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 )1115( 31מס' שלא מן המניין  ת"ישיבת ותהחלטות 

 7.2162.  -יום ב' ב בזום  התקיימהש

 2.9.21 -אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

 נוכחים:
 

          :חברי ות"ת

          יו"ר –פרופ' יפה זילברשץ 

        פרופ' שמגר בן אליהו

              פרופ' מונא מארון

      ונציה-פרופ' שירי נבון

        מר שמואל סלבין

 

                    ינהל ות"ת/מל"גמ

 מ"מ מנכ"ל –גב' מיכל נוימן 

 ל"גמ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מ -גב' מרב אברהמי 

 חשבת בכירה –גב' רו"ח אביטל בלייוס 

 היועצת המשפטית –עו"ד יעל טור כספא 

 סמנכ"ל תכנון ומידע –אבישי  -גב' חוה קליין

 סמנכ"ל תקצוב –מר יניב כהן שבתאי 

 דוברת המל"ג –גב' ביאטה קרנץ 

 יועצת בכירה ליו"ר ות"ת –גב' נמרה גורן 

 מרכזת בכירה לות"ת –גב' אסתי יעקב 

 מונה בתחום חברהממ"מ  –גב' דבורה קליין 

 סגן היועצת משפטית –עו"ד נדב שמיר 

 

 סדר היום:
 
 . 4921מסמך מס'  –מת אוניברסיטה בגליל הק .1

 
  –המשך דיון  –בחינת מתן הכרה למרכז הבינתחומי בהרצליה כאוניברסיטה  .2

 . 4922מסמך מס' 
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 4921מסמך מס'  –הקמת אוניברסיטה בגליל  .1

 

 :1החלטה - 116תשפ"א/ 

 .בגליל אוניברסיטה הקמת בנושא ראשונית סקירה"ת ות קבלה  26.7.21 ביום בישיבתה

 .בגליל אוניברסיטה הקמת לעניין הוועדה הרכב את מאשרת"ת ות

 :הוועדה חברי שמות להלן

 יו"ר –'חנובר צ' אהרן פרופ •
 קלפטר' יוסי פרופ •
 כרמי רבקה' פרופ •
 שגב מוטי' פרופ •
 שורק חרמונה' פרופ •
 "גמל חבר, ויגדור משה מר •
 "תות חבר, סלביןשמואל  מר •

 

דיון בנושא, ות"ת מבקשת מהוועדה לקבל התייחסותה בכל ההיבטים שבסמכות ות"ת,  לצורך

ובמסגרת זו גם לבחון את מצב ההשכלה הגבוהה בגליל זאת על מנת להבטיח כי הקמת 

 אוניברסיטה בגליל תתרום למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.    

 .כמקובל סודיות ירתושמ עניינים ניגוד למניעת התחייבות על יחתמו הוועדה חברי

 המקצועי ילווה את עבודת הוועדה כמקובל.  הצוות

 :הצבעה תוצאות

 נמנע 1; בעד 4

 

 

  

                                                           
 120מס' תשפ"א/החלטה  2.2סעיף  2.9.21-החלטה זו עודכנה ראה פרוטוקול ותת מה 1
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מסמך מס'  –המשך דיון  –בחינת מתן הכרה למרכז הבינתחומי בהרצליה כאוניברסיטה  .2

4922  

 

 החלטה: - 117תשפ"א/
מתן הכרה למרכז הבינתחומי בהרצליה דנה ות"ת בסוגיית  26.7.2021וביום  21.7.2021בישיבותיה ביום  

 כאוניברסיטה, בנושאים שבתחום סמכותה.

מל"ג -בפני ות"ת עמדו דו"ח הוועדה בנושא בראשותו של פרופ' נחום פינגר וכן חוות דעת אגפי ות"ת

בהיבטים התקציביים, כולל חוות הדעת הפיננסית של רו"ח דורון פרלשטיין (איתנות פיננסית והעסקת 

 פטיים (עמידה בהנחיות התאגידיות). סגל) והמש

בדיון הציג רוה"ח פרלשטיין את הדו"ח ונשמעו גם התייחסויות הצוות המקצועי. בתום הדיון התקיימה 

 הצבעה על הצעת החלטה לאישור הבקשה.

 תוצאות ההצבעה:          

 נמנע 1מתנגדים;  3בעד;  1

 

במרכז הבינתחומי בהרצליה  ההצעה נדחתה והוחלט להמליץ למל"ג שלא להכיר

 כאוניברסיטה, מן הנימוקים שעלו בישיבות ובדיונים בנושא.

 בהמשך לכך, להלן נימוקי ההחלטה:

 

סימני שאלה המוסד אינו יציב מבחינה פיננסית וישנם  -תקצוב ואיתנות פיננסית היבטי  .1

וזה מצב שמעלה סימני ₪ מיליון  280בהכנסות עומד המוסד על יציבותו הכלכלית.  עלמהותיים 

המוסד ידרוש בעתיד כן קיים חשש כי שאלה, המוסד הזה הוא לא מוסד עשיר באופן יציב. 

 להיות מוסד מתוקצב, בפרט כשיעלה הצורך בבניית מעבדות מחקר. 

כן המוסד אינו  הנתונים מראים שהמוסד ברמה בינונית ומטה ועל –והשלכותיו היבט אקדמי  .2

נשאלת השאלה איך אוניברסיטה והאקדמית לקבל הכרה כאוניברסיטה  ראוי מבחינת רמתו

ההחלטה מאוד קרדינלית פרטית ברמה בינונית או נמוכה תשליך על המוסדות האחרים בארץ. 

 למערכת ההשכלה הגבוהה ובקבלת ההחלטות שלנו, לא ניתן להתעלם ברמתו של המוסד. 

 

סוגיית הכרה באוניברסיטה חדשה בישראל, גם אם לא מתוקצבת, היא סוגיית  -היבט תכנוני  .3

מדיניות עקרונית המחייבת בחינה מעמיקה והסתכלות רחבה ומערכתית על כלל מערכת 

טרם קבלת החלטה  ההשכלה הגבוהה, זאת מעבר להתמקדות פרטנית בעניינו של מוסד מסוים.

עקרוני מעמיק על מהותה של אוניברסיטה וסוגית  פרטנית בענין מוסד מסוים יש לקיים דיון

ההכרה באוניברסיטה חדשה, וכן יש להתייחס להשפעת הנושא על כלל מערכת ההשכלה 

עבודת מטה ראויה. מדובר בשאלה עקרונית והיא לא רק לגופו . לא נעשתה הגבוהה בישראל

אוניברסיטה, איזו  , מה הקריטריונים להקמתאוניברסיטה ומה זיש להכריע קודם של מוסד. 

בנושאים האלה, לא  הלא דנות"ת ומה הרמה הדרושה בה.  פקולטות יכללו באוניברסיטה

לקבל החלטה  לא ניתןמה קורה בעולם. ה זה, לא בדקעם גופים שאמונים על הדבר ה ההתייעצ
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בדו"ח  לאשר את הבקשה. גם איננו יכוליםכל כך עקרונית מבלי העבודה הזו, ועל כן, לפי שעה, 

של הועדה המקצועית רשום שהם לא ידעו מה ההגדרה של אוניברסיטה. זה מהותי ומשקף 

 .שלוועדה הבוחנת לא היו הכלים לבצע את משימתה

 

 נימוקי המיעוט וכן התייחסות הרוב לנימוקי המיעוט.מצ"ב כנספח : 

 

 

 

 ערכה: אסתי יעקב
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 נספח
 :נימוקי דעת מיעוט

   -היבטי תקצוב ואיתנות פיננסית   .1

הסקירה הפיננסית וחוות דעת הכלכלית שניתנו בכתב ובע"פ ע"י חשבת מל"ג/ות"ת ורואה   .א

החשבון פרלשטיין, מעידים באופן ברור על כך שהמוסד איתן פיננסית ומתנהל באופן 

 אחראי, גם בסיכונים שהוא לוקח, תוך הקפדה על עבודה מחושבת ומאוזנת.

ד עונה על הדרישה של איתנות פיננסית, וות"ת איננה יכולה לקבל החלטה על סמך המוס   .ב

כספים. ות"ת יכולה להוסיף קבלת שנים בבקשה ל כמה השערה שהמוסד יפנה אליה בעוד

סייג להחלטתה ולקבוע שהמוסד לא יהיה רשאי לפנות לוות"ת בדרישות תקציביות כלשהן  

שימוש במשאבים לאומיים תהיה תחת תכנון  ולהחליט שפתיחת פקולטות שנשענות על

 ות"ת כדי לוודא שאין פגיעה במשאבים הלאומיים. 

 
 

  -.   היבט  אקדמי 2

האחריות של ות"ת הינה על היציבות הפיננסית של המוסד, וכן על הניהול התאגידי שלו.  דיון 

כשם  .חיוביבמישור האקדמי אינו בסמכות ות"ת, מה גם שקיים דו"ח אקדמי חד משמעי 

בנושאים שבסמכות ות"ת, על ות"ת להימנע מלקבל  ןדותשוות"ת אינה מעוניינת שמל"ג 

 החלטות בנושאים שבסמכות המל"ג. 

 
 

לות"ת אין סמכות לשקול את שאלת הצורך של ישראל באוניברסיטה פרטית.  –היבט תכנוני  .3

חוק יסוד חופש העיסוק מהווה את הבסיס החוקי שמאפשר את הקמתה של אוניברסיטה 

 פרטית. הוא גובר במקרה זה על סמכותה של ות"ת. 

 23.01.2007 -ממשלה מכך הוכרע כבר לפני שנים רבות בחוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי ל

לסיכום שם נקבע כדלקמן: "מדיניותה של המועצה להשכלה גבוהה הנהוגה מזה  1בסעיף 

למעלה מעשור, לפיה אין המועצה שוקלת, ככלל, שיקולי תכנון במובן המתקיים כלפי מוסדות 

מתוקצבים, ביחס למתן היתר והכרה למוסד להשכלה גבוהה שאינו מתוקצב, היא מדיניות 

ה ונכונה מן הבחינה המשפטית. סירוב לתת היתר והכרה למוסד המבקש לפעול כמוסד ראוי

להשכלה גבוהה חוץ תקציבי, העומד בכל הדרישות המקצועיות הרלוונטיים, אך בשל עובדת 

קיומם של מוסדות אחרים היכולים לספק את הצרכים של מדינת ישראל, תהיה ככלל, פגיעה 

סוק. רק בנסיבות מיוחדות ונדירות ביותר, בהן יש בפתיחת מעבר למידה הנדרשת בחופש העי

מוסד נוסף השלכה על שימוש במקורות ובמשאבים ציבוריים מוגבלים או פגיעה בהשכלה 

הגבוהה בישראל, עשויים שיקולי תכנון להיות שיקולים רלוונטיים גם ביחס לבקשותיהם של 

 מוסדות חוץ תקציביים".  
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 לדעת המיעוט:נימוקי הרוב בתשובה 

 

ופרשנות משפטית אשר אינה מקובלת על רוב חברי  ןחוות דעת המיעוט מתבססת על טיעו .1

ות"ת. הקמת אוניברסיטה פרטית הינה ללא ספק "נסיבות מיוחדות" המצדיקות שיקול 

. ות"ת , כפי שטען היועמ"שלגבי משאבים לאומיים ובחינת שיקולים מערכתייםדעת 

לאחר עבודת מטה יסודית ביחס  תכריעתחטא לתפקידה אם לא תערוך דיון זה ולא 

 כאמור דיון בנושאים אלו לא התקיים בות"ת.לשאלות עקרוניות בנושא.  

 

 הבינתחומי בהרצליה למרכז ההכרה מתן שבדקה את "סוגיית ביחס להמלצת הוועדה .2

קריטריונים להגדרת מוסד  ציינה במפורש כי לא בחנה . הוועדהכאוניברסיטה"

כאוניברסיטה מאחר ואינם קיימים בישראל, וכי בעולם המערבי אין אחידות. היא גם 

תחומים  20-30ציינה שבמקומות בהן נמצאו הגדרות או נורמות נהוג לצפות ממוסד ל 

תכניות.  3בהם ישנן תכניות דוקטורט בטרם יחשב לאוניברסיטה.  בבינתחומי קימות 

הבינתחומי נמצאת  "גיוון תחומים"מל"ג ל הלפי מדד שגם מצוין ע"י הוועדה,  בנוסף, כפי

ישנם בעולם מוסדות אשר מתמקדים במספר מצומצם של תחומים  .זה במדדנמוך מאוד 

 הרמה האקדמית שלוהם נקראים ונחשבים בד"כ מכוני מחקר. הוועדה השוותה את 

מצאה שהוא מבין ם שהציגה לפי הנתוניהבינתחומי לכלל האוניברסיטאות בארץ ו

הנמוכים ביחס לאחרים, אם כי לא הנמוך ביותר. הוועדה כלל לא דנה בהשלכות 

של הקמת אוניברסיטה פרטית בישראל.  –אקדמיות, חברתיות, כלכליות  –המערכתיות 

בחנו והמליצו לאשר לבינתחומי  הקרובלבסוף הוועדה הורכבה מאנשים אשר בעבר 

ואשר לפיכך נטית ליבם האקדמית עשויה להיות חיובית ביחס  הקמת תכניות דוקטורט,

, ועדה שבוחנת סוגיה כה עקרונית לדעתנוהמוסד. האקדמי של פוטנציאל לאו  הלרמ

צריכה בישראל, לימודי כלשהו להפוך להיות אוניברסיטה  למרכז ההכרה ורחבה כמו מתן

שיבחנו הנושאים באופן  להיות בעלת אופק רחב ולשקול שיקולים מערכתיים רבים, לפני

לפיכך אנו תמהים על המסקנה  .ובאופן צר כפי שנעשה פרטני לגופו של מוסד מסוים

אליה הגיעה הוועדה, וזאת ללא קשר להיותה מורכבת מאנשי אקדמיה מהראשונים 

 במעלה. 

 

ולבחון אנו קוראים למל"ג/ות"ת לבחון את שאלת ההגדרה של אוניברסיטה בישראל,  .3

אוניברסיטאות פרטיות בישראל, או להורות לות"ת  תי את שאלת הקמבאופן מערכת

 לעשות כן.

 

 

 

 

. 

. 
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