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החלטות מישיבת ות"ת מס' )1123( 6
שהתקיימה בתאריך 16.2.2022
אושר בישיבת ותת ביום 16.3.22
נוכחים:
חברי ות"ת
פרופ' יוסי מקורי  -יו"ר ות"ת
פרופ' שמגר בן אליהו
מר אריאל יוצר
פרופ' מונא מארון
פרופ' שירי נבון ונציה
מר שמואל סלאבין
פרופ' שוש שהרבני
מינהל ות"ת/מל"ג
גב' מיכל נוימן  -מ"מ מנכ"ל
גב' מרב אברהמי  -מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' חוה קליין-אבישי  -סמנכ"ל תכנון ומידע
מר יניב כהן שבתאי  -סמנכ"ל תקצוב
ד"ר ורדה בן שאול  -סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
ד"ר נעמי בק  -סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
מר איתמר לוי  -סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
עו"ד יעל טור כספא  -היועצת המשפטית
גב' ביאטה קרנץ  -דוברת
רו"ח אביטל בלייוס  -חשבת בכירה

גב' רות ארנברג  -ממונה מאקרו ומטה תקצוב
מר אמיר גת  -ממלא מקום סמנכ"ל וממונה בכיר תחום הקצבות למחקר
מר אריאל חנוכה  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יוסי סבג  -ממונה תחום תקצוב תשתיות ופיתוח פיזי
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מר ניר פוש  -ממונה תקצוב מכללות
מר יואב טאובמן  -ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
מר ארי סטון  -ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר
גב' אתי נעים  -מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע ,רפואה והנדסה
גב' תמר מעגן אפרתי  -ממונה מלגות
גב' גבי אפל  -ממונה מחקר ואסטרטגיה
מר יואל תבור  -ממונה תקצוב חברה קהילה ומכינות
גב' מיכל אופיר  -ממונה בתחום תכנון ומידע
גב' שירה אפרת  -ממונה תחום חדשנות בהוראה
גב' בתיה הקלמן לב  -ממונה תחום רוח ,חינוך ואמנויות
מר רונן קוטין  -ממונה תחום חרדים
מר יאיר הראל  -ממונה תחום בקרה ,אכיפה ורישוי
רו"ח ג'ניה מיטניצקי  -סגנית החשבת
עו"ד נדב שמיר  -סגן יועמ"ש
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
עו"ד עמרי גולן  -הלשכה המשפטית
גב' שחף רחמים  -מרכזת תקצוב מכללות
מר וובה פרלוב  -מרכז תקצוב אוניברסיטאות
מר נתן יהב  -מרכז בכיר תקצוב אוניברסיטאות
גב' אלכסיה שון  -מרכזת בתחום חשבות ובקרה
גב' חני רובלין  -מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
גב' רעות קרן  -מרכזת תקצוב חברה קהילה ומכינות
גב' גבי אפל ,ממונה למחקר ואסטרטגיה
גב' מרים אייזנשטיין  -מרכזת בתחום תקצוב ,תשתיות ופיתוח פיזי
גב' ורה מקסיוטין  -מרכזת בתחום תכנון ומידע
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הנדון  :סדר היום לישיבת ות"ת מס'  6בתשפ"ב שתתקיים בירושלים ב16.2.22-
הישיבה תתחיל ב 10:30-ותסתיים ב15:30-
.1

מידע:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

מחקר יישומי במכללות – מוזמן פרופ' דניאל זייפמן
סקירה פיננסית רוחבית :אוניברסיטאות ומכללות
דו"ח מבקר המדינה בנושא היבטים פיננסים במוסדות להשכלה גבוהה
סטטוס תקציב פיתוח פיזי ומעונות סטודנטים
עדכונים בנושאים משפטיים
דיווח פיננסי שנתי פקולטה לרפואה באריאל – השלמת נתונים
עדכון הרכב ועדת המעקב אחר ביצוע תכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית
עדכונים בנושאי קורונה וועדות הכנסת

מסמך 5016
 .2אישור פרוטוקול ות"ת מס'  )1121( 4מיום 5.1.22
מסמך  5017יופץ בהמשך
 .3אישור פרוטוקול ות"ת מס'  )1122( 5מיום 26.1.22
 .4השתתפות המכללה האקדמית הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג במכרז
מסמך 5018
ובמיזם של משרד התפוצות
מסמך 5020
 .5פתיחת מסלול מכינה למדעי הטבע והחיים במכינת אוניברסיטת חיפה
מסמך 5021
 .6הארכת תוקף ההסכם להסדרת מעבר המכללות האקדמיות להוראה לתקצוב ות"ת
 .7הרחבת הפיילוט להפעלת מודל חמש שנתי להוראה במסגרת המתווים החדשים להוראה מסמך 5022
 .8עדכון תכנית ות"ת לתמיכה במיזמים סטודנטיאליים מצטיינים בשלב הוכחת היתכנות ()POC
מסמך 5023
 .9הצעה לעדכון סדרי עדיפות תכנוניים לתחומי לימוד למגזר החרדי במוסדות להשכלה גבוהה
מסמך 5024
 .10חריגת אוניברסיטת בן גוריון בנגב מהחלטת המל"ג מיום  16.7.2019בנושא "דו"ח ועדת גרונאו
לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה
המתוקצבים" בנוגע לתכניות האקדמיות לתואר ראשון הנלמדות במסגרת קורס טייס מסמך 5027
 .11אישור ועדות/תכניות/קולות קוראים
 11.1עדכון הרכב הצוות לבחינת כללי המסגרת שקבעה ות"ת בנושא השקעות פיננסיות מסמך 5025
מסמך 5026
 11.2עדכון הרכב ועדת השקעות ,דוחות כספיים ותקציב של מינהל התאגיד
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 .2אישור פרוטוקול ות"ת מס'  )1121( 4מיום 5.1.22
מסמך 5016
הצבעה
 5בעד ,אושר פה אחד

 .3אישור פרוטוקול ות"ת מס'  )1122( 5מיום 26.1.22
מסמך 5017
הצבעה
 5בעד ,אושר פה אחד

 .4השתתפות המכללה האקדמית הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג במכרז
ובמיזם של משרד התפוצות
מסמך 5018

תשפ"ב 44/החלטה:
ביום  16.02.2022דנה ות"ת בהמלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום  13.1.2022בעניין אי עמידת המכללה
בהנחיות ות"ת לעניין ביצוע עסקה כלכלית משמעותית ללא אישור ות"ת וכן בסוגיית היקף הפעילות
המבוקשת שאינה אקדמית דבר שאינו עולה בקנה אחד עם ההנחיות התאגידיות של המל"ג הקובעות כי
מטרתו המרכזית ועיקר פעילותו של מוסד להשכלה גבוהה היא לקיים פעילות השכלה גבוהה.
בפני ות"ת עמדה גם בקשת המכללה להמשיך את הפעלת המכרז והמיזם מטעם משרד התפוצות בנושא
לאור טענותיה לפגיעה כלכלית ותדמיתית לו יופרו ההסכמים וכן בבקשתה להקמת חברת בת לטובת
הפעלת המיזם ,ולהלן החלטתה:
לאור העובדה שמדובר בעסקה כלכלית משמעותית ,נעשתה בחינה של עסקה זו על ידי הצוות המקצועי
בות "ת .לאור הגירעון המובנה של מכללת הרצוג ,המשאבים המשמעותיים שהמכללה צריכה להעמיד
לטובת הפרויקטים ,החשיפה המשמעותית בדבר אי עמידה בהסכמים ,לאור העובדה כי המוסד עבר לא
מכבר לות "ת ונדרש להתמקד באתגרים הנובעים ממעבר זה ,וכן לאור היקפה המשמעותי של העסקה
בפעילות המוסד ,עסקה של רכישת שירותים שאינם אקדמיים ע"י משרד ממשלתי אחר ,ולאור הנחיות
ות"ת/מל"ג ,סבורה ות"ת כי אין מקום לאפשר את המשך ההתקשרות של המכללה עם משרד התפוצות
במכרז ובמיזם האמור.
יחד עם האמור לעיל ,לאור טענות המוסד כי חתם על ההסכמים עם משרד התפוצות והחל בפעילות ולאור
החשיפה התקציבית שתיגרם במידה ויופרו ההסכמים לטענתו ,מחליטה ות"ת לאפשר למכללה להמשיך
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את פעילות המכרז והמיזם עד לא יאוחר מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (סיום ההתקשרות במועד
זה לא תיחשב הפרה) ותחת התנאים להלן (להלן אפשרות א'-סיום בתקופת ההתקשרות הראשונה):
 .1המכללה תמציא התחייבות לות"ת על סיום הפרויקטים בתום תקופת ההתקשרות הראשונה
(ללא הארכות) ותודיע על כך לאלתר למשרד התפוצות (כן יצורף לות"ת העתק מהמכתב) .למען
הסר ספק תום תקופת ההתקשרות הראשונה של המיזם היא ב 29.1.2023-ושל המכרז היא
בתאריך .9.5.2023
 .2כל הפעילות תנוהל במסגרת חברת בת לרבות העסקה ישירה של העובדים הרלוונטיים .חברה זו
תשמש למטרה זו בלבד ועם סיום המיזם כאמור תופסק פעילותה .לצורך עמידה בתנאי זה
המכללה תחתום על התחייבות בנוגע להקמת חברת בת הנדרשת מכל מוסד.1
.3
 .4המכללה תעביר התחייבות בכתב לקיים את הפרויקטים בתקציב מאוזן ,סגור ונפרד מתקציב
המכללה וכן תתחייב כי פעילות זו לא תפגע בפעילותה האקדמית או בפעילות סגל המוסד המועסק
לצורך פעילותה האקדמית.
 .5המכללה תעביר התחייבות בכתב כי כל ההוצאות הנוספות מפעילות זו ובכללם העסקת העובדים
יופסקו באופן מידי עם סיום הפעילות ובכך תחזור המכללה להיקף הפעילות טרם התחלת
הפרויקטים.
 .6המכללה תתחייב כי כל ההוצאות הנוספות מפעילות זו ובכללם העסקת העובדים יופסקו באופן
מידי עם סיום הפעילות ובכך תחזור המכללה להיקף הפעילות טרם התחלת הפרויקטים.
לחילופין (להלן אפשרות ב'  -המשך התקשרות מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונה) ,לאור גיבוש תנאים
אשר יתנו מענה לבעיות שפורטו לעסקה כעסקה כלכלית משמעותית ,מחליטה ות"ת כי ככל שהמכללה
תעמוד בעקרונות התנאים שלהלן ,ניתן יהיה להביא לות"ת בשנית את הבקשה להמשך קיום הפרויקטים
גם מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונה וזאת בכפוף לעקרונות להלן:
 .1ניהול בחברת בת  -שני הפרויקטים ינוהלו במסגרת חברת בת אשר תאגד את כלל הפעילות בגין
שני הפרויקטים ותעסיק באופן ישיר את העובדים הרלוונטיים לפרויקטים האמורים .המכללה
לא תהיה ערבה ולא תישא בכל חוב או גירעון או דרישה כלשהי כתוצאה מהפעילות בחברת הבת.
ההסכמים עם משרד התפוצות יתוקנו בהתאם לתנאי זה ויומצא אישור מטעם רו"ח המבקר של
המכללה לגביי עמידתה בסעיף זה.
 .2המוסד יעביר התחייבות בכתב על סגירת חברת הבת בתום תקופת הפעילות.
 .3הגבלת היקף הפעילות – יוגבלו היקף הפעילות של שני הפרויקטים .ההגבלה תעשה כלהלן –
המיזם – יוגבל בהתאם להיקף התרומות שהתקבלו ואשר נמצאים בתהליך קבלה נכון להיום.
לעניין זה המוסד יידרש לדווח לצוות המקצועי על סטטוס תרומות מפורט לרבות צפי לקבלת
אישור פורמלי .הצוות המקצועי יהיה רשאי לאשר תרומות אשר נמצאים בתהליך קבלה ובלבד
שיתקבל אישור סופי לקבלתן לא יאוחר מיום ה.31.8.22-
המכרז – יוגבל לפי סכום מינימלי שיאפשר את תפעול הפרויקט באופן מאוזן .לעניין זה המוסד
יעביר הערכה מינימלית מפורטת לבחינת הצוות המקצועי בות"ת.

 1היות שהמוסד כבר חתום על הסכמים מול משרד התפוצות ,ככל שאחד התנאים סותר את תנאי ההסכם על המוסד לציין
זאת.
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המוסד יידרש להעביר התייחסות בכתב עד ליום ה 31.3.22-לגבי בחירתו באחת מהאפשרויות (אפשרות א'
או אפשרות ב') כולל צירוף כל האסמכתאות הנדרשות בתנאים מטה .במידה והמוסד לא יעביר התייחסות
זו הבוחרת באחת מן האפשרויות לרבות האסמכתאות הרלוונטיות ,הרי שהמוסד יידרש להפסיק את
ההתקשרות לאלתר.
נבהיר כי הבקשה להמשך ההתקשרות (אפשרות ב') כפופה לאישור מליאת ות"ת .כאמור ,החומרים
הנדרשים עבור אפשרות זו יוגשו יחד עם המכתב ,קרי עד ליום ה .31.3.22-במידה והמוסד בחר באפשרות
זו ולא העביר את האסמכתאות האמורות במלואן ובמועדן ,הבקשה לא תובא לדיון בות"ת והמוסד יידרש
להפסיק את הפעילות לאלתר.
הצבעה
 5בעד ,אושר פה אחד

 .5פתיחת מסלול מכינה למדעי הטבע והחיים במכינת אוניברסיטת

חיפה2

מסמך 5020

תשפ"ב 45/החלטה:
בישיבתה ביום  16.2.2022דנה ות''ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח במסגרת המכינה מסלול ייעודי
שנתי במדעי הטבע והחיים .בהתבסס על הצהרת המוסד ,על המלצת ועדת המומחים העליונה למכינות
קדם אקדמית ועל חוות הדעת התקציבית לפיה אין מניעה תקציבית ,מאשרת ות"ת פתיחת מסלול
מכינה ייעודי שנתי במדעי הטבע והחיים במכינה של אוניברסיטת חיפה ,בכפוף לעמידה ברפורמה
האקדמית אשר אושרה ע''י מל''ג ביום  26.5.2020ועודכנה ביום .21.12.2021

הצבעה
 5בעד ,אושר פה אחד

 .6הארכת תוקף ההסכם להסדרת מעבר המכללות האקדמיות להוראה לתקצוב ות"ת
מסמך 5021

תשפ"ב 46/החלטה:
נוכח העיכוב שחל בתהליך מעבר המכללות לחינוך לאחריות הות"ת ,שנובע בין היתר ממשבר הקורונה,
התחלופה של שרי חינוך והעדר תקציב מדינה ,ממליצה ות"ת למל"ג ,בתיאום עם משרד החינוך ,לאשר
הארכה של שנתיים לתוקף המתווה להסדרת מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת
 2חברת ות"ת פרופ' מונא מרון– לא השתתפה בדיון ובהצבעה.
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מאושר
בהסכם שנחתם בנושא בין משרד החינוך לות"ת-מל"ג בחודש פברואר  ,2015זאת בתנאי ההסכם
שנחתם ,באמצעות חתימה על נספח הארכה.
במשך תקופת הזמן הנוספת יפעלו ות"ת-מל"ג ומשרד החינוך להכנת תכנית מערכתית אשר תובא לדיון
מסודר בות"ת/מל"ג.
הצבעה
 5בעד ,אושר פה אחד

 .7הרחבת הפיילוט להפעלת מודל חמש שנתי להוראה במסגרת המתווים החדשים
להוראה
מסמך 5022

תשפ"ב 47/החלטה:
בהמשך להחלטת מל"ג מיום  23.2.2021בנושא "דוח ועדת המומחים לבחינת מבנה ולימודי ההכשרה
להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" ,בהמשך לפניית משרד החינוך ,ובמטרה להגדיל את מספר
בוגרי תואר שני בתכניות בהוראה ,במסגרת תכנית משמעותית ומקיפה יותר מאשר התוכניות להסבה
להוראה המקוצרות ,מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג לקבוע כי:
 .1מוסד אשר יהיה מעוניין להרחיב את היקף הפיילוט של המודל החמש שנתי בלימודי הוראה (תואר
ראשון ושני ברצף ובמסגרתו קיצור משך הלימודים לתואר  B.Edמארבע שנים לשלוש שנים) ,יוכל
לעשות כן ,וזאת ללא מגבלת מספר הסטודנטים ועד לקבלת החלטה אחרת בעניין זה ,ככל שתתקבל.
 .2האמור בסעיף  ,1הינו בכפוף למסירת הצהרה חתומה של המוסד לפיה הלימודים במתכונת הנ"ל
יתקיימו במסגרת תקציבו ,ללא פגיעה באיתנותו הפיננסית וללא דרישה לשיפוי תקציבי.
 .3כפי שנקבע ,ות"ת-מל"ג יקיימו בחינה של הנושא במסגרת התר"ש הקרובה תוך ראייה מערכתית של
הנושא על כלל היבטיו.
הצבעה
 5בעד ,אושר פה אחד

.8

עדכון תכנית ות"ת לתמיכה במיזמים סטודנטיאליים מצטיינים בשלב הוכחת
היתכנות ()POC

מסמך 5023

תשפ"ב 48/החלטה:
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  ,16.12.2020לאישור תכנית לקידום מיזמים סטודנטיאליים מצטיינים
בשלב הוכחת היתכנות ( ,)POC -Proof of Conceptולאחר ניתוח נתוני הזכייה במחזור הראשון של
התכנית ,ודיון בנושא עם נציגי מרכזי היזמות במוסדות ,ועל מנת להגדיל את סיכויי הזכייה של קהל היעד

ננוסח
מאושר
המקורי של התכנית (סטודנטים לתואר ראשון) ולאפשר שיפוט הוגן של מיזמים מסוגים שונים (עסקיים
וחברתיים) מאשרת ות"ת את עדכון התכנית במחזור השני כמפורט מטה.
בכדי לוודא שהתחרות מתעדפת את קהל היעד המקורי של התכנית (סטודנטים לתואר ראשון) ,אך מבלי
למנוע את היתרונות של עבודה בצוותים הטרוגניים ,ולמידה מבעלי ניסיון ,תקציב המחזור השני יחולק
באופן הבא:
 60% .1לכל הפחות יוקצו לטובת מימון מיזמים של סטודנטים לתואר ראשון בלבד
 20% .2לכל היותר יוקצו לטובת מימון מיזמים של צוותים המורכבים מסטודנטים בכל רמות התואר
 20% .3לכל היותר יוקצו לטובת מימון של מיזמים של צוותים הכוללים סטודנטים וחברי סגל
בנוסף ,לאור ההבנה שהשיפוט של מיזמים טכנולוגיים-עיצוביים ומיזמים חברתיים ע"פ אותם
קריטריונים אינו הוגן ,שכן סוג המיזמים הראשון נמדד ע"פ תשואה כלכלית בעוד הסוג השני צריך
להימדד בעיקר ע"פ התועלת החברתית המצופה ,יחולק המחזור השני לשני מסלולי הגשה נפרדים
והמיזמים ישפטו ע"פ קריטריונים שונים (כמפורט מטה):
 .1מיזמים עסקיים :מיזמים שהוקמו על מנת לייצר רווח כלכלי לבעלי המיזם .מיזמים אלו פותרים
בעיות עבור לקוחות ויכולים להתבסס על שיטות ,תהליכים או טכנולוגיות המאפשרים לפתור את
בעיות הלקוחות בצורה יעילה יותר ,מהירה יותר או זולה יותר.
 .2מיזמים חברתיים :מיזמים שהוקמו כדי לייצר שיפור חברתי/סביבתי או כדי לקדם בו בזמן תשואה
כלכלית ,באמצעות פיתוח מוצר ו/או שירות .המודל הכלכלי להבטחת פעילות המיזמים יכול להיות
עם או בלי כוונת רווח.

מסלול מיזמים חברתיים

קריטריון

מסלול מיזמים עסקיים

חדשנות
ומקוריות
המיזם

הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי
מידת החדשנות והמקוריות של
הפתרון המוצע ביחס לפתרונות
הקיימים.

כנ"ל

קהל היעד
ואימפקט

הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי
מידת ההשפעה הפוטנציאלית של
המיזם על הבעיה אותה הוא
מתעתד לפתור ,והתשואה
הכלכלית המצופה.

הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי מידת
ההשפעה הפוטנציאלית של המיזם על
הבעיה אותה הוא מתעתד לפתור ,והתועלת
החברתית המצופה.

20

סיכויי המיזם
להתממש
ולקיים את
עצמו

הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי
בהירות התכנית העסקית המוצעת
כולל אבני דרך ,הערכה של
פוטנציאל המיזם לגייס השקעות
המשך לטובת מימוש מסחרי,

הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי בהירות
התכנית העסקית המוצעת כולל אבני דרך,
הערכה של פוטנציאל המיזם לגייס
השקעות המשך (כולל תרומות או תמיכה
ממשלתית) לטובת מימושו ,וסיכויי המיזם
לקיים את עצמו לאורך זמן ולהתרחב.

20

ניקוד

40

ננוסח
מאושר
וסיכויי המיזם להיות רווחי
ולגדול (.)scalability
איכות הצוות תיבחן על פי תחומי
ההתמחות הרלוונטיים להצלחת
המיזם ,מידת הבקיאות בחומר,
מידת האינטרדיסציפלינריות
ודינמיקת הצוות.

כנ"ל

איכות צוות
המיזם

איכות ההצגה הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי
רמת הבהירות של הצגת המיזם
באמצעות
בהתייחס להיבטים הבאים:
סרטון
תיאור הבעיה ,חדשנות הפתרון
המוצע ,כדאיות הפרויקט,
וכדומה.

כנ"ל

10

10

יתר תנאי התכנית יישארו ללא שינוי.
הצבעה
 5בעד ,אושר פה אחד

.9

הצעה לעדכון סדרי עדיפות תכנוניים לתחומי לימוד למגזר החרדי במוסדות לה"ג

מסמך 5024

תשפ"ב 49/החלטה:
בישיבתה ביום  ,16.2.22דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית
מיום ה  7.2.22בנוגע להצעה לעדכון סדרי עדיפות תכנוניים לתחומי לימוד למגזר החרדי במוסדות
להשכלה גבוהה והיא ממליצה למל"ג כדלהלן:
 .1להודות לגב' דגנית לוי ממכון ירושלים למחקרי מדיניות על בחינת הנושא וכתיבת הדו"ח.
 .2לעדכן את החלוקה לרמות עדיפות על פי אמות מידה הכוללות תחומים מוטי תעסוקה ,תחומי
עיסוק נדרשים בחברה החרדית ,תחומים נדרשים להנגשת אוכלוסיות ייחודיות וכן את רמות
הביקוש הקיימות בקרב בוגרי החינוך החרדי.
 .3סדרי העדיפות המעודכנים בנוגע לתחומי הלימוד ימשיכו לשמש כאחד הכלים התכנוניים לבחינת
בקשות הגשה של המוסדות להשכלה גבוהה לפתיחת תכניות לימוד חדשות במסגרות הייעודיות
לחרדים וכן בסיס לשיקולי תקצוב הן בנוגע למעטפת התמיכה והן בנוגע לחלוקת המלגות
לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי.
 .4מקדם העדיפות במרכיב פר סטודנט ברמה ד' אשר נוספה במסגרת עדכון זה ,יהיה זהה למקדם
העדיפות של רמה ג' ויקבע על .1
 .5לאשר את טבלת סדרי העדיפות להלן:

ננוסח
מאושר
רמת עדיפות א'
הנדסה
 oהנדסת
ואדריכלות
מחשבים
 oהנדסת תוכנה
 oהנדסת חשמל
ואלקטרוניקה
 oהנדסה
אזרחית
 oהנדסת
נתונים
 oאדריכלות
 oהנדסה -אחר
מתמטיקה,
 oמדעי המחשב
סטטיסטיקה
 oסטטיסטיקה
ומדעי
 oמתמטיקה
המחשב
 oמערכות מידע
 oמדעי הנתונים
רפואה
 oרפואה כללית
 oרפואת
שיניים
 oקדם רפואה
המדעים
 oהמדעים
 oביוטכנולוגיה
 oפיזיקה
הפיזיקליים
הביולוגיים
 oהמדעים הפיזיקליים -
 oכימיה
והביולוגיים
– אחר
אחר
וחקלאות
 oחקלאות
 oמקצועות עזר רפואי2
מקצועות עזר
רפואיים
 oרפואת חירום
 oטיפול באמצעות אומנויות
(1)M.A.
o
 oמדעי
 oעבודה סוציאלית
מדעי החברה  oכלכלה
החברה –
 oקרימינולוגיה
 oפסיכולוגיה
אחר
עסקים
 oעסקים
 oחשבונאות
ומדעי
ומדעי
 oמדיניות ציבורית
הניהול
הניהול –
 oמנהל ציבורי
אחר
חינוך
o
 B.Ed oמלא/השלמה
והכשרה
 .6עם התמחות
להוראה
בתחומים נדרשים במגזר
החרדי3
 oמנהל חינוכי
(1)M.Ed/M.A.
o
משפטים
 oמשפטים
מדעי הרוח,
מקצועות
העיצוב
והאמנויות

 oמקצועות
העיצוב

רמת עדיפות ב'
 oהנדסה תעשיה וניהול

רמת עדיפות ג'

 oמוזיקה ואומנות
 oמדעי הרוח הכלליים-
אחר

 oלימודי
יהדות

רמת עדיפות ד'

 BAכללי

B.Ed
מלא/השלמה עם
התמחות
בתחומים שאינם
נדרשים במגזר
החרדי3
חינוך ()B.A.

 BA oכללי

 1תואר  M.A.הנדרש להסמכה .על פי מדיניות מל"ג פתיחת תכניות ייעודיות לחרדים בהפרדה מוגבלת
ללימודי התואר הראשון .תחומים מוצעים בטבלת העדיפויות אשר נלמדים במסגרת תארים מתקדמים,
יתועדפו מבחינה תקצובית בלבד ולא ילמדו בהפרדה.

ננוסח
מאושר
 2לצורך פתיחת תכניות נוספות בתחומים :ריפוי בעיסוק ,פיזיותרפיה ,הפרעות בתקשורת ,תזונה ,יש
לבחון את נושא השדות הקליניים המוצעים בתכניות אלו.
 3לימודים מלאים או לימודי השלמה לתואר בוגר בחינוך והוראה ( .)B.Edפירוט תחומי ההוראה
הנדרשים במגזר החרדי על סמך החלטת מל"ג מיום  19.10.21הינו-
•
•

מקצועות הליבה  -מתמטיקה ,אנגלית ,מדעים ,עברית
מקצועות נוספים  -גיל הרך ,קידום נוער ,חינוך בלתי פורמלי ,חינוך גופני ,מוסיקה ,אומנות
וייעוץ חינוכי

 .6לקיים בהמשך בחינה מחודשת של מדיניות חלוקת מלגות ות"ת לבוגרי החינוך החרדי לרבות
בחינת שילוב קריטריונים נוספים כגון מצוינות.
הצבעה
 5בעד ,אושר פה אחד

 .10חריגת אוניברסיטת בן גוריון בנגב מהחלטת המל"ג מיום  16.7.2019בנושא "דו"ח
ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות
במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים" בנוגע לתכניות האקדמיות לתואר ראשון
הנלמדות במסגרת קורס טייס
מסמך 5027

תשפ"ב 50/החלטה:
בישיבתה ביום  16.2.2022דנה ות"ת בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום  8.2.2022בעניין בקשת
אוניברסיטת בן גוריון בנגב לחרוג מהחלטת המל"ג מיום  16.7.2019בנושא "דו"ח ועדת גרונאו לבחינת
נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים" (להלן –
החלטת גרונאו) ,בהתייחס לתכניות האקדמיות לתואר ראשון הנלמדות במסגרת קורס טייס בשנה
נוספת.
לאחר שקיבלה לידיה את כל החומרים ולאחר שוועדת המשנה שמעה את נציגי האוניברסיטה ,מחליטה
ות"ת להמליץ למל"ג כלהלן:
 .1לא לאפשר לאוניברסיטה להמשיך ולחרוג מהחלטת המל"ג האמורה בנושא התכניות הייעודיות
בהתייחס לקורס טייס.
 .2לקבוע כי כתנאי לפתיחת מחזור הלימודים הקרוב בקורס טיס ,על האוניברסיטה לעמוד בכל הוראות
החלטת גרונאו ,ובפרט לעניין תשלום שכר הסגל המלמד בתכניות ולזהות בתוכן וברמת המרצים לעומת
התכניות הרגילות המקבילות.
 .3לרשום את התחייבות האוניברסיטה מיום  27.1.2022לפיה היקף הלימודים מחוץ לקמפוס לא יעלה על
 50אחוז מהיקף הלימודים הכולל לתואר ,זאת בהתאם להחלטת המל"ג בנושא לימודים מחוץ לקמפוס
לזרועות הבטחון מיום .18.5.2004
הצבעה
 5בעד ,אושר פה אחד

ננוסח
מאושר

 .11אישור ועדות/תכניות/קולות קוראים
 11.1עדכון הרכב הצוות לבחינת כללי המסגרת שקבעה ות"ת בנושא השקעות פיננסיות
מסמך 5025

תשפ"ב 51/החלטה:
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  15.5.2011שעניינה "כללי מסגרת לניהול השקעות פיננסיות במוסדות
להשכלה גבוהה המתוקצבים" ,לאור חלוף הזמן והצורך בבחינה מחדש של הנושא ,החליטה ות"ת ביום
 2.6.21למנות צוות שיבחן את כללי המסגרת לניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים,
לרבות בהתייחסות להערות שעלו בדוח מבקר המדינה בנושא ,ולאחר שמיעת המוסדות להשכלה גבוהה
המתוקצבים יביא המלצותיו בפניה.
בהמשך להחלטתה מיום  ,2.6.21ולאור חילופי נציג הציבור בות"ת ,מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב
הצוות ולמנות את חבר ות"ת ,נציג הציבור מתחום הכלכלה ,מר אריאל יוצר כיו"ר הצוות במקום רו"ח
שמעון יצחקי שסיים את כהונתו בות"ת.
בהתאם לכך הרכב הצוות המעודכן:
מר אריאל יוצר ,חבר ות"ת נציג ציבור מתחום הכלכלה ,יו"ר הצוות
מר משה ויגדור ,חבר מל"ג נציג ציבור
גב' מיכל נוימן ,מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת
מר יניב שבתאי ,סמנכ"ל תקצוב
רו"ח אביטל בלייוס ,חשבת בכירה – תרכז את עבודת הצוות
הצבעה
 5בעד ,אושר פה אחד

 11.2עדכון הרכב ועדת השקעות ,דוחות כספיים ותקציב של מינהל התאגיד
מסמך 5026

תשפ"ב 52/החלטה:
בהמשך להחלטותיה מיום  17פברואר  2021ומיום  12מאי  2021בעניין הרכב ותפקידי וועדת הדוחות
הכספיים ,תקציב והשקעות של מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת ,ולאור סיום כהונתו של חבר ות"ת מר
שמעון יצחקי  -מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת הדוחות הכספיים ,תקציב והשקעות מינהל
תאגיד המל"ג/ות"ת ולמנות את מר אריאל יוצר ,חבר ות"ת מחוגי הכלכלה ,ליו"ר הוועדה.
הצבעה
 5בעד ,אושר פה אחד

ננוסח
מאושר
יו"ר הות"ת נעל את הישיבה.

***

