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 )1114(  12מס' שלא מן המניין ות"ת ישיבת מ פרוטוקול
 21.7.21שהתקיימה בירושלים ביום               

 נוכחים:
 

 :מוזמנים        :"תות חברי
 עו"ד חיה שפיגל – 4לסעיף       יו"ר –זילברשץ פרופ' יפה 

 פרופ' שמגר בן אליהו
 רו"ח דורון פרלשטיין – 10-ו 9 פיםלסעי                     פרופ' מונא מארון

 ונציה-נבוןפרופ' שירי 
 מר שמואל סלבין

 
 ינהל ות"ת/מל"גמ

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

 חשבת בכירה –וס יאביטל בלי רו"חגב' 
 סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה –ד"ר ורדה בן שאול 

 סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות –ד"ר נעמי בק 
 היועצת המשפטית –עו"ד יעל טור כספא 
 סמנכ"ל תקצוב –מר יניב כהן שבתאי 

 סמנכ"ל תכנון ומידע –אבישי -גב' חוה קליין
 דוברת המל"ג – ביאטה קרנץגב' 

 יועצת בכירה ליו"ר ות"ת –גב' נמרה גורן 
 ות"תבכירה למרכזת  –גב' אסתי יעקב 

 

 נכחו בסעיפים הרלוונטיים לתחומם

 הלשכה המשפטית -עו"ד חן אבישר 
 ממונה בכיר בתחום המלגות –מר משה אהרוני 

 מרכזת תשתיות ופיתוח פיזי –גב' מרים איזנשטיין 
 ממונה תחום מקרו ומטה תקצוב –רות ארנברג גב' 

 ממונה בכיר בתחום הקצבות למחקר –מר אמיר גת 
 ממונה תחום בקרה אכיפה ורישוי –מר יאיר הראל 

 ממונה תחום שכר ותנאי העסקה –מר יואב טאובמן 
 סגנית החשבת –רו"ח ג'ניה מיטניצקי 

 יקטיםוהערכת פרוממונה בכירה בתחום מחקר  –גב' סיגל מורדוך 
 ממונה תחום תקצוב מכללות –מר ניר פוש 

 ממונה תחום פיתוח פיזי ותשתיות –מר יוסי סבג 
 ממונה תחום חרדים –מר רונן קוטין 

 באגף האקדמימדעי החברה גב' דבורה קליין מ"מ ממונה תחום 
 סגן היועצת המשפטית –עו"ד נדב שמיר 

 ממונה בכירה חברה קהילה ומכינות –גב' יעל סימן טוב כהן 
 מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות –מר אורי זיו 

 ם שכר וסגלומרכז בתח –בור תמר יואל 
 מאגרי מידעבתחום בכירה מרכזת  –גב' עירית כהן 
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 סדר היום

 מידע .1
 עדכון פסיפס  1.1
 פסק דין בנושא מדיניות חרדים  1.2

 
 4912מסמך מס'  - 23.6.21אישור פרוטוקול ותת מישיבתה ביום  .2
 

 4913מסמך מס'  - עדכון מודל התקצוב של הפלטפורמות ללימודי חרדים .3
 

 ה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות המתוקצבים ע"יתנאי העסקהנחיות ת"ת ל .4
 . 4914סמך מס' מ -ות"ת

 
 4915 מסמך מס' - של ות"תהערכה ובחינת תוכנית מלגות המצוינות  .5
 

 הארכת המועד להשתתפות ות"ת בתקציב הפיתוח הפיזי של המרכז האקדמי לב ומכללת אורט .6
 4916מסמך מס'  - בראודה

 
 בקשת המכללה האקדמית צפת לאישור עסקה כלכלית משמעותית לשיפוץ בית רכטר (ללא .7

 4917מסמך מס'  - השתתפות ות"ת)
 

 ג' בנושא "חינוך לחיים משותפים 71ליקויים לדו"ח מבקר המדינה המלצות הצוותים לתיקון  .8
 ולמניעת גזענות", "ניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה", "תשתיות מחקר מרכזיות            

 4918מסמך מס'   -באקדמיה"  
 

 4919סמך מס' מ -בחינת מתן ההכרה למרכז הבינתחומי בהרצליה כאוניברסיטה .9
 

 בדיקה -גבוהה בקשת המכללה האקדמית באקה (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה  .10
 4920מסמך מס'  - פיננסית נוספת.

****** 

 

 4912' מסמך מס - 23.6.21) מיום 1112( 10מס' . אישור פרוטוקול ותת 2
 נוסח ההחלטות והפרוטוקול אושרו פה אחד.

 תוצאות הצבעה:
 פה אחד –בעד  5

 

  4913 מסמך מס' - מודל התקצוב של הפלטפורמות ללימודי חרדים עדכון. 3

 החלטה: – 108תשפ"א/
לאור הצורך דנה ות"ת בעדכון מודל התקצוב של הפלטפורמה ללימודי חרדים,  21.7.21בישיבתה ביום 

בהסדרת ועדכון המודל התקציבי של הפלטפורמה לרבות העמדת תקציבי פר סטודנט לסטודנטים 
מחליטה ות"ת להחיל באופן שוויוני את מודל תקצוב המח"רים גם על הפלטפורמה ובכך לעדכן החרדים, 

 את מודל התקצוב של הפלטפורמה בהתאם לשינויים הבאים:

 בתקצוב מרכיב ההוראה לא יחול שינוי והוא יועבר למוסדות הלימוד. .1
בדומה למרכיב זה במודל גובה מרכיב פר סטודנט (המיועד למעטפת לסטודנטים) בפלטפורמה יחושב  .2

התקצוב של המח"רים. כמו כן, ייצבע התקציב לטובת לשירותי המעטפת ויועבר בכפוף למתן 
 המעטפת בפועל לסטודנטים, כפי שנעשה במודל התקצוב של המח"רים.

 ביחס למודל התקצוב של המח"רים יחולו ההתאמות הבאות:

           yz
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דל המח"רים. כמו כן, מקדם המרחק של גובה המרכיב המוסדי יחושב באופן דומה לתקצוב במו .1
. מקדם המרחק נקבע על מנת לתמרץ את המוסדות לייצר קירבה פיזית 1-הפלטפורמה יהיה שווה ל

בין מוסד האם למח"ר, אולם הוא איננו רלוונטי לפלטפורמות מהסיבות הבאות: ראשית, ישנה 
בה למוסדות (בניגוד עדיפות לקרבת הפלטפורמות למרכזי האוכלוסיה החרדית על פני הקר

למח"רים). שנית, מקדם המרחק איננו מתמרץ את המוסדות להקטין את המרחק הגאוגרפי ביניהם 
לפלטפורמות. זאת מכיוון שלמוסדות אין חלק בהחלטה על מיקום הפלטפורמות  ומכיוון שהמרכיב 

 המוסדי ניתן לפלטפורמה ולא למוסד הלימודים.
משכר לימוד מלא של  25%-ל 20%ד מהמוסדות לפלטפורמה מות"ת תגדיל את קיזוז שכר הלימו .2

משכר לימוד מלא של תואר  25%תואר שני. בנוסף ות"ת תקזז מהמוסדות לפלטפורמה סכום השווה ל

חודשים). כיוון שהוצאות הפלטפורמה  9שני עבור תלמיד מכינה הלומד במכינה שנתית (מסלול של 

ומדים במסלול שאורכו שונה יקוזז הסכום באופן יחסי תלויות באורך המסלול, עבור סטודנטים הל

 בהתאם לאורך המסלול.

מכיוון שמספר הסטודנטים המתוקננים בפלטפורמה צפוי להיות גדול מהטווח שצוין בטבלת המרכיב  .3

המוסדי מוצע לעדכן את טבלת המרכיב המוסדי כך שהחל מהמדרגה השישית, התוספת השולית בכל 

 לעומת התוספת 10%-מתוקננים חדשים תופחת ב סטודנטים 200מדרגה של 

 השולית במדרגה הקודמת.

 :1ובה המרכיב המוסדיגלהלן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ולאור כך שנדרשת הערכות להגדלת קיזוז  ,כחלק משינוי המודל יגדל קיזוז שכ"ל מהמוסדותלאור כך, 

זה מצד המוסדות, מחליטה ות"ת לבצע את הקיזוז בשתי פעימות. אי לכך, בתשפ"ב תממן ות"ת סכום 

מהתוספת שתידרש מהמוסדות לשלם עבור הקיזוז בגין שינוי המודל, וזאת על מנת שלא  50%-השווה ל

 ז באופן מלא.לפגוע בתקציב הפלטפורמה. משנת תשפ"ג יתבצע הקיזו

                                                           
 בטבלת המדרגות למרכיב המוסדי ובזאת היא באה על תיקונה.חלה טעות סופר  26.4.2017במסגרת החלטת ות"ת ב 1

סטודנטים  מדרגה
 מתוקננים

הפחתה 
ביחס 

למדרגה 
 קודמת (%)

תוספת 
 שולית

 ₪)(א' 

 סך מרכיב מוסדי
 ₪)(א' 

1 0-200  950 950 
2 201-400 5.00% 903 1,853 
3 401-600 5.00% 858 2,711 
4 601-800 7.50% 794 3,505 
5 801-1,000 7.50% 734 4,239 
6 1,001-1,200 10% 661 4,900 
7 1,201-1,400 10% 595 5,495 
8 1,401-1,600 10% 536 6,031 
9 1,601-1,800 10% 482 6,513 
10 1,801-2,000 10% 434 6,947 
11 2,000-2,200 10% 391 7,338 
12 2,200-2400 10% 352 7,690 
13 2,400-2,600 10% 317 8,007 
14 2,600+ 10% 285 8,292 
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 המשאבים להגדלת התקציב יילקחו מהעודפים הקיימים בבסיס תקציב חרדים.

ות"ת מבהירה כי על המוסדות קיימת האחריות לתת לכלל הסטודנטים, לרבות הסטודנטים 

את שירותי המעטפת הבסיסיים באמצעות דיקנט הסטודנטים, וכי תקציבי פר סטודנט  בפלטפורמה,

מעטפת נוספים לסטודנטים חרדיים על פי הנחיות מימוש תקציב פר סטודנט.  נועדו לסייע בשירותי

 מוסדות חדשים אשר יפתחו תכניות בפלטפורמה יתחייבו לאחריות דומה לרבות שירותי המעטפת.

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  5

 

וניברסיטאות את"ת לתנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם ונחיות ה. 4
 4914 'מסמך מס  -ע"י ות"תהמתוקצבים 

 :2החלטה – 109תשפ"א/
דנה וות"ת בקובץ הנחיות ות"ת לתנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות  21.7.21ביום 

נספח א' "תנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם  4914המתוקצבים ע"י ות"ת והחליטה לאשר את מסמך 
 המצ"ב כחלק מההחלטה.  2021 אוניברסיטאות המתוקצבים ע"י ות"ת" מיולי 

 ההנחיות ייכנס לתוקף לאחר ובכפוף לקבלת אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.קובץ 

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  5

 

 4915מסמך מס'  -הערכה ובחינת תוכנית מלגות המצוינות של ות"ת . 5

 החלטה: – 110"א/תשפ
בממצאים  וכן המצויינות של ות"ת.דנה ות"ת בעדכון מערך תכניות מלגות  21.7.21בישיבתה ביום 

 .ובהמלצות שהתקבלו בנושא

בעיקר עבור סטודנטים מצטיינים  -מבוססות על מצוינות מהוות תמריץ כלכלי ותדמיתי המלגות ות"ת 
, על כן יש חשיבות לעודד  3כלכלית, שהינם דור ראשון להשכלה גבוהה-המגיעים מהפריפריה החברתית

 .סטודנטים מצטיינים להמשיך ללימודים במסלול המחקרי בתחומים נדרשים, כפי שקבעה ות"ת

בהמשך לבחינה והערכה מקיפה שנעשתה על כלל  תוכניות מלגות המצוינות אותן מפעילה ומתקצבת 
ת המצוינות ליעדים ות"ת אשר כללה התייחסות למידת הרלוונטיות, האפקטיביות והתאמתן של מלגו

המצ"ב החליטה  4915והוצג בפני ות"ת במסמך מס' ולמטרות שלשמן הוקמו ולדו"ח שהתקבל בנושא, 
 :כלהלןות"ת 

I  .ארגון ועדות השיפוט:-רה 

בחינת מצאי הוועדות הקיים ולאור כפילות של ועדות בתחומי לימוד מסויימים, מה שגורם למס'  לאחר
מנת להסדיר את אופן הקמת ועדות שיפוט של  תוכניות המלגות, מחליטה -רב של ועדות שיפוט, ועל

  ות"ת כדלקמן:

                                                           
 .119החלטה מס' תשפ"א/ 2.9.21 -החלטה זו עודכנה. ראה ישיבת ות"ת מה 2
 שני ההורים ללא השכלה אקדמיתלפיה נהוגה ההגדרה כיום  3
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האחריות  ועדות שיפוט בהתאם לתחומי 9-ועדות השיפוט הפועלות כיום ואיגומן ל 17צמצום  .א

 כמפורט להלן.

 :שיפור וייעול אופן עבודת ועדות השיפוט .ב
  לאור האיגום, ובשל  עומס העבודה שעשוי להיווצר בכל ועדה, תתכנס כל ועדה מספר

 פעמים בשנה על מנת לדון בכל פעם במלגה אחרת, כדוגמת הוועדות למינוי פרופסורים. 
 תיקבע אחידות בעבודת הוועדות . 

 ועדה מוצעת ועדה כיום תכנית מלגות  תחום

 מלגות מעוף לקליטת סגל לבני החברה הערבית  • הנגשה
 דוקטורנטים לבני החברה הערבית-לבתר מלגות •
 מלגות לדוקטורנטים  בני החברה הערבית •
 מלגות לתואר שני לבני החברה הערבית •

בני החברה  )1
 הערבית

בני החברה  )1
 הערבית

 אתיופיהמלגות לקליטת סגל ליוצאי  •
 דוקטורנטים יוצאי אתיופיה-מלגות לבתר •
 מלגות לדוקטורנטים יוצאי אתיופיה •
מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטים יוצאי  •

 אתיופיה

 הנגשה )2 יוצאי אתיופיה )2

 מלגות לדוקטורנטים חרדים •
 מלגות לתואר שני מחקרי לחרדים •

 חרדים )3

 המר )4 מלגות המר לתואר שני מחקרי •

 לבציון )5 מלגות לבציון •

מדעי 
החברה 

 והרוח

-מלגות אלון )6 בתחום מדעי החברה-מלגות אלון •
 בתחום מדעי החברה

 מדעי החברה )3

דוקטורנטים  )7 דוקטורנטים בתחומי כלכלת ישראל •
בתחומי כלכלת 

 ישראל
-מלגות אלון )8 בתחום מדעי הרוח-מלגות אלון •

 בתחום מדעי הרוח
 מדעי הרוח )4

 רוטנשטרייך )9 רוטנשטרייך •

מדעי 
הטבע 

 והנדסה
  
  
  
  
  
  

-מלגות אלון )10 בתחום מדעי החיים-מלגות אלון •
בתחום מדעי 

 החיים

 -מלגות אלון )5
 מדעי החיים

בתחום המדעים המדוייקים -מלגות אלון •
 וההנדסה

-מלגות אלון )11
בתחום המדעים 

המדוייקים 
 וההנדסה

 -מלגות אלון )6
המדעים 

המדוייקים 
 וההנדסה

מלגות  )12 במדעי הנתוניםמלגות לדוקטורנטים מצטיינים  •
לדוקטורנטים 

מצטיינים במדעי 
 הנתונים

 מדעי הנתונים )7

דוקטורנטים מצטיינים במדעי -מלגות לבתר •
 הנתונים

-מלגות לבתר )13
דוקטורנטים 

מצטיינים במדעי 
 הנתונים

דוקטורנטים מצטיינים בתחומי -מלגות לבתר •
 הקוונטיים

-מלגות לבתר )14
דוקטורנטים 
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II   ת:ארגון מערך המלגו-רה 

 ות"ת כי:, מחליטה לאחר בחינה ומיפוי  של מערך תכניות המלגות הקיים 

עם הקמת תכנית מלגות ע"י ות"ת תבחן ות"ת את הצורך בהקמת ועדת שיפוט נפרדת למלגה, או  .א

 האם ניתן לאחד אותה עם ועדת שיפוט קיימת .

בהתאם לתנאי המערכת וצרכיה  -תיערך בחינה פרטנית בכדי לעדכן את תקנוני תוכניות המלגות  .ב

 כיום כדלקמן:

 דות בכל תוכנית מלגות.הגבלת מס' מועמדים שיגישו המוס •

 מתן אפשרות למעקב אחר מועמדים ובוגרים מעת לעת. •

 יפותח כלי מקוון להגשת מועמדים למלגות. .ג

שנתית למעקב, ניתוח ועיבוד הנתונים של  מערך מלגות -יוקם מאגר נתונים ומערכת ממוחשבת רב .ד

 המצויינות.

המלגות שנפתחו לאחרונה (כדוגמת מערך המלגות יבחן, שוב, לקראת החומש הבא, לרבות  תוכניות  .ה

 נטיים וכו')וומדעי הנתונים, ק

הגברת היוקרתיות של המלגות: הקמת "רשת זוכים", פרסום, פעילויות אקדמיות משותפות,  .ו

 .טקסים וכד'

העלאת המודעות בקרב המוסדות לפעול לשדרוג, שיפור והקמת מערכות מיחשוב, מידע ואיסוף  .ז

 ומעקב אחר מועמדים וזוכים.נתונים בנושא, לרבות מידע 

 

III. הקמת צוות: 
 

וקם צוות שיורכב מיו"ר ועדות תכניות מלגות ההנגשה (מלגות: המר; לבציון; בני החברה הערבית; י

ויישום השינויים המוצעים נחות העבודה יבחן את ה . הצוותיוצאי אתיופיה; חרדים) (להלן "הצוות")

 ות"ת:אישור יוגשו ל יוהמלצותו ,בנושאים הבאים

מצטיינים בתחומי 
 הקוונטיים

מדע  )8
וטכנולוגיה 

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע  • קוונטיים
 וטכנולוגיה קוונטיים

מלגות  )15
לדוקטורנטים 

מצטיינים במדע 
וטכנולוגיה 

 קוונטיים
תכנית תמיכה לקליטת חברי סגל במדע  •

 וטכנולוגיה קוונטיים
תכנית תמיכה  )16

לקליטת חברי סגל 
במדע וטכנולוגיה 

 קוונטיים
-מגדר
 נשים

לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי  מלגות •
 ההייטק

מלגות לתואר שני מחקרי לנשים מצטיינות  •
 בתחומי ההייטק

דוקטורנטיות מצטיינות בשיתוף -מלגות לבתר •
 קרן צוקרמן

 נשים-מגדר )9 נשים )17
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 הפרמטרים והקריטריונים .א

כלכלית" ו"דור ראשון -הפרמטרים והקריטריונים המגדירים את המונחים "פריפריה חברתית

 להשכלה גבוהה" בהקשר של הענקת מלגות מצויינות.

 מלגות ללימודי תואר שני מחקרי .ב

, במוסדות השינויים במפה האקדמית והגידול המשמעותי של לימודי תואר שני בכלל, ומחקרי בפרט

 .בישראל, השפיעו גם על הנחיצות והצורך במלגות לעידוד לימודים לתואר שני

הואיל ונדרשת חשיבה מחודשת לגבי המלגות הקיימות, לרבות חשיבה בנוגע להגדרת היעדים 

והמטרות שלהן: מתן מענה לכלל בוגרי התואר הראשון, מהמוסדות והמגזרים השונים, וייעוד 

מתכוונים ללמוד בכל המוסדות המתוקצבים,  ובהתאם להמלצות הדו"ח, המלגה לסטודנטים ה

איחוד המלגות הקיימות לכדי מלגה חדשה יבחן את האפשרות ל שמונה ע"י ות"ת כאמור לעילהצוות 

 מכלאחת אשר תוענק לסטודנטים מצטיינים בוגרי תואר ראשון, שהינם דור ראשון להשכלה גבוהה, 

 המוסדות המתוקצבים. בכלשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי המוסדות להשכלה גבוהה, הממ

ובהתבסס על הדו"ח  איגום המלגות כמפורט להלןבנוסף, יבחן הצוות את ההמלצות והשלבים ל

 .4915שהוצג במסמך 

תכנית המלגות ע"ש המר המיועדת לבוגרי תואר ראשון מצטיינים מהמכללות  -שלב ראשון  )1

האקדמיות הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי באחת מהאוניברסיטאות, תוסב לתכנית 

המוסדות להשכלה גבוהה הממשיכים לימודיהם לתואר  מכלשתיועד לבוגרי תואר ראשון מצטיינים 

 המוסדות המתוקצבים. בכלשני מחקרי 

תוכניות המלגות הקיימות כיום (מלגות ע"ש המר; מלגות לבני החברה  4  איגום –שלב שני  )2

הערבית; מלגות לחרדים; מלגות ליוצאי אתיופיה) לתוכנית מלגות אחת שתיועד לבוגרי תואר ראשון 

כים לימודיהם , הממשידור ראשון להשכלה גבוההשהינם  בוההגלה המוסדות להשכ מכלמצטיינים 

 המוסדות המתוקצבים.בכל לתואר שני מחקרי 

מנת שלא לפגוע בתהליך ההנגשה של האוכלוסיות השונות, חלוקת הזוכים במלגת ההנגשה -על

החדשה תהא תוך כדי שמירה על הקצאת המלגות לפי מגזר, בהתאם לקיים בשנה"ל תשפ"א  דהיינו: 

; בוגרי תואר ראשון מצטיינים 10 -; חרדים 13 - מלגות; יוצאי אתיופיה 30 –בני החברה ערבית 

 .12 -(מחליף המר) 

 מלגות ע"ש לבציון:. ג

כלכלית לפנות -התוכנית מהווה תמריץ מרכזי לעידוד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה החברתית

ללימודי התואר השלישי באוניברסיטאות בארץ. בנוסף, ישנה חשיבות רבה להגברת הזיקה בין 

 :לפיכך, הצוות יבחן את כלכלית.-ט למקום מגוריו/לפריפריה החברתיתהדוקטורנ

כלכלית, -עדכון מטרות המלגה כך שתיועד לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה החברתית •

 שהינם דור ראשון להשכלה גבוהה.
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שעות לשנה, כתרומה  Xהאפשרות של דרישה לפעילות התנדבותית של המילגאים בהיקף של  •

 לקהילה בפריפריה/בבי"ס התיכון בו למדו.

 

IV. מלגות דוקטורנטים בכלכלת ישראל: 

לגה נקודתית התמחותית ביוזמת משרד האוצר ובעלת מיעוט זוכים. הירידה במספרי המועמדים מ

והזוכים מצריכה חשיבה ובחינת הרחבת התחום, כך שהמלגה תהיה רלוונטית ותאפשר מימוש מרבי 

יעדי התוכנית והצורך  זכיות בה. לפיכך מחליטה ות"ת לבחון בשיתוף משרד האוצר את של

 החודשים הקרובים ולקראת שנה"ל הבאה. Xבהמשכיותה זאת במהלך 

V. :מלגות ע"ש אלון 

התבוננות בהתפלגות הזכיות לפי תחום לימודים  נראה כי לכל אורך השנים מספר הזכיות שונה מ

תחומים העיוניים לתחומים המדעיים/הניסויים, כאשר רוב המועמדים באופן מובהק ועקבי בין ה

 והזוכים הינם מתחומי המדעים המדויקים וההנדסה.

על כן חלוקת המלגות תישאר בהתאם לנוסחת החלוקה הקיימת כיום. יחד עם זאת, עבור תחומי 

פוט להסיט את  מלגות) למחזור אחד תוכל ועדת השי 10מסך הזכיות ( 40%-לימוד שיזכו ביותר מ

מלגות, למועמדים המדורגים בסדר עדיפות הבא, על בסיס מצויינות, וזאת  10המלגות העודפות מעל 

 לעידוד תחומי לימוד אחרים, בהתאם למדיניות ות"ת.

VI. שם המלגות 

תיערך בחינה משפטית של האפשרות להמשיך ולקרוא למלגות ות"ת על שם אנשים שתרמו למערכת. 

 א יחזור לות"ת.ככל שיידרש, הנוש

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  5

 

 

לב  הארכת המועד להשתתפות ות"ת בתקציב הפיתוח הפיזי של המרכז האקדמי . 6

 4916מסמך מס'   -ומכללת אורט בראודה

 החלטה: – 111תשפ"א/
דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי לב ובבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט  21.7.21בישיבתה ביום 

בראודה להארכת המועד לתוקף השתתפות ות"ת בפיתוח פיזי ומחליטה כי לאור נימוקי המוסדות לפיהם 

לשם עמידה בתנאי ות"ת לקבלת השתתפות הם נמצאים בשלבים סופיים להשלמת ההליכים הנדרשים 

המועד האחרון שעד אליו יהיה על המוסדות להמציא את  יוארך מעבר קמפוס,ות"ת בפיתוח פיזי לצורך 

. במידה והמוסדות לא יסדירו את ההליכים הנדרשים עד לתאריך 1.10.21האישורים הנדרשים עד ליום 

 זה, התקציב יוחזר לתקציב הכללי של פיתוח פיזי.  
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 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  5

 
 

. בקשת המכללה האקדמית צפת לאישור עסקה כלכלית משמעותית לשיפוץ בית 7
 4917' מסמך מס- )ת"תו -  (ללא השתתפות רכטר   

 
 :החלטה – 211תשפ"א/

לאישור עסקה כלכלית  דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת 21.7.21בישיבתה ביום 

 . לשיפוץ מבנה "בית רכטר" משמעותית 

האיתן של המכללה ובהתבסס על הנתונים שהציגה ועל מקורות המימון לאור מצבה הכספי 

העצמיים עליהם התחייבה (ללא השתתפות ות"ת), ות"ת אינה רואה מניעה, מבחינת איתנותה 

 הכספית של המכללה, לאשר את בקשת המכללה בכפוף לתנאים שלהלן:

מתקציב ₪ מיליוני  11.2-מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ 1,284אישור להקמת מבנה בהיקף  .1

 המכללה.

באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות  .2

  בשנה.₪ אלף  362-בכ

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  5

 
 

ג' בנושא "חינוך לחיים  71. המלצות הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 8
"ניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה", "תשתיות משותפים  ולמניעת גזענות", 

 4918 'מסמך מס -באקדמיה" מחקר מרכזיות
 

 החלטה: – 311תשפ"א/

דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בהמלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה  21.7.21בישיבתה ביום 

משותפים ולמניעת גזענות", ג' בנושאים: "חינוך לחיים 71להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 

  .2021"תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה" ממאי -"ניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה" ו

 

בהתאם למופיע הוועדה לתכנון ולתקצוב מחליטה לקבל את המלצות וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה 

ג' 71לדו"ח מבקר המדינה ולאמץ את המענה של הצוותים לתיקון ליקויים  14.7.21מיום  4918מסמך 

-בנושאים: "חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות", "ניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה" ו

 ."תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה"

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  5

 
 

  4919ס' מסמך מ -. בחינת מתן ההכרה למרכז הבינתחומי בהרצליה כאוניברסיטה 9

 לסיכום

 .ימשיך בישיבה הבאההדיון 
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 בקשת המכללה האקדמית באקה (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה .10

   4920 'מסמך מס - בדיקה פיננסית נוספת –גבוהה 

 

 החלטה – 114"א/תשפ
 21.7.2021קיימה הוועדה לתכנון ולתקצוב דיון נוסף ביום  27.4.2021בהמשך להחלטת המל"ג מיום  . 1

 האקדמית באקה (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה.בבקשת המכללה 

 

בפני ות"ת הונחו חוות הדעת המעודכנת של רואה החשבון מטעם מל"ג/ות"ת בנושא עמידת המוסד  .3

 בתנאי הסף הפיננסיים הנדרשים לצורך קבלת היתר מאת המל"ג, וכן תגובות המוסד. 

 

על  18.3.2021קום לשנות מהחלטתה הקודמת מיום לאחר בחינת הנושא סבורה ות"ת כי אין מ  .3

נימוקיה לפיה המוסד לא ביסס היתכנות לאיתנות פיננסית כנדרש לצורך קבלת היתר לפתיחת מוסד 

 להשכלה גבוהה. ות"ת מאמצת את הטעמים המפורטים בחוות דעת רואה החשבון, שעיקרם הם: 

בתנאי הסף ואשר היתכנותו לא הוכחה המוסד הציג אומדן תקציבי אשר אינו מבוסס כנדרש   א.

 כנדרש ע"י המוסד. ובתוך כך:

שכר הלימוד הגבוה שהוצג בבסיס התקציב כשכר הלימוד שאותו יגבה המוסד מהסטודנטים   ב.

מבוסס על הערכות תיאורטיות שאינן מספקות, כך גם בהקשר למספר הסטודנטים הצפוי. 

על את שכר הלימוד האמור בתקציב הצפוי, לפיכך נראה, כי האפשרות של המוסד לגבות בפו

אינה ריאלית. זאת במיוחד כיוון שמדובר במוסד חדש לא מתוקצב, ללא מוניטין, הפועל בשוק 

 תחרותי בו המתחרים הינם בעלי יתרון של מוניטין וניסיון.

 בסיס ההוצאות של המוסד שהוצג חסר ואינו מבוסס כראוי.  ג.

 הינו חרף הזדמנויות רבות שניתנו למוסד לבסס כנדרש את תקציבו.ג לעיל -האמור בסעיפים א  ד.

המוצגת בבסיס התקציב בגין קבלת ₪ נוסף על האמור לעיל, עולה כי הכנסה של כשני מיליון   ה.

פעילות שאינה אקדמית, אינה יכולה להיחשב בבסיס התקציב בשל היותה זמנית. זאת מעבר 

 יתכנותה, ואשר לא נענו.לסימני שאלה שהועברו למוסד בהקשר לה

 

לאור האמור הות"ת שבה וממליצה למל"ג לדחות את בקשת המכללה האקדמית באקה (בהקמה)  . 4

לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה מכיוון שלא הוכיחה עמידה בתנאי הסף במישור 

בקשה להיתר התקציבי/פיננסי, כפי שנקבעו בהחלטת המל"ג בנושא קריטריונים ותנאי סף להגשת 

 והכרה.

 
 :הצבעה תוצאות

 נמנעים 2;  בעד 3

 

 

 ערכה: אסתי יעקב
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