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 15( 306עשרה מס'  )-החלטות ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש
 (20215.52.תשפ"א  )  בסיון  י"דשהתקיימה בירושלים ובאמצעות "זום" ביום 

 
ות"ת בשנה -בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לדחיית עמידתה בהחלטות מל"ג: החלטה 13/7081

 נוספת בנוגע לתכניות האקדמיות לתואר ראשון הנלמדות במסגרת קורס טייס 
ועדת בהמלצת  דנה המועצה להשכלה גבוהה (25.5.2021)בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א 

אשר דנו בבקשת  12.5.2021והמלצת הות"ת מיום  27.4.2021לפיקוח ואכיפה מיום  המשנה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב להארכה בשנה של ההסכם הקיים של האוניברסיטה עם משרד 

רת קורס טייס בהחלטות הביטחון ודחיית מועד עמידת התכניות האקדמיות הנלמדות במסג
(. מל"ג מחליטה לאשר את הבקשה, לאור נימוקי 2021ות"ת בשנה נוספת )עד סוף שנת -מל"ג

המוסד והבהרות משרד הביטחון כי בשל תקופת הקורונה, גיבוש החוזה החדש התעכב באופן 
 משמעותי, זאת כמפורט כדלהלן:

הקיימות בתכניות אלה בהתאם ות"ת -מל"ג רושמת לפניה את שתי החריגות מהחלטות מל"ג .1
 לפירוט: 

תקציביות -החלטת המל"ג בנושא דוח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ .א
-ו 27.10.2015והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים מיום 

קובעות כי תכניות ייעודיות מוזמנות לתואר ראשון במוסדות מתוקצבים  16.7.2019
ות מתוקצבות על ידי ות"ת. התכניות האקדמיות בקורס טייס הניתנות נדרשות להי

ע"י אוניברסיטת בן גוריון מתוקצבות במלואן על ידי משרד הביטחון. מל"ג רושמת 
 לפניה כי נושא זה יוסדר על ידי אגפי ות"ת למול משרד הביטחון עד לתום תקופה זו.  

קובעת כי משיקולים  18.5.2004החלטת המל"ג לגבי לימודים מחוץ לקמפוס מיום  .ב
 50%לאומיים, בתכניות לזרועות הביטחון היקף הלימודים מחוץ לקמפוס לא יעלה על 

מהיקף הלימודים הכולל. אחוז הלימודים מחוץ לקמפוס בתכניות האמורות חורג 
 מאחוז זה.

, וכתנאי לכניסת החלטה זו לתוקף, על 8.8.2018כפי שהובהר לאוניברסיטה במכתב מיום  .2
האוניברסיטה לעמוד בהנחיות ות"ת והחלטת מל"ג בנושא דוח גרונאו לעניין תשלום שכר 
הסגל המלמד בתכניות האקדמיות בקורס טייס ולא לאפשר כל תשלום חריג. המוסד יעביר 

 התחייבות לעמידתו בתנאי זה בתוך שבוע ממועד קבלת ההחלטה. 
 

 
 


