
   נוסח
 מאושר
 

 

 

 

 )  1021( 4 'מסישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב  החלטות
 2015.114. - "התשע  בטבת   ג"כ  ביום בירושלים שהתקיימה

 
 :נכחו

  : חברי ות"ת
       סגן יו"ר ות"ת –פרופ' פייסל עזאיזה 

         פרופ' רוזה אזהרי
        חובב פרופ' מלכה  רפפורט
         פרופ' ישעיהו טלמון
         מר שמואל סלאבין 

           מר ישי פרנקל
 :משקיפה

 סגנית יו"ר המל"ג  -ירון -פרופ' חגית מסר
 

         :מינהל ות"ת
 מנכ"ל מל"ג/ות"ת -מר גדי פרנק 

 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש -גב' דנה אהרון 
 סמנכ"ל לענינים אקדמיים   -גב' מיכל נוימן 
 סמנכ"ל לתכנון ומדיניות -גב' מרב שביב 
 סמנכ"ל לתקצוב -גב' שירה נבון 
 היועצת המשפטית  -כספא -עו"ד יעל טור

 חשבת בכירה  -וס ורו"ח אביטל בליי
 מ"מ ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב -גב' נעה בינשטיין 

 מ"מ ראש האגף להערכת איכות והבטחתה -שאול -ד"ר ורדה בן
 יועצת ליו"ר ות"ת -גב' נטע שדה 

 מרכזת בכירה לות"ת -גב' אסתי יעקב 
 רושמת פרוטוקולים -גב' יעל עטיה 

 :12מוזמנים לסעיף       הרלוונטיים לתחומםהשתתפו בנושאים 
 המכללה  נשיא –פרופ' גדי גולן     מאקרו ותשתיות  ממונה תחום  - מר יוני אבן טוב

 הטכנולוגית להנדסה אורט הרמלין    מ"מ ממונה תחום הנדסה וחינוך -גב' מרב אברהמי 
 המכללה סגנית נשיא –ד"ר אריאל חורין    תקציביות-ממונה בכירה בתחום מכללות חוץ -גב' חנה גור 

 למכללההיועץ המשפטי  –זהב -עו"ד רענן הר   ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר -מר אמיר גת 
 המשפטי  היועץמשרד  -  עו"ד ישי פייגנבוים          

 ממונה תחום תקצוב מכללות -שבתאי -מר יניב כהן
 סגן היועצת המשפטית -עו"ד נדב שמיר 

 מרכזת באגף התקצוב -גב' נינה אוסטרוז'קו 
 בתחום רוח וחברהמרכזת בכירה  -גב' שרי אנגלנדר 

 אסיה מנהלת קשרי אקדמיה ישראל -גב' אמה אפטרמן 
 מרכז בכיר בתחום מאקרו ותשתיות  -שטרית -מר יותם בן

 מרכזת בתחום תקצוב מכללות -גב' אפרת זוהר 
 מרכז בתחום חברה קהילה  ומכינות -מר ארן זינר 

 מרכז בתחום תקצוב מכללות -מר אריאל חנוכה 
 מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות -מר יואב טאובמן 

 מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע -גב' עירית כהן 
 סגן חשב -רו"ח ג'ניה מיטניצקי 
 מרכזת באגף האקדמי -גב' ג'סיקה סטרווייס 

 מנהל פרויקט המח"רים -מר רביד עומסי 
 מרכזת באגף התקצוב  -גב' שירן פדידה 
 תקצוב חברה קהילהמרכז בכיר תחום  -מר אורנן פודם 
 מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע -גב' ילנה קרול 

Planning & Budgeting Committee | הוועדה לתכנון ולתקצוב 

           F.A



2 
   נוסח

 מאושר
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 מידע  .1
 ברכות לפרופ' טלמון 1.1
 סיום תפקידו של יו"ר ות"ת פרופ' מנואל טרכטנברג 1.2
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 אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת: .2

 30.11.2014שהתקיימה ביום  2) 1019מישיבת ות"ת מס' ( 2.1

 17.12.2014שהתקיימה ביום  3) 1020מישיבת ות"ת מס' ( 2.2

 פרופסיה-הקמת ועדה לבחינת הממשק אקדמיה .3

 יה החרדיתיעדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוס .4

 לאלסטודנטים סינים המגיעים ללמוד בישר חתימה על מסמכי יישום עם המועצה הסינית למלגות . 5

 סגירת תקציב ות"ת לשנת תשע"ד ועדכון התקציב לשנת תשע"ה .6

) לקבלת הצעות לפיתוח מערכת ממוחשבת לאבחון לקויות למידה RFIבדיקת היתכנות ( .7

 יה הערביתייה הכללית, אשר תכלול גם פיתוח מערכת לאוכלוסיבאוכלוס

 הארכת ההכרה הזמנית למרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה .8

 הארכת ההכרה הזמנית למרכז האקדמי כרמל .9

הכרה והסמכה להעניק תואר שני ללא תזה בחברה  -המכללה האקדמית לחברה ואומנויות (חל"ץ)  .10

 מסלולי התמחות 4-ואומנויות ותואר שני ללא תזה באמצעות אומנויות ב

ולוגיה קלינית ) בפסיכ.M.Aאישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ( .11

 גרונטולוגית של המרכז האקדמי רופין

   היתר והכרה -סה וטכנולוגיה אורט הרמלין נתניה דהמכללה האקדמית להנ .12

 

* * * * * * * * * 
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 מידע   .1

 

 אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת: .2

 30.11.2014שהתקיימה ביום  2) 1019מישיבת ות"ת מס' ( .2.1

 אושרו פה אחד. 30.11.2014) מיום 1019( 2 מס'פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת 

 

 17.12.2014שהתקיימה ביום  3) 1020מישיבת ות"ת מס' ( .2.2

, עם התיקונים לעיל, 17.12.2014) מיום 1020( 3פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' 

 אושרו פה אחד.

 

 פרופסיה-הקמת ועדה לבחינת הממשק אקדמיה .3

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 3 -בעד 
 3 -נגד 

 ההחלטה לא התקבלה
 

 

 עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית .4
 :החלטה - 20"ה/תשע

הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה  אישרה ות"ת את 13.11.13בתאריך  .1
פרופ' מנואל טרכטנברג, וכן לאוכלוסייה החרדית. בהמשך לכך, לאור סיום תפקידו של יו"ר ות"ת 

חובב מחברותה בוועדת ההיגוי, מחליטה ות"ת למנות באופן זמני  פרישתה של פרופ' מלכה רפפורט
 בעלי תפקידים תחתיהם בוועדה. 

 

ות"ת מחליטה למנות את חבר ות"ת, מר ישי פרנקל, המשמש כחבר בוועדת ההיגוי, ליו"ר זמני של  .2
את פרופ' פייסל עזאיזה, סגן יו"ר ות"ת כחבר בוועדת ההיגוי. יתר  ועדת ההיגוי. כמו כן, ות"ת ממנה

 הרכב הועדה יישאר ללא שינוי.
 
 הועדה הינה ועדה משותפת למל"ג וות"ת. להלן הרכב הועדה המעודכן:      .3

 יו"ר זמניחבר ועדה ו –מכח תפקידו כחבר ות"ת  –מר ישי פרנקל 
 חברה -תפקידה סיו"ר מל"ג, מכח  -ירון -פרופ' חגית מסר

 חבר -מנכ"ל מל"ג/ות"ת, מכח תפקידו  -מר גדי פרנק 
 חבר -מכח תפקידו   סיו"ר ות"ת, -פרופ' פייסל עזאיזה 

 חברה -חברת מל"ג, מכח תפקידה  -פרופ' יונינה אלדר 
 חבר -קישון, אונ' ת"א -פרופ' ליאת רבין

 חבר -יפו -פרופ' אסף מידני, האקדמית ת"א
 חבר –ד"ר דב מיימון 

 . ההחלטה תועבר לאישור המל"ג.4
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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לסטודנטים סינים  חתימה על מסמכי יישום עם המועצה הסינית למלגות .5

 .3675מסמך מספר  - המגיעים ללמוד בישראל

 

 החלטה: – 21תשע"ה/

מסמכי יישום עם  על לחתום, ג"מל ר"יו סגנית, ירון מסר חגית' רופפות"ת מחליטה להסמיך את  

משרדי הממשלה ונוסח ע"י הלשכה המשפטית האישור בכפוף ולאחר  המועצה הסינית למלגות

 .יםיהרלוונט

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 .3669מס  מסמך  - ועדכון התקציב לשנת תשע"ה סגירת תקציב ות"ת לשנת תשע"ד .6

 החלטה: – 22תשע"ה/

 אישור סגירת תקציב תשע"ד .1
(כפי שהוצגו בפניה  ₪ 9,327,132,000ות"ת מחליטה לאשר את סגירת תקציב תשע"ד בסך של 

 .3669ג' במסמך 1-א'1בטבלאות 
 

 עדכון תקציב תשע"ה .2
כך  3669תשע"ה כפי שהוצג במסמך ות"ת מחליטה לאשר את עדכון המשאבים לתקציב  2.1

 .₪ 9,752,390,000שהתקציב הכולל לתשע"ה יעמוד על 
 

לאור אי הוודאות בתקציב המדינה לשנה הקרובה, מחליטה ות"ת כי לא יובאו לדיון  2.2
והחלטה בקשות תקציביות חדשות מעבר לאלו שכבר נלקחו בחשבון במסגרת בניית ועדכון 

 .2015מונת המצב בתקציב המדינה לשנת תקציב תשע"ה, וזאת עד להבהרת ת
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

) לקבלת הצעות לפיתוח מערכת ממוחשבת לאבחון לקויות RFIבדיקת היתכנות ( .7
 יה הערביתייה הכללית, אשר תכלול גם פיתוח מערכת לאוכלוסילמידה באוכלוס

 .3671מספר  מסמך

 החלטה: – 23"ה/תשע

ות"ת עודכנה בפגישות שהתקיימו עם הנהלת המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו) לצורך  .1

 קידום פיתוח מערכת אבחון ללקויות למידה בקרב סטודנטים מהמגזר הערבי.

שבועות, דהיינו עד ליום  6הדיונים עם מאל"ו לא יעלו הסכמה לצאת לדרך בטווח של במידה ו .2

לפיתוח מערכת  (RFI), ות"ת מסמיכה את מינהל המל"ג לצאת להליך בדיקת היתכנות 19.2.15
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פיתוח מערכת  לקויות למידה באוכלוסייה הכללית, אשר תכלול גם  לאבחוןממוחשבת 

 לאוכלוסייה הערבית.

יובאו בפני ות"ת לצורך החלטה על המשך התהליך ובחינת מימונו טרם יציאה  RFI-תוצאות ה .3

 להליך התקשרות.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 .3672מסמך מס  - הארכת ההכרה הזמנית למרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה .8

 

 החלטה: – 24תשע"ה/

לאור הדיווח לות"ת של הצוות המקצועי אשר לווה על ידי רו"ח חיצוני, לפיו המרכז ללימודים 

אקדמיים באור יהודה עשה כברת דרך בביצוע פעולות לתיקון הליקויים והצהיר על כוונתו לתקן 

את כל הליקויים לשביעות רצונה המלאה של ות"ת, וזאת בהמשך לתנאים שהופיעו בהחלטת ות"ת 

שהתקבלה בעקבותיה, הרינו מחליטים להמליץ  16.9.2014ולהחלטת מל"ג מיום  13.8.2014מיום 

 למל"ג:

להאריך את ההכרה הזמנית במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה עד לסוף שנה"ל  .1

), זאת על מנת לאפשר למוסד לתקן את כלל הליקויים שנמצאו בדו"ח 30.9.2016תשע"ו (

 מעקב אחר תיקון הליקויים ולוודא יישומם לאורך זמן. הביקורת ולאפשר לות"ת לבצע 

כניות חדשות למוסד ולאפשר למוסד לחדש את רישום דיון באישורי תהלהסיר את הקפאת  .2

 לתוכניות השונות שהוא מקיים. הסטודנטים

לבקש מרואה החשבון מטעם ות"ת לעקוב באופן שוטף אחר תיקון הליקויים. רואה  .3

 ובהתאם לכך יוחלט על המשך המעקב. 2015ביניים ביוני ח "החשבון יגיש לות"ת דו

), המוסד יתקן את חריגות העסקה של הסגל האקדמי 2015עד סוף שנה"ל תשע"ה (יוני  .4

הבכיר המלמד בהיקף גבוה מעבר למשרתם במרכז ללימודים אקדמיים  אור יהודה על פי 

 הנחיות יחידת השכר ותנאי העסקה.
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 .3673מספר   מסמך -  הארכת ההכרה הזמנית למרכז האקדמי כרמל .9

 

 החלטה: – 25תשע"ה/

 כרמל האקדמי המרכז לפיו ,חיצוני ח"רו ידי על לווה אשר המקצועי הצוות של ת"לות הדיווח לאור
 לשביעות הליקויים כל את לתקן כוונתו על והצהיר הליקויים לתיקון פעולות בביצוע דרך כברת עשה

 :ג"מחליטה ות"ת להמליץ למל . בהתאם  לכךת"ות של המלאה רצונה

 . 20.1.2015 מיום ורישוי הכרה להסמכה המשנה ועדת המלצת את לאמץ  .1

 על זאת )30.9.2016(  ו"תשע ל"שנה לסוף עד כרמל האקדמי למרכז הזמנית ההכרה את להאריך .2

 מעקב לבצע ת"לות ולאפשר הביקורת ח"בדו שנמצאו הליקויים כלל את לתקן למוסד לאפשר מנת

 .זמן לאורך יישומם ולוודא הליקויים תיקון אחר

 את לחדש למוסד ולאפשר חדשות לימודים תכניות של ואישור בדיקה על ההקפאה את להסיר  3.

 .מקיים שהוא השונות לתכניות הסטודנטים רישום

 יגיש החשבון רואה  הליקויים תיקון אחר שוטף באופן לעקוב ת"ות מטעם החשבון מרואה לבקש.  4

 .המעקב המשך על יוחלט לכך ובהתאם 2015 ביוני ביניים "חדו ת"לות

 מעבר גבוה בהיקף המלמד הבכיר האקדמי הסגל של העסקה חריגות את יתקן המוסד  .א
 ."ת/מל"גות של העסקה ותנאי השכר יחידת הנחיות פי על כרמל האקדמי במרכז למשרתם

 ).בתקן(מורים  בכיר סגל: סטודנטים יחס להקטנת יפעל המוסד.      ב
 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 4 -בעד 
 1 -נגד 

 1 -נמנע 
 ההחלטה התקבלה 

 

 

הכרה והסמכה להעניק תואר שני  -המכללה האקדמית לחברה ואומנויות (חל"ץ)  .10

מסלולי  4-ואומנויות ותואר שני ללא תזה באמצעות אומנויות בללא תזה בחברה 

 .3674מסמך מספר  - התמחות

 החלטה: - 26תשע"ה/

האקדמית לחברה ואומנויות והיא ממליצה ,  להנדסה למכללה ות"ת דנה בנושא מתן הכרה זמנית

 למל"ג כדלהלן: במסגרת תחום סמכותה

 .2016זמנית עד ליולי  להעניק למכללה האקדמית לחברה ואומנויות הכרה .1

להעניק את  2016האקדמית לחברה ואומנויות הסמכה זמנית עד חודש יולי  להעניק למכללה .2

 הבאות: התארים האקדמיים בתכניות הלימודים

 ; ואמנויות בחברה) M.A( תזה ללא שני תואר

 ; בדרמה טיפול -אמנויות באמצעות בטיפול)  M.A( תזה ללא שני תואר

           F.A
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 ; בפסיכודרמה טיפול- -אמנויות באמצעות בטיפול)  M.A( זהת ללא שני תואר

 ; ובמחול בתנועה טיפול- אמנויות באמצעות בטיפול)  M.A( תזה ללא שני תואר

 חזותית . באמנות טיפול - אמנויות באמצעות בטיפול)  M.A( תזה ללא שני תואר

 לאשר את רשת הביטחון לתכניות השונות שהוצעו ע"י המכללה האקדמית לחברה ואומנויות.  .3

. כי לתכנית אין 1בהתאם להתחייבות המוסד יוחתם כל סטודנט על הצהרה לפיה ידוע לו:  .4

. כי במידה שהמל"ג תחליט להסיר את ההסמכה והתכנית 2עדיין הסמכה קבועה בתכנית; 

 תיסגר תופעל רשת הבטחון.

לא תינתן הכרה קבועה למוסד ו/או הסמכה קבועה לתוכניות הלימודים ולא תהיה אם  .5

אפשרות לממש את רשת הביטחון בתואר השני, אזי על המוסד להציע הסדר כספי אל מול 

 הסטודנטים.

 ידו על שהוצג שנתי הרב במתווההזמנית במוסד מותנית כאמור בעמידת המוסד   ההכרה .6

(שמקום  במוסד בכיר אקדמי סגל גרעין של קיומו: הבאים טריםבפרמ פ"תש -ד"תשע לשנים

, סטודנטים מספרי, הלימודים מתכניות אחת ובכל המוסד בכלל) במוסד העיקרי עבודתם

 עודפים דרך עצמי הון צבירת, המוסד של כספי איזון, אקדמית איתנות, פיננסית איתנות

 .שוטפים

 יעמוד לא והמוסד היה. האמור במתווה המוסד עמידת תיבדק הזמנית ההכרה בתקופת .7

 ותמומש בו ההכרה תסתיים,  שסוכמו כפי והאקדמית הכספית האיתנות ובתנאי במתווה

 .איתן תקציבי חוץ מוסד עם למיזוג המוסד הסכמת

בהתאם ובהמשך להסכמה העקרונית אליה הגיעו המכללה האקדמית לחברה ואומנויות   .8

 של פעילותה כל זה  שבמיזוג הרי, שיידרש ככל המיזוג את לבצע,  אונו האקדמיתוהקריה 

 .הקריה לקמפוס תועבר  ואומנויות לחברה המכללה

 במתווה עמידתה,על  אקדמית שנה כל של בסיומה שוטף באופן תדווח האקדמית המכללה .9

,  כספיים דוחות, וסילוקין הלוואות דוח על המוסד ידווח כן, המתווה וכללי לתנאי בהתאם

 .וסטודנטים סגל נתוני

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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) .M.Aאישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (  .11

 .3677ך מספר מסמ - בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית של המרכז האקדמי רופין

 

 החלטה: - 27תשע"ה/

ות"ת דנה בבקשת המרכז האקדמי רופין לאישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים 

לתואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית והיא ממליצה למל"ג לאשר את הבקשה 

 בהתאם לחוות הדעת של אגף התקציבים, אגף שכר ומנהל.

בהמצאת חוזי התקשרות חתומים עם כל ות"ת מבקשת להתנות את אישור פתיחת שנת הלימודים 

 . 2015המרכזים הרפואיים עד לאוקטובר 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

היתר הארכת  –סה וטכנולוגיה אורט הרמלין נתניה דהמכללה האקדמית להנ  .12

 .3676מסמך מספר  - והכרה

 

 :1החלטה – 28תשע"ה/

בהתאם לחוות הדעת  .ות"ת דנה בנושא היתר והכרה במכללה להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין

 מל"ג להמליץ למחליטה ות"ת ושמעה את נציגי המוסד,  שהובאו בפניה ולאחר שקבלה דיווח בנושא 

 כדלהלן:

משפטי, ולאור הבהרות שקבלה -לאור חוות הדעת שהובאו בפניה במישור הפיננסי והתאגידי .1

עניין תכניות הלימודים לתואר ראשון בהנדסת מכונות ולתואר ראשון בהנדסה רפואית, נוכחה ב

 םהרלוונטייות"ת כי המוסד אינו עומד בדרישות להכרה בו כמוסד להשכלה גבוהה, בתחומים 

 הוא אינו בעל איתנות פיננסית ועצמאות מנהלית מהנימוקים שלהלן:שלבדיקתה ולרבות 

בדוחותיו הכספיים ולפי  ₪מיליון  50 -עון משמעותי בהיקף של כהמוסד צבר עד כה גר .א

נוספים בשנים הקרובות, תוך שהמוסד  ₪דיווחיו צפוי גרעון זה לגדול בעשרות מיליוני 

 ויותר ממחזור הפעילות. 70%לשנה המהווה   ₪מיליון  7-9-מותיר גרעון שוטף של כ

 

שנערך למוסד בפני מליאת ות"ת, בפניות שנערכו למוסד בחודשים האחרונים ובשימוע  .ב

בתגובה לשאלה כיצד מתכוון המוסד להתקיים ולאזן עצמו תקציבית בסופו של דבר, מתוך 

הבנה כי לא סביר שניתן יהיה לקבל הלוואות למימון הגרעון לטווח ארוך, ענה נשיא המוסד 

זו הינה כי הוא מצפה שות"ת תתקצב בסופו של דבר את המוסד מתקציבי המדינה. ציפייה 

בניגוד מוחלט להצהרת המוסד בעת פתיחתו על כוונתו להתקיים ללא קבלת תקציב באופן 

  1 נוסח ההחלטה אושרר במייל ביום 20.1.15 
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ישיר או עקיף מהמדינה. תנאי זה היה תנאי בסיסי בהחלטה על הקמת המוסד שכן מדיניות 

ות"ת הייתה ונשארה שאין צורך תכנוני בהקמתו לאור קיומם של מוסדות מתוקצבים 

הנדסה בתחומים בהם פועל המוסד ובאותו אזור (המרכז אחרים המקיימים לימודי 

 אביב  וכו').-האקדמי רופין, אפקה המכללה האקדמית להנדסה תל

 

בדיווחים והצהרות המוסד שנמסרו למל"ג וות"ת לקראת פתיחתו, הצהיר המוסד כי יגבה  .ג

א . שינוי זה הבי₪אלף  8-10, כאשר בפועל גבה שכ"ל בגובה ₪אלף  25שכ"ל בגובה של 

להגדלת הגרעון שנצבר והיקף ההלוואה שנדרש המוסד לקחת לצורך מימון פעילותו, ובפרט 

שינה באופן מהותי את היחס שבין מקורות מימון עצמאיים שעומדים לרשות המוסד לבין 

רשת אורט ישראל (הנתמכת ברוב רובו של  -גרעון שממומן על בסיס הלוואה מגורם יחיד

ינוי זה הנובע כאמור גם ובעיקר מחריגה מהתנאים עליהם תקציבה מתקציב המדינה). ש

הצהיר המוסד בעת פתיחתו, מעיב קשות הן על היציבות הפיננסית של המוסד והן פוגעת 

 בעצמאותו.
 

מדיווחי המוסד עולה כי במצב הקיים גם פתיחת תכניות לימוד חדשות, אשר אולי יגדילו  .ד

דלה נוספת ומשמעותית של הגרעון במקביל להגתביא את מספר הסטודנטים במוסד, 

 השוטף והצבור של המוסד.
 

מדיווחי המוסד וכפי שעלה בשימוע שנערך לו עולה כי המוסד נסמך באופן נרחב על  .ה

התשתיות הכלכליות והפיננסיות של רשת אורט ישראל גם מעבר לעניין מימון הגרעון 

וגם בכך הוא נסמך באמצעות הלוואה. כך לדוגמה למוסד אין מערכת הנה"ח עצמאית 

לחלוטין על מערכת השכר של אורט ישראל, וניכר שחלק מתקציבי המוסד אף אינם 

 מתנהלים כלל בחשבון בנק נפרד אלא בחשבונות הבנק של אורט ישראל.

 
משפטיות ואינו בעל עצמאות מנהלית מספקת ולא -המוסד אינו עומד בהנחיות התאגידיות   ו.

 פעל לתיקון תקנונו ורשימת חברי מוסדותיו המנהלים. 
כמוסד  על כן, אין מקום להכיר במכללה האקדמית להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין

 להשכלה גבוהה. 

 

ות"ת, כי גם הארכת תוקפו של ההיתר לא תביא לאור חוות הדעת ולאחר שמיעת המוסד נוכחה  .2

לעמידת המוסד בקריטריונים הנדרשים להכרה בו כמוסד להשכלה גבוהה. המוסד אינו יכול 

ו אשר מעורבות ,, ברשת אורט ישראלבהיקפה להתקיים פיננסית ללא תלות מלאה, הולכת וגדלה

 כאמור גם במוסדות המנהלים של המוסד בצורה ניכרת וחריגה.

 

כל מקרה, הן לאור כל האמור לעיל והן מההיבטים האקדמיים, ממליצה ות"ת למל"ג להאריך ב .3

, על מנת לאפשר לסטודנטים שהחלו את לימודיהם 21.2.15לתאריך ה את תוקף ההיתר רק 

שנה"ל תשע"ה, אך ללא רישום סטודנטים חדשים וללא  שלבמכללה לסיים את סמסטר א' 

 פתיחת סמסטר ב'.
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לסיום  פתרונות ראוייםאת תשומת לב המועצה כי יש לפעול לאלתר למציאת ות"ת מפנה  .4

בנוסף לרשת הביטחון שהעמיד  לימודיהם של הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה אחרים

   .המוסד עם פתיחתו ממכללת אורט בראודה שבכרמיאל

 

גם להתייחס  יהיה עליה החלטהככל שהמכללה להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין תערער על ה .5

לביצוע התיקונים במישורים השונים כפי שהוצגו בפניה על ידי הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת 

בחודשים האחרונים וכפי שהוצגו בפניה בין היתר בעת השימוע שהתקיים בישיבת ות"ת ביום 

14.1.15. 
* * * * * 

 תוצאות הצבעה 
 בעד  6

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 אחדההחלטה התקבלה פה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אסתי יעקברשמה: 

           F.A


