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 1025/13מס'  החלטת מל"ג נספח להחלטת המועצה

 
שירותים להפעלת תכניות אקדמיות ייעודיות חוץ תקציביות לתואר שני או מתוקצבות הסכם עקרונות למתן 

 לתואר ראשון/שני על-ידי מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה
 

 שנערך ונחתם ב................. ביום ..................
 

 .......................................................   בין: 
 ("המזמיןאו " "מזמין השירות" -)להלן 

 מצד אחד
 

 .................................................................  :לבין
 "(הספק" או "המוסד" -)להלן 

 
 מצד שני

 מוגדרת( הייעודיות )לאוכלוסיי ומזמין השירות מבקש לקבל שירות של הפעלת תכנית לימוד אקדמית  הואיל
שהמדינה "( במוסד התכנית" -)להלן  לתואר שני או מתוקצבות לתואר ראשון/שני חוץ תקציבית

 "( ]נא לסמן בעיגול[.מוסד" –)להלן   משתתפת בתקציבו באמצעות ות"ת 
כלל מסמכי "( כמפורט בההליך" -ומזמין השירות ערך הליך לבחירת המוסד שיפעיל את התכנית )להלן  והואיל

 ע התכנית., והספק נבחר לביצוההתקשרות
, קבעה כללים והנחיות בכל הנוגע לקיומן של תכניות כגון "(המל"ג)להלן: " והמועצה להשכלה גבוהה והואיל

חינת נושא התכניות לב ועדת גרונאולהמלצות דוח  בין היתר התכנית נושא הסכם זה וההליך, בשים לב
, ולהחלטת המועצה גבוההלהשכלה מתוקצבים תקציביות והתכניות הייעודיות במוסדות -החוץ

להשכלה גבוהה בנושא המלצות דו"ח ועדת גרונאו כפי שיהיו תקפות מעת לעת ובשים לב לכללי המל"ג 
"(, התקשרויות של המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה עם מזמיני הכללים" -והחלטותיה )להלן 

  שירות כאמור, יתבצעו רק בהתאם להסכם עקרונות זה. 
ת מתן השירותים מכוח ההליך והפעלת התכנית, על המוסד לעמוד בכללים כאמור, והכל מבלי ובמסגר והואיל 

בעניין זה בהתאם נוספים לגרוע מסמכותה של המועצה להשכלה גבוהה לקבוע כללים והנחיות 
 לסמכותה שבדין. 

  
 לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 מבוא
  .בלתי נפרד ממנוהמבוא להסכם זה מהווה חלק  .1
מסמכי ההליך יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה בכפוף לכך שבכל מקרה של סתירה בין האמור באיזה  .2

  .האמור בהסכם זה יגבר -ממסמכי ההליך לבין האמור בהסכם זה 
 עיקרי ההתקשרות 

................................. . -............................................... בתקופה  -המוסד יבצע את התכנית  .3
ובכלל זה, המוסד אחראי לכך ומתחייב שהתכנית תעמוד  בהתאם להוראות הסכם זה ומסמכי ההליך

בכל החלטות המועצה להשכלה גבוהה הרוחביות והספציפיות הנוגעות לעניין נשוא הסכם זה וכפי 
 טות המל"ג והות"ת והנחיותיהן.שיהיו תקפות מעת לעת, בהוראות חוק המל"ג, כללי המל"ג, החל

תכנית הלימודים מיועדת לקבלת _________סטודנטים )סטודנט הינו תלמיד בתכנית נשוא  .4
_____ מחזורים לתקופה של _____ שנים. הלימודים -ההתקשרות( אשר ילמדו לתואר _________ ב

 לתכנית יתקיימו ב___________.  
החלטות המל"ג בנושא ות"ת ומל"ג, ובפרט בהתאם ל התקשרות זו תהיה כפופה ובהתאם לדרישות .5

המלצות דו"ח ועדת גרונאו, וקבלת אישור ככל שנדרש להחלטות המל"ג השונות  וכפי שתהיינה תקפות 
 מעת לעת. 

קבעו המל"ג ו/או הות"ת הוראה מחייבת שמצריכה שינוי מהותי בהסכמות הקיימות בין הצדדים על  .6
לכות ההוראות על תנאי ההתקשרות ביניהם ויגיעו להסכמות ביחס פי הסכם זה, ידונו הצדדים בהש

לשינויים הנדרשים, בהתאם להוראות המל"ג והות"ת. לא יגיעו הצדדים להסכמות כאמור יהיה כל 
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יום לפחות, ביחס למחזורי  60אחד מהם רשאי להביא ההתקשרות לסיומה, בהודעה מוקדמת של 
ובתכניות שיחלו בשנת  חזורי לימודים בתכנית שכבר החלולימודים בתכניות שטרם החלו;  ביחס למ

הלימודים העוקבת שלאחר קבלת ההוראה, תוסיף ההתקשרות בין הצדדים לחול בתנאיה המקוריים 
 ת.עד לסיומם בכפוף לתקופת המעבר שתקבע בהחלטת המל"ג ו/או הות"

 
 שכר לימוד 

 
 :הלימוד במוסד מתוקצבשכר הלימוד בתכנית מתוקצבת יהיה בהתאם לשכר  .7

ות"ת וכלליהן. אופן התשלום -שכר הלימוד והתשלומים הנלווים יקבעו בהתאם להנחיות מל"ג ו .א
יהיה בהתאם למקובל במוסד לרבות לעניין הצמדה לעניין מדד המחירים לצרכן במהלך השנה 

 והנחת תשלום שכר הלימוד מראש בהתאם לדו"ח מלץ.   
 :2 1הלימוד להלן נוסחת חישוב שכר .ב

_________/שני  בתכנית * גובה שכ"ל לתואר ראשוןהתקניות מספר סטודנטים * שנות לימוד 
 .  125%3*   (נכון ליום _____ וכפי שיעודכן מעת לעת) _______

תשלומים נלווים )חובה/רשות( יחושבו בהתאם לכללי המל"ג והמקובל במוסד. תשלומים אלו 
 טודנט.ישולמו על ידי המזמין או הס

"ל שנה תעריפי בסיסלהלן תחשיב לדוגמא לרכיב שכר הלימוד )ללא תשלומים נלווים( על  .ג
 \* "טתשע
=  125%*  )שכ"ל לתואר ראשון( ₪* 10,207שנות לימוד לתואר ראשון *  3סטודנטים *  200

7,655,250 .₪ 
 ₪. 6,897,000=  125%)שכ"ל לתואר שני(*  ₪ 13,794שנות לימוד לתואר שני *  2סטודנטים *   200

 ידי המוסד. -היה כפי שייקבע עליחוץ תקציבית  בתכניתלימוד  שכר .8
 

  תמעונו
אם המזמין יבקש להשתמש בחדרים המשמשים למגורים )לא כולל שטחים ציבוריים( במעונות לצרכי  .9

התכנית והמוסד יאשר שימוש בחדרים אלה כולם או מקצתם, ישלם המזמין בין אם חדרים אלה 
ישמשו את המזמין  למגורים ובין לאו בהתאם לתעריף הנוהג ביחס לכלל הסטודנטים במוסד. במעונות 

ו במימון הות"ת יחולו הכללים המחייבים שנקבעו על ידי הות"ת.  מצ"ב תעריפי המעונות בהתאם שנבנ
 לסעיף זה, נכון למועד חתימת ההסכם. 

 
 תנאים להפעלת התכנית

 דרישות היקף התכנית, ,4תנאי קבלה לרבותזהות ברמה ובתוכן האקדמיים )המוסד מתחייב לשמור על  .10
ודרכים להערכת הישגי  סגל ההוראה, תשתיותוברמת  עבודות ומטלות אחרות , בחינות,אקדמיות

 .לבין התוכניות הרגילות במוסדנושא ההסכם התכנית  ( ביןהסטודנטים ובתנאי הזכאות לקבלת תואר
בכלל זה, תתקיים זהות מלאה בין התכנית המיוחדת לתכנית הרגילה בתכנים, בהיקף וברמה, בשם 

נת לסטודנט לרבות תכניות מנהלים ו/או תכניות לבכירים זולת אם אישרה התכנית ובתעודה שנית
 המל"ג אחרת.

של המוסד )לרבות קורסי השלמה והגעה  כל הסטודנטים הלומדים בתכנית לעמוד בדרישות הקבלהעל  .11
 .5ככל שנקבעו, כגון תעודות בגרות בתנאי הקבלה שנקבעו ע"י המל"גכן ו, לרמת הפטור באנגלית(

 
 ובמינוי סגל התערבות בתכנים אקדמיים עקרון אי

להשפיע או לקבוע  ואו ינס ואו ייקבע וגורם חיצוני שהוא לא ישפיע כלמזמין השירות, כל מי מטעמו ו .12
ידי -ואלה ייקבעו עלו/או מינוי הסגל לתכנית את התכנים האקדמיים של התכנית  ןבמישרין או בעקיפי

 15למען הסר, ספק לא יפגע החופש האקדמי והמנהלי של המוסד אשר מעוגן בסעיף  המוסד, לבדו.
  לחוק המל"ג.

התכנים האקדמיים, הרמה  קביעתבלעדית של המוסד, ובכלל זה: ו האחריותבתכנית מודגש כי ה .13
בזאת  מובהר .והעסקת הסגל האקדמי הערכת הישגיהם, האקדמית, הסגל האקדמי, קבלת סטודנטים,

                                            
בלימודים קודמים והכל מוסד רשאי לערוך התאמה פרטנית בשכר הלימוד במקרים כגון התמשכות לימודים, חזרה על קורסים, והכרה  1

בהתאם להנחיות ות"ת. במקרה של פטור בגין הכרה בלימודים אקדמיים קודמים ניתן יהיה להפחית משכר הלימוד על בסיס פרטני. יובהר כי 

 מתן פטור בגין לימודים קודמים שאינם אקדמיים אינו מאפשר הפחתה משכר הלימוד.
 בל במוסד זה.שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה יהיה כמקו 2
המקבלים מימון מלא או חלקי, במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, סטודנטים ישראליים  3

 .משכר הלימוד הבסיסי 125%-שלא יפחת מישלמו שכר לימוד  ממשלתי, ציבורי או אחר

  נה*יעודכן בהתאם להנחיות ות"ת מדי שנה לאחר השנה הראשו
שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות שאינו עומד ) חריגה מתנאי קבלה בעניין החלטותיה לרבות, קבלה תנאי לעניין המועצה החלטותבהתאם ל 4

, סוגיית קביעת תנאי קבלה על ידי המל"ג ותנאי קבלה לתואר שני ולתואר , כמקובל(10%בתנאי הקבלה של התוכניות הרגילות לא יעלה על 

 שלישי במוסדות להשכלה גבוהה. 
  באוניברסיטה הפתוחה אין דרישה לתעודת בגרות כתנאי קבלה.5
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 האקדמילא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות תאגידים/ גופים שאינם המוסד י כללי מל"ג כי על פ
 .6עצמו

מען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין ואו/מי מטעמו לא יהיו רשאים להעסיק את ל .14
 הדרוש לקיומה של התכנית.האקדמי הסגל 

לימודים אקדמיים ו/או על בסיס לימודים שאינם הענקת פטורים מלימודים אקדמיים, לרבות על בסיס  .15
 אקדמיים יינתנו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ובהתאם להחלטות המל"ג, נהליה והנחיותיה.

  
  כללי

 
הספק והמזמין יהיו רשאים לחתום על נספח שירותים נוספים שאינם אקדמיים לרבות התשלום בגין  .16

 שירותים אלה. 
רלוונטי הדרוש לצורך קבלת  יעבירו למל"ג ו/או מי מטעמה, לבקשתה, כל מסמךמוסכם כי הצדדים  .17

 בהקשר זה.  סודיות חובת כלאישור התכנית ו/או הבקרה והפיקוח עליה וכי לא תחול כלפי המל"ג 
 העתק ההסכם החתום יישלח למל"ג לידיעה.  .18
 
 
 
 
 
 
   

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי חתימתם:
 
 
 
 

 
_______________                   ____________ 

 המוסד           מזמין השירות
 

****** 
 

                                            
 –התכניות החוץ בדבר מתווה גרונאו בנושא  27.10.2015ט' להחלטת המל"ג מיום  1אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מן האמור בסעיף  6

 תקציביות והתכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים. 


