגבוהה 

עלדעתהלחוותתתבקש
יחידהאומוסדפתיחת

ר"חברים כולל היו7ת "ות

בעלי מעמד  5מתוכם 
אקדמי בכיר בהשכלה 

הגבוהה בתחומים שונים

הנוספים נציגי ציבור 2
מחוגי הכלכלה במובן  

הרחב  

-המינוי
י שר  "מתמנים ע

ר  "על דעת יו, החינוך
באישור  , ת"ות

המועצה בהצבעה  
חשאית לתקופה של 

שנים עם אפשרות 3
שנים  3-הארכה ל  

נוספות



הוועדה לתכנון ותקצוב  
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1976

חוות דעת משפטית מאת 

אהרון ברק היועץ  ' פרופ

המשפטי לממשלה דאז 

:ואחרים

על מנת לבסס את מעמדה המשפטי של  
חוק המועצה –ת נדרש תיקון חקיקה "ות

או ; להשכלה גבוהה או חוק התקציב
.  החלטת ממשלה
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ממשלההחלטת:ותקצובלתכנוןהוועדה

החלטת
הממשלה

מיום

6.6.1977
666'מס

ביןשיעמוד,גבוההלהשכלההקצבותהענייניבכלתלויבלתיגוףלהוות
.שנימצדגבוההלהשכלהוהמוסדות,האחדמהצדהלאומייםוהמוסדותהממשלה

והפיתוחהרגילהתקציבאתגבוההלהשכלההמוסדותביןבלעדיתלחלק
וקידוםאקדמיתחירותעלשמירהתוך,והמדינההחברהבצרכיבהתחשב

והשכלהמחקר

ולתכנןהגבוההההשכלהשלפיתוחתוכניותולמועצהלממשלהלהציע
;מימונןאת

;ביניהםתיאוםולמעןגבוההלהשכלהמוסדותהייעוללמעןלעשות

;חריגותאוגירעונותלמנועכדיהתקציביםניצולאחרלעקוב

כלפתיחתעלדעתהאתתגבששזולפניג"המלבפנידעתהאתלחוות
יחידה/מוסד

;חריגותאוגירעונותלמנועכדיהתקציביםניצולאחרעקובל

החלטת

ג מיום "מל
14.10.1975

–בחוקו3בסעיףשהוזכרה"הוועדה"ת"בותרואהג"המל

ומינוייםעובדיםוקבלתכתאגידג"המלפעילות
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תפקידים:ותקצובלתכנוןהוועדה

בנושאיהעליונההסמכותהיאגבוההלהשכלההמועצהתכנון
דיוןמקיימתהמועצהאך,הגבוההההשכלהמערכתתכנון

.ת"ותשלמנומקתדעתחוותסמךעלרקתכנוןבנושאי

ההכנהעבודתכלאתולבחוןלהנחותת"ותשעלמכאן
תכניותלפתיחתבאשרהמוסדותפניותלגביגם-כמו,והתכנון
.למועצהוהמלצותיהדעתהחוותהגשתקודם,חדשות

גבוההלהשכלהההקצבותענייניבכלהסמכותת"לותתקצוב
המחקרקידוםעלושקידהוהמדינההחברהבצורכיבהתחשב
.וההשכלה

להשכלההמועצהבפנידעתהאתלחוותת"ותעל,מכאן
חדשמוסדכלפתיחתעלדעתהאתתגבששזולפניגבוהה

ישהאם:השאלהעלדעתהשתיתןלאחרחדשהיחידהאו
.החדשהביחידהאוהחדשבמוסדצורך



מביא הצעה , ג"המלר "שהוא יו, שר החינוך: מינוי

.להרכב להחלטת הממשלה

ממשלה ג"מל

ת"ות

*גבוהההמוסדות להשכלה 

החלטה לעניין : הסרת הכרה במוסד/הכרה

הכרה במוסד להשכלה גבוהה 

:תכנון מול מוסדות

המלצה לעניין תכניות  

לימוד ולעניין הכרה במוסד 

להשכלה גבוהה 

הסרת הכרה במוסד /הכרה

:להשכלה גבוהה

ג"המלאישור החלטת  :תקצוב

קביעת אמות מידה ותקצוב בלעדי 

המתוקצביםשל המוסדות 

:  אקדמיםתארים 

החלטה על 

,  הסרת הכרה/הכרה

פיקוח, הסמכה

:תקציב

העברת כל התקציב 

למערכת ההשכלה 

לתקצוב  , הגבוהה

שוטף ולפיתוח

:תכנון רוחבי

להציע תכניות פיתוח 

ולתכנן מימונן

שר החינוךהחלטות תכנון רוחביות לפיתוח המערכת: מדיניות ג"מלר"סיו

ת"ר ות"יו

סמכויות חלקיות מאוד לגבי המוסדות הלא מתוקצבים והמכללות לחינוךת"לות. באותם כלים וכללים, ג רגולטור של כל המוסדות"מל*



ת"ג ות"תאגיד מל
ל"מנכ

עובדים

מערכת ההשכלה הגבוהה וממשקיה
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הריבון
כנסתממשלה              

חינוך אוצר אחר

ג"המל

ר"סיור     "יו

ת"הות

ר"יו

מוסדות להשכלה גבוהה67
אוניברסיטאות

מכללות מתוקצבות  

מכללות לא מתוקצבות

מכללות להוראה



ת"ות–ג"המל

ת"ות-ג"תאגיד מל

ל"מנכ

ג"המל

ר"סיור     "יו

ת"הות

ר"יו

האגף  

האקדמי

מנהל תקצוב תכנון בקרת  

איכות
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עיקרייםמימשקים

אוטונומי, תוך מוסדי

  מול האגף האקדמי ואגף התכנון לצורך התייחסות

לתכניות הפיתוח של המוסד

ככלי מרכזי  לקבלת תמונה רוחבית  ת"וותג "מול מל

על המערכת בתחומים שונים

 ככליPRל"בינ



!תודה רבה


