
 נוסח
 מאושר

 

1 
 

 Committee Budgeting & Planningהוועדה לתכנון ולתקצוב   

 8.7.2020יום ) שהתקיימה ב8109(  01מס'  מישיבת ות"ת  החלטות

  –' זום"הישיבה התקיימה ב
 5.8.20 -ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה בנוסח 

 

  נוכחים:
 חברי ות"ת:

 יו"ר ות"ת –פרופ' יפה זילברשץ 
 אליהו-בןפרופ' שמגר 

 שאומן-ד"ר רבקה ודמני
 פרופ' מונא מארון  

 מר שמואל סלבין
  רו"ח שמעון יצחקי

 
 מינהל ות"ת:

 מ"מ מנכ"ל –גב' מיכל נוימן 
 מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג –גב' מרב אברהמי 

 סמנכ"ל הערכת איכות –ד"ר ורדה בן שאול 
 היועצת המשפטית -כספא -עו"ד יעל טור

 חשבת בכירה –אביטל בלייוס  רו"ח
 סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות  –ד"ר נעמי בק 

 סמנכ"ל תקצוב  –מר יניב כהן שבתאי 
 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש –מר איתמר לוי 

 דוברת מל"ג/ות"ת –גב' ביאטה קרנץ 
 מ"מ סמנכ"ל תכנון ומדיניות –גב' חוה קליין 
 תיועצת בכירה ליו"ר ות" –גב' נמרה גורן 

 מרכזת בכירה לות"ת –גב' אסתי יעקב 
 

 השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:
 הלשכה המשפטית –עו"ד חן אבישר 

 מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע, רפואה והנדסה באגף האקדמי –גב' שרי אנגלנדר 
 ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי –שטרית -מר יותם בן

  צבות למחקרממונה בכיר, תחום הק –מר אמיר גת 
 הלשכה המשפטית –עו"ד עמרי גולן 

 ממונה בכירה תחום רוח, חינוך ואמנויות, האגף האקדמי –גב' בתיה הקלמן 
 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות –מר אריאל חנוכה 
 ממונה תחום שכר ותנאי העסקה –מר יואב טאובמן 
 ממונה בכירה בתחום חברה קהילה ומכינות –גב' יעל סימן טוב 

 ממונה תחום תקצוב מכללות –מר ניר פוש 
 ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר –מר ארי סטון 

 ממונה תחום חרדים –מר רונן קוטין 
 סגן היועצת המשפטית – -עו"ד נדב שמיר 
 ממונה בכיר תחום מערכות מידע - מר ליאור שחר

 חידת התכנון –גב' אפרת תירם 
 מרכזת באגף תקצוב –גב' מרים אלשטיין 

 מרכזת בתחום תכנון ומידע -גב' מיכל אופיר 
 מרכזת בכירה שכר הסגל –גב' אירית כהן 

 מרכז בתחום תקצוב מכללות –מר אורי זיו 
 מרכזת בתחום חברה וקהילה –מר יוסי סבג 

 מרכזת בתחום קהילה ומכינות –גב ' דואה קאביה 

 

           yz



 נוסח
 מאושר

 

2 
 

 סדר היום:

 מידע .1
 ברכות למינוי שמואל סלבין כחבר ותת 1.1
 שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה באוניברסיטת חיפה ובטכניוןביקור  1.2
 4735מסמך מס'  - 12צו  בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) תיקון מס'   1.3

 
  4736מסמך מס'  -בקשת המכללה האקדמית ספיר להקים מבנה כיתות למכינות  .2
 

  –הארכת  תכנית ות"ת לעידוד מעורבות אקדמיה בקהילה במוסדות שבתקצוב ות"ת לשנה"ל  תשפ"א  .3
  4737מסמך מס'   - תשפ"ב

 
 4738מסמך מס' - עדכון תעריפי המלגות של ות"ת לבתר דוקטורנטים  בני החברה הערבית ויוצאי אתיופיה  .4
 

  4739מסמך מס'  -תוכנית  לקידום העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת  .5
 

 4740מסמך מס'   -תמיכה במוסדות המתוקצבים על ידי ותת בגין סיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה  .6
 

  4741מסמך מס'  -  הארכת ההכרה במכללה האקדמית אחוה .7
 

 חי והעברת האחריות התכנונית -תל האקדמית והמכללה אוהלו לחינוךמיזוג המכללה האקדמית  .8
  4742מסמך מס  -לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"תוהתקציבית של פעילות המכללה האקדמית            

 
  תוכניות חדשות: .9

 מערבי גלילאישור פרסום והרשמה להעניק תואר ראשון בניהול מידע וידע של המכללה האקדמית  9.1
  4743מסמך מס'        

   
 ציבוריתאישור פרסום והסמכה זמנית לשלוש שנים להעניק תואר ראשון במדעי המדינה ומדיוניות  9.2

  4744מסמך מס'  - לאוניברסיטה הפתוחה במסגרת איגום קורסים
 

 ונותש .10
 

 ******החלטות******* 

 מידע .1
 
  4736מסמך מס'  -בקשת המכללה האקדמית ספיר להקים מבנה כיתות למכינות  .2
 

 החלטה - 110תש"פ/
 

בנין "דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית ספיר לשיפוץ ובניית מבנה מכינות ( 08.07.2020בישיבתה ביום 

, ולאחר ממומנת באמצעות תרומה חיצונית הפרויקטלפיה מלוא עלות ות"ת, לאור הסקירה שקיבלה  . )"6

שיפוץ חליטה ות"ת לאשר את ההוצאות השנתיות לתפעול, מהבהרות המכללה לגבי אומדן העלויות ועלות 

מ"ר כולל  700-מ"ר (הכוללים חצר כלואה בהיקף של כ 2,470") בהיקף של 6והרחבת מבנה המכינות ("בניין 

 להלן:דלתנאים זאת בכפוף ₪ מיליוני  16-הוצאות חד פעמיות למיגון) בעלות כוללת של כ

 ₪. מיליוני  16 -כ הלמסלי ע"ש ליאונה והארי הלמסלי  בסך שלהפרויקט ימומן במלואו מתרומת  .1

אין בתרומה זו דרישה כלשהי אשר עשויה  ,בהתאם להצהרת המכללה . התרומה תסייע בהקמת המבנה

 . האקדמית ספיר להשפיע על העצמאות האקדמית של המכללה
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עליה , כל עול מימוני או האקדמית ספיר לשמור על מסגרת תקציבית כך שלא יוטל  המכללהבאחריות  .2

תקציבי עקב עלויות הפרויקט, ויש ביכולתה לבצע התאמות נדרשות כגון: שינוי רמת גימור, דחיית קירוי 

 קיר חיצוני וכדומה, אשר יאפשרו התאמה של הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שהוצגה בות"ת. 

ין, שנאמדות לתפעול ואחזקת הבנוצאות השנתיות לממן את מלוא הההאקדמית ספיר באחריות המכללה  .3

 בשנה, מתקציבה השוטף.₪ אלפי  481 -בכ

 הצבעהתוצאות 
 פה אחד –בעד  6

 
 
 –הארכת  תכנית ות"ת לעידוד מעורבות אקדמיה בקהילה במוסדות שבתקצוב ות"ת   .3

  4737מסמך מס'   - תשפ"ב –תשפ"א   לשנה"ל
 

 

 החלטה: - 111"פ/תש
ות"ת בהארכת  התכנית לעידוד מעורבות אקדמיה בקהילה במוסדות שבתקצוב דנה  8.7.2020בישיבתה ביום 

 לשנה"ל  תשפ"א ולשנה"ל תשפ"ב. –ות"ת 

-בהמשך לקול הקורא שפרסמה ות"ת להגשת תכניות למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה לשנה"ל תשע"ח 

אשר זכו בקול הקורא ובהתאם בדבר הארכת התכנית למוסדות  10.7.2019תשע"ט ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 

להוראות הקול הקורא לשנה"ל תש"פ,  ומאחר שטרם הסתיימה הבחינה המחודשת של התכנית ונראה כי 

 שנתית הבאה, מחליטה ות"ת:-הממצאים והתוצאות יהיו רק לקראת התכנית הרב

. זאת בהתאם תשפ"ב –להאריך את התמיכה במוסדות שזכו בתכנית הקיימת בשנתיים נוספות, תשפ"א  . 1

להוראות הקול הקורא, ועל מנת שלא לפגוע בפעילות המתקיימת במוסדות שזכו בקול הקורא. הוראות 

תשע"ט" יחולו על הקורסים/הפרויקטים -הקול הקורא "למעורבות אקדמיה בקהילה לשנה"ל תשע"ח

ממנה. חלוקת  תשפ"ב והוא מצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד –שזכו בקול הקורא גם בשנה"ל תשפ"א 

התקציב הינה בהתאם למפתח התקצוב המופיע בקול הקורא, למעט בסעיף קורסים אקדמיים חברתיים 

משלבי עשייה, עבורם בהמלצת ועדת ההיגוי של ות"ת למעורבות אקדמיה בקהילה, מוצע לשנות את מודל 

עבור מוסדות  ניתן יהיה,₪  40,000התקצוב כך שבמסגרת התקציב שנקבע במקור לקורס אחד בסך 

המעוניינים בכך, לאשר לצרכי תקצוב מספר גדול יותר של קורסים, בכפוף לכך שתישמר מסגרת התקציב 

 המאושרת לכל מוסד עבור קורסים משלבי עשייה.

 אש"ח לשנה.  12,240 -כ התקציב לנושא זה יהיה בדומה לתקציב שהוקצה בשנה"ל תש"פ ויעמוד על . 2

 בהתאם למפתח התקצוב המופיע בקול הקורא כדלהלן.חלוקת התקציב הינה  .3

תקציב ות"ת המשוער לשנה"ל תשע"ח (מותנה באישור תקציב ות"ת לתשע"ז) שיופנה לתחום מעורבות 

 אש"ח, ומיועד לפעילויות הבאות: 11,600 –אקדמיה וסטודנטים בקהילה יעמוד על  כ 

 ;אש"ח לטובת פרויקטי דגל 5,500 -כ

           yz



 נוסח
 מאושר

 

4 
 

אש"ח לטובת קורסים ייעודים  800-ת קורסים אקדמיים משלבי עשייה (מתוכם כאש"ח לטוב 4,500 -כ
 ;לסטודנטים מהמגזר הערבי)

 אש"ח לטובת פרויקטים רוחביים.  1,400 -כ

 אש"ח לסטודנטים ולמוסד מצטיינים. 150 -כ

 אש"ח למחקרים בתחום המעורבות חברתית. 50 -כ

 הצבעהתוצאות 
 פה אחד– בעד  6

 
 

  עדכון תעריפי המלגות של ות"ת לבתר דוקטורנטים  בני החברה הערבית ויוצאי  .4
 . 4738מסמך מס'  - אתיופיה

 
 החלטה: - 112תש"פ/

 
 המופעלותדוקטורנטים -בתרבתכניות לדנה ות"ת בנושא השוואת תעריפי המלגות  8.7.2020בישיבתה ביום 

והחליטה,  ,נשים, בני החברה הערבית ויוצאי אתיופיהדוקטורנטים מאוכלוסיות שונות: -בתרעל ידה לעידוד 

אתיופיה יוצאי מוהחברה הערבית מעל מנת ליצור אחידות, לעדכן את תעריף המלגות לבתר דוקטורנטים 

אלפי דולר למלגאי/ת בשנה, באופן שישווה  36תעמוד על  במסגרת תכניות אלה כך שסך כל מלגה שתינתן 

 .  מצטיינות דוקטורנטיות-לבתרהממוצע לזוכות במלגה המלגה את הזכייה במלגות אלו לתעריף 

 ,וזאת רק לגבי השנה השנייה של המלגה ,עדכון התעריף יחול מתקציב תשפ"א, עבור המלגאים שזכו בתש"פ

ועבור המלגאים החדשים שיזכו במחזור תשפ"א החל משנת המלגה הראשונה. הגידול בתעריף המלגות לבני 

שהתקציב שהוקצה לביצוע ראשית ע"י תקציב המלגות הקיים לבתר דוקטורנטים, כך החברה הערבית ימומן 

 ,לטובת הגדלת מספר המלגות לדוקטורנטים ההפרש הנדרש בטרם יוסב  התוכנית בהפעלה מלאה יממן את

 שנתית לקידום בני החברה הערבית.-הרבוכן מתקציב התוכנית  ,כפי שנעשה בשנים האחרונות

שנתית לקידום יוצאי אתיופיה ועל -הרבגות ליוצאי אתיופיה ימומן ממקורות התכנית הגידול בתעריף המל

 בסיס עודפים משנים קודמות בסעיף קליטת סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה.

 הצבעהתוצאות 
 פה אחד– בעד  6

 
 
 תוכנית לקידום העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת     .5

 4739מסמך מס' 
 

 החלטה: - 113תש"פ/ 
 המלצות , וזאת לאור דנה ות"ת בשינוי מרכיב המחקר של מודל התקצוב של ות"ת 8.7.2020בישיבתה  ביום 

קידום העברת הידע מהאקדמיה לתעשייה בהשתתפות נציגי: ות"ת, רשות החדשנות, משרד המדע הצוות ל

 .ואגף התקציבים במשרד האוצר

ברסיטאות (ור"ה) לשם דיון בטיוטות ההמלצות, קיימה ות"ת דיון בהמלצות לאחר שמיעת ועד ראשי האוני

משלב ייצור הידע,  לקידום העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה אשר מכוונת לפעול לאורך כל שרשרת הערך:

עבור דרך שלב הבשלתו ממחקר בסיסי בו ניכרים ניצנים של פוטנציאל יישומי למחקר יישומי בשל דיו 

למסחור או עניין משמעותי מצד התעשייה, וכלה בייעול, פישוט ומיקוד תהליכי מסחור הידע עצמם כך 

עברת ידע בעסקה זו או אחרת). (בניגוד למקסום הכנסות מה להעברת כמה שיותר ידעשיינתנו תמריצים 
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(מחקר ממומן והעברת ידע למגזר  לאחר דיון זה מחליטה ות"ת לאשר שינוי ברכיב "הקרנות האחרות

הציבורי ולתעשייה)" במרכיב המחקר של מודל התקצוב של ות"ת כדלקמן, וזאת מבלי לפגוע בהיקף 

 קר: הפעילות ובתקציבים המיועדים להשקעה במחקר בסיסי ובתשתיות מח

להסב כשליש מרכיב "הקרנות האחרות" במרכיב המחקר של מודל התקצוב של ות"ת לרכיב חדש: "העברת 

  ידע לתעשייה". יתרת הסכום במסגרת רכיב "הקרנות האחרות" תמשיך להיות מחולקת כנהוג כיום.

 :להלן פרוט השינוי 

  "העברת ידע לתעשייה" –הרכיב החדש 

) לפעילות מסחור הידע המתמקדים בנפח הפעילות, קרי כמות KPIsי הצלחה (רכיב זה יהיה מבוסס על מדד

העסקאות להעברת ידע, במקום במקסום ההכנסות פר עסקה, וזאת מתוך הבנה שהתמריץ למקסום 

הכנסות עבור המוסד כבר קיים מטבע הדברים ואין צורך לחזקו. בניגוד לכך, אין בנמצא תמריצים מובנים 

ידע מהאקדמיה לתעשייה, למרות שהדבר מהווה חלק אינטגרלי מן ה"משימה להעברת כמה שיותר 

השלישית" של האוניברסיטאות, והמפתח להצלחתם של חברות קטנות וסטרטאפים, המהווים נתח 

 משמעותי מהתעשייה עתירת הידע. 

 

 :מבוסס על שלושה מדדים בעלי משקל זהה–"העברת ידע לתעשייה"  –הרכיב החדש 

ואשר נכרת ביניהן לבין המוסד האקדמי הסכם מסחור ידע  ההזנק שהוקמו בישראלכמות חברות  .1

ובלבד שהאחזקות של המוסד האקדמי, אנשי סגל, דוקטורנטים ועובדים אחרים במוסד גם יחד במועד 

 .2.5%-המסחור לא יהיה פחות מ

שהמוסד האקדמי חתם עם גורם מסחרי, באותה שנה. לצורך סעיף זה  כמות הסכמי המחקר הממומן .2

להסכם. לעניין זה, חברה תיספר פעם אחת בשנה.  כמו ₪* אלף  200יוגדר רף מינימלי של תמורה בסך 

 לעיל. 1כן, רשימה זו לא תכלול הסכמים המנויים בסעיף 

עם גורם מסחרי, באותה שנה. , לרבות הסכמי רישוי, שהמוסד האקדמי חתם כמות הסכמי המסחור .3

להסכם. לעניין זה, ₪* אלף  200לצורך סעיף זה יוגדר רף מינימלי של תמורה, בניכוי תמלוגים, בסך 

 לעיל. 2-ו 1חברה תיספר פעם אחת בשנה. כמו כן, רשימה זו לא תכלול הסכמים המנויים הסעיפים 

כמות העסקאות להעברת ידע לא תעשה  נקבעו על מנת לוודא שהגדלת₪ אלף  200סכומי המינימום של  

על חשבון איכותן (בשווי נמוך מדי שלא מייצר ערך). בנוסף, הוחלט כי חברה תספר פעם אחת בשנה 

בלבד בכדי למנוע מצב שבו לאוניברסיטאות יש תמריץ לפרק עסקה גדולה למספר עסקאות קטנות על 

 מנת לקבל ניקוד גבוה יותר.

י בין אוניברסיטאות המחקר, בהתאם למדדים, כנהוג במרכיב המחקר חלוקת הכסף תעשה באופן יחס

  של מודל התקצוב של ות"ת.

 

 אופן הפעלת הרכיב החדש

הרכיב יהיה מבוסס על פעילות של שנתיים עוקבות בהפרש של שנה אחת אחורה, כנהוג ברכיבי הקרנות של 

פורטים לעיל, לרבות אסמכתאות מרכיב המחקר של מודל התקצוב של ות"ת. נתונים אודות המדדים המ
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ידי ות"ת, יישלחו בצירוף הצהרה חתומה של סגן -נדרשות במידת הצורך, בפירוט ובפורמט כפי שיישלח על

 נשיא המוסד לענייני מחקר. 

לטובת ייעול תהליך הלמידה של איסוף הנתונים החדשים, וניתוח המידע המבוקש, יאספו נתונים רלבנטיים 

עם זאת, יובהר כי המידע בגינו יתומרצו המוסדות במסגרת הרכיב החדש יהיה בגין  תש"פ.-לשנים תשע"ח

הביצועים של המוסדות במהלך שנת הלימודים תשפ"א ואילך בלבד. רכיב המחקר במודל התקצוב של 

 ות"ת מתבסס על תקצוב תפוקות מחקר ממוצע (שהושגו לפני שנתיים ושלוש שנים). 

פעמי, בשנה זו הוא יתבסס על שנת -לראשונה בתקצוב לשנה"ל תשפ"ג, ובאופן חדהרכיב החדש יקבל ביטוי 

פעילות אחת בלבד (שנת תשפ"א). החל משנת תשפ"ד, יחולק תקציב המודל ככלל רכיבי הקרנות במרכיב 

פעמי, שנת -המחקר של מודל התקצוב של ות"ת, קרי בגין פעילות בשנים תשפ"א ותשפ"ב. לפיכך, באופן חד

תיספר פעמיים לעניין הפעלת הרכיב. פעם ראשונה בהקצאת התקציב בשנת תשפ"ג, עבר ביצועי תשפ"א 

המוסדות בשנת תשפ"א, ופעם שנייה בהקצאת התקציב בשנת תשפ"ד עבור ביצועי המוסדות בשנים 

 תשפ"ב.-תשפ"א

 

, באופן שיביא לאור שינוי רכיב "הקרנות האחרות", ועל מנת לספק למוסדות יציבות תקציבית בעת השינוי

לקידום פעילות העברת הידע, סוכם עם  משרד האוצר על הקצאת תקציב נוסף למשך שלוש שנים, במידת 

 הצורך, על מנת להקטין פגיעה פוטנציאלית של מוסדות כתוצאה מהמעבר, בהתאם למנגנון המפורט להלן:  

ידע לתעשייה" בשנת תשפ"א), עבור מודל המחקר של שנת תשפ"ג (בגין ביצוע המוסדות ברכיב "העברת 

מהפער של כל מוסד, בין שיעור הזכיות שלו במודל  100%-משרד האוצר יקצה תקציב בהיקף שווה ערך ל

 ), לבין שיעור הזכיות שלו במודל החדש. 100%-תשע"ט או תש"פ, הגבוה מבניהם (מנורמל ל

רד האוצר יקצה תקציב בהיקף עבור מודל המחקר של שנת תשפ"ד ותשפ"ה, ולמוסדות שנפגעו בלבד, מש

בהתאמה מהפער של כל מוסד, בין שיעור הזכיות שלו במודל תשע"ט או תש"פ,  25%-ו  50%-שווה ערך ל

 הגבוה מבניהם כאמור, לבין שיעור הזכיות שלו במודל החדש. 

 

תקציב שנת תשפ"ו ואילך: הרכיב יופעל באותו היקף ובאותו אופן, כאשר משרד האוצר לא יידרש להקצות 

נוסף.  עבור חישוב הזכיות במודלי המחקר במשך תקופת הפעילות, תוגדר תקרה לשיעור הזכייה לכל מוסד 

יתרת הסכום במסגרת רכיב "הקרנות האחרות" תמשיך להיות מחולקת כנהוג  מהמודל. 25%שתעמוד על 

 .כיום

 תוצאות הצבעה

 פה אחד– בעד  6
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בגין סיוע לסטודנטים לאור משבר  ת"תמיכה במוסדות המתוקצבים על ידי ות .6
  4740מסמך מס'   - הקורונה

 
 

 החלטה: - 114תש"פ/

מיכה במוסדות המתוקצבים לת₪ מיליון  10-באופן חלוקת הדנה ות"ת  8.7.20 -בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

 24.6.20-המשך להחלטת ות"ת מיום הב, וזאת על ידי ותת בגין סיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה

על הקצאת הסיוע המשלים לסטודנטים ות"ת מחליטה ע לסטודנטים לאור משבר הקורונה, בנושא סיו

ומטה  5קריטריונים: גודל המוסד ולמוסדות הנמצאים בערך  2שיגיע דרך המוסדות המתוקצבים עפ"י 

 . 1עפ"י פרמטר מקדם אשכול הסוציואקונומי של ות"ת

 

 להלן היקף הסיוע עפ"י תבחינים אלו:

 ל מוסד גוד

 *סטודנטים(

 מדרגת סיוע כללית

 ₪(*אלפי 

מקדם  –מדרגת סיוע 

 ₪(אקנומי *אלפי .סוציו

 65 50 1,500-נמוך מ

1,500-3,000  125 95 

3,000-4,500 200 110 

4,500-6,000 275 150 

6,000-10,000 350 200 

10,000-15,000 450 250 

 300 650 ומעלה 15,000

 

 

                                                           
אקונומי ממוצע של האזורים מהם מגיעים הסטודנטים למוסד (כפי שנמדד -פרמטר זה נבחן עפ"י אשכול סוציו 1

 בזמן הלימודים בכיתה י"ב) באמצעות הלמ"ס ע"י מיקום ישוב מגוריו של הסטודנט
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 המוסדית בהתאם לקריטריונים הנ"ל:להלן ההקצאה 

 

ה#כ סיוע ס
 במדרגה 

 ₪( לפי *א

מס)  פירוט המוסדות
מוסדות 
 במדרגה

מדרגת 
סיוע 
 ₪(*אלפי 

גדול מוסד 
 *סטודנטים(

 1,500-נמוך מ 50 2 האקדמיה למוסיקה, עזריאלי* 276

 בצלאל, שנקר, גליל מערבי*, צפת*, כנרת*,  2-586
 הרצוג*ה*,סמינר הקיבוצים, אחו

8 125 1,500-3,000 

מכון לב*, בראודה, אפקה, סמי שמעון*, חולון,  4-371
יפו, עמק יזרעאל*, תל חי, -הדסה*, ת"א

 ברל, אשקלון*-ספיר*,רופין, בית

13 200 3,000-4,500 

1 - 0 275 4,500-6,000 

1 - 0 350 6,000-10,000 

 10,000-15,000 450 2 הטכניון, אריאל 11:

אילן, -העברית, אונ' ת"א, ב"ג, חיפה*, בר 5-311
 הפתוחה

 ומעלה 15,000 650 6

 סה#כ    21-111

 אקונומי.-במוסדות המסומנים בכוכבית ניתן בנוסף מענק בגין מקדם סוציו  *

עצות עם אגודת וההקצאה בפועל לסטודנטים תתבצע עפ"י הקריטריונים שיקבעו בכל מוסד תוך היו
המוסדות יעבירו דוחות ביצוע לבחינת הצוות המקצועי בות"ת. במידה ומוסד לא עשה . הסטודנטים המקומית

שימוש במלוא הסכום שהועמד לרשותו, היתרה תוסט למוסדות שיצביעו על צרכים נוספים על פי קריטריונים 
 שיקבעו בהמשך.  

 תמיכה זו מגובה ממקורות תוספתיים ייעודיים ממשרד האוצר.
 הצבעהתוצאות 

 פה אחד–בעד  6
 
 
 

  4741מסמך מס'  - הארכת ההכרה במכללה האקדמית אחוה .7
 

 החלטה: - 116תש"פ/
 בנושא הארכת ההכרה  במכללה האקדמית אחוה. ת"ות דנה 8.7.2020 ביום בישיבתה

נוכח הליקויים שנמצאו בניהול המכללה כמפורט בדו"ח ועדת ההכרה ולאור חוות הדעת המקצועיות 

ג להאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אחוה לתקופה "למל ת"ות מאת אגפי ות"ת, ממליצה

 ), זאת בכפוף לקיום התנאים הבאים:2021של שנה (עד תום יולי 

 עמידה מלאה של המכללה בהנחיות התאגידיות של מל"ג/ות"ת, ובפרט: .1

 3סיום כהונתם של ארבעת החברים בוועד המנהל החורגים מתקופות הכהונה, זאת בתוך  .א

 דשים ממועד החלטה זו.חו
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 .11.2.2021אישור התקנון התאגידי המתוקן באסיפה הכללית וברשם העמותות עד ליום  .ב

 

עד לתום תקופת ההכרה הזמנית תשלים המכללה את הליך איוש האסיפה הכללית והועד המנהל  .2

וכן את הליך בחירת הנשיא, בהתאם למתווה שסוכם במסגרת ההליך המשפטי, ובאופן שהרכבם 

 עמוד בהנחיות התאגידיות של מל"ג/ות"ת. י

הסדרת חריגות ההעסקה שעלו בבדיקת היחידה לשכר ותנאי העסקה בות"ת עד פתיחת שנה"ל  .3

תשפ"א. לקראת סיום תקופת ההכרה הזמנית, תיבחן המכללה באופן מקיף ומעמיק בהתייחס 

עמידה מלאה של  לתנאי העסקתם של כלל חברי הסגל האקדמי במכללה. כמו כן ובנוסף תיבדק

 לסגל ליבתי.  חברי הסגל הליבתי בהגדרות המל"ג
 המכללה תדווח לצוות המקצועי על עמידה בתנאים דלעיל.

רישום סטודנטים בות"ת ובמל"ג , יובא לדיון ובמועדים שנקבעו ככל שהמכללה לא תעמוד בתנאים דלעיל

 .חדשים לשנה"ל תשפ"ב

 הצבעהתוצאות 
 נגד – 1; בעד – 5

 התקבלהההחלטה 
 

 

חי והעברת -תל האקדמית והמכללה אוהלו לחינוך האקדמית המכללה מיזוג .8
האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו 

  4742מסמך מס  - ממשרד החינוך לות"ת
 

 החלטה: - 117תש"פ/

 והמכללה אוהלו לחינוך האקדמית המכללה מיזוגדנה ות"ת ב 8.7.20 -בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

חי והעברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו -תל האקדמית

המשך ולסיכומים עם משרד החינוך, וב ל"גבהמשך להחלטות ות"ת ומ. זאת ממשרד החינוך לות"ת

  קרונות המיזוג.  על אישור ע 12.11.2019ומיום  25.9.19להחלטת ות"ת ומל"ג (בהתאמה) מיום 

 

בחינת המסמכים שהובאו בפניה וחוות הדעת של גורמי המקצוע, ועל בסיס נוסח הסכם המיזוג לאחר 

ות"ת לאשר, בהיבטים שתחת אחריותה, למכללה  מחליטה) שהוצג בפניה, 14.6.20המעודכן (מיום 

ביניהן, זאת בכפוף לתנאים בהליך המיזוג להתחיל האקדמית תל חי ולמכללה האקדמית לחינוך אוהלו 

 שיפורטו להלן.

 להסדרת"ת על הסכם עם משרד החינוך ות חתימתל ובכפוף לאחר רקזו תכנס לתוקפה  החלטה .1

המכללה האקדמית  פעילות של והתקציבית התכנונית האחריות העברתהעברת התקציב הנדרש ל

 .החתימה טרם"ת ות לאישור יובא ההסכם"ת. לות החינוך ממשרד לחינוך אוהלו

המכללות תחתומנה על הסכם המיזוג המתוקן, לאחר הערות הצוות המקצועי ותעברנה העתק  .2

 ההסכם החתום לפני תחילת תקופת המעבר.

 יאושריום ו 60המכללה האקדמית תל חי בתוך  שלאסיפה הכללית ב יאושרהתקנון התאגידי המתוקן  .3

 .ברשם העמותות
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הכללית של המכללה המאוחדת בהתאם להנחיות ולהנחת רשימת חברי הוועד המנהל והאסיפה  תוצג .4

דעת הלשכה המשפטית במל"ג, זאת עד לתום תקופת המעבר על פי הסכם המיזוג, וכתנאי לכניסת 

 .המיזוג לתוקף

האקדמית תל חי  למכללההליכי הקצאת המקרקעין בנוגע לקמפוס אוהלו והעברת הזכויות  יושלמו .5

 .המעבר תקופת לתום עד

לאחר השלמת הליך המיזוג שבה הוא למד.  מהמכללהבר כל סטודנט יקבל תואר המע בתקופת .6

 הסטודנטים המסיימים יקבלו תואר של המכללה המאוחדת. 

לימודים  מחזור ולפתוח סטודנטים לרשום אוהלו לחינוך האקדמית המכללה תוכל המעבר בתקופת .7

 .2020 באוקטובר לימודיו שיחלבלבד  אחדנוסף 

לערוך גמר חשבון מלא וכדין בהתייחס לכל חובותיה  אחראית אוהלו לחינוךהמכללה האקדמית  .8

 ובפרט לעובדיה. 

 להוראה ההכשרה תחומי את וללמד להתמקד ימשיך בקצרין הקמפוס, המאוחד המוסד במסגרת .9

 לימודים תכנית של לפתיחה בקשה כל. חי בתל בקמפוס יתקיימו והחדשים הקיימים התחומים ויתר

 השיקולים למכלול התייחסות תוך עניין של לגופו תיבחן, כעת מתקיימת אינה היא שבו בקמפוס

 .ואקדמי תקציבי, תכנוני לרבות, הרלוונטיים

, תסיים המכללה האקדמית אוהלו את והשלמת המיזוג בין המכללות המעבר תקופתסיום  עם .10
 האקדמית כללההמ. כמוסד להשכלה גבוהה תסתייםפעילותה כמוסד להשכלה גבוהה וההכרה בה 

בתכניות שהמכללה האקדמית לחינוך  האקדמייםאת התארים  להעניק תוסמך מאוחדתה חי-תל
 .מההחלטהלהעניק כמפורט בנספח להחלטה זו, המהווה חלק בלתי נפרד  מוסמכת הייתהאוהלו 

 
 . 1החלטה זו תובא לאישור המל"ג, בהיבטים שתחת אחריותה, ולאחר קיום התנאי האמור בסעיף 

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד 6

 

 117תש"פ/- להחלטהנספח 

, תסיים המכללה האקדמית אוהלו את והשלמת המיזוג בין המכללות המעבר תקופתסיום  עם

 האקדמית המכללה. כמוסד להשכלה גבוהה תסתייםפעילותה כמוסד להשכלה גבוהה וההכרה בה 

בתכניות שהמכללה האקדמית לחינוך  האקדמייםאת התארים  להעניק תוסמך מאוחדתה החי-תל

 להלן.להעניק כמפורט  מוסמכת הייתהאוהלו 

-חד אנגלית במסלול הרב גילאי; ו')-אנגלית במסלול יסודי (א'"בוגר בהוראה" ב:   B.Edתואר  .1

מדעי הטבע ;שש)-תנועה וצליל במסלול הגן (לידה; שש)-גיל הרך במסלול הגן (לידה; י')-(ג' חוגי

-יהדות במסלול היסודי (א';שש)-לימודים כלליים במסלול הגן (לידה;שש)-דהבמסלול הגן (לי

ו')ביולוגיה ומדעי הסביבה -לימודים כלליים במסלול היסודי (א';ו')-טבע במסלול היסודי (א';ו')

יהדות במסלול העל יסודי ;י')-לימודים כלליים במסלול העל יסודי (ז';י')-במסלול העל יסודי (ז'

חוגי -חד גילאי -חינוך גופני במסלול הרב;י')-י ארץ ישראל במסלול העל יסודי (ז'לימוד;י')-(ז'

לשון במסלול היסודי חוגי ;-חד י')-מתמטיקה במסלול העל יסודי (ז';)6-21חינוך מיוחד (גילאי ;

הוראת החינוך הגופני;   ב: M.Ed. תואר מוסמך בחינוך י')-לשון במסלול העל יסודי (ז';ו')-(א'

 יסודי. -במסלול העל M.Teachארגון מערכות חינוך. תואר "מוסמך בהוראה" ניהול ו

           yz
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 םחי להעניק את התארים האקדמיי-בתכניות הבאות ההסמכה של המכללה האקדמית תל .2

בתכניות שהמכללה האקדמית לחינוך אוהלו מוסמכת להעניק תהיה בהתאם לתנאים שקבעה 

 המועצה להשכלה גבוהה:

-(ג' חוגי-חד אנגלית במסלול הרב גילאיב) B.Ed"בוגר בהוראה" (הסמכה להעניק תואר  •

  .  2023פברואר י')לתקופה זמנית, ועד 

י') -יסודי (ז'-) בלימודי א"י במסלול העל.B.Edהסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ( •

 .  2021לתקופה זמנית ועד מאי 

י') לתקופה -יסודי (ז'-ל) ביהדות במסלול הע.B.Edהסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( •

 .  2021זמנית ועד יוני 

) בהוראת החינוך הגופני לתקופה זמנית ועד M.Edהסמכה להעניק תואר "מוסמך בחינוך" ( •

 .  2024אפריל 

יסודי לתקופה זמנית -) במסלול העלM.Teachהסמכה להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ( •

 . 2022ועד מאי 

 

 

 תוכניות חדשות: .9
והרשמה להעניק תואר ראשון בניהול מידע וידע של המכללה האקדמית גליל אישור פרסום  9.1

  4743מסמך מס' - מערבי.

 החלטה: - 118תש"פ/
בדנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים  08.07.2020בישיבתה ביום  .1

 ) בניהול מידע וידע..B.Aחוגי (-לתואר ראשון, דו

 

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

 להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד 6

 

אישור פרסום והסמכה זמנית לשלוש שנים להעניק תואר ראשון במדעי המדינה   9.2
  4744מסמך מס'  לאוניברסיטה הפתוחה במסגרת איגום קורסים.ומדיניות ציבורית 

 

 :החלטה - 119"פ/תש
 שנים לשלוש ראשונה זמנית והסמכה פתיחה אישור במתן ת"ות דנה 8.7.2020 ביום בישיבתה . 1

 איגום במסגרת( ציבורית ומדיניות המדינה במדע ראשון תואר להעניק הפתוחה לאוניברסיטה

  )קורסים

 לאשר ג"למל להמליץ, הסגל והעסקת תכנוניים, התקציביים ההיבטים מן ת"ות מבחינת מניעה אין . 2

 .  הפתוחה באוניברסיטה ציבורית ומדיניות המדינה במדע ראשון לתואר הלימודים תכנית פתיחת

           yz
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 הנחיות מתווה לגבש ת"בות המקצועי הצוות מתבקש, וסגל שכר תחום דעת בחוות האמור לאור . 3

 .הפתוחה באוניברסיטה ההוראה מרכזי לאוכלוסיית נוספת להעסקה

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד בעד – 6

 

* * * 

 

 

 ערכה: אסתי יעקב

           yz


	כ- 150 אש"ח לסטודנטים ולמוסד מצטיינים.
	כ- 50 אש"ח למחקרים בתחום המעורבות חברתית.

