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 ות"ת מישיבותאישור פרוטוקולים  .2
 25.7.2018) מיום 1075( 13אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  2.1

 אין הערות.

* * * * * 
 אושר פה אחד  25.7.2018) מיום 1075( 13פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 

 
 
 

 15.8.2018) מיום 1076( 14אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  2.2

 :הערות

שחבר/ה השיב כי לדעתו, בסופו להוסיף לדיון יש וציין כי  30בע'  18חבר/ה התייחס לסעיף  •

 . השיקול האקדמי רלוונטי
שאמורה  – ות"תלהחלטת לא רלוונטי  תאקדמישל רמה השיקול הבהירה כי  היועמ"ש •

 .לבחון שקולי תכנון ותקצוב

* * * * * 
 חברים בעד)  5, עם התיקון לעיל, אושר פה אחד (15.8.2018) מיום 1076( 14פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 

 
 

 

 תפעימה חמישי -שנתית -השלמת תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב .3

 
 החלטה: – 1תשע"ט/

 
 דנה ות"ת בפעימה החמישית של תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית. 31/10/18בישיבתה ביום 

המוסדות להשכלה גבוהה לגבי התוכניות שהגישו  4366ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך  

 ונכללו במסמך זה. בכפוף לשינויים שעלו בדיון זה כדלהלן:

 אילן-ניברסיטת בראו

 אשר למומלץ  –תואר ראשון בהנדסת תעשיה ומערכות מידע  -
 .מומלץ לאשר הגשה –תואר שני בהנדסת חומרים  -

 חי-המכללה האקדמית תל

בכפוף להצגת התשתיות הנדרשות  מומלץ לאשר הגשה –תואר ראשון במדעי המעבדה הרפואית חד חוגי  -

 "ג בעקבות ממצאי הוועדה להערכת איכות בתחום.בתכנית מסוג זה ובכפוף לעמידה בהחלטות מל
 המרכז האקדמי לב

 .טרם הוחלט –תקשורת  תבקלינאיותואר ראשון  -
 טרם הוחלט -תואר ראשון בריפוי בעיסוק -
 טרם הוחלט –תואר ראשון בפיזיותרפיה חד חוגי  -

 המכללה האקדמית צפת

 מומלץ לאשר הגשה. –תואר ראשון בניהול ושיווק מערכות  -
 אחוההאקדמית המכללה 

 .גוריון-בכפוף לשיתוף פעולה עם אשקלון/בן מומלץ לאשר הגשה –תואר ראשון במדעי הסיעוד (חד חוגי)  -
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 המכללה האקדמית בנגב ע"ש פנחס ספיר 

 מומלץ לאשר הגשה. –תואר שני בפסיכולוגיה רפואית ללא תיזה  -
 

 :להלן המלצותיה למל"ג כמפורט תעבירות"ת 

לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן  -את הגשתן  תוכניות שמומלץ לאשר •

 מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.הלאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור 

להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית  -תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן   •

 . ג את המלצות ות"ת בנושאהמלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"
ידונו על ידי הצוותים המקצועיים תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון עקרוני  •

 של ות"ת/מל"ג ויובאו לדיון בוות"ת ובמל"ג  כמקובל.
 

בתוכנית הרב הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג, יערך לאחר סיומו של הדיון 

 אישורה ע"י המל"ג.בשנתית האקדמית כולה ו

 

ות"ת  למל"ג לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה המעוניינים בכך, להגיש עד שתי הצעות לתוכניות כמו כן ממליצה 

לימודים נוספות במסגרת התוכנית הרב שנתית הנוכחית. המועד להגשת הצעות אלה יקבע ע"י הנהלת ות"ת והצוות 

 ישלח למוסדות.המקצועי ו
* * * * * 

 התקיימה הצבעה על אישור ההמלצות כפי שפורטו
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 אילן-יו"ר ות"ת לא השתתפה באישור התוכניות שהוגשו ע"י אוניברסיטת בר
 

 

 לןאי-באוניברסיטת בר STEM-תוספת מכסות לגידול במספר הסטודנטים בתחומי ה .4

 

 החלטה: – 2תשע"ט/
 אילן להגדלת מכסת הסטודנטים המתוקצבת.-דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר 31.10.18בישיבתה ביום 

ובכדי להימנע ממצב  על מנת שנוכל לאפשר לאוניברסיטה לגדול במספר הסטודנטים כחלק מהתכנית האסטרטגית

סד עצמו, ולאור החשיבות הרבה בהגדלת מספרם אילן  למאמץ הלאומי תיפגע במו-בו הירתמות אוניברסיטת בר

, מחליטה ות"ת להגדיל את מכסת הסטודנטים המתוקצבים באוניברסיטת בר STEM-של הבוגרים בתחומי ה

  .סטודנטים 15,187מכסות ובכך, תעמוד המכסה על  500-אילן לתואר ראשון ושני ב

 

 400-מכסות בתש"פ ו 100שפ"א באופן הבא :  ת –הקצאת המכסות תהיה מדורגת ותתפרס על פני השנים תש"פ 

 סטודנטים בכל שנה. 400-אילן לגדול בכ-מכסות בתשפ"א. ההקצאה המדורגת תאפשר לאוניברסיטת בר
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 4 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ לא השתתפה בדיון ובהצבעה

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 אחר תוכנית ההבראה לאוניברסיטה העברית בירושלים מעקב .5

 החלטה: – 3תשע"ט/
 ית ההבראה של האוניברסיטה העברית ומחליטה כדלהלן:דנה ות"ת בתוכנ 31.10.18בישיבתה ביום 

 המכון הבין אוניברסיטאי באילת .א

אשר את החרגת לאור הנימוקים שפורטו בתזכיר והמלצת ועדת המעקב, ות"ת מבהירה כי אין מניעה ל

 .עובדי הסגל המנהלי במכון הבינאוניברסיטאי באילת מתכנית ההבראה 

 בית הספר לריפוי בעיסוק .ב
כי אין מניעה לאשר לאוניברסיטה  ות"ת  לאור הנימוקים שפורטו בתזכיר והמלצת ועדת המעקב, מבהירה

סה שיועברו להעסקה לקלוט חמש משרות סגל מנהלי לבית הספר לריפוי בעיסוק של ביה"ח הדהעברית 

ישירה של האוניברסיטה העברית, מעבר לאמור בתכנית ההבראה. הבהרות אלה עולות בקנה אחד עם מטרת 

  תכנית ההבראה ויעדיה .

 תקנון ועדת המעקב .ג
ל מנת לייעל את עבודת ועדת המעקב והבקרה אחר ביצוע תכנית ההבראה, ות"ת מחליטה לעדכן את תקנון ע

יתווסף הסעיף הבא  "תפקידי הוועדה" - 2. ובתקנון בפרק 121החלטה תשע"ח/ועדת המעקב שאושר ב

 כדלהלן: 

 . ליתן הבהרות לסוגיות הנוגעו ליישום תוכנית ההבראה, בעלות משמעות תקציבית נמוכה ומכל מקום שלא תעלה 10"
 ותיה".מהמחזור השנתי) ובלבד שהן מתיישבות עם מהות התוכנית ומטר 0.38%בשנה (₪ על מיליון  

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 הנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה .6
תוכנית ות"ת לעידוד מצוינות אקדמית ותוכניות ות"ת לעידוד מנהיגות בקרב סטודנטים יוצאי  6.1

 "תאתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות

 החלטה: – 4תשע"ט/
תוכניות לעידוד מנהיגות בקרב סטודנטים בתוכנית לעידוד מצוינות אקדמית ודנה ות"ת  31.10.18בישיבתה ביום 

 והיא מחליטה כלהלן: יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת

ת ועדת ההיגוי להרחבת , אשר אימצה את השלב הראשון בהמלצו16.08.18בהמשך להחלטת ות"ת מיום 

הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה )להלן ועדת ההיגוי( ולאחר דיון בהמשך המלצות ועדת ההיגוי 

להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, מחליטה ות"ת לאמץ את ההמלצות  לתקצוב תכניות לעידוד 

 דות בתקצוב ות"ת, כדלקמן:הצטיינות אקדמית ומנהיגות בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה במוס

 . תכנית ות"ת לעידוד הצטיינות אקדמית: 1
אשר תעודד את האוניברסיטאות לאתר סטודנטים מצטיינים מקרב יוצאי  – מנטורינג אקדמית(א)     

אתיופיה בשנה"ל האחרונה לתואר הראשון ולהצמיד להם מנטור מקרב אנשי הסגל הבכיר, אפשרי 

סית. מנטורים אלה ילוו את הסטודנטים המצטיינים ויכווינו אותם אמריטוס, בשל פניותם היח

בדרכם האקדמית וללימודי המשך מחקריים ויסייעו בהשתלבות בקהילת המחקר במהלך לימודיהם 

           yz
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המתקדמים. ות"ת סבורה כי מהלך שכזה יסייע לסטודנטים המצטיינים גם להצליח בלימודי התואר 

 .  הנוכחי וגם בהמשך התפתחותם במערכת

 

ות"ת תתקצב מלגות לתואר שני מחקרי,  -תכנית מלגות הצטיינות לסטודנטים לתואר שני מחקרי  (ב) 

בשנה ב' לתואר, על בסיס הצטיינות, בהתאם לאישור האוניברסיטה הן על סיום ₪,  41,000בגובה 

על  ומעלה, והן 85שנה ראשונה מלאה בתואר שני מחקרי וחובות הלימודים של שנה א' בממוצע 

 אישור נושא המחקר לצורך התחלת עבודת המחקר  בהצטיינות.

כמו כן, מחליטה ות"ת להעמיד מלגות שכ"ל לסטודנטים לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות, בשנתם  

השניה לתואר, אשר לא עמדו בקריטריונים של ההצטיינות לצורך קבלת המלגה המלאה כפי שפורט 

לגת שכר לימוד ממקור ממשלתי אחר. הן מלגות ההצטיינות והן לעיל, בכפוף לכך שאינם מקבלים מ

 .מלגות שכר הלימוד יועברו באמצעות האוניברסיטאות

 

 . תכנית ות"ת לעידוד מנהיגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה: 2
לקיים תכנית מנהיגות ומצוינות אשר מטרתה הנה, בין היתר,  16.8.2017בהמשך להחלטת ות"ת מיום 

ילת יוצאי אתיופיה מזווית של מצוינות, לממש את הפוטנציאל האקדמי חברתי הטמון להאיר את קה

בסטודנטים, לייצר שיח חדש ולקדם שינוי תודעתי בקרב הסטודנטים והחברה בישראל, ובהמשך 

להמלצת ועדת ההיגוי לקדם תכנית מנהיגות שאינה מובחנת לסטודנטים יוצאי אתיופיה, אלא תכנית 

 סטודנטים, בה הם מהווים שיעור משמעותי, מחליטה ות"ת לפעול בשני מישורים:משולבת עם כלל ה

, הפועלת בפריסה רחבה, מתוך מטרה להגדיל את שיעור חבירה לתכנית מנהיגות קיימת לסטודנטים  )א(

 , אותם תתקצב ות"ת. 25%הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתכנית, החל ממחזור תש"פ, ל 
לבחון את האפשרות ל"מיזם משותף" עם "שותפויות רוטשילד" ות"ת ממבקשת מהצוות המקצועי 

בכדי לקדם פעילות עם תכנית המנהיגות "שגרירי רוטשילד", הפועלת במספר מוסדות: אוני' חיפה, 

המכללה האקדמית תל חי, אוני' ת"א, האוניברסיטה העברית, מכללת ספיר וקבוצה משולבת של 

 שמעון.    סטודנטים באוני' בן גוריון ומכללת סמי

 

 "מרוה במשרד לישראל עתודות עם"פ שת )ב(

ות"ת מחליטה לקדם שת"פ עם "עתודות לישראל" בכדי לפעול במשותף להגדלת מספר ושיעור 

הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתכניות המנהיגות / הצוערים השונות. התכנית תכלול מענה לשני 

אי אתיופיה בתכניות הצוערים: א. חסמים מרכזיים שעלו, המקשים כיום על השתלבותם של יוצ

סיוע בגיוס המועמדים, לרבות באמצעות המוסדות להשכלה גבוהה ותכנית הישגים.  ב. סיוע בהכנה 

 .למבחני המיון לקורסי הצוערים
 

אש"ח בין השנים  12,200לעיל הנו כ  אומדן העלות התקציבית המצטברת לתכניות המאושרות )ג(

הרב שנתית. מקור המימון הנו התקציב הרב שנתי של ות"ת  תשע"ט לתשפ"ב, מועד סיום התכנית

 להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.  

* * * * * 
 התקיימה הצבעה
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 השלמת המעבר בטיפול במלגות ליוצאי אתיופיה ממשרד הקליטה לות"ת 6.2

 

 החלטה: – 5תשע"ט/
מעבר  שלמתחלטת הממשלה שביקשה מות"ת לבחון את אפשרות ההדנה ות"ת ב 31.10.2018יום בתה בישיב

 ובו גבוהה להשכלה למועצה והקליטה העלייה ממשרדשאינם עולים, הטיפול במלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה 
 היא מחליטה כדלקמן:

כלל רכיבי ההנגשה להשכלה גבוהה  להלן, תושלם העברת האחריות למל"ג/ות"ת על 6בכפוף לאמור בסעיף  .1
 ליוצאי אתיופיה שאינם עולים במוסדות שבתקצוב ות"ת.

ני במוסדות המוכרים וש ראשון לתואר הלומדיםיוצאי אתיופיה שאינם עולים,  לסטודנטים סיועמתן ה  .2
 יעבור לאחריות מל"ג/ות"ת. ,להשכלה גבוהה

 צרכי את בחשבון לוקח אשר, עולים שאינם אתיופי ממוצא לסטודנטים סיוע למתן מתווה ות"ת תקבע .3
 .ת"ות/ג"מל ומדיניות, היסוד באבני ביטוי לידי שבאה כפי הממשלה מדיניות, הסטודנטים

 : כדלקמן ייעשה האחריות העברת תהליך .4
ה ליוצאי אתיופיה" הקיימת כיום תוך היוועצות עם "ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוה .א

 במל"ג/ות"ת. 

וזאת על מנת  1.5.2019לא יאוחר מיום  יושלםאחריות וקביעת מתווי הפעולה תהליך העברת ה .ב

 לאפשר לסטודנטים היערכות מושכלת לשנת הלימודים התש"פ.

 המתווה שיגובש יוצג בפני ועדת השרים לקידום שילובם של אזרחי ישראל יוצאי אתיופיה. .ג

שום המתווה, יפעלו לזהות את ועדות המעקב הפועלות במשרד החינוך ובמל"ג/ות"ת יעקבו אחר יי .ד

 האתגרים שעולים ביישומו ובמידת הצורך ימליצו על שינויים בדרכי הפעולה. 

 
 ממוצא בסטודנטים לתמוך, הסטודנטים מנהל באמצעות, והקליטה העלייה משרד ימשיך ט"התשע בשנת .5

, ת"ות דעת ועל  4885 להחלטה בהמשך, כך לצורך. כה עד שנעשה כפי, עולים שאינם אלה ובכללם, אתיופי
 מערכת מתקציב גגות בין בהעברה ₪ מיליון 4.5 של סך 2019 התקציב בשנת והקליטה העלייה משרד יקבל

 ).ת"ות( הגבוהה ההשכלה
 

 לכלל לסיוע שנועדו התקציבים והקליטה העלייה משרד תקציב מבסיס יועברו, ואילך 2020 משנת החל .6
 : לקמןכד, עולים שאינם אתיופי ממוצא הסטודנטים

סטודנטים סיוע לעבור  מערכת ההשכלה הגבוהה (מל"ג/ות"ת) יועברו לבסיס תקציב₪ מיליון   16 .א

 .לתארים ראשון ושני

קליטה עלייה והלסטודנטים לתואר שלישי יסוכם בין משרד ה נפרד לתכנית מלגותמתווה תקציבי  .ב

 הליך העברת האחריות.כחלק מ בין ות"תל

עבור סטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה ויוקצו מדי  חינוךיועברו למשרד ה₪ מיליון  3.5 .ג

שהסיוע לסטודנטים שתעמיד ות"ת, יכלול גם את הסטודנטים  ככלשנה בהתאם לתקציב הקיים. 

לבסיס  ממשרד החינוך  תקציב נוסף , בהתאם,מהמוסדות האקדמיים להכשרת מורים, יועבר

  מערכת ההשכלה הגבוהה. 

* * * * * 
 הצבעההתקיימה 
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
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התקנת תקנות זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים (הוראות  .7

 2017-לשילוב אנשים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים), התשע"ח

 החלטה: – 6תשע"ט/
 

ת תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים דנה ות"ת בתקנות זכויו 31.10.18בישיבתה ביום 

, ולחובת 2017 –תיכוניים), התשע"ח -(הוראות לשילוב אנשים עם לקות למידה בלימודים במוסדות על

ההיוועצות בהתקנתן עם המועצה להשכלה גבוהה, מחליטה ות"ת, בהתייחס לנושאים שתחת אחריותה, 

מות כדלקמן:להמליץ למל"ג, לבקש לערוך בתקנות את ההתא  

 :הערות לטיוטת התקנות שהועברה אלינוהאמור, להלן הצעה ל כל לאור

על מנת להבטיח כי הסיוע המוענק לסטודנט הוא מיטבי ויעיל, ועדת ההתאמות תוכל להתנות מתן  .א

תוכן עבורו ע"י מרכז התמיכה או ש התאמות, כולן או חלקן בהשתתפות הסטודנט בסיוע מותאם

את כל המידע הנדרש עבורה לצורך ך, וועדת ההתאמות תקבל ממרכז התמיכה לצורך כבתוצאותיה. 

 . קבלת החלטה כאמור

ידע  תשירכאין בהתאמות כדי לפגוע בקודם לדיון בהתאמות בדרכי היבחנות, וועדת ההתאמות תוודא כי  .ב

 והבנה במקצוע בו מבוקשת התאמת ההיבחנות. 

מסוים לצורך רכישת  מוכר מאבחן עם להתקשר כליו להשכלה גבוהה מוסדלצרכי אחידות ויעילות,  .ג

 שירותי אבחון מוכר לסטודנטים במוסד, ולקבוע כי רק אבחונים כאמור יוכרו על ידו. 

 מוסד ידי עלאבחונים ו/או התאמות שנקבעו/הוכרו  לסטודנט בכללים להכרה  תקבע ההתאמות וועדת .ד

 גבוהה אחד למוסד להשכלה גבוהה אחרבמקרה של מעבר סטודנט ממוסד להשכלה  גבוהה להשכלה אחר

 . במהלך הלימודים או לצורך קבלה לתואר מתקדם

רלוונטית בהתאם למצב הקיים בו שיעור הזכאים  סטטיסטית ההערככללו ההסבר לתקנות י דברי .ה

 .    מהסטודנטים במוסד 10-12%עומד על  להתאמות 

 והכרהלקויות למידה  באבחוןהעיסוק והחוק מחייב התקנתן של תקנות לצורך הסדרת  הואיל, בנוסף

 התקנות כי להבטיח יש, כאמור מאבחון הנגזרות הזכויותאלה מסדירות את  ותקנות והואיל, אבחוןבכלי 

 . מוכר ומאבחן מוכר אבחון תקנותעם כניסתן לתוקף של  בבד בד רקלתוקפן  תכנסנה

 1,545ה במוסדות שבתקצוב ות"ת הנו העלות הנורמטיבית לסטודנט עם לקות למיד ואומדן הואיל, ןכ כמו .ו

סטודנטים  24,000וסך עלות יישום התקנות במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב ות"ת, בהתבסס על כ ₪ 

 38,230 בכ מוערךמסך הסטודנטים לתואר ראשון ושני במוסדות אלה,   10%לקויי למידה, המהווים כ 

"י ע ייעשה"ת ות שבתקצוב גבוהה כלהלהש במוסדות התקנות יישום עלות ומימון"ח והואיל אש

 יש לפעול כדלקמן: -תקציבית  מבחינה –ות"ת  ובסיוע ממקורותיהם המוסדות

"ת בות כיום הקיימים למשאבים בנוסף לנושא תוספתילמשרד האוצר לקבלת תקציב ייעודי  לפנות .1
 "ח.אש 6,500 כ בסך

תחולה הדרגתית של  לבקשכחי, הנו בשלב"י ות"ת עהסוגיה התקציבית והיעדר מקור מימון  בשל .2
 התקנות.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 4 -בעד 
 1 -נמנע 

 אין מתנגדים
 (*חבר/ה אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה) 

 ההחלטה התקבלה 

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

הצעה לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה  .8

 המתוקצבים ואופן עדכונם וגבייתם

 החלטה: – 7תשע"ט/
, ולאחר שקיימה התייעצות עם ארגון 1958 –ב לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 17בהתאם להוראות סעיף 

הסטודנטים הארצי היציג ועם המוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם, ולאחר שבחנה את 

ללים בדבר גובה ההוראות הקיימות היום וסבירותן, ממליצה ות"ת למל"ג על העקרונות שלהלן לקביעת כ

 במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ובדבר אופן עדכונם וגבייתם: 1התשלומים הנלווים 

 אבטחה ורווחה  תשלומי .א
 גובה התשלומים:  )1(

   לסטודנט.₪  005 -הגבייה עבור אבטחה תהיה לפי עלויות בפועל ולא יותר מ  :אבטחה

דנט עבור פעילויות המוסד בנושא רווחה ככל שהן מתקיימות ש"ח לסטו 052ניתן לגבות עד  דמי רווחה:

דנט אשר ש"ח לסטו 100-300במוסד. בנוסף, על המוסד לגבות ולהעביר לאגודת הסטודנטים סכום שבין 

בנוסף, על המוסד לגבות ולהעביר לאגודת הסטודנטים סכום  ישמש לטובת פעילויות אגודת הסטודנטים

 . פעילויות אגודת הסטודנטים ר ישמש לטובתש"ח לסטודנט אש 100-300שבין 

באחריותו של המוסד לדאוג לכך שהסכום המקסימאלי שייגבה בעבור רווחה יהיה בגובה אשר בצירוף 

 לסטודנט (ביטוחים נוספים מוחרגים מסכום זה).₪  900עלויות האבטחה לא יחרוג מסך של 

ביטוח בריאות (כגון ביטוח תאונות אישיות, ניתן לגבות תשלום בגין ₪),  900מעבר לסכום זה (מעבר ל

 ביטוח שיניים, ביטוח ספורטאים), לפי מחיר עלות. 

 הבטחוני המצב בוגיאוגרפי  מיקוםאשר עלויות האבטחה שלהם גבוהות באופן חריג בשל  מוסדות

 יתשלומגביית  אישור"ת לותמל"ג/לבקשה  להגיש יוכלו, הביטחון גורמיייחודיות של  דרישות מחייב

, על בסיס פירוט מלא של הוצאות בפועל בשלוש השנים האבטחה לעלויות בהתאם יותר גבוהים אבטחה

 בהן לבצע היכולת, בפועל האבטחה עלויות ייבחנובחינת הבקשה  במסגרתהקודמות להגשת הבקשה. 

 לנורמה ביחס מהסטודנט לגבייה הסכום וסבירות ואחרים טכנולוגיים באמצעים וחסכון התאמות

 .במערכת יימתהק

 למאבטחים) אוגוסטלחודש  15(המתפרסם ב  2016יולי  בחודשיוצמדו לשכר המינימום  האבטחה דמי

 . שישנם ככל רלוונטייםצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ענפיים  וכן

 ).פברואר לחודש 15 ב(המתפרסם  2017 ינואר בחודש לצרכן המחירים למדד יוצמדו הרווחה דמי

בין אגודת  שנתידו /חדבהסכם  יקבעי שצויןעבר לאגודת הסטודנטים במסגרת הטווח הסכום שיו גובה

 .לצרכן המחירים למדד ויוצמדהסטודנטים לבין הנהלת המוסד, 

 

כר המינימום הצמדה לש 50%-הצמדה למדד המחירים לצרכן ו 50% לפי ְתמּוָדד₪)  900(הסכום  תקרת

 לעובדי שמירה ואבטחה.

 

 

 

                                                 
תשלומים נלווים הינם כל תשלום נוסף על שכר לימוד ודמי הרישום שאינו בעד הוראה אקדמית, ובכלל זה  1

  דמי רווחה ודמי אבטחה.
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 ם:הליך קביעת התשלומי  )2(

 על פיו יהיו על בסיס וולונטרי , וביטוח דמי חבר לאגודת הסטודנטיםדמי רווחה, לרבות   - דמי רווחה 

שלא  ובלבדלבין הנהלת המוסד האקדמי  במוסדהסכמים שייחתמו בין הנהלת אגודת הסטודנטים 

 קיימת לא בו במוסד תישלל זכותו היסודית של הסטודנט שלא להצטרף להסכמים אלה או לצאת מהם.

 עם התייעצות תוך היציג הארצי הסטודנטים ארגון מול ייחתם ההסדר, מקומית סטודנטים אגודת

 .במוסד סטודנטים נציגות

(כאמור  הקיים ההסכם מסתיים בה השנה של אפריללכל המאוחר עד לסוף חודש  הסכם כאמור ייחתם

יחולו הוראות ההסכם , זהמועד  עדבהסכם חד/דו שנתי), במקרה בו לא יגיעו הצדדים להסכמה 

  .למוסד המועבר הכולל מהסכום והן לאגודה המועבר הכולל מהסכום הן 5% בהפחתתשמסתיים 

 .הסכםב יקבעו לאגודה הרווחה דמי העברת ומועדי פעימות

 למוסד האגודה שבין ההסכם של העתק לקבל אפשרות תהיה היציגהארצי  הסטודנטים"ת ולארגון לות

 .דרישה פי על, צדדיםה שני ידי על חתום

 הינם דמי הרווחה כי סטודנטיםליפרסמו באופן ברור  ציגהארצי הי הסטודנטים וארגון המוסדות

 . ) מראשהתשלום מידע הנלווה לשוברי ב לרבותים (וולונטרי

 

 

 :אחרים חובה תשלומי .ב

בשינויים  מלץ יעקב בדימוס שופטהשל  בראשותו"ח הועדה דומומלץ בשלב זה לאמץ את ההוראות שנכללו ב

 :כדלקמןהקשור לתשלומי חובה  בכל מסוימים

 בקורסי בחינהסריקת מחברות, איחור בהגשת טופס שינויים ו :תשלום בגינם לגבות יהיה ניתן שלא נושאים

 .לדו"ח מלץ) 3באותו מוסד יעשה ללא תוספת תשלום (סעיף ח'  לחוג מחוג מעבר); 4(פרק ח' סעיף  פטור
 : חובה תשלומי

 שלוש קיימות, –) מלץ"ח לדו,א 2' חסעיף ( שאינם מזכים בנקודות זכות לתואר זרה כשפה אנגלית דילימו )1(

 כשפה זרה: באנגלית קורסים של שכיחות רמות

 הרמה הגבוהה המובילה לפטור –) 1(רמה  2מתקדמים  •

 )2(רמה  1מתקדמים  •

 )3טרום מתקדמים (רמה  •

שעות שבועיות סמסטריאליות, אינו חייב בתשלום  4), המתקיים בהיקף של 1(רמה  2הקורס מתקדמים 

 נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד.

קורסים ברמות נמוכות יותר חייבים בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד. מחיר כל קורס כזה המתקיים 

משכר הלימוד השנתי, להוציא קורסים  15%שעות שבועיות סמסטריאליות לא יעלה  4בהיקף של 

 קיימים בקיץ.המת

לימודיים המתקיימים  בסיורים -,ב לדו"ח מלץ) 2הלימודים (סעיף ח'  מתכנית כחלק לימודיים סיורים )2(

ארוחות במחירי עלות. בקורסי רשות יגבה תשלום עבור לינה,  עבורבמסגרת קורסי חובה יגבה תשלום 

בטרם  מראש סטודנטיםה לידיעתיובאו  האמורים התשלומיםהוצאות נסיעה וארוחות במחירי עלות. 

 ההרשמה לקורסים.
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 ניתן  -)מלץ"ח לדו,ג 2' ח(סעיף  -  פטור מקורס המהווה תנאי להשתתפות בלימודים מתקדמים בחינת )3(

 אחת ויעודכן לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה זה מחיר).  1995(במחירי יולי ₪  54לגבות תשלום של 

למען הסר ספק, לא יגבה תשלום  ).נובמבר חודש חציתבמ(המתפרסם  אוקטובר חודש מדד בסיס על לשנה

 נוסף עבור קורסים נוספים המהווים דרישה לצורך פטור והנחוצים כדי להשתלב בלימודים.

 

 אישורים, 3, עד עלות ללא ראשונה בפעם יינתנוהאישורים אשר מנפיק מוסד לסטודנט  כלל – אישורים )4(

 ה רשאי להגיע להסדר אחר עם אגודת הסטודנטים,, ובכל מקרה מוסד יהיבאנגלית אישורים כולל

 אישורים נוספים יינתנו במחירי עלות.

 

המוסדות  ., תוך בחינות סבירותםקנסות לגביית והסכומים העקרונות את מראש יגדירו המוסדות - קנסות )5(

 יפרסמו תשלומים אלה מראש לסטודנטים.
 

ובלבד שמחויב על ידי חברת האשראי  כפילגבות עמלת אשראי  םיהיו  רשאי המוסדות – אשראי עמלת )6(

הוראה זו לא נכללה  .עמלה או תשלום תוספת דורשות שאינן נוספות תשלום אפשרות קיימת לסטודנטש

 בדוח מלץ

 

 אחרים: רשותתשלומי  .ג

אשר התשלום בגינם ישקף  נוספים המוסד יוכל להציע לסטודנטים שירותי רשות  -  )5(סעיף ח'  רשות תשלומי

 ן מחיר עלות, ובלבד שלא תישלל זכותו של הסטודנט שלא להצטרף לשירותים אלה מראש. ככל הנית

 תקודם הצעה לתיקון מועד התחולה כך שמועד החובה להחלת הכללים תהיה החל משנה"ל תש"פ.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 (*חבר/ה אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה) אין מתנגדים ואין נמנעים

 התקבלה פה אחדההחלטה 
 

 

 תש"פ-מודל תקצוב לסיוע למוסדות באזור עוטף עזה לשנים תשע"ט .9

 החלטה: – 8תשע"ט/

 .  תש"פ-במודל תקצוב לסיוע למוסדות באזור עוטף עזה לשנים תשע"טדנה ות"ת  31.10.18בישיבתה ביום 

וטף רצועת עזה" לשנים על התכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "ע 2156לאור החלטת הממשלה 

 , במסגרתה הוחלט על הגדרת אזור יישובי עוטף עזה ומתן סיוע כלכלי באזור זה. 2017-2018

 האיוםעקב  ,"זתשע לעומת"ח בתשע ספיר האקדמית במכללה הסטודנטים במספרי החדה הירידה ולאור

 המתמיד הרלוונטי לאזור זה בלבד.  יטחוניהב

 ד להשכלה גבוהה היחיד באזור זה. והואיל ומכללת ספיר היא המוס

מחליטה ות"ת על תקציב סיוע למכללה לשנים תשע"ט ותש"פ בגין ירידה במספרי הסטודנטים, בהתאם לירידה 

 במספרי הסטודנטים לשנה א' בתשע"ח ותשע"ט (בהתאמה) ביחס לתשע"ז.

 להלן ירידה בסך הסטודנטים לשנה א' בין תשע"ח לתשע"ז:
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 הפרש תשע"ח תשע"ז 
 (219) 1,206 1,425 *תואר ראשון

 3 103 100 **תואר שני
 (216) 1,309 1,525 סה"כ

 *עפ"י נתוני למ"ס

 **עפ"י דיווח המוסד, לא קיימים נתוני למ"ס

 

 להלן משמעות תקציב הסיוע עבור תקציב תשע"ט:

 

סך ירידה בסטודנטים 

 שנה א'

 תעריף ממוצע מוסדי

 ₪)(אלפי 

 גובה רשת ביטחון

 ₪)(אלפי 

216 16.85 3,639 

 

בור תקציב תש"פ יחושב באופן דומה, על בסיס השוואת מספרי סטודנטים שנה א' בין תשע"ט ע תקציב הסיוע

 תשע"ט.בהיקפו התקציבי על תקציב הסיוע המוענק ב עלהלתשע"ז, ולא י

 

חוני חריג, וככל ככל שיהיו בעתיד מוסדות נוספים באזורים שיוגדרו כייחודיים ע"י הממשלה, עקב מצב בט

שבמוסדות אלה תהיה ירידה דרסטית במספרי הסטודנטים כתוצאה מכך, תדון ות"ת באישור תקציב סיוע זה גם 

 עבורם. 
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 

 יה החרדיתיוסמלגות לתארים מתקדמים מחקריים לסטודנטים מצטיינים מהאוכל .10

 החלטה: – 9תשע"ט/

בהתאם למדיניות  .בהשכלה הגבוהה עידוד השתלבות האוכלוסייה החרדיתלצורך דנה ות"ת ב 31.10.18ביום 

מל"ג/ות"ת לחיזוק הממד האיכות והגדלת מספרי הסטודנטים מהאוכלוסייה החרדית המשתלבים 

נית מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטים מחליטה ות"ת על הפעלת תכ באוניברסיטאות ובתארים מתקדמים,

מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית וכן תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית החל משנה"ל 

 תש"פ:

 מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית

ינים לתואר שני מחקרי באחת שנתיות לסטודנטים מצטי-מלגות דו 10במסגרת תכנית זו יוענקו עד 

 41מהאוניברסיטאות בארץ, על בסיס תחרותי. המלגה תיועד לצרכי קיום ותשלום שכ"ל. גובה המלגה יעמוד על 

 במימון ות"ת.₪ אלפי 
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 נוסח  
 מאושר
 
 

 מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית

אוכלוסייה החרדית, על בסיס שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים מה-מלגות תלת 3 עד במסגרת התכנית יוענקו

אלפי  10במימון ות"ת והיתרה בגובה ₪ אלפי  52.2-לשנה, מזה כ₪ אלפי  62.2-יעמוד על כ תחרותי. גובה המלגה

 לצורך כיסוי הוצאות מחקר.₪ אלפי  10לשנה במימון המוסד. בנוסף, המוסד יעמיד לכל מלגאי סכום שנתי של ₪ 

 

 ועדת שיפוט משותפת לשתי התכניות אשר הרכבה יובא לאישור ות"ת.שיפוט המועמדים למלגות ייעשה ע"י 
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 5 -בעד 
 1 -נמנע 

 אין מתנגדים
 ההחלטה התקבלה 

 

 

 מודל שיפוי עלויות שכר במעבר למסלול סגל עמית .11

 החלטה: – 10תשע"ט/
מודל שיפוי עלויות שכר במעבר למסלול סגל עמית במכללות, וזאת עדכון דנה ות"ת ב 31.10.18בישיבתה ביום 

בנדון, מחליטה ות"ת לעדכן את מודל השיפוי האמור, החל משנה"ל תשע"ט,  30.1.18בהמשך להחלטתה מיום 

 כדלקמן:

 השיפוי יינתן מדי שנה עפ"י נתוני דוח ממוצעי שכר ינואר אשר קדם לשנת התקציב. .א

במספר משרות סגל עמית, כאשר מינימום המשרות הנדרש לשם קבלת שיפוי  השיפוי יינתן עפ"י מדרגות .ב

]. בנוסף, עבור מכללות אשר מספר 1-7משרות [מדרגות  79-משרות, והמדרגה הגבוהה תמוצה ב 10יעמוד על 

משרות  5סטודנטים יעמוד מינימום המשרות הנדרש לשם קבלת שיפוי על  1,000-הסטודנטים בהן נמוך מ

 .ובמכללות קטנות גם מספר נמוך של חברי סגל מהווה הוצאה משמעותית) [מדרגה א'](זאת הואיל 

 עבור כל מדרגה תיקבע משקולת עפ"י הממוצע בין הסף התחתון במדרגה לסף העליון במדרגה. .ג

מגידול ממוצע  75%המהווים ₪ אלפי  20גובה השיפוי עבור כל מדרגה יעמוד על משקולת המדרגה כפול  .ד

 נתית של סגל עמית ביחס למורה מן החוץ.בעלות העסקה ש

 

 ₪)(אלפי  גובה שיפוי משקולת מספר משרות במוסד מדרגה

 140 7 5-9 א

1 10-19 15 300 

2 20-29 25 500 

3 30-39 35 700 

4 40-49 45 900 

5 50-59 55 1,100 

6 60-69 65 1,300 

7 70-79+ 75 1,500 

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

 

 נה"ל תשפ"א.מודל שיפויי זה ייבחן לקראת תקציב ש .ה
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 

 קול קורא שני לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה .12
 החלטה: – 11תשע"ט/

, דנה ות"ת בקול הקורא השני לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה 31.10.18בישיבתה ביום 

ות"ת מחליטה ולהמלצת ועדת ההיגוי להוגנות מגדרית,  31.1.2018בהמשך לקול הקורא שהופץ למוסדות ביום 

לא שניים, כפי שנקבע (ולוועדת ההיגוי לבחור, במסגרת הקול הקורא השני, שלושה פרויקטים רוחביים  לאשר

מתבקשת  , ההוספה במסגרת  הוגש ע"י המכללה האקדמית תל חי, . הוספת הפרויקט השלישי )בקול הקורא

 לאור חשיבות הנושא בו הפרויקט מתמקד.   
לשנה למשך שלוש שנים, יגיע מהעודפים התקציביים ₪ אלף  120מימון הפרויקט השלישי, בסך מקור תקציבי: 

 משנים קודמות הקיימים בסעיף.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 פה אחדההחלטה התקבלה 
 

 דוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטים-תוכנית מלגות לבתר .13

 החלטה: – 12תשע"ט/

ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה דנה ות"ת בהמלצותיה של ועדת  31.10.2018בישיבתה מיום  .1

דוקטורנטים מצטיינים -בתרתכנית מלגות לוהחליטה על הקמתה של  קוונטיים בראשות פרופ' אורי סיון

 קוונטיים בהתאם לעקרונות הבאים: בחקר מדע וטכנולוגיה

 .ועד לשנת תשפ"ג (בתשפ"ד יהיו רק מלגות ממשיכות) תוכנית תחל לפעול החל משנת תשע"טה .א

 

כמועמדים  למלגה יוגשו אך ורק מועמדים מתחומי המדעים המדוייקים, ההנדסה ומדעי החיים, שתחום  .ב

 התחומים הבאים:-דוקטורט הוא באחד משבעת תתי-בהשתלמות הבתר מחקרם המיועד

 חישוב קוונטי. .1

 תקשורת קוונטית. .2

 סימולציה באמצעות מערכות קוונטיות. .3

 מכשור וחיישנים קוונטיים (כגון שעונים אטומיים, מדי שדה מגנטי, ומדי תאוצה קוונטיים). .4

דסים קוונטית, להצגת תכונות חומרים קוונטיים (כגון חומרים טופולוגיים וחומרים מהונ .5

 מיוחדות)

 יסודות תורת הקוונטים עם השלכה לטכנולוגיה עתידית. .6

 מדע וטכנולוגיה קוונטית חדשנית. .7

 

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

 .דו שנתיות ,מלגות חדשות 4מידי שנה תעניק הות"ת עד  .ג

ן דולר לשנה, בגי 5,000דולר לכל שנה כאשר בגין בן/בת זוג תהיה תוספת של  45,000גובה המלגה הוא  .ד

דולר בשנה.  5,000בגין ילד/ים נוספים תהיה תוספת של  ,דולר בשנה 5,000תהיה תוספת של  אחדילד 

 דולר לשנה. 60,000לא יעלה על סך המלגה בכל מקרה 

 המלגה תינתן לתקופה של שנתיים לכל היותר.  .ה

 : תקציב התכנית    

 סה"כ תשפ"ד תשפ"ג תשפ"ב תשפ"א תש"פ תשע"ט 
תקציב 

 יבמיליונ
"חש  

0.9 1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 9 

 
 

תשפוט ותחליט על הזוכים במלגות מידי  ועדת שיפוט מטעם הות"ת תבחן את תיקי המועמדים השונים, .2

חברים ותהיה לה הסמכות לפנות לסוקרים חיצוניים מתחומים רלוונטיים בהתאם  5-7. הוועדה תכלול שנה

  .חומים רלוונטיים מהמוסדות בישראלחברי סגל בכירים בתמבתשע"ט תורכב הוועדה  לצורך.

 לקראת השנים הבאות, יגויסו גם חברי סגל בכירים מתחומים רלוונטיים מאוניברסיטאות בחו"ל.

 

 ן:הרכב  ועדת חברי ועדת השיפוט לתוכנית המלגות כלהל לאשר את .3

 יו"ר -, מכון וייצמן למדעוהנדסת חשמל פרופ' מוטי הייבלום, פיזיקה

 אוניברסיטת ת"א כימיה פיזיקלית, ץ,פרופ' גיל מרקובי

 גוריון-פרופ' רון פולמן, אופטיקה קוונטית, פיזיקה, אוניברסיטת בן

 אור, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית-מיכאל בןפרופ' 

 אילן-, אוניברסיטת ברשל חומר קוונטי פרופ' אפרת שמשוני, פיזיקה

 פרופ' ישעיהו טלמון, הנדסה, חבר הות"ת

 י גרשוני,  פיזיקה של חומרים, הטכניוןפרופ' דודה

 

הכולל גם את תקנון ועדת השיפוט המצ"ב להחלטה הקורא למוסדות ואת תקנון התוכנית -את  קול לאשר .4

 זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 

 

 

 

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

 יזהפי תוצאות הקול קורא בפיתוח .14
 החלטה: – 13תשע"ט/

דנה ות"ת בבקשת המוסדות לעדכון השטחים  ובתוצאות הקול הקורא לתקציב  31.10.2018בישיבתה ביום 

 פיתוח פיזי בהתאם לקריטריונים שנקבעו. 

 

לאחר שבוצעו התאמות בשטחים, נמצאו כל הפרויקטים כעומדים בתנאי סף. מוסד שהגיש מספר פרויקטים, 

-יקט אחד. לאחר מכן כל הפרויקטים נבדקו ונוקדו בהתאם לקריטריונים שאושרו בות"ת בנבחן בהם כפרו

 ובהמשך לכך מחליטה ות"ת על ההקצאה למוסדות כמפורט בטבלה להלן:  25.4.2018

 

 שם המוסד
ניקוד 
 סופי

גובה 
השתתפות 

ות"ת עבור כל 
 פרויקט

השתתפות 
ות"ת 

מצטברת בכל 
 הפרויקטים

 19,345 19,345 96.04 חולון

 22,800 3,455 89.86 אורט בראודה

 38,606 15,806 70.93 אפקה

 56,552 17,946 68.53 מרכז אקדמי לב

 79,083 22,531 65.62 אריאל

 84,349 5,266 59.99 שנקר

 95,299 10,950 52.55 תל חי

 110,000 14,701 52.28 רופין

 112,260 2,260  רופין (יתרה לא מתוקצבת)

 140,488 11,009 50.88 יפו-אמכללת ת"

 129,479 17,219 50.49 סמי שמעון

 144,449 3,961 46.10 צפת

 152,274 7,825 33.88 כינרת

 167,409 15,135 26.54 בצלאל
 

כל המוסדות בין המכללה מהמכון הטכנולוגי חולון עד המרכז האקדמי רופין הם הזוכים בקול קורא  .א

  ₪.מיליוני  110הנוכחי בסך של 

 

יפו עד בצלאל אינם זוכים בנתח תקציבי במסגרת הקול -אביב-כל המוסדות בין המכללה האקדמית תל .ב

קורא הנוכחי. אך במידה ויוקצה תקציב נוסף לתכנית מבוססת צרכים, ות"ת שומרת לעצמה את הזכות 

וכמפורט  לרבות היתרה עבור רופין להקצות למוסדות נתח תקציבי בהתאם לתוצאות הקול קורא הנוכחי

 בטבלה לעיל. 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

הגדלת חלקו של משרד החקלאות בתקציב הפיתוח לבניין אוספי הטבע באוניברסיטת  .15

 אביב-תל

 החלטה: – 14תשע"ט/
חקלאות בתקציב הפיתוח לבניין אוספי הטבע דנה ות"ת בהגדלת חלקו של משרד ה 31.10.18ום יבישיבתה ב .1

 אביב.-אשר באוניברסיטת תל

 600כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש להגדיל את השתתפותו בפרויקט בסך של הובא לידיעת ות"ת  .2

לתמיכה בבינוי הפרויקט. הגדלת התקציב ע"י משרד החקלאות ישמש להקמת התכולות הפנימיות ₪ אלפי 

בע. לאור כך, יובהר כי סך ההשתתפות הסופית של משרד החקלאות בפרויקט היא של מבנה אוספי הט

 ₪.  אלפי  7,675

ובכך ₪ אלפי  600את מלוא הסכום הצפוי להתקבל ממשרד החקלאות בסך של  חליטה לאשר ת"ת מו .3

 ₪.  אלפי  7,675ההשתתפות הסופית של משרד החקלאות בפרויקט היא התמיכה 

למדעי הטבע  תקבל יופנה לתמיכה בהקמת מבנה מוזיאון האוספיםיציב שות"ת מכירה בכך שסך התק .4

 .  אביב-באוניברסיטת תל

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בדיון ובהצבעה
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

ם לאישור הסכם מכירת קמפוס בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלי -בקשת בצלאל  .16
 בהר הצופים לקבוצת מוריה

 החלטה: – 15תשע"ט/
של דנה ות"ת בעסקת מכירת הקמפוס של בצלאל בהר הצופים לקבוצת מוריה, בעלות  31.10.2018 יוםמבישיבתה 

י זכות עלות המבנה (שווידי בצלאל, הקובע כי -מדו"ח השמאות שהומצא לה על 5%-הנמוכה בכ ₪מיליוני  95

 ללא מע"מ.   ₪ מיליוני  100-חכירת הנכס) נאמדת ב

 

לפי חוות הדעת המשפטית שהומצאה ע"י בצלאל, התב"ע שחלה על שטח בצלאל מאפשרת שימוש למטרות 

הוראה, מחקר, מנהל משק, מגורי סטודנטים וסגל בלבד. לפיכך, בעסקת המכר קיים תנאי מתלה המחייב לאפשר 

צלאל למטרת בית אבות סיעודי ואו בית חולים סיעודי בהיקף הבינוי הקיים בשטח בניה ושימוש בשטח של ב

 90%ושלא יפחת מכך. בהינתן שהתנאי מתקיים אז התמורה עבור המכירה תינתן במספר פעימות כאשר 

 מהתמורה יועברו רק בשנה האחרונה.

 עמידתה בתנאים שלהלן:לאור האמור, ות"ת מחליטה כי אין מניעה שבצלאל תחתום על ההסכם בכפוף ל

הגשת דו"ח חצי שנתי לצוות המקצועי על התקדמות הפרויקט הכולל בין היתר הוצאות ששולמו בפועל,  )1

סטטוס עמידת הפרויקט בגנט שהועבר, דיווח על גיוס מקורות מימון נוספים, פירוט לגבי התקדמות בוועדה 

 המחוזית על שינוי התב"ע. 

 וי שלב ב' של הקמפוס טרם שינוי הייעוד בוועדה המחוזית. המוסד לא ייצא למכרז ו/או בינ )2

 

           yz



 נוסח  
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במידה ואין התקדמות כלשהי בשני הנושאים לעיל תוך שנה מהיום, המכללה מחויבת להגיש תכנית מפורטת  )3

לות"ת חתומה על ידי הנהלת המוסד כיצד תבוצע הפעילות האקדמית של המוסד בהינתן שעסקת המכירה 

 ו המוסד יידרש מסיבה כלשהי להפעיל מספר קמפוסים במקביל. תתעכב ו/או לא תבוצע ו/א

ככל שהמוסד יעמיד מקורות מימון נוספים הנושא יבוא לדיון במליאת ות"ת לבחון יציאה לבינוי נוסף מעבר  )4

 לבינוי עבור שלב א'. 

 אין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על ות"ת לעניין עסקה זו.   )5

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -ד בע
 1 -נמנע 

 אין מתנגדים
 ההחלטה התקבלה 

 

 

עדכון הרשאות חתימה לעניין עריכת שינויים בתקציב ההשכלה הגבוהה ולעניין  .17

 הקצאת כספים בתקציב ות"ת

 החלטה: –61תשע"ט/
מתקציב מערכת  -לעניין שינויים בתקציב  דנה ות"ת בעדכון הסדר הרשאות חתימה 31.10.2018בישיבתה ביום 

 כמפורט להלן:לקבל את השינויים והחליטה  הגורמים המוסמכיםביעת וכן בנוהל ק כלה הגבוההההש

 נוהל לקביעת הגורמים המוסמכים לבצע שינויים בתקציב ות"ת:
 הגדרות

 : התקציב הרגיל השנתי של ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה המאושר ע"י ות"ת מידי שנה.התקציב הרגיל

 לטובת בינוי פיזי חדש במוסדות המתוקצבים לרבות בניית פרויקטים של מעונות.: תקציב תקציב פיתוח פיזי

 : התקציב הרגיל ותקציב פיתוח פיזי.תקציב ות"ת

 הרמה המפורטת ביותר של התקציב בה ניתן לבצע פעולות ושינויים.  סעיף תקציבי מפורט (להלן: 'סעיף'):

יביים מפורטים תחתיו ומהווה תקציב למטרה מרכזית : סעיף בתקציב ות"ת שכולל מספר סעיפים תקצסעיף אב

אחת המחולקת למספר פרויקטים/תכניות שונים/שונות (למשל: תקציב לשילוב החברה הערבית, החברה 

 החרדית, קרן הסיוע תקציב למלגות וכו'). 

אשר  : מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי ות"ת או גופים אחרים שאינם מוסדות להשכלה גבוהה,מוטב

 ות"ת מעבירה אליהם כספים לצורך קידום מערכת ההשכלה הגבוהה, בהתאם להחלטות ות"ת.

: יתרת תקציב בשנה מסוימת שנוצרה לגביה התחייבות של ות"ת אשר תמומש בשנה/שנים עודף מחויב

 העוקבת/עוקבים.

 שנים הבאות. : יתרת תקציב משנה מסוימת שאין לגביה התחייבות של ות"ת למימוש בעודף לא מחויב

 

 כללי

סכומי התקציב המאושרים ע"י ות"ת הינם הרשאה מקסימאלית להוציא או להתחייב למעט שינויים  .1

 שגרמו לגידול בסעיף התקציבי כמפורט מטה. 

הגורם המבצע את התקציב המאושר בכל סעיף לכל מוטב הינו אגף התקצוב של ות"ת, בהתאם  .2

 ט להלן.להחלטות ות"ת ו/או לפי השינויים כמפור

כלל בחודש ינואר יחד עם עדכון וסגירת תקציב השנה -בעדכון התקציב השנתי של ות"ת, הנערך בדרך .3

 האקדמית שחלפה, יובאו לידיעת ות"ת כל השינויים שנערכו בתקציב.
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לביצוע שינויים בתקציב המהווים  - או יו"ר ות"תאישור סמנכ"ל תקצוב או מנכ"ל  1.1

 לן:יישום החלטות ות"ת כמפורט לה

 העברה בין סעיפים: .א

o  העברה בין סעיפים תקציביים שמטרתה להחזיר תקציב שלא נוצל לסעיף המקורי שאליו

לדוגמא: מלגות לחברה הערבית יוצא מהתקציב הכללי של החברה הערבית שייכים המשאבים (

ומועבר לסעיף מלגות. במידה והתקציב במלגות לא מנוצל התקציב חוזר לסעיף הכללי של 

תן הערבית. דוגמה נוספת היא מעבר המכללות להוראה, חלק מהתקציבים עשויים להינ החברה

 בסעיפים ייעודיים ובמידה ולא מנוצלים, יוחזרו לסעיף מרכיב ההוראה). 

 

o  העברה בין סעיפים שמקורה בשינויים טכניים (לדוגמא: שינויי שמות של סעיפים ו/או מוטבים

 המוטב או בקביעת כללים חדשים לחלוקת התקציב.וכיו"ב) שאינה כרוכה בשינוי מהות 

 

o  העברה בין סעיפים ששייכים לאותו סעיף אב, והיא בהתאם לקריטריונים או עקרונות שאושרו

 ע"י ות"ת לתקצוב הסעיפים. 

שינויים אלו מהווים הסטה בין תכניות/פרויקטים שונים של אותו יעד/מטרה, שכבר אושרו 

בסכום כולל מסוים (למשל: תכנית לשילוב החברה הערבית בות"ת כתכנית אחת המתוקצבת 

 בהשכלה גבוהה, קרן הסיוע לסטודנטים).

 

o  העברה בין סעיפים עקב שינויים בסעיפי ניכוי במקור של המוסדות, בהתאם לייעוד שאושר

בות"ת ולתנאים שקבעה ות"ת להעברה זו. סעיפי ניכוי במקור הינם סעיפים בהם ות"ת מהווה 

המוסדות מעבירים כסף לגוף שלישי (בדר"כ בין לאומי). הסכום המועבר (שנקבע על  גוף שדרכו

פי רוב בהתאם לביצוע בפועל) נגרע מתקציב המוסד בסעיף תקציבי אחד ומועבר ע"י ות"ת לגוף 

 וכו'). CERN ,ESRFהשלישי דרך סעיף תקציבי אחר (לדוגמא: 

 

קציב בין מוטבים (כולל הקצאה מתוך מוטב טרם עדכון חלוקת הת –העברה בין מוטבים באותו סעיף  .ב

הוקצה), שאיננה כרוכה בקביעת כללים חדשים לחלוקת התקציב בסעיף התקציבי או בשינוי במהות 

החלטת ות"ת המקורית בנושא והיא טכנית במהותה (מהווה ביצוע של החלטת ות"ת). (כגון: עדכון 

 עדת שיפוט/היגוי וכיו"ב).אומדנים בהתאם לביצוע בפועל, קביעת זוכים ע"י ו

 

 העברה מרזרבה מיועדת לסעיף המיועד בהתאם לייעוד שאושר בות"ת ולתנאים שקבעה ות"ת להעברה זו. .ג

 

תוספת או הפחתה של תקציב ספציפי שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת  .ד

 (לדוגמא:  עדכון מדדים וכד').

 

ו נוצר עודף לא מחויב לאחר יישום מלא של החלטת ות"ת ו/או העברה לרזרבה הכללית מתוך סעיף ב .ה

 ידה.-המודל התקציבי שאושר על
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, במהלך השנה בכפוף לתנאים העברה מהרזרבה הכללית לסעיפים ובתוכם למוטבים קיימים .ו

 המצטברים הבאים: 

שנתי מהתקציב ה₪ מיליון  20בשנה לפעולה ועד סך כולל של ₪ מיליון   2 ההעברה אינה עולה על .1

  בסה"כ.

ידי -מסך התקציב שאושר בסעיף או בתכנית על 30%התוספת התקציבית לסעיף אינה עולה על  .2

 ות"ת.

העברה זו תואמת את מדיניות ות"ת, הקריטריונים לתקצוב והחלטות ות"ת, ואין בה כדי להוסיף  .3

 סעיפים או מוטבים שלא אושרו ע"י ות"ת.  

 

  -ולות בנושאים תפעוליים לביצוע פע -אישור יו"ר ות"ת ומנכ"ל  1.2

לאישור נושאים  ₪ מיליוני 4 של כולל סך על שנתיתמדי שנה עם אישור התקציב תוגדר בות"ת רזרבה 

תפעוליים בתקציב, שנועדו לסייע בקידום החלטות ותחומים שבתקצוב ות"ת. הרזרבה תוכל לשמש 

כנס לטובת קידום תכנית מסוימת (לדוגמא: ארגון  לפעולה₪ אלף  500עד סכום של  לנושאים תפעוליים

של ות"ת, הוצאות עבור התנעת תכנית מסוימת של ות"ת לרבות תשלום דרך מנהל ות"ת לאנשי מקצוע 

 לביצוע בדיקות מקצועיות עבור ות"ת בנושא תכנית מסוימת ועוד). הקצאה מתוך הרזרבה הנ"ל תאושר

 ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת ויו"ר ות"ת.

* * * * * 
 עההתקיימה הצב

 5 -בעד 
 1 - נגד

 נמנעיםאין 
 ההחלטה התקבלה 

 
 

 עדכון כללי מסגרת בנושא השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים .18

 החלטה: – 71תשע"ט/
של  דנה ות"ת בבקשת לעדכן את תקופת כהונת נציגי הציבור בועדות ההשקעות 31.10.18בישיבתה ביום 

 .95"א/המוסדות בכפוף להחלטה מס' תשע

בנושא: השקעות פיננסיות  25.5.11מיום   95בהחלטתה תשע"א/ 11: 2ות"ת מחליטה לעדכן את סעיף ב' 

 במוסדות להשכלה המתוקצבים, כדלקמן:

 שלוששנים ועד מקסימום  4תקופת כהונה של חברי הוועדה שאינם בעלי תפקידים במוסד, לא תעלה על  ) 11"(

חברי הוועדה מתוקף תפקידם יכהנו כחברים בוועדה כל עוד הם ונה). שנות כה 12(בסה"כ תקופות כהונה. 

 "בתפקידם.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 ואין נמנעים אין מתנגדים

 פה אחדההחלטה התקבלה 
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 אישור תקנון והרכב הוועדה המלווה לנושא תשתיות מחקר .19
 

 החלטה: –  18ט/תשע"
      מיום ת"ות להחלטת בהמשךתקנון ועדת ההיגוי לנושא תשתיות מחקר.  דנה ות"ת ב 31.10.18בישיבתה ביום 

 הקמת על הוחלט בו 7 לסעיף ובהמשך מחקר תשתיות ושדרוג להקמה המומחים צוות ח"דו בנושא 25.7.2018

 תקנון אישור ועל מחקר תשתיות לנושא היגוי ועדת הקמת על ת"ות מחליטה ,המחקר תשתיות נושא לליווי ועדה

 .וכלליה הוועדה של הדיון סדריו  ,מינויה ואופן הרכבה  ,הוועדה תפקידי את והמפרט בפניה שהובא עדההוו

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 

 BSF-מינוי חבר ועדה בהנהלת קרן ה .20

 החלטה - 19ט/תשע"
בנושא  28.6.2017בהמשך להחלטת ות"ת מיום ,  BSF -חבר ות"ת לועדה בהנהלת קרן ה דנה ות"ת במינוי 31.10.18ביום 

המתווה התקציבי הרב שנתי לקרנות המחקר שבתקצוב ות"ת ובהמשך לסיכום שהושג בין משרד הבריאות ומשרד 

 מחליטה ות"ת כדלקמן: BSF-של ה)  Board of Governors(האנרגיה לגבי יצוגם בחבר הנאמנים 

  .BSF-"ת מודה לכל הגורמים שאיפשרו את השתלבות נציג ות"ת בחבר הנאמנים של ה. ות1

  .BSF-. ות"ת מחליטה למנות מטעמה את פרופ' אישי טלמון, לנציג ות"ת בחבר הנאמנים של ה2
 תקופת כהונתו של פרופ' טלמון כחבר ות"ת.עד לסיום תקופת המינוי . 3

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 מתנגדים ואין נמנעיםאין 

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

אישור הרכב ועדת השיפוט לבחינת הצעות לפעילות חדשנית ומחקר לקידום ההוראה  .21

 והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה

 החלטה – 20תשע"ט/
בהרכב ועדת השיפוט לבחינת הצעות לפעילות חדשנית ומחקר לקידום דנה ות"ת  31.10.18בישיבתה ביום 

 והיא מחליטה כדלהלן: וראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהההה

ות"ת מאשרת את הרכב ועדת השיפוט לבחירת הצעות לפעילות ייחודית ולמחקר העוסקים בשיפור איכות  .א

 :ההוראה והלמידה במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה כמפורט להלן
 ד"ר גיורא אלכסנדרון, מכון ויצמן, יו"ר  

 ץ, הקריה האקדמית אונו פרופ' דודי שוור

 ד"ר איתמר שבתאי, המכללה למינהל 
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 פרופ' נירית רייכל, מכללת כנרת

 ד"ר ישי מור, מכללת לוינסקי 

 ענתר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל-ד"ר ענת ירון

 

 ות"ת מאשרת את תקנון ועדת השיפוט.  .ב

 
ב שהוקצה לנושא. האגף להערכת ועדת השיפוט תבחר באופן מנומק את ההצעות הראויות לקבלת התקצו ג. 

 איכות ידווח לוות"ת ולמל"ג על ההצעות הזוכות.

 

מובהר כי הסטנדרטים המופיעים ברובד הראשון של המודל לקידום איכות ההוראה והלמידה, כפי  ד. 

, היוו חלק מהקול הקורא לצורך קבלת תקצוב בנושא, ויש לראות בהם הצעות 2017שאושר בדצמבר 

לה לטובת לעידוד שיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה. ות"ת ומל"ג והמלצות לפעו

רואות במוסדות כמי שאחראים על נושא שיפור איכות ההוראה והלמידה ובסמכותם לפעול בדרכים 

מגוונות לקידום הנושא. במסגרת הקול הקורא, התבקשו המוסדות לדווח על דרכי הפעולה שנעשו על 

 ידם.   

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

חידוש ועדכון מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו ליישום  .22

 דוקטורנטים מצטיינים לשנה"ל תש"פ-תוכנית המלגות לבתר
 

 החלטה: – 21תשע"ט/
חידוש ועדכון מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו  -דנה ות"ת ב 31.10.18בישיבתה ביום 

 שיתופי לקידום ת"ות תכנית במסגרת. דוקטורנטים מצטיינים לשנה"ל תש"פ-ליישום תוכנית המלגות לבתר

במסגרת עקרונות המדיניות של ות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים שאושרו  והודו סין עם אקדמיים פעולה

 להארכת 21.2.2018 מיום ת"ות להחלטת ובהמשך, 19.07.2016-ובישיבת מל"ג ב 22.06.2016-ות"ת ב בישיבת

לצורך יישום ו, ")התכנית"פ (להלן "תש ל"לשנה והודו מסין מצטיינים דוקטורנטים לבתר המלגות תכנית

ת מינויה של ועדת ולאור פקיע"), ההיגוי ועדתלתשע"ט (להלן "דוקטורנטים מצטיינים -תכנית המלגות לבתרה

בשנתיים, דהיינו  לתהליך שיפוט מועמדי התכנית לתש"פועדת ההיגוי  את מינוי להאריךות"ת  מחליטה ההיגוי,

 .31.11.2020ועד ליום  1.12.2018החל מיום 

 למשימות הבאות:ועדת ההיגוי , תוסמך 13.11.16בהתאם להחלטת ות"ת מיום 

אשר ייקבעו באופן יחסי בהתאם למספר הבקשות י הועדות לאשר את חלוקת המכסות של מלגות בין תת )א
 מכל תחום.

על בסיס מצוינות שהומלצו ע"י תתי ועדות השיפוט  דוקטורנטים-לבתר המלגות בתכנית הזוכים את ררלאש )ב
 ולהכריע במקרה שתתי הוועדות לא יגיעו להכרעה לעניין זוכי התכנית. אקדמית

, בקשות להפסקת מחקר, בקשות לעבור קבוצות שנה מעבר(דוחות  לדון בסוגיות ספציפיות למלגאי התכנית )ג
 מחקר וכדומה).
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 התכנית לרבות תהליכי שיפוט ותנאי הקול קורא. הקשורות ליישוםלהמליץ למל"ג/ות"ת על סוגיות  )ד
 

 הרכב ועדת ההיגוי כדלקמן: את אשרמחליטה ל ת"ות

 ראש ועדת מדעי החיים –גוריון  פרופ' אסתר פריאל, המחלקה למיקרוביולוגיה, אוניברסיטת בן

 ראש ועדת כימיה –, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון סבסטיאן קוסוץ'פרופ' 

 ראש ועדת מדעים מדויקים –פרופ' עדו קנטר, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן 
 רהראש ועדת מדעי הרוח והחב –פרופ' יוסף זעירא, החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 הגדרה ואסדרה -למידה דיגיטלית  .23

 החלטה: – 22תשע"ט/
 דנה ות"ת בהגדרה ובאסדרה של הלמידה הדיגיטלית. 31.10.18 -בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

יגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובהתאם לכך ות"ת רואות חשיבות רבה בקידום הלמידה הדמל"ג ו

 תשפ"א.-הנושא בתכנית הרב שנתית הנוכחית לפיתוח ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז כללנ

במסגרת זו וכדי להשתלב במהפכה עולמית בתחום ההוראה האקדמית, נוצר קשר בין מדינת ישראל באמצעות 

ארבעה קולות  ובהמשך פורסמו, MIT-ו  Harvardיברסיטאות, מיסודן של אונ edXלבין ,"ישראל דיגיטלית"

 לפיתוח קורסים דיגיטליים.  להשכלה גבוהה קוראים למוסדות 

מל"ג, -במקביל לתהליך זה נדרשת אסדרה של נושא הלמידה הדיגיטלית בהתאמה להחלטות והנחיות ות"ת

 ית.אשר תכלול הגדרת של הלמידה הדיגיטלית וגיבוש מתווה ללמידה דיגיטל

מל"ג כמופיע -ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את המלצות ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית של ות"ת

 שנדון בות"ת.הגדרה ואסדרה"  -"למידה דיגיטלית 4387במסמך מס' 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

) בעניין פתיחת תוכנית הלימודים 1.9.1סעיף -ו 1.5.5"ת בסעיף המשך דיון (לפי נוהל ות .24
-) דוB.A.חוגי בחשבונאות, ותוכנית הלימודים לתואר ראשון (-) דוB.A.לתואר ראשון (

 חוגי בלימודי א"י וארכיאולוגיה של אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 החלטה – 24/תשע"ט

תכנית חוגי בחשבונאות ו-) דו.B.Aתואר ראשון (ל םדנה ות"ת בתכנית הלימודי 31.10.18בישיבתה ביום  .1
 באוניברסיטת אריאל.חוגי בלימודי א"י וארכיאולוגיה -) דו.B.Aתואר ראשון (הלימודים ל

 
בכל  הסגל העסקת ותנאי התכנוניים ,התקציביים ההיבטים מן מניעה שהוגשו, אין הדעת חוות לאור .2

חוגי -) דו.B.Aתואר ראשון (ל ית הלימודיםלהמליץ למל"ג יו"ש על אישור תכנ אחת מהתכניות

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

חוגי בלימודי א"י וארכיאולוגיה של -) דו.B.Aראשון ( ועל תכנית הלימודים לתוארבחשבונאות 
 .אוניברסיטת אריאל

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 3 -בעד 
 2 - נגד

 נמנעיםאין 
 ההצבעה)הדיון ובחדר בעת  הלא נכחד"ר רבקה ודמני חברת ות"ת  

 התקבלה  ההחלטה
 

 

הצעה  -הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות במכללות האקדמיות לחינוך  .25

 13.6.2018מיום  135לעדכון החלטת ות"ת תשע"ח/
 

 החלטה - 24תשע"ט/
בעניין הגשת בקשות לפתיחת תוכניות  13.6.18מיום  135דנה ות"ת בעדכון החלטתה תשע"ח/ 31.10.18ביום 

 .כללות האקדמיות לחינוך לימודים חדשות במ

ולאחר שקיבלה ות"ת תמונת מצב מעודכנת ביחס לאיחודים, מחליטה  13.6.18בהמשך להחלטת ות"ת מיום 
 ות"ת לעדכן את ההחלטה כלהלן:

במסגרת החלטות ות"ת ומל"ג לגבי איחוד המכללות האקדמיות לחינוך ומעברן לאחריות ות"ת והסיכומים 
שא, היקף התכניות החדשות שהתאפשר למכללות האקדמיות לחינוך להגיש (אשר שנחתמו עם משרד החינוך בנו

טרם סיימו את הליך המעבר לאחריות הות"ת) הוגבל במסגרת התכנית הרב שנתית, זאת על מנת להבטיח מניעת 
 כפילויות, יעילות וקידום הליך האיחוד. 

מורכב ואורך זמן, ועל מנת שלא לפגוע עם זאת, הואיל ותהליך האיחודים והמעבר לאחריות הוות"ת הינו 
בהתפתחותן האקדמית של המכללות האקדמיות לחינוך שצפויות לעבור לות"ת ובתהליך המעבר לות"ת, 

ות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, זאת להגיש בקשמחליטות ות"ת ומל"ג לאפשר למכללות האקדמיות לחינוך 
 בהתאם לאמור להלן:

מל"ג לבחינת -למעבר לות"ת ושלגביה התקבלה החלטה עקרונית בות"תמכללה שעומדת בתנאי הסף  •
עד שתי בקשות לפתיחת תכניות חדשות לתואר וכל להגיש ת -אפשרות למעבר לות"ת בכפוף לתנאים שנקבעו 

ראשון/שני. הבקשות תיבדקנה בהיבט התכנוני ע"י משרד החינוך וע"י אגף התכנון בות"ת שיגישו 
ני לות"ת ומל"ג, תוך מתן עדיפות לתכניות בעלות צורך לאומי ובהתחשב באופן המלצותיהם בהיבט התכנו

מל"ג, יוכל המוסד להגיש את -המעבר המתוכנן לות"ת. ככל שהגשת הבקשה תאושר בהיבט התכנוני בות"ת
 התכניות לבדיקה אקדמית/תקציבית כמקובל.

לימודים חדשה אחת (לתואר ראשון תוכל להגיש בקשה לפתוח תכנית  –מכללה שאינה עומדת באמור לעיל  •
 או שני). הבקשה תיבדק כאמור לעיל. 

 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 (*חבר/ה אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה) 
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

 מעבר מכללת הרצוג (מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ) לתקצוב ות"ת .26

 החלטה: – 25/תשע"ט
 .במעבר מכללת הרצוג (מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ) לתקצוב ות"תדנה ות"ת  31.10.18בשיבתה ביום 

לקדם את המעבר של מכללת הרצוג (מיסודן של מכללת ליפשיץ  13.7.16ות"ת מיום  בהמשך להחלטת .1

ר של מכללת הרצוג ומאשרת את המעב בחנה ומכללת הרצוג) לאחריות תכנון ותקצוב של ות"ת, ות"ת

(מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ) מתכנון ומתקצוב של משרד החינוך לתכנון ותקצוב של ות"ת, 

 כאשר היישום בפועל מותנה בעמידה בתנאים המצטברים הבאים: 

 תקציבי:מן ההיבט ה

לצוות ₪  מיליון 7.7-הצגת הסכמי תרומה חתומים, בהמשך להצהרות תרומה שהועברו, בהיקף של כ •

מיליון  2, בנוסף על קבלת 2015-2017המקצועי בות"ת לכיסוי הגירעונות המצטברים אשר נוצרו בשנים 

חד פעמי ממשרד החינוך בהתאם להתחייבות המשרד. כמו כן, קבלת התחייבות משרד החינוך לפעול ₪ 

 .להעברת מלוא המשאבים אליהם התחייבה עמותת ליפשיץ אל המכללה

עם משרד החינוך לפיו המשאבים אשר יעברו לות"ת יחד עם המכללה, לא יפחתו  חתימה על הסכם •

מממוצע תקציב המכללה בשלוש השנים שקדמו לעדכון מודל התקצוב של משרד החינוך, וזאת לאור 

 הירידה הניכרת בתקצוב המכללה.

מוסדות המנהלים קבלת התחייבות נשיא המכללה ויו"ר הועד המנהל לתיקון הרכב ה   משפטי:מן ההיבט ה

של המכללה בהתאם להנחיות התאגידיות, בתוך שנה מיום ההחלטה. הלשכה המשפטית תבצע מעקב אחר 

 ביצוע בפועל של ההתחייבות.  

המוסד ישלים הסדרת נושא הקרקע בכל קמפוס בו אין זכויות קנייניות חזקות :  מן ההיבט הפיזי

לבינוי ו/או שיפוץ מבני אקדמיה המוסד יציג הסכמי שיפוי  (חכירה/בעלות) לאורך זמן, לחילופין טרם יציאה

 ידי הצוות המקצועי.  -שיבחנו על

 
כמו כן, בהתאם להקצאת תקציב ייחודי לאיחוד ומעבר המכללות לחינוך לות"ת שבוצעה במסגרת התכנית  .2

הקצאת  הרב שנתית, הצוות המקצועי בות"ת ייבחן בשיתוף המכללה את צרכיה, ויגבש המלצה לות"ת על

 תקציב חד פעמי למכללה שישמש להמשך התפתחות המכללה לאור האיחוד והמעבר לות"ת.

 

בנוסף ובהמשך לאמירות משרד החינוך כי תקציב המכללה פחת באופן ניכר הן בשל שינוי מודל התקצוב  .3

לצורך עידוד מורים בתחומים מסוימים והן בשל הפחתות בתקציב המדינה, מסמיכה ות"ת את הצוות 

 המקצועי בות"ת לבחון מול משרד החינוך את המשמעויות לכך בכלל המכללות להוראה והמעבר לות"ת.

 

בהמשך להצהרת הכוונות לאיחוד של מכללת הרצוג עם מכללה נוספת ולצורך האיחוד שבנדון, על המכללה  .4

ם: אקדמי, תאגידי, להציג תכנון ראשוני אשר יכלול רציונל האיחוד ואת אופן האיחוד בפועל על כלל ההיבטי

תקציבי, אדמיניסטרטיבי. כמו כן, על המכללה להציג לו"ז לגבי יישום האיחוד בפועל. בבוא העת תבחן ות"ת 

 את התכנות האיחוד על כלל היבטיו.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 1 - נגד

 נמנעיםאין 
 ההחלטה התקבלה 

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

 ) במשפטיםPh.D.ת לתואר שלישי (בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכני .27

 החלטה: – 26תשע"ט/

דנה ות"ת בבקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תואר שלישי במשפטים והיא  31.10.2018בישיבתה ביום 

 מחליטה כלהלן:

אשר את המליץ למל"ג ללאור לחוות דעת אגפי ות"ת, אין מניעה תקציבית, תכנונית, או בתחום שכר וסגל ל

 קיומה של התכנית.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 4 -בעד 
 2 - נגד

 נמנעיםאין 
 ההחלטה התקבלה 

 

 

 -שעלי תורה  -בקשת המכללה האקדמית כנרת לקיים הסכם עם מוסד על תיכוני  .28

 ולהעניק פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים במוסד זה

 החלטה: – 27ט/תשע"
-כנרת לקיים הסכם עם מוסד על תיכוני    בקשת המכללה האקדמיתדנה ות"ת ב 831.10.201בישיבתה ביום  

במוסד זה ומחליטה כי  שעלי תורה ולהעניק פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים  

 אין מניעה משפטית או תקציבית לאשר הסכם זה. 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

, למכללה האקדמית 2021המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד  .29

 ) ללא תזה בהנדסת מכונותM.Sc.להנדסה אורט בראודה, להעניק תואר שני (

 החלטה: – 28תשע"ט/
סמכה להעניק  בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לקבל הדנה ות"ת ב 31.10.2018בישיבתה ביום 

 "ג כלהלן:למלממליצה  והיא להנדסת מכונותתכנית הלימודים ) ללא תזה ב.M.Scשני (תואר 

 

 את ההסמכה להגביל יש אך הלימודים לתכנית הסמכה הארכת במתן מניעה אין, שהוגשו הדעת חוות בעקבות .1

 . התקציבית הדעת בחוות למבוקש בהתאם לשלוש שנים

 

 יידרש המוסד, ב"תשפ ל"משנה החל לתכנית חדשים סטודנטים לרישום נאיוכת האמורה התקופה במהלך  .2

 . התכנית של תקציבי איזון לחילופין או סטודנטים במספרי גידול ת"בות המקצועי לצוות להציג

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

 

 

-והרשמה לאוניברסיטה העברית לפתוח תוכנית לימודים ביןהמלצה על מתן אישור פרסום  .03
 חוות דעת סוקרים -) בלימודי ישראל רב תחומיים B.A.לאומית בשפה זרה לתואר ראשון (

 

 החלטה:  - 29ט/תשע"
לאומית לתואר -דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים בין 31.10.2018ום בישיבתה בי

 כלהלן:ובחוות דעת הסוקרים והיא מחליטה  בלימודי ישראל רב תחומיים) B.A(ראשון 

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

) בלימודי ישראל B.A(לאומית לתואר ראשון -למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית לימודים בין

 .תחומיים רב
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 ח מוסד להשכלה גבוההוללימודים אקדמיים (בהקמה) לקבלת היתר לפת רידמן בקשת מרכז.31

 החלטה: – 30תשע"ט/
קמה), לקבלת היתר לפתיחת דנה ות"ת בבקשת מרכז רידמן ללימודים אקדמיים (בה 31.10.2018בישיבתה ביום 

 מוסד להשכלה גבוהה והחליטה לדחות את בקשת המוסד להיתר, וזאת מהטעמים שלהלן:

 

 15.10.2013המוסד לא הוכיח עמידה בקריטריונים ותנאי הסף לקבלת היתר כפי שנקבעו בהחלטות המל"ג מיום 

ת לימוד, בהצגת רשת בטחון עבור כל תכניו 3ובפרט לא הוכיח עמידה בדרישה לאישור פתיחת  8.4.2014ומיום 

 הסטודנטים שעתידים ללמוד במוסד וכן בדרישות במישור הסגל האקדמי. 

 

על אף חלוף הזמן ומתן ארכות למוסד, החומר שהגיש המוסד במסגרת בקשתו נמצא חסר, והמוסד לא סיפק מענה 

משום מתן מענה לאמור  27.10.2018למכתבי הוועדות האקדמיות הבודקות. כמו כן, אין בטענות המוסד מיום 

 לעיל, ואין לקבל את טענתו כנגד סמכות המועצה להחיל על המוסד את הקריטריונים הנ"ל.

 

 אין באמור כדי לגרוע מאפשרותו של המוסד להגיש בקשה חדשה בהתאם לכללים ולהחלטות המל"ג.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 התקבלה פה אחדההחלטה 
 

 

 

 

 יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

 רשמה: יעל עטיה

           yz
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