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* * * 
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 אישור פרוטוקולים מישיבות ות"ת .2
  -  7.11.19-שהתקיימה ב 1אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת מס'  2.1

 הצבעהתוצאות 

 (לא נכח בישיבת ות"ת הרלבנטית) נמנע - 1 בעד – 3

 
 

 – 27.11 19.-שהתקיימה ב 2אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת מס'  2.2

 הצבעהתוצאות 

 בעד – 4

 

 

      2020המל"ג לשנת אישור תקציב מנהל תאגיד  .3

 החלטה: – 6תש"פ/
 .2019, ובאומדן ביצוע תקציב 2020"ת בהצעת תקציב מינהל התאגיד לשנת תדנה ו 23.12.19בישיבתה ביום 

 90כמוצג במסמך ובתוספת  אלש"ח 59,272בסך  2020ות"ת מחליטה לאשר את תקציב מינהל התאגיד לשנת 

, וכן את אומדן אלש"ח) 59,362(סה"כ  שנוספו לתקציב במסגרת הסיכום הסופי עם משרד האוצר₪ אלף 

 . 2019ביצוע התקציב לשנת 

 .מצורף להחלטה התקציב המעודכן כחלק בלתי נפרד ממנהנספח א' 

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד – 4

 

              
     שינוי שם הוועדה ועדכון הרכבהוגנות מגדרית:   .4

 :1החלטה – 7/"פתש
שיפוט לבחינת פרוייקטי רוחב לקידום הוגנות העדכון הרכב ועדת ב"ת ות דנה 23.12.19 ביום בישיבתה

 להלן:דמגדרית במוסדות להשכלה גבוהה, והיא מחליטה כ

רוחב לקידום הוגנות מגדרית במוסדות  לעדכן את שם הוועדה מ"ועדת שיפוט לבחינת פרוייקטי .1
ושיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה",  "ועדת היגוי -להשכלה גבוהה",  ל

אשר הרחיבה את סמכויות הוועדה לוועדת היגוי  4.7.2018וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום 
 לנושא.

 
חברת מל"ג, וזאת חברת ות"ת ו -שלושה חברים חדשים עדכן את הרכב הוועדה ולהוסיף ל .2

בדבר "נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של  12.2.2019כנדרש בהחלטת המל"ג מיום 
 מל"ג/ות"ת", וכן את פרופ' רות הלפרין, בשל מומחיותה בתחום המגדר. 

 להלן החברים החדשים:
 יו"ר ות"ת. –פרופ' יפה זילברשץ 

 פקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.ה –ן פרופ' רות הלפרי
 אמנות.. עיצוב .הנדסה - שנקר; חברת מל"ג –פרופ' חנה דודיוק 

                                                           
 פרופ' רות ארנון הסירה את חברותה בועדת ההיגוי. המל"ג אישרה את הרכב הועדה ללא פרופ' רות ארנון. ראה דיווח 1

 29.1.20 -בישיבת ות"ת שהתקיימה ב
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של פרופ' יוסי שיין, שהיה חבר בוועדה מתוקף כהונתו כחבר סיום תפקידו את  (לרשום בפניה
 ).ות"ת

 :גבוההמוסדות להשכלה להלן הרכב ועדת היגוי ושיפוט לקידום הוגנות מגדרית ב .3
 ו"ר הוועדה.י –נדסת חשמל, הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון ויצמן למדע ה –פרופ' יונינה אלדר 

 ביולוגיה, מכון ויצמן למדע, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים לשעבר. –פרופ' רות ארנון   
 אביב.-ביולוגיה, אוניברסיטת תל-ננו –פרופ' אהוד גזית   
 מדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, דיקן הפקולטה למדעי החברה לשעבר. –שליט -דהפרופ' אבנר   

  אמנות; חברת מל"ג..עיצוב . הנדסה. שנקר  –פרופ' חנה דודיוק 
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן. –פרופ' רות הלפרין   

 ברסיטת בן גוריון בנגב. סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוני –פרופ' יעל דולב השילוני 
 יו"ר ות"ת. –פרופ' יפה זילברשץ    

   החוג לתקשורת יצירה וביקורת, המכללה האקדמית ספיר. –פרופ' נעמה שפי 
          

מיום  הוועדה תפעל בהתאם לתקנון המצוי לוועדת היגוי/שיפוט כפי שמופיע בהחלטת המל"ג .4
  .בדבר "נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת" 12.2.2019

 
 תוצאות הצבעה:

 פה אחד – בעד  4
 

 

     עדכון הרכב –ועדת ההיגוי למדע וטכנולוגיה קוונטים ו .5
 

 החלטה: –8/תש"פ
 (QST)דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי למדע וטכנולוגיה קוונטיים  23.12.2019ביום  בישיבתה

 כמפורט להלן:  

, כהן דורון' פרופ את למנות"ת ות החליטה ההיגוי מוועדת חברים מספר של פרישותיהם רקע על

 הלמתמטיק מהמחלקה, ליפשיץ גלעד' פרופ ואת, גוריון בן באוניברסיטת לפיזיקה מהמחלקה

 הייצוג את ולשפר הוועדה את להרחיב כדי וזאת ההיגוי בוועדת חדשים כחברים, חיפה באוניברסיטת

 .שבפתח קוונטיים וטכנולוגיה למדע התכנית אתגרי לנוכח, בה המוסדי

 :להלן כמפורט יהיה כהן דורן' פרופ של מינויו לאחר הוועדה הרכב

 "ריו - אביב תל אוניברסיטת, להנדסה המחלקה, אריה עדי' פרופ

 חברה - בוועדה"ת ות חברי ונציגת"ת ות"ר יו, זילברשץ יפה' פרופ

 חבר - העברית האוניברסיטה, פיזיקלית לכימיה המחלקה, קוזלוב' רוני פרופ

 חברה - העברית האוניברסיטה, המחשב ומדעי להנדסה"ס ביה, אהרונוב דורית' פרופ

 חבר - אילן בר אוניברסיטת, לפיזיקה המחלקה, פאר אבי' פרופ

 חבר - חיפה אוניברסיטת, למתמטיקה המחלקה, ליפשיץ גלעד' פרופ

 חבר - גוריון בן אוניברסיטת, לפיזיקה המחלקה, כהן דורון' פרופ

 חבר - ויצמן מכון, מורכבות מערכות של לפיזיקה המחלקה, עוזרי רועי' פרופ

 

ה /החבר יכהןבאוניברסיטאות,  המדוייקים"ת של חבר/ה חדש/ה מתחום המדעים לותמינויו/ה  עם

 .ההיגוי בוועדת"ת ות של נוסף כנציגה /החדש

 תוצאות הצבעה

 פה אחד – בעד  4
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 :ללמידה דיגיטלית "קולות קוראים"עמידת המוסדות בהתחייבויות במסגרת ה .6

 

 החלטה: – 9פ/תש"
בהמשך לקולות הקוראים ללמידה דיגיטלית שהוציאו ות"ת/מל"ג להפקת קורסים דיגיטליים (קולות 

) לפיהם נדרשים המוסדות הזוכים לעמוד בלוח זמנים, שנקבע בקול הקורא  בו  זכו, להפקת 1-5קוראים 

 הקורס וכן בהתחייבויות נוספות לאחר העלאת הקורס לפלטפורמה, ולאור הקשיים בהם נתקלים

המוסדות בתהליך הפקת הקורסים כגון: עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו,  צורך בגמישות תקציבית 

שאינה חורגת ממסגרת התקציב הכללי שות"ת הקצתה לאותו קול קורא וכו' ועל מנת לתת מענה מהיר 

 ואפקטיבי, מחליטה ות"ת כדלקמן:

 

אינן פוגעות במהות הקול הקורא, למנות את יו"ר ות"ת לאשר את הבקשות להתאמות  "טכניות" ש

זאת לאחר קבלת בקשה בכתב מנומקת ע"י מוסד ולאחר קבלת חוות דעת הגורמים המקצועיים, 

 בבקשות כלהלן:

לעמידה באבני דרך כולל שינויים  האישור מתן ארכה לתאריך עלייה לאוויר של קורסים וארכ .א

 בלוחות זמנים לכל אורך שלבי ההפקה.

אישור מתן ארכה לביצוע רכיבים תוספתיים כגון כתוביות, תרגום חומרי מעטפת, הפקה מקבילה  .ב

 ומקצה שיפורים. 

אישור גמישות תקציבית שאינה חורגת ממסגרת התקציב הכללי שות"ת הקצתה לאותו קול  .ג

הזכיה בקול  לאחרקורא, דהיינו תוספת תקציבית לקורס מסויים בשל שינויים שנערכו בו 

א, על חשבון תקציבים אחרים שהיו מיועדים לקורסים אחרים ואשר בוטלו, בין ביוזמת הקור

 המוסד ובין בשל אי השלמת רכיבים מסויימים שהיו מחוייבים מכח הקול הקורא.

 החלטת יו"ר ות"ת תהיה מנומקת ובכתב.        

 

האחרון שהותר להם  , ועבר המועדלאור האמור לעיל, המוסדות אשר לא יעמדו בתנאי הקול הקורא

, לא יועבר מלוא התקציב המקורי שהוקצה לעמידה בהתחייבויותיהם גם לאחר מתן ארכות כאמור

 להם או שיתבקשו להחזיר סכומים מסויימים שקיבלו ביתר כדלקמן:

 

מהתקציב המקורי  10%בגין איחור במועד העלייה לאוויר עבור הפקה ראשית יופחת סך של  .1

בהר כי "עליה לאויר" פירושה קורס הכולל כתוביות כפי הנדרש בקולות שהוקצה לרכיב זה. יו

 הקוראים. 

לקמפוס,  edX-בגין איחור בביצוע הפקות מקבילות, כתוביות, תרגום חומרי מעטפת, הסבה מ .2

לא יקבלו המוסדות כל תשלום עבור רכיבים אלו או ידרשו להחזיר את  –ומקצה שיפורים 

 יבים אלה, ככל שניתנו.המקדמות שניתנו להם עבור רכ

מוסד שלא יגיש בקשה למקצה שיפורים עד שישה חודשים מתום ההרצה הראשונה לא יוכל לבקש  .3

תקציב עבור רכיב זה. יישום מקצה השיפורים צריך להתבצע תוך חצי שנה מתום קבלת האישור 

 התקציבי, אחרת המוסד לא יהיה זכאי לתקציב עבור רכיב זה.

דרישות השנתיות הרלוונטיות לתקופת תפעול והרצת הקורס (דיווח שנתי למוסדות שלא יעמדו ב .4

שנים ואופן הרצת הקורסים) מוצע  3פדגוג, הרצה למשך -לגבי הקורסים שעלו לאוויר, העסקת טכנו
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שנות  3לכל שנה למשך  5%לאפשר הפחתה מהתקציב שהמוסד קיבל עבור קורס זה עד לגובה של 

 ההרצה.

 

  גם על קולות קוראים עתידיים לתקצוב קורסים דיגיטליים.מנגנונים אלו יחולו 

 :הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד  4

 

 

 בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לאישור רטרואקטיבי להקמת מבנה  .7

 למדעי הרפואה
 ]לא השתתפה בדיון ובהצבעהרבקה ודמני ד"ר [

  החלטה – 10"פ/תש
דנה ות"ת דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לקבל אישור רטרואקטיבי  23.12.2019בישיבתה ביום 

 . להקים מבנה למדעי הרפואה

שהפרוייקט נידון ואושר  טרםלאחר שהובא לידיעת ות"ת כי האוניברסיטה החלה בבניית המבנה 

שהועלו בפניה, החליטה ות"ת  בתגובת האוניברסיטה ובנימוקים החריגיםות"ת בות"ת, ולאחר שעיינה 

 להלן: דלדון בבקשה ולאשר את בניית הפרויקט בכפוף לתנאים 

 ₪.מיליוני  76-מ"ר בעלות כוללת של כ 8,134הקמת מבנה למדעי הרפואה בהיקף של  .1

מלוא מקורות המימון להקמת המבנה יהיו מתרומה שהאוניברסיטה קיבלה לטובת הפרויקט  .2

מיליון $. לאור החשיפה התקציבית שקיימת בגלל שע"ח באחריות האוניברסיטה  20בהיקף של 

 להעמיד מקורות מימון משלימים או לחילופין להקים חלק מהמבנה באופן מודולורי.  

את מלוא ההוצאות השוטפות עבור תפעול ותחזוקה של המבנה באחריות האוניברסיטה לממן  .3

 ₪. מיליוני  1.5-למדעי הרפואה בהיקף של כ

והואיל והמוסד מבקש השתתפות ות"ת בבינוי במסגרת תכנית , 1.5.08 מיוםהחלטת ות"ת  לאור .4

 הבינוי הרב שנתית של המוסד, והמבנה מדעי הרפואה שהוחל בבינויו טרם אישור ות"ת הינו חלק

, בחומש האוניברסיטה לרשות שעומד הפנוימגובה הנתח התקציבי  20%סך של  מתכנית זו, יופחת

 אישור ות"ת.  ללא בבנייה החלוכפי שנעשה במקרים דומים אשר 

שאושר ₪ מיליוני  22מתוך נתח תקציבי בהיקף של ₪ מיליוני  4.4 תעמוד על ההפחתה  כי מוצע .5

 צרכים בחומש הנוכחי. לאוניברסיטה במסגרת התכנית מבוססת 

למדעי החברה  המבנהיועדה לטובת ₪ מיליוני  22של ות"ת בסך  התמיכהכן חשוב להדגיש כי     .6

 מימון מקורות למצוא האוניברסיטה באחריותזאת,  לאור. 23.1.19 ביוםוההייטק אשר אושר 

 של מבנה מדעי החברה וההייטק. הפרויקט עבור הפער את שיסגרו

לגבי מקורות המימון המלאים עבור בות"ת לדווח לצוות המקצועי  אריאלאוניברסיטת על   .7

 המבנה של מדעי החברה וההייטק. 

 הצבעהתוצאות 

 בכפוף להערה ולתוספת

 פה אחד – בעד – 4
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 אילן -של אוניברסיטת ברבצפת הפקולטה לרפואה  .8

 לא השתתפה בדיון ובהצבעה)[היו"ר 

 :*החלטה – 11תש"פ/
בהמשך לפניית אוניברסיטת בר אילן דנה ות"ת בתקצוב הפקולטה לרפואה בצפת  23.12.19בישיבתה ביום 

בדבר תוספת תקציב להקמת ביה"ס לרפואה  26.4.2017מחליטה ות"ת, כחלק מיישום החלטתה מיום 

 בגין תמיכה בבית הספר לרפואה.₪ מיליון  41בצפת, להעביר לאוניברסיטה סך של 

 ההחלטה: להלן נימוקי

צב הפיננסי של חלק מהאוניברסיטאות, החליטה ות"ת על תכנית לצמצום , לאור המ90 -בשנות ה .1

הגירעון הצבור של האוניברסיטאות באמצעות הקצבה ייעודית. במקור יועד תקציב זה לצמצום 

הגירעונות האקטואריים באמצעות הקמת קרנות בכל אחת מהאוניברסיטאות, כאשר 

 היו מעוניינות להשתתף בתכנית, נדרשו לתקצב חלק מכספי הקרן.  האוניברסיטאות ש

כהלוואה ₪) מיליון  60ביקשה אוניברסיטת בר אילן להשתמש בחלק מכספי הקרן ( 2009בשנת  .2

 לטובת השלמת מימון להקמת בניין ננוטכנולוגיה. ות"ת אישרה את הבקשה.

מיליון  56ס לרפואה בצפת בגובה החליטה ות"ת על תוספת תקציב להקמת ביה" 26.4.2017ביום  .3

מיליון  412נוכח קיומה של ההלוואה כאמור לעיל, החליטה ות"ת כי  מתוך תוספת תקציב זו, ₪. 

לא יועברו בפועל לאוניברסיטה אלא יופחתו מסך ההלוואה הנ"ל והאוניברסיטה תתוקצב עבור ₪ 

 . נוספים₪ מיליון  15

 , קיימה ות"ת דיון בנושא וסבורה כדלקמן:2019 בעקבות פניית האוניברסיטה מחודש אוגוסט .4

מאחר שבפועל אושר לאוניברסיטאות אחרות לעשות שימוש בכספי הקרנות לטובת מטרות  .א

אחרות מלבד גרעון אקטוארי (איזון תקציבי) ללא רישום הלוואה, ומאחר והאוניברסיטה 

זקוקה לסיוע באיזון תקציבה, אין הכרח לראות בכספים שמשכה אוניברסיטת בר אילן 

 כהלוואה.  2009מהקרן בשנת 

עבור בית ₪ מיליון  41יוצא מכך, יש להעביר כעת לאוניברסיטה את התמיכה  בסך  כפועל .ב

 .26.4.2017הספר לרפואה מכח החלטת ותת מיום 

העברת הסכום מותנית בקבלת התחייבות נשיא ויו"ר הועד המנהל של האוניברסיטה שביכולתה  .5

 לעמוד בהתחייבויותיה הפנסיונית כלפי הסגל שלה. 

מוסדות אשר טרם עשו שימוש בכספי הקרנות שהוקמו בשיתוף ות"ת כי גם להם ות"ת תעדכן את ה .6

תעמוד הרשות לפנות לות"ת בבקשה לאשר להם לעשות שימוש בכספי הקרן לטובת איזון התקציב 

 השוטף במידת הצורך.

 

 .21.1.20-בעל ידם הנוסח הסופי של ההחלטה הועבר לחברי ות"ת לאחר הישיבה ואושר  •

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד –בעד  4

 

                                                           
 ₪.מיליון  45נכתב בטעות  26.4.2017בהחלטת ות"ת מיום  2
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חוגי -בקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית ייעודית לתואר ראשון דו .9

 בערבית ומזה"ת (תכנית "יריחו")
 ]היו"ר לא השתתפה בדיון ובהצבעה[

 החלטה – 12תש"פ/

אילן לקבל אישור לקיים תכנית לימודים -דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה בר 23.12.19בישיבתה ביום 
 חוגי בערבית ומזה"ת. -דו (.B.A)מוזמנת ייעודית עבור משרד רוה"מ לתואר ראשון 

לאחר שבחנה את הנושא על כלל היבטיו (משפטי, תקציבי, תכנוני), מחליטה ות"ת, כי אין מניעה בהיבטים 
הסכם מעודכן לפי הערות הלשכה המשפטית, שהתקבל  שתחת אחריותה, לאשר את הבקשה, זאת לאחר

    חתם מול משרד רוה"מ.נש

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד  4

 

 

) ללא M.Aבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ( .10

 תזה בניהול מוסדות חינוך

 החלטה: –  13תש"פ/

דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים  23.12.2019בישיבתה ביום  .1
 ) ללא תזה בניהול מוסדות חינוך. .M.Aלתואר שני (

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

 .לתכנית סטודנטים ורישום פרסום אישור על להמליץ למל"ג 
 

 תוצאות הצבעה

 פה אחד –בעד   4

 

-.) דוB.Aבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ( .11

 חוגי בלקויות למידה
 ]היו"ר לא השתתפה בדיון ובהצבעה[

 החלטה: – 14תש"פ/

דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים  23.12.2019בישיבתה ביום  .1
 וחינוך. חוגי בלקויי למידה-) דו.B.Aלתואר ראשון (

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

 לתכנית. סטודנטים ורישום פרסום אישור על להמליץ למל"ג בתכנית
 תוצאות הצבעה

 פה אחד –בעד   4

 

 

 

           yz



 נוסח 
 מאושר

 

9 
 

) M.Sc.להעניק תואר שני ללא תזה ( )2021זמנית לשנתיים (דצמבר המלצה על הסמכה  .12
כנית להנדסה תעשייה וניהול, במסלולים רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש, ובת

 לאוניברסיטת אריאל בשומרון
 ]לא השתתפה בדיון ובהצבעהרבקה ודמני ד"ר [

 

 החלטה: – 15תש"פ/
הסמכה להעניק תואר שני אוניברסיטת אריאל לקבל דנה ות"ת בבקשת  23.12.2019בישיבתה ביום 

והיא  בתכנית להנדסה תעשייה וניהול, במסלולים רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש) .M.Scללא תזה (
 שמספר ), ובתנאי2021ממליצה למל"ג על מתן הסמכה זמנית לתכנית לשנתיים (עד דצמבר 

 :, כמפורט להלן20 -מ יפחת לא מעתה במחזורים שיקלטו הסטודנטים
 

מספר הסטודנטים הנמוך מתחילת הפעלת התכנית, מביא לגירעון תקציבי בהפעלתה ולשם השגת  .1
, המוסד לא יוכל 20 -האיזון התקציבי הדרוש להפעלת התכנית, אם מספר הסטודנטים יפחת מ

 לפתוח מחזורי לימוד חדשים.
 

על המוסד להגיש דיווח לאגף התקציבים בות"ת בשנים תשפ"א, תשפ"ב ותשפ"ג אודות מספר  .2
 הסטודנטים ועמידה במינימום הסטודנטים שנקבע.

 

עם תום תקופת ההסמכה הזמנית ובכפוף לעמידה במספר הסטודנטים כאמור לעיל ולאור דו"ח  .3
 ב בלבד.הוועדה האקדמית המקצועית, תיבחן המשך ההסמכה בהיבטי התקצו

 

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד   4

 

 

* * * 

 אסתי יעקברשמה: 
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 נספח א'

 התקציב המעודכן כפי שאושר בישיבה.   החלטה: – 6תש"פ/תוספת ל
   

 כ ל ל י
 

, כמוסד 1958-תאגיד המועצה להשכלה גבוהה הוקם עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח .1

 במדינת ישראל. התאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.ממלכתי לענייני ההשכלה הגבוהה 

  

מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה נותן את שירותיו למל"ג ולות"ת ומאפשר להם להוציא אל הפועל  .2

, את החלטותיהם. המינהל על אגפיו השונים ממונה על ביצוע המדיניות כפי שנקבעה ע"י המל"ג וות"ת

 במסגרת החוק והאמצעים העומדים לעניין זה בחוק התקציב. 

במינהל התאגיד פועלים אגפים ויחידות הכפופים למנכ"ל: האגף האקדמי (מזכירות המל"ג והות"ת), 

אגף התקצוב, אגף תכנון ומדיניות, אגף מינהל ומשאבי אנוש, אגף להערכת איכות, אגף אסטרטגיה 

 בות ודוברות. ובינלאומיות, לשכה משפטית, חש

  

תקציב מינהל התאגיד נקבע בחוק התקציב בתקנה מיוחדת בפרק ההשכלה הגבוהה כסכום כללי אחד.  .3

 הצעת התקציב מובאת לאישור מליאת ות"ת.

 לדצמבר. 31-בינואר ועד ל 1-תקציב התאגיד הוא על בסיס שנה קלנדרית, דהיינו מיום ה

 

עובדי התאגיד מתמנים עפ"י הכללים הנהוגים ועפ"י תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בעניין  .4

 . 1975-קבלת עובדים ומינוייהם) תשל"ו

 

 
                                        

 מצבת כח אדם
 

 2019תקנים שאושרו על ידי משרד האוצר במהלך  4מתוכם  תקני כ"א, 104במינהל מל"ג/ות"ת כיום  .1

באה לידי ביטוי (לאחר אישור הצעת התקציב בות"ת) ונמצאים בתהליכי איוש. תוספת התקציב בגינם 

 (בכפוף לאיוש בפועל) וזאת בתיאום עם אגף התקציבים באוצר. 2020בתקציב 

 

קיים אישור עקרוני של משרד האוצר להגדלת מספר התקנים הכולל של עובדי המל"ג בשני תקנים  .2

 במסגרת התכנית הרב שנתית.תקנים  106נוספים לסה"כ 
 עיתוי תוספת התקנים ייקבע בהמשך בשיח נפרד מול אגף התקציבים באוצר. 

 
 ). 2019(ללא שינוי בהשוואה לנתוני  2020 להלן התפלגות התקנים המאושרים לשנת .3
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 2019 2020 
 תקן מאושר  תקן מאושר

 
לשכה , לשכה(הנהלה ויחידות מטה 

 חשבות), דוברות,משפטית
20 20 

 
 20 20 האגף האקדמי 

 7 7 האגף להערכת איכות והבטחתה

 21 21 אגף התקצוב

 7 7 האגף לתכנון ומדיניות

 19 19 אגף מנהל ומשאבי אנוש 

 10 10 אגף אסטרטגיה ובינלאומיות

  104 104 כ משרות בתקן"סה
 

 עובדים ביחידת ארסמוס  3 –משרות מעל התקן 
 

  לפי אגפים/תחומים 2020משרות תקן לשנת  104התפלגות 
 

 

 
 
 

 *  הנהלה ויחידות מטה כולל תקני כ"א בלשכה, לשכה משפטית, דוברות, חשבות.
 
 
 
 

הנהלה ויחידות  
*מטה
20

]שם קטגוריה[
7

]שם קטגוריה[
19

]שם קטגוריה[
21

האגף לתכנון  
ומדיניות  

7

האגף האקדמי  
20

]שם קטגוריה[
10
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 סעיפים ראשיים – 2020לשנת תקציב מינהל המל"ג 
 באלפי ש"ח

 
הצעת תקציב שם הסעיףמס'

לשנת 2019
אומדן ביצוע תקציב 

ל-31.12.19
הצעת תקציב 
לשנת 2020

56,51256,44259,362תקציב הכנסות

54,73254,73257,282תקציב רגיל ממשרד האוצר0.1
880710880תוכנית ארסמוס0.3
9001,0001,200הכנסות מאגרות0.4

56,51256,75259,362תקציב הוצאות

36,35033,64638,015סה"כ שכר עבודה ונלווים לשכר10
14,50512,82514,080סה"כ הוצאות פעולות11
2,4003,6502,810סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות12
1,2502,2202,500השקעות/פיתוח13
1,7074,4111,500הפרשות14
 300457רזרבה15
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 2020הצעת תקציב מינהל המל"ג לשנת 

 באלפי ש"ח
 

הצעת תקציב שם הסעיףמס'
לשנת 2019

אומדן ביצוע תקציב 
ל-31.12.19

הצעת תקציב 
לשנת 2020

56,51256,44259,362תקציב הכנסות

54,73254,73257,282תקציב רגיל ממשרד האוצר0.1
880710880תוכנית ארסמוס0.3
9001,0001,200הכנסות מאגרות0.4

56,51256,75259,362תקציב הוצאות

36,35033,64638,015סה"כ שכר עבודה ונלווים לשכר10
2,6502,4232,600שכר והוצאות חברי ות"ת/מל"ג10.1
33,15030,77334,865שכר עובדי וגמלאי הסגל המינהלי10.2

550450550שכר עובדי ארסמוס10.21
14,50512,82514,080סה"כ הוצאות פעולות11

3,0003,0003,000סטטיסטיקה, סקרים ומחקרים *11.01
750750750סקר בוגרים11.02
525525540סקרים ומחקרים - מכון סאלד11.03
2,5002,5002,500הפעלת ועדות אקדמיות11.1
2,3001,1301,800פעילות ועדות הערכת איכות11.2
280210300פעילות תוכנית ארסמוס11.3
2,2001,7401,800חוזי עבודה וייעוץ 11.4
200200240פרסומים מחקריים וספרות מקצועית11.5
650650650קשרי חוץ ובינלאומיות11.6

7501,100750פעילות הסברה והנגשת מידע11.61
200270250מודעות בעיתונות11.7
500275400הדרכה והשתלמויות11.8

400365450פעילות רווחה11.81
250110650פעולות שונות/כנסי השכלה גבוהה ומלגות11.9

2,4003,6502,810סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות12
1,4501,5001,450אחזקת המבנה וחנייה - שוטף12.1
650570650צורכי משרד ומיחשוב שוטף12.2
100180180הוצאות שונות (ביטוח נושאי משרה וכד')12.3
2001,400530עלויות ריענון כ"א/עלויות פרישה12.4

1,2502,2202,500השקעות/פיתוח13
7501,8001,500תשתיות ומערכות מיחשוב 13.1
5004201,000בינוי 13.2

1,7074,4111,500הפרשות14
4574570הפרשה לפיצויים, מחלה וחופשה14.1
1,2503,9541,500הפרשה לפנסיה תקציבית14.2

 300457רזרבה15
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 2020דברי הסבר לסעיפי תקציב 
 אלפי ש"ח 

 59,362 תקציב הכנסות

 תקציב רגיל מהאוצר  0.10
 מתבסס על מסגרת תקציב  תקציב המינהל

 משרות נוספות.  4. הסכום כולל 2019לשנת 
 

57,282 

 פעילות יחידת ארסמוס+   0.20
מועבר מהאיחוד האירופי בהתאם  -תקציב חיצוני סגור 

שאושר על ידי ות"ת. הסכום  2020 – 2018להסכם לשנים 
אלף  50-כולל תקורה לשנה עבור מינהל מל"ג/ות"ת בסכום כ

 .₪ 
 

880 

  הכנסות מאגרות  0.40
 הכנסה צפויה מאגרות המשולמות ע"י 

  המוסדות עבור פתיחה תכניות לימוד חדשות
 
 

1,200 

 59,362 תקציב הוצאות

 38,015 ש כ ר  10.00

 2,600 שכר והוצאות חברי ות"ת/מל"ג   10.10

  שכר יו"ר ות"ת .1 

  חברי ות"ת 5-גמול ל .2 

  גמול ס/יו"ר מל"ג .3 

 החזר הוצאות נסיעה לחברי ות"ת ומל"ג. .4 
 

 

 34,865 שכר עובדי וגמלאי הסגל המנהלי  10.20
 

מיועד לכיסוי הוצאות שכר של עובדי מינהל המל"ג,  וכן   
לתשלומי פנסיה תקציבית שאינם משולמים מקרן הפנסיה 

 התקציבית.
 

 

 שכר עובדי ארסמוס +  10.30
מתקציב חיצוני ייעודי ממומנת עלות העסקת העובדים 

 בהכנסות). 0.20רופי (סעיף ימהאיחוד הא
 
 

550  

 14,080 הוצאות פעולות     11.00

 3,000 סטטיסטיקה, סקרים ומחקרים  11.01

תשלום ללשכה המרכזית  –מידע סטטיסטי שוטף      1 
 לסטטיסטיקה.

 

  םאיסוף נתונים כולל פיתוח מערך אינדיקאטורי 2 
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11.02 
  

 סקר בוגרים 
  

תקציבים אלו מועברים ברובם ישירות ללמ"ס על ידי משרד 
 האוצר, ומופחתים מתקציב המל"ג.

 

750    
 
 
 

 לדמכון סא -סקרים ומחקרים       11.03
על פי הסכם עם המכון לפיתוח מדדים של חוקרים במוסדות 

 להשכלה גבוהה.

540 

    
11.10  

 
 

 הפעלת ועדות אקדמיות
ההוצאות הכרוכות בהפעלת ועדות משנה של מל"ג וות"ת 

שכירת חדרי הכוללות: גמול חברי ועדות, הוצאות אירוח, 
ישיבות/משרדים לדיוני הוועדות המתקיימים מחוץ לעיר, 

לוות"ת  ,שונים לוועדות םנסיעות ולינה, הכנת חומרי
 ולמל"ג. 

החל מהשנה כולל הסעיף גם הפעלת ועדות בינלאומיות 
 יקת תכניות לימודים לתואר שלישי במכללות.לבד

 

2,500 

11.20 
 
 
 

 פעילות ועדות הערכת איכות 
הוצאות טיסות, שכ"ט, לינה, אירוח, התקציב מיועד לכיסוי 

שכירת חדרי ישיבות/משרדים לדיוני הוועדות המתקיימים 
 ונסיעות של חברי ועדות מחו"ל ומהארץ.מחוץ לעיר 

 

1,800 

 ארסמוס+תוכנית   11.30
ההוצאה עבור תוכנית לשיתוף פעולה בינלאומי עם האיחוד 

. האירופי לקידום ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות
הפעילות ממומנת מתקציב חיצוני ייעודי מהאיחוד האירופי 

 בהכנסות). 0.20(סעיף 
 
 

300 
 

 חוזי עבודה וייעוץ  11.40
העסקת יועצים מקצועיים: יעוץ משפטי, יעוץ רו"ח, יעוץ 

 מחשוב ועוד.יעוץ תקשורת, יעוץ כלכלי, אקטואריה, ארגוני, 
 
 

1,800 

 240 פרסומים מחקריים וספרות מקצועית  11.50

ר, רכישת ספרות ופרסומים מדעיים וחומר מקצועי אח 1 
 לעיתונים שונים.ו מינויים לשירותי מידע חיוניים

 

 2 
 

  קטעי עיתונות, רדיו (יפעת).

 קשרי חוץ ובינלאומיות  11.60
השתתפות וייצוג מל"ג וות"ת בוועידות ובפעילות בחו"ל 

-ואירוח נציגים מחו"ל בארץ. הסעיף כולל גם פעילות בהודו
 study inסין לטובת קידום שיתוף פעולה אקדמיים ותוכנית 

Israel.  
     

650 
 
 

 
11.61 

 

 פעילות הסברה והנגשת מידע 
פעילות בתקשורת ובמדיה החברתית בנושאים של התוכנית 

 הרב שנתית
, 2019בהמשך לפעילות הענפה בתחום האסטרטגיה בשנת 

תימשך הרחבת הפעילות בתחום ההסברה  2020גם בשנת 
בנושאים אסטרטגיים שונים, כאשר המימון לפעילות 

על כן אין גידול ההסברה הנוספות ייעשה מתקציב ות"ת, 
 נוסף בתקציב המינהל.

750 

 מודעות בעיתונות      11.70
 פרסום מודעות בנושאים שונים (מכרזים ועוד)                      

250 

    
11.80 

 
 

 הדרכה והשתלמויות 
לימודים אקדמיים, בשכ"ל עבור הסעיף כולל השתתפות 

הכשרה מקצועית כללית ופרטנית, השתתפות בימי עיון 
 ובסדנאות והשתלמות שנתית לעובדי מל"ג/ות"ת. 

 

400 
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 פעילות רווחה  11.81
הפעלת קבוצות ספורט, סבסוד פעילות באתר "מועדון טוב" 

 לעובדי המדינה, יום האישה הבינלאומי וכדומה.
 

450 
 

 כנסים/פעולות שונות  11.90
כנסים שונים כנס ההשכלה הגבוהה והתקציב כולל 

 שיתבצעו במהלך השנה.
 
 

650 
 
 

12.00  
 

 2,810 הוצאות הנהלה וכלליות
 

 1,450 שוטף –וחנייה  אחזקת המבנה  12.10
 
  

 
 

הוצאות תחזוקה שוטפת (ניקיון, חשמל, מים, אחזקת 
המבנה (תיקונים הגינה, סולר וביטוח רכוש), תחזוקת 

 ושיפוצים), אבטחה וחנייה.
 
 

 

 650 צורכי משרד ומחשוב  .2012

טלפון, קווי תקשורת בין מחשבים, ביטוח  –תקשורת  1  
 מרכזיית טלפונים, אחזקת טלפונים ניידים

 

  ביול דואר ודואר שליחים וצרכי צילום 2 

  רכישת צרכי משרד שוטפים. –צרכי משרד  3 
  מחשוב ושרתים. תחזוקה שוטפת של ציוד    4 

 רכישה ושיפור ריהוט 5 
 
 

 

 הוצאות שונות  12.30
 ביטוח נושאי משרה והוצאות שונות לא צפויות

 

180 
 

12.40  
 
 

 עלויות ריענון כ"א/עלויות פרישה
 הסעיף כולל פרישה של בעלי תפקידים בכירים

530 
 
 
 

 השקעות  13.00
 

2,500 

 תשתיות ומערכות מיחשוב  13.10
כולל פיתוח מערכות מידע כלליות ובאגפים השונים, הסעיף 

הטמעת מערכת מקוונת להגשת תכניות לימוד חדשות באגף 
 האקדמי והכנת מערכת מקוונת עבור יחידות הערכת איכות
ובחינת מערכות מידע חדשות שיסייעו לשיפור ולקידום 

 עבודת מל"ל/ות"ת
 

1,100 
 

 בינוי  13.20
ליר,  -ן וןבגין  משרדים במכוהוצאות שכירות הסעיף כולל 

בדיקה ובחינת פתרונות לבינוי לצד הצורך בשיפוץ המבנה 
 הקיים 

 

1,000 
 
 

    

 הפרשות  14.00
 

1,500 

 הפרשה לפיצויים, מחלה וחופשה  14.10
 

0 
 

 הפרשה לפנסיה תקציבית  14.20
 

1,500 
 

 457 רזרבה  15.00
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 כללי ביצוע תקציב
 
 

 הרשאה להוציא כספים ולהתחייב .1
 

 המנהל הכללי רשאי להתחייב ולהרשות הוצאת כספים במסגרת התקציב המאושר. .א
 התחייבויות תעשנה על ידי המורשים על פי החלטות ות"ת לפי תחומי הפעולה. .ב

 
 

 עדכון תקציב .2
 

 המנהל הכללי רשאי להעביר סכומי תקציב בין סעיפי משנה בתוך כל סעיף ראשי. .א
מסה"כ התקציב בסעיף  5%הכללי רשאי להעביר מסעיף ראשי אחד למשנהו במגבלות המנהל  .ב

 הראשי ממנה מועבר התקציב.
על שינויי התקציב שאושרו על ידו, לא יאוחר ממועד אישור תקציב  המנהל הכללי ידווח לות"ת .ג

 השנה העוקבת.
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