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 ) 1043(  10 מס'ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מ החלטות 
 20.4.2016תשע"ו,   ביום  י"ב בניסן שהתקיימה בירושלים

 13.7.16  -נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב
 :נכחו

 
 :נעדר     : חברי ות"ת

 סגן יו"ר ות"ת -פרופ' פייסל עזאיזה    יו"ר ות"ת  -פרופ' יפה זילברשץ 
    פרופ' רוזה אזהרי

 1.2מוזמנת לסעיף     חובב פרופ' מלכה  רפפורט
 סיו"ר מל"ג –שאומן –ד"ר רבקה ודמני     פרופ' ישעיהו טלמון

 מר שמואל סלאבין  
 מר ישי פרנקל

 

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

 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש -גב' דנה אהרון 
 סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה  -שאול -ד"ר ורדה בן

 סמנכ"ל למחקר ומדיניות -ד"ר ליאת מעוז 
 סמנכ"ל לתקצוב -גב' שירה נבון 

 סמנכ"ל לענינים אקדמיים   -גב' מיכל נוימן 
 סמנכ"ל לתכנון ומדיניות -גב' מרב שביב 
 היועצת המשפטית  -כספא -עו"ד יעל טור

 חשבת בכירה  -רו"ח אביטל בלייווס 
 ממונה תחום דוברות והסברה -מר שרון אחדות  

 יועצת ליו"ר ות"ת -עו"ד נמרה גורן 
 יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג -גב' סיגל מורדוך 
 מרכזת מינהלית בכירה לות"ת -גב' אסתי יעקב 

 

 :השתתפו בנושאים מסוימים
 ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה  -גב' מרב אברהמי 

 מאקרו ותשתיות  ממונה תחום מ"מ  -שטרית -מר יותם בן
 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר -מר אמיר גת 

 ממונה  תחום רוח וחברה -גב' בתיה הקלמן 
 ממונה תחום תקצוב מכללות -שבתאי -מר יניב כהן

 ממונה תחום מעקב, בקרה ורישוי - דרורי-גב' נחמה לאור
 ממונה תחום תכנון כלכלי -מר ארי סטון 
 ממונה בכירה תחום חברה וקהילה -כהן -טוב-גב' יעל סימן

 האגף להערכת איכות והבטחתה -ביליק -גב' אלכס בוסלוביץ
 מרכזת בתחום תקצוב מכללות -גב' אפרת זהב 

 תמרכז בתחום חברה קהילה  ומכינו -מר ארן זינר 
 מרכז בתחום תקצוב מכללות -מר אריאל חנוכה 

 מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע -גב' עירית כהן 
 האגף להערכת איכות והבטחתה -גב' תמר מעגן 

 מרכזת ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב - גב' רעות מרציאנו
 תחום חברה וקהילהסטודנט ב  - איברהים עבד אל רחמןמר 

 פרויקט המח"רים מנהל -מר רביד עומסי 
 מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה ומכינות -מר אורנן פודם 

 מרכזת באגף האקדמי -גב' דבורה קליין 
 מרכזת בכירה באגף האקדמי -גב' תמר קרביץ 
 מרכזת בכירה באגף האקדמי -גב' אפרת שגיא 

 מרכזת בתחום תכנון כלכלי -ד"ר אפרת תירם 
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 נוסח  
 מאושר

 היום סדר                     
 מידע .1

 הארכת מינוי חברי ות"ת: פרופ' מלכה רפפורט חובב ופרופ' פייסל עזאיזה 1.1

 דיווח: מפגשים עם המוסדות בעניין אוטונומיה מודולרית לאקרדיטציה עצמית 1.2

 13.4.2016דוקטורט לחו"ל שהתקיים ביום -ליוצאים לדוקטורט ופוסט כנס -עדכון  1.3

 ם במילואים באמצעות מלגת פר"חסיוע לחיילי -החלטת הממשלה  1.4

 דיווח: התקדמות במינוי חברי מל"ג חדשים 1.5

 הערכת איכות של התוכניות במשפטים ובמינהל עסקים, במסגרות החרדיות 1.6

 דיווח מביקור יו"ר ות"ת וחברי ות"ת במכללה האקדמית אחוה ובאוניברסיטת אריאל 1.7

 17.2.2016מיום  7) 1040' (אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס .2

 7דיון מס'  -תשפ"א -שנתית תשע"ז-סדרת דיונים לקראת התוכנית הרב .3

הצגת הצעת מדיניות לחומש  -יה החרדית יהמשך דיון בנושא: ההשכלה הגבוהה לאוכלוס 3.1

 לקראת יציאה לשימוע ציבורי

 המשך דיון: שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים בתקצוב ות"ת 3.2

 מתווה ליישום לקראת תשע"ז -אקדמיות לאחריות ות"ת ומל"ג -מעבר המכינות הקדם .4

 פעמי שהוקצה למכללה האקדמית בית ברל-שימוש בתקציב החד .5

 החייםבקשת המכללה האקדמית אחוה להקמת מבנה ללימודים מתקדמים ומדעי  .6

 אישור החלטות מוועדת ההיגוי לחרדים .7

 חדשות במח"רים קיימים אישור הגשה לתוכניות 7.1

לפתיחת תוכנית לימודים לתואר לקבל אישור פרסום והרשמה בקשת אוניברסיטת חיפה  7.2

 תחומיים בפלטפורמה בבני ברק-ראשון בשירותי אנוש ובלימודים רב

 אישור תוכניות חדשות .8

חוגי) -(חד .B.Aבקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון  8.1

 תחומיים-בלימודים רב

בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "מוסמך בהוראה"  8.2

)M.Teachיסודי-) ללא תזה במסלול העל 

) עם תזה וללא .M.Aבקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( 8.3

 תזה בהיסטוריה

נות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא לאמ האקדמי -בקשת בצלאל  8.4

 ) בתקשורת חזותית.M.Desתזה (

 

* * * * * * * * * * 

 

 17.2.2016 מיום 7) 1040' (מס מישיבתה"ת ות והחלטות פרוטוקול אישור .2

* * * * * 
שצוינו, אושרו , עם התיקונים 17.2.2016מיום  7) 1040פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (

 פה אחד
 חברים בעד) 6( 
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 נוסח  
 מאושר

 7' מס דיון -תשפ"א -"זתשעשנתית -הרב התוכנית לקראת דיונים סדרת .3

הצגת הצעת מדיניות לחומש  -החרדית  לאוכלוסיהדיון בנושא: ההשכלה הגבוהה  המשך 3.1

 לקראת יציאה לשימוע ציבורי

 

 החלטה:- 07ע"ו/

שנתית לחומש -דיון בהצעת עקרונות המדיניות לקראת גיבוש התוכנית הרבות"ת קיימה  20.4.2016-ב

תשפ"א. זאת, בהמשך למחקר שערכו ד"ר גלעד מלאך, ד"ר לי כהנר ומר איתן רגב, שהוצג ונדון -תשע"ז

ות"ת מאמצת את המלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה . 9.3.2016-בישיבתה ב בות"ת

 טה להמשיך ולקדם את גיבוש המדיניות כדלקמן:מחלילאוכלוסייה החרדית ו

 לקראת גיבוש התוכנית 20.4.2016-לאשר עקרונית את הצעת המדיניות שהוצגה בפניה בישיבתה ב ,

 תשפ"א. -שנתית לחומש תשע"ז-הרב

 יום. 90לצורך שימוע ציבורי למשך  יפורסמו באתר האינטרנט של המל"ג עקרונות המדיניות והמחקר 

  וידיון נוסף ולהחלטות בוועדת ההיגזו, יחזור המסמך, בצירוף ההערות שתתקבלנה, לבתום תקופה ,

 ות"ת ומל"ג.
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 "תות בתקצוב בינלאומיים מחקריים פעולה שיתופי: דיון המשך 3.2

 דיון ללא החלטה.

 

 

 

 לקראת ליישום מתווה -"ג ומל"ת ות לאחריותאקדמיות -הקדם המכינות מעבר .4

 "זתשע

 

 החלטה: - 71ע"ו/

 ל"ג/ות"ת, כפי שהוצג בפניה, ברוחות"ת מאמצת את מתווה יישום הרפורמה ומעבר המכינות לאחריות מ
ומבקשת מהצוות  ,המפורטים בטבלה המסכמת ומאור, ואת לוחות הזמנים לביצוע ועדות עזאיזה

 קצועי להביא לאישורה עד לסוף תשע"ו את מודל התקצוב המפורט למכינות.המ
 

 כמו כן מבקשת ות"ת להביא את עקרונות המתווה ולוחות הזמנים הצפויים לידיעת המוסדות, לקראת 
 הדיון במל"ג.

 
 להלן הטבלה המסכמת:
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 נוסח  
 מאושר

 סיכום דברים ולו"ז לביצוע:

 תש"פ תשע"ט תשע"ח תשע"ז תשע"ו הערות  

 ואחריות תפקידים חלוקת
 משרד, ת"ות/ג"מל בין שונה

 ש"לחימ והקרן החינוך

 

  √    

 משלושת תקציביות תוספות
 )ח"באש( השותפים

 

 3,000 14,500 26,000 31,000  

 והצמדתו לימוד שכר האחדת
 שני לתואר ל"לשכ

    √  

 תלמידים קליטת תקצוב
 שאינם לסיוע ראויים

 במוסדות שים"חימ
 בלבד המתוקצבים

ועדות  העברת
הסיוע לאחריות 

המוסדות 
המתוקצבים החל 

 "זמתשע

 תעריפים 
כמו 

 "ובתשע

 תעריפים
 שייקבעו
 במהלך

 "זתשע

 תעריפים
בהתאם 

לגובה 
שכ"ל 

האחיד 
 שייקבע 

 

 ייחודיות לאוכלוסיות מעטפת

 

 בתקצוב מוסדות
 בלבד המדינה

 √    

 מודל באמצעות תקצוב
 תמריצים

 

 

 

 בתקצוב מוסדות
 בלבד המדינה

 סיום
 בניית

 המודל

 תיבחן
הפעלה 
 חלקית 

 הפעלה
 חלקית

 הפעלה
 מלאה

 

מלגות שכ"ל לכלל  מימון
"שים הראויים לסיוע, החימ

 "שלחימע"י הקרן 

 

"שים חימ כולל
באוניברסיטאות, 

מימון מלא של 
 "ש לחימהקרן 

 √    

מלגות שכ"ל לכלל  מימון
הראויים לסיוע,    "שיםהחימ

 "שלחימע"י הקרן 

 

"שים חימ כולל
באוניברסיטאות, 

מימון מלא של 
 "ש לחימהקרן 

 √    

 הסטודנטים לכלל מלגות קרן
"ל (לא שכ לתשלום הנדרשים

 שנמצאו תלמידים כולל
 נדרשו לא ולכן לסיוע ראויים

 של, חלקי או מלא, לתשלום
 במוסדות לרבות"ל), שכ

 המדינה בתקצוב שאינם

 

קרן  פתיחת .1
הסיוע 

 לסטודנטים 

תיבחן  במקביל
האפשרות  לפעול 

באמצעות קרן 
 או קמ"ח אירתקא

 √    

           yz
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 נוסח  
 מאושר

 תש"פ תשע"ט תשע"ח תשע"ז תשע"ו הערות  

 למכינות היגוי ועדת

 

 במהלך תוקם
 שתוכל כך"ו תשע

 לפעול להתחיל
 "זתשע לקראת

√     

    √   מתווך גוף ביטול

    √   המכינות על מוסדית אחריות

 מוסדות במסגרת רק פעילות
 גבוהה להשכלה

 של מעבר תקופת
 שנתיים

   √  

 של מעבר תקופת ראשי בקמפוס פעילות
 שנתיים

   √  

 .150 מינימלי מכינה גודל
מכינות  – חריגים

פריפריאליות 
 ומגזריות

 קביעת 
כללים 

 לחריגים

 √  

 -מכמספר המסלולים  צמצום
 ומשך הלימודים  5 -ל 30

היערכות  משך
עד  –למוסדות 

 שנתיים

   √  

"ז מתשע החל קבלה מעודכנים  תנאי
האחריות על קבלת 
התלמידים עוברת 

למוסדות ותנאי 
הקבלה בהתאם 

לאמור בדו"ח ועדת 
 מאור

 √    

 הכובד משקל העברת
 ייעודיים למסלולים במכינה

היערכות  משך
 שנתיים –למוסדות 

   √  

 אקדמיות ועדות

 

 

 ועדת 
מומחים 

 –עליונה 
לקראת 
עבודה 

בתחילת 
 תשע"ז

 ועדות
 מומחים

, תחומיות
 כך

 שהמכינות
 ותכניות

 הלימודים
המעודכנות 

יאושרו 
 במהלך

תשע"ח 
 לקראת

 ט"תשע

 תכניות 
לימודים 
עדכניות 
במסלול 

, היעודי
 לרבות
 יעדים

 כמותיים
 גודל של

, כיתה
 מספר
 שעות
 'וכו לימוד

 

 בשני שלבים: הדדית  הכרה

ראשית הכרה 
הדדית לפי סוג 

 מוסד

בשלב שני תגובש 
הדרך להכרה 

הדדית כלל 

ור"ה  
 בנפרד,

ור"מ 
 בנפרד

ור"ה 
 בנפרד,

ור"מ, 
רמ"א 
וול"מ 
 בנפרד

הכרה  
הדדית כלל 

 מערכתית

           yz
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 תש"פ תשע"ט תשע"ח תשע"ז תשע"ו הערות  

מערכתית כך 
 שתחל בתש"פ

אקדמי של סגל  פרופיל
 המכינה 

ייערך מיפוי   
לקביעת 

לוחות 
הזמנים 
לעמידה 

 ביעד

   

מאיסוף נתונים  מעבר
באמצעות מערכת המחשוב 

נובה של משרד החינוך 
 "סהלמלפעילות מול 

איסוף הנתונים 
מהלמ"ס מיועד 

למודל התקצוב וכן 
למעקב אחר נתוני 

התלמידים 
 והבוגרים

√     

 

 

 

 פעמי שהוקצה למכללה האקדמית בית ברל-שימוש בתקציב החד .5

 

 החלטה:- 72ע"ו/

בהתאם להצהרת המכללה האקדמית בית ברל, לפיה היא מעוניינת לייעד את התקציב החד פעמי לטובת 

יוקצה לסעיף שדרוג תשתיות  מבני כיתות, מחליטה ות"ת לאשר כי התקציב החד פעמי כולוהסבה ושיפוץ 

 והוראה. 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ה אחדההחלטה התקבלה פ
 

 

 

 חייםהבקשת המכללה האקדמית אחוה להקמת מבנה ללימודים מתקדמים ומדעי  .6

 החלטה:- 73ע"ו/

ה ללימודים לאשר את בקשת מכללת אחוה להקמת מבנ מחליטה ות"ת לאחר שנבחנו כל פרטי הבקשה 

   התניות הבאות:ל, בכפוף החייםמתקדמים ומדעי 

 מפורט במסמך.  כ ₪מיליון  34ובעלות של מ"ר ברוטו  3,765אישור לבנייה בשטח של  .1
 לנתח התקציבי שנקבע למכללהבהתאם  ₪מיליון  11.285השתתפות ות"ת בסכום של אישור  .2

 במחירים אלו).  תומוקפא 2011במחירי יולי  השתתפות ות"ת נתונה( לתעריפי ההשתתפות בבינויו
  ת המכללה.ממקורו ₪מיליון  19.1האישור מותנה במימון יתרת הבניה בגובה  .3
, ₪אלף  694-כמו כן, האישור מותנה בכיסוי ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקה הנאמדות בכ .4

 מתקציבה השוטף של המכללה.
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

           yz
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 נוסח  
 מאושר

 

 אישור החלטות מוועדת ההיגוי לחרדים .7
 "רים קיימיםבמחהגשה לתוכניות חדשות  אישור 7.1

 
 החלטה:- 74ע"ו/

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ומאשרת 
 לפתיחה במח"ר: להגשה את התוכניות הבאות

 תוכנית מוסד

 ניהול ולוגיסטיקה אילן-בר

 ייעוץ חינוך אילן-בר

 חינוך מיוחד אילן-בר

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

לימודים לתואר ראשון בשירותי אנוש  תוכניתאוניברסיטת חיפה להגיש בקשה לפתיחת  בקשת  7.2

 תחומיים בפלטפורמה בבני ברק-ובלימודים רב

 החלטה:- 75ע"ו/

תת יה החרדית ליההשכלה הגבוהה לאוכלוס ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת .1
בשירותי אנוש ולימודים רב  תוכנית לתואר ראשוןל אישור פרסום והרשמהאוניברסיטת חיפה ל

תחומיים, לפתיחה בפלטפורמה החרדית בבני ברק. זאת, לאור היותה של אוניברסיטת חיפה המוסד 
 המרכזי ובעל מספר התלמידים הגדול ביותר בפלטפורמה.

 
ות"ת, האוסר על פתיחת תוכניות חדשות לתואר שני מחוץ לקמפוס ובהפרדה -בהתאם למדיניות מל"ג .2

 מגדרית, מחליטה ות"ת לדחות את הבקשה להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לתואר שני בטיפול במוסיקה.
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 4 -בעד 
 1 -נמנע 

 אין מתנגדים 
 ההחלטה התקבלה 

 

 חדשות תוכניות אישור .8

 תחומיים-חוגי) בלימודים רב-(חד .B.Aלימודים לתואר ראשון  תוכניתלפתוח  אחוההמכללה האקדמית  בקשת 8.1

 החלטה:- 76ע"ו/

 בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים לתואר ת"ות דנה 20.04.2016 ביום בישיבתה .1
 והחברה במתכונת חד חוגית .) בלימודים רב תחומיים במדעי הרוח .B.Aראשון (

 
לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ  .2

 למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

           yz
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 נוסח  
 מאושר

לימודים לתואר "מוסמך בהוראה"  תוכניתלפתוח  אחוההמכללה האקדמית  בקשת 8.2

)M.Teach (יסודי-העל במסלול תזה ללא 

 החלטה:- 77ע"ו/

 לתואר לימודים תכנית לפתוח אחוה האקדמית המכללה בבקשת ת"ות דנה 20.04.2016 ביום בישיבתה .1
 .יסודי-העל במסלול תזה ללא) M.Teach" (בהוראה  מוסמך"
 

"ג לאשר פרסום והרשמה למל להמליץ בתכנית הסגל העסקת ותנאי התקציביים ההיבטים מן מניעה אין .2
 .יסודי-העל במסלול תזה ללא) M.Teach" (בהוראה  מוסמך" לימודיםלתכנית 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 בהיסטוריה תזה וללא תזה עם) .M.Aלימודים לתואר שני ( תוכניתהאוניברסיטה הפתוחה לפתוח  בקשת   8.3

 החלטה:- 78ע"ו/

דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  20.4.2016ביום  בישיבתה .1
)M.A.( .עם תזה וללא תזה בהיסטוריה 
 

 והרשמה פרסום לאשר ג"למל להמליץ בתכנית הסגל העסקת ותנאי התקציביים ההיבטים מן מניעה אין .2
 .בהיסטוריה) .M.A( תזה וללא תזה עם שני לתואר הלימודים לתכנית

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

תזה  לימודים לתואר שני ללא תוכניתירושלים לפתוח לאמנות ועיצוב  האקדמי -בצלאל  בקשת 8.4

)M.Des. (חזותית בתקשורת 

 החלטה:- 79ע"ו/

דנה ות"ת בבקשת בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, לפתוח תוכנית  20.4.16בישיבתה ביום  .1
 .) בתקשורת חזותית.M.Des(לימודים לתואר שני ללא תזה 

 
 האישור לרישוםמבחינת תקציב התוכנית ממליצה ות"ת למל"ג כי  .אין מניעה מבחינת תנאי העסקת הסגל .2

 הבאים: בתנאים עמידה על ת"מות בכתב אישור בכפוף לקבלת יהיה  סטודנטים לתכנית
 על קבלת תרומה. חתומה התחייבות ת"לות  יעביר המוסד לתכנית הרישום פתיחת טרם )א(
 פתיחת מאוזן בשנת כולל שוטף תקציב ת"ות בפני המוסדיציג  לתכנית הרישום פתיחת טרם )ב(

 התכנית. הפעלת בהינתן גם התכנית
 .במחזור סטודנטים 35 של במינימום לעמידה בכפוף תהיה בפועל התכנית פתיחת )ג(

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 אסתי יעקבשמה: ר

           yz


