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היבטי בפעילות המכו הממשלתי להכשרה
בטכנולוגיה ובמדע )מה"ט(
תקציר
האג להכשרה ולפיתוח כוח אד )להל האג להכשרה מקצועית ,או האג ( במשרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל משרד התמ"ת או המשרד( אחראי להכשרת
כוח אד מקצועי בהתא למדיניות הממשלה ובמענה לצורכי המשק .המכו
הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע )להל מה"ט( הוא יחידה בתו האג  ,והוא
ממונה על הכשרת מבוגרי לתואר הנדסאי או טכנאי מוסמ )כ  80%מהתלמידי (.
משרד החינו מכשיר לתארי אלו בוגרי תיכוני  ,בכיתות י"ג וי"ד ,לפני שירות
הצבאי )כ  20%מהתלמידי ( .הטכנאי הוא הדרג הנמו במקצועות ההנדסה הוא
שמבצע את העבודה המעשית בשטח; ההנדסאי הוא דרג הביניי המקצועי בי
המהנדס לטכנאי ועוסק בעיקר בצד התכנו ברמה מוגבלת.
תקציב מה"ט לשנת  2008היה כ  153מיליו ש"ח .מה"ט מכשיר הנדסאי וטכנאי
מוסמכי ב  24ענפי באמצעות כ  80מכללות )כ  22,000תלמידי ( .המכללות
שמה"ט מכיר בה ה פרטיות ,והסטודנטי נרשמי ללימודי במכללה באופ
עצמאי על פי אזור הלימודי ועל פי המגמה שבחרו .מה"ט מאשר את מגמות הלימוד,
קובע את תכניות הלימודי ומסבסד את שכר הלימוד השנתי של הנדסאי בכ 8,000
ש"ח לסטודנט ובסכו שנתי כולל של כ  128מיליו ש"ח )להל סבסוד מה"ט(.
מה"ט קובע את שכר הלימוד שעל המכללות לגבות מהתלמידי  ,והוא אחיד לכל
המגמות.

פעולות הביקורת
בחודשי מרס אוגוסט  2008בדק משרד מבקר המדינה את סדרי עבודתו של מה"ט,
ובכלל זה את תרומתו לצורכי המשק בתחו כוח האד הטכנולוגי ,את האפקטיביות
שלו ,את סדרי הפיקוח והבקרה שלו על המכללות ,ואת התיאו שבינו ובי משרד
החינו  .בדיקות השלמה נעשו באג להכשרה מקצועית ובמשרד החינו .

עיקרי הממצאי
האפקטיביות של מה"ט
מטרת מה"ט להכשיר הנדסאי וטכנאי מוסמכי על פי צורכי המשק.
האפקטיביות שלו נבחנת אפוא בדוח זה על פי שני מדדי  :המתא בי מקצועות
המתא לביקוש במשק(; ושיעור מקבלי
ההכשרה לצרכי של המשק )להל
הדיפלומות מבי הסטודנטי שהתחילו את תהלי ההכשרה )להל שיעור מקבלי
הדיפלומות(.
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 .1ה מ ת א ל ב י ק ו ש ב מ ש ק :מה"ט אינו מתכנ את מספר הבוגרי במגמות
השונות של הנדסאי וטכנאי בהתא לביקוש במשק .בשני האחרונות הביקוש
במשק היה בעיקר למקצועות המחשב )כ  ,(74%והביקוש למקצועות תעשייה וניהול
היה אפסי )כ  2פרומיל( ,אול רק כ  15%מהסטודנטי במה"ט למדו במגמת מחשב
ואילו כ  31%מה למדו במגמת תעשייה וניהול.
 .2ש י ע ו ר מ ק ב ל י ה ד י פ ל ו מ ו ת  :מניתוח שער משרד מבקר המדינה של
נתוני שהעביר מה"ט בספטמבר  ,2008עולה כי שיעור מקבלי הדיפלומות בקרב
תלמידי הנדסאות נמו ולא עלה על כשליש .שיעור הצלחה נמו זה מצביע על כ
שמרבית תקציבו של מה"ט כ  100מיליו ש"ח לא השיג את יעדו .בינואר 2009
סיפק מה"ט נתוני שוני שמה עולה כי שיעור מקבלי דיפלומות ההנדסאי הוא
כ  .50%משרד מבקר המדינה מעיר כי נתוני אלו אינ אמיני  ,ונראה ששיעור זה
מוטה כלפי מעלה ,אול ג שיעור של  50%משמעו שמחצית מתקציבו של מה"ט
להכשרת הנדסאי לא השיג את יעדו.
 .3ה ת ק צ ו ב ש ל ה כ ש ר ת ה נ ד ס א י  :שיטת התקצוב המופעלת במה"ט
מבוססת על מספר הסטודנטי הלומדי ולא על שיעור מקבלי הדיפלומה .שיטה זו
מעודדת את המכללות להשיא 1את מספר התלמידי  ,א לא את מספר מקבלי
הדיפלומות שהיא מטרת המדינה בהכשרה מקצועית .שיטה זו ג אינה ממריצה
את המכללות להעלות את רמת הלימודי  ,שכ ה מתוקצבות ג בגי הנושרי
והנכשלי .

קביעת מדיניות ממלכתית להכשרת הנדסאי וטכנאי מוסמכי
משרד החינו ומשרד העבודה והרווחה
עד שנת  1998קבעו שני המשרדי
מדיניות לאומית באמצעות "ועדת גג להכשרת טכנאי מוסמכי והנדסאי "
להסדרת מקצועות אלו בהתא לנעשה בעול ועל פי צורכי המשק .משנת ,1999
פועלת במה"ט ועדה לאישור מגמות שתפקידה לבחו מגמות חדשות שאות מציעות
המכללות ולהחליט על אישור פתיחת מגמות חדשות להכשרת הנדסאי וטכנאי
במכללות שעליה מפקח מה"ט .נמצא כי הוועדה לאישור מגמות במה"ט מורכבת
מנציגי מה"ט ,מנהלי מספר מכללות שבפיקוחה ,ונציגי הסתדרות ההנדסאי
והטכנאי ; היא לא שיתפה גורמי רלוונטיי אחרי  ,כגו משרד החינו  ,מוסדות
להשכלה גבוהה והתאחדות התעשייני  .הקו המנחה בוועדה לאישור מגמות היה
ולא הביקוש
צורכי המכללות הביקוש למגמה בקרב התלמידי הפוטנציאליי
במשק להנדסאי וטכנאי מוסמכי במגמה .כמו כ הוועדה אישרה מגמות שאי
לה זיקה למקצועות ההנדסה ,בי השאר ,כדי לתת לעובדי  ,בעיקר בסקטור
הציבורי ,קידו מקצועי ושיפור בשכר .למדיניות זו השלכות תקציביות כבדות משקל,
אול הוועדה לאישור מגמות לא בחנה השלכות אלו בשיתו גורמי המטה ,כגו משרד
האוצר.

__________________

1

למקס .

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה

1177

הוועדה לאישור מגמות
ועדה בשירות המדינה ,כמו הוועדה לאישור מגמות ,שיש לה סמכות לקבל החלטות
עקרוניות ,בעלות השלכות רחבות על משרדי ממשלה שוני ועל המשק ,ובכלל זה
השלכות תקציביות ,ראוי שתורכב ברובה מעובדי מדינה כ שהשיקולי המנחי
אות יהיו יעדיו של המשרד הממשלתי .נמצא כי בוועדה לאישור מגמות יש רוב
מובנה לנציגי גופי פרטיי בעלי עניי  ,העשויי ליהנות מהחלטות הוועדה .זאת
ועוד ,נציגי גופי פרטיי  ,בעת שה משתתפי בוועדה משרדית רגולטורית ,חלי
עליה הכללי למניעת ניגוד ענייני  .בניגוד לכללי אלו ,מנהלי המכללות ,החברי
בוועדה לאישור מגמות ,השתתפו בדיוני ובתהלי קבלת ההחלטה ,ג במקרי
שה עצמ הציגו את המגמה לפני הוועדה ,והיו בעלי עניי להפעילה במכללה
שייצגו.

פיקוח ובקרה של מה"ט על המכללות
 .1ת נ א י ק ב ל ה ו פ י ק ו ח פ ד ג ו ג י :מה"ט בדק את עמידת התלמידי בתנאי
הקבלה רק לאחר סיו הלימודי והשלמת כל המחויבויות לקבלת הדיפלומה ,כ
שתנאי הקבלה היו למעשה תנאי לקבלת הדיפלומה .מה"ט א לא וידא שהמכללות
הקפידו על קיו תנאי הקבלה שהוא קבע .זאת ועוד ,מה"ט הקי ועדת חריגי
שבאמצעותה פטר בדיעבד תלמידי שהשלימו את לימודיה מעמידה בתנאי הקבלה,
על רקע גיל או כישלונות חוזרי בבחינות הקבלה .מה"ט לא קיי בקרה על ביצוע
תכניות הלימודי בידי המכללות וא לא וידא שמספר השעות והתכני של כל מגמה
תואמי לנדרש.
 .2ב ק ר ה מ י נ ה ל י ת ו ת ק צ י ב י ת :מה"ט העביר כספי מדינה רבי למכללות
ללא בקרה על הנתוני ששימשו לחישוב סכומי אלו ,וללא התחשבנות סדירה עמ
בתו כל שנה .כתוצאה מכ חייבות המכללות למה"ט כ  27מיליו ש"ח עבור שנות
הלימודי התשס"ג התשס"ה.
 .3מ ח ש ו ב :מער המחשוב של מה"ט לא תמ בקיו תהליכי עבודה סדירי מול
המכללות ולא סיפק תשתית מידע לצור קבלת החלטות ניהוליות של מה"ט.

סיכו והמלצות
הדוח מצביע על כשל של משרד התמ"ת ,ובעבר משרד העבודה והרווחה ,בכל הנוגע
לניהול מה"ט ,ובכלל זה :תקצוב מכללות בעשרות מיליוני ש"ח בשנה ללא בקרה
ראויה על תוצרי ההכשרה; אישור מגמות לימוד להנדסאי וטכנאי מוסמכי
במקצועות שאי לה זיקה למקצועות ההנדסה וללא התאמה לדרישות המשק;
הפסקת התיאו הבי משרדי ע משרד החינו ; ואי הבניית מער נאות של בקרה
ופיקוח על פעילות המכללות ועל ניצול תקציבי המדינה.
אמנ  ,מאז כניסתה של מנהלת מה"ט הנוכחית לתפקידה בסו  2005היא פעלה
לשיפור ההתנהלות הכספית של מה"ט מול המכללות ,אול היא עדיי לא פעלה די
להקמת מנגנו חדש לתיאו ע כל הגורמי הרלוונטיי ולא הביאה לשיפור
האפקטיביות של מה"ט.
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על מנת לשפר את האפקטיביות של מה"ט ,על משרד התמ"ת ומה"ט לשקול פעולה
בכמה מישורי  .1 :שינוי מודל התקצוב כ שיהיה מותנה בשיעור מקבלי הדיפלומות.
 .2צמצו נוס בסבסוד למגמות הלא מועדפות .3 .שילוב מער בקרה שוט על
המכללות בתהליכי העבודה של מה"ט.
לדעת משרד מבקר המדינה ,מה"ט אינו הגור המוסמ לקבוע מדיניות להגדרת
המקצועות שבה יוענקו תוארי הנדסאי וטכנאי .לעמדה ולידע של מה"ט יש משקל
חשוב ,אול קביעת מדיניות לגבי המקצועות שבה יוענקו תוארי הנדסאי וטכנאי
מוסמ מצריכה עבודת מטה בי משרדית אשר תקבע את מדיניות ההכשרה של כוח
אד טכנולוגי ותבטיח תיאו מערכתי רחב תו שילוב כל הגורמי הרלוונטיי  ,ובה
משרד החינו  ,מוסדות להשכלה גבוהה ,התאחדות התעשייני ומשרד האוצר.

♦
מבוא
האג להכשרה ולפיתוח כוח אד )להל האג להכשרה מקצועית ,או האג ( במשרד התעשייה,
המסחר והתעסוקה )להל משרד התמ"ת או המשרד( אחראי להכשרת כוח אד מקצועי בהתא
למדיניות הממשלה ובמענה לצרכי המשתני של המשק .האג מכשיר למקצועות הנדרשי
במשק ארבע אוכלוסיות :חיילי משוחררי מובטלי ; דורשי עבודה; סטודנטי ללימודי הנדסאי
וטכנאי מוסמכי ; נוער שנשר ממערכת החינו" ועומד לפני שירותו הצבאי .בשנת  1963הקימו
משרד העבודה 2ומשרד החינו" והתרבות את המכו הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע )להל
מה"ט( ,המהווה כיו יחידה בתו" האג להכשרה מקצועית.
הטכנאי המוסמ" הוא הדרג הנמו" במקצועות ההנדסה הוא שמבצע את העבודה המעשית בשטח;
ההנדסאי הוא דרג הביניי המקצועי בי המהנדס לטכנאי ועוסק בעיקר בצד התכנו וברמה
מוגבלת .3לימודי להכשרת הנדסאי וטכנאי מוסמכי מתקיימי בשתי מסגרות מסגרת משרד
החינו" לבוגרי תיכוני בכיתות י"ג ו י"ד לפני שירות צבאי ,ומסגרת מה"ט המיועדת למבוגרי .
תוכניות הלימודי נקבעו בהתא להנחיות "ועדת הגג להכשרת טכנאי מוסמכי והנדסאי "
)להל ועדת הגג(; בחינות הגמר נערכו באמצעות הסמכות הממלכתית הבוחנת.4
הסמכה להנדסאי או טכנאי מוסמ" מותנית בשתי שנות לימוד במכללה מוכרת בידי מה"ט או משרד
החינו" ,5או בשנת לימודי אחת במכללה כזו ,ועמידה בבחינות גמר ממשלתיות לרבות בפרויקט
גמר .הנדסאי וטכנאי מוסמכי )להל בעלי דיפלומה( יכולי להירש בפנקס ההנדסאי
והטכנאי המוסמכי  ,המוכר על ידי גורמי במשק ובמוסדות ציבור" .רשות ההסמכה" 6היא
__________________
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בהתא להחלטת הממשלה ,שאושרה במרס  ,2003הועברו לשר התעשייה והמסחר הסמכויות שהיו
נתונות בידי שר העבודה והרווחה בכל הנוגע לחוקי העבודה )שר התעשייה ,המסחר והתעסוקה(.
כ! למשל הנדסאי אזרחי רשאי על פי חוק לחתו על תכנו קונסטרוקציה של מבנה פשוט " עד ארבע
קומות.
הסמכות הממלכתית הבוחנת הייתה גו #משות #של שני המשרדי .
ככלל ,לימודי יו להנדסאי נמשכי שנתיי ולימודי ערב או משולבי " עד שלוש שני .
"רשות ההסמכה" הוקמה ב" 1970על ידי הסתדרות ההנדסאי והטכנאי  ,מה"ט ,ומשרד החינו!,
ותפקידיה מתמקדי בטיפול בפרט בכל הנוגע לאישור זכאות ורישו הנדסאי  .היו משרד החינו!
אינו שות #בה.
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הרושמת בפנקס ההנדסאי והטכנאי המוסמכי בוגרי של מה"ט ,בוגרי של משרד החינו"
ובוגרי לימודי מקבילי בחו"ל.
במה"ט  42עובדי )ב  35משרות ,(7ותקציבו לשנת  2008היה כ  153מיליו ש"ח .מה"ט מסדיר
ומסבסד הכשרות הנדסאי וטכנאי מוסמכי ב  24מגמות בכ  80מכללות )כ  22,000תלמידי (.
המכללות שמה"ט מכיר בה ה פרטיות ,והסטודנטי נרשמי ללימודי במכללה באופ עצמאי על
פי אזור הלימודי ועל פי המגמה שבחרו .מה"ט מאשר את מגמות הלימוד ,קובע את תכניות
הלימודי ומסבסד את שכר הלימוד השנתי של הנדסאי  8בכ  8,000ש"ח לתלמיד ,ובסכו שנתי
כולל של כ  128מיליו ש"ח )להל סבסוד מה"ט( .על פי חוק ,משרד הביטחו מצידו מקציב
כ  16מיליו ש"ח להכשרת חיילי משוחררי  .9מה"ט קובע את שכר הלימוד שעל המכללות לגבות
מהתלמידי  ,והוא אחיד לכל המגמות .10מר יוסי פרחי כיה כמנהל האג להכשרה מקצועית
מ  24.11.96עד  ,30.11.00עד חודש אפריל  1999שימש ג כמנהל מה"ט )להל מנהל האג
דאז( .גב' שרה חורש כיהנה בתפקיד מנהלת האג להכשרה מקצועית בי התאריכי 1.1.2001
) 31.10.2007להל מנהלת האג דאז( .מר שלו ב משה כיה בתפקיד מנהל מה"ט מ 13.3.99
עד  ,30.9.05ומתחילת  2008הוא מכה כמנהל האג להכשרה מקצועית )להל מנהל מה"ט דאז(.
גב' לימור ניס מכהנת בתפקיד מנהלת מה"ט מ ) 1.1.2005להל מנהלת מה"ט(.
משרד מבקר המדינה נדרש לנושא ההכשרה המקצועית בכמה דוחות .11בחודשי מרס אוגוסט
 2008בדק משרד מבקר המדינה את מה"ט ,ובכלל זה את המענה שהוא נות לצורכי המשק,
האפקטיביות של פעילותו ,סדרי הפיקוח והבקרה שלו על המכללות ,והתיאו שבינו ובי משרד
החינו" .בדיקות השלמה נעשו באג להכשרה מקצועית ובמשרד החינו".

האפקטיביות של מה"ט
כללי
כאמור ,מטרת מה"ט להכשיר הנדסאי וטכנאי מוסמכי על פי צורכי המשק .לפיכ",
האפקטיביות שלו תיבח בדוח זה על פי שני מדדי  :השיעור של מקבלי הדיפלומות מבי
הסטודנטי שהתחילו את תהלי" ההכשרה )להל שיעור מקבלי הדיפלומות(; והמתא בי
מקצועות ההכשרה שלה לצרכי של המשק )להל המתא לביקוש במשק( .מדדי אלה תלויי
זה בזה ,דהיינו מה"ט יהיה אפקטיבי יותר ככל ששיעור מקבלי הדיפלומות שלו יגדל ,בתנאי שה
הוכשרו לענפי הנדרשי במשק.
Û‚‡‰ È„ÚÈ Ì‰·Â ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó È„ÚÈ ÍÂ˙Ó ¯Ê‚È‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â˙ÁÏˆ‰Ï ÌÈ„„Ó‰Â Ë"‰Ó È„ÚÈ
È Ù· Â·ÈˆÈ Û‚‡‰ ˙Ï‰ ‰Â ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï
.ÂÈÚÂˆÈ· ˙‡ ÂÎÈ¯ÚÈ Ì‰ÈÙ ÏÚÂ ,„ÂÓÚÏ ¯ÂÓ‡ ‡Â‰ Ì‰· ÌÈ„„Ó‰Â ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ Ë"‰Ó
__________________
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המפקחי המקצועיי העובדי במה"ט מועסקי בהיק #של עד  40%משרה כל אחד.
החל משנת התשס"ד מה"ט אינו מתקצב לימודי טכנאי מוסמכי .
חוק קליטת חיילי משוחררי  ,התשנ"ד".1994
שכר הלימוד בשנת הלימודי תשס"ח ללימודי יו היה כ" 7,000ש"ח.
מבקר המדינה ,(1997) 47 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ'  534ואיל!; „ ,(2000) ·50 È˙ ˘ ÁÂעמ'  450ואיל!; „ÁÂ
˘ ˙ ,(2004) ·54 Èעמ'  847ואיל!.
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‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰ ÈÏ‰ Ó Â‡ „¯˘Ó‰ Ï"Î Ó ˙‡Ó ÍÓÒÓ ÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÂÓˆÚÏ Ú·˜ Ë"‰Ó ¯˘‡Î Ì‚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈÈ˙ÂÓÎ ‰˜ÂÙ˙ È„ÚÈ Ë"‰ÓÏ ¯È„‚Ó‰ ,˙ÈÚÂˆ˜Ó
‰‡ˆÂ‰ Û˜˘Ó˘ „„Ó - ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈË „ÂËÒ‰ ˙ÂÓÎÏ ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰Ï‡˘ È¯‰ ,‰ÁÏˆ‰ È„„Ó
˙˜ˆ˙¯˘Î‰ - Ë"‰Ó Ï˘ Â˙¯ËÓ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ Û‡Â ,˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ‡Ï Í‡ ˙È·È
.˜˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÙ ÏÚ ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈ‡ ÎËÂ ÌÈ‡Ò„ ‰
בתשובתו מדצמבר  2008הסביר מנכ"ל משרד התמ"ת מר גבריאל מימו כי הוא מקבל את הביקורת
שתכנית העבודה של מה"ט אינה מפרטת יעדי ברמת תפוקות; עוד ציי כי בתקופת כהונתנו הוחל
בגיבוש שיטה אחידה לבניית תכניות עבודה ביחידות המשרד ,וייכללו בה בי השאר יעדי היחידה
ברמת תשומות ותפוקות ,הקשר בי יעדי היחידה ליעדי העל של המשרד ,וכ הגדרה של מדדי
הצלחה.
להל פרטי על האפקטיביות של מה"ט על פי המדדי שצוינו לעיל
ההכשרה לביקוש במשק ושיעור מקבלי הדיפלומות:

המתא של מקצועות

המתא בי מקצועות ההכשרה של הנדסאי וטכנאי ובי הביקוש במשק
לימודי הנדסאות וטכנאות מתקיימי במגמות שונות ,על פי המקצועות במשק ,ובכלל אלה חשמל,
מחשבי  ,תעשיה וניהול ,מכונות ,ועוד .דוח של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח 12מאפריל 2007
בנושא המחקר והפיתוח בישראל ,קובע בי השאר כי המחסור בהנדסאי וטכנאי מוסמכי במשק
הול" וגדל :התוספת השנתית הנדרשת כתוצאה מהגידול התעשייתי מוערכת בכ  13,000בוגרי ,
אול מדי שנה מכשירי משרד התמ"ת ומשרד החינו"  8,000הנדסאי וטכנאי מוסמכי בלבד,
כ" שמידי שנה מתרחב המחסור בכ  5,000בעלי מקצוע .לאור נתוני אלה חשוב מאוד להגדיל את
כמות ההנדסאי והטכנאי המוסמכי מידי שנה ,ובמיוחד חשוב להכשיר אות למקצועות
הנדרשי במשק .מוב שלמדינה אי עניי להכשיר הנדסאי וטכנאי מוסמכי עודפי למקצועות
שהביקוש לה קט או אפסי.
ÌÈ‡Ò„ ‰ Ï˘ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÓ‚Ó· ÌÈ¯‚Â·‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ Ô Î˙Ó Â È‡ Ë"‰Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
.˜˘Ó· ˘Â˜È·Ï Ì‡˙‰· ÌÈ‡ ÎËÂ
˙Â‡ ÎË‰Â ˙Â‡Ò„ ‰‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÔÈ· ¯˙ÂÈ· ÍÂÓ Ì‡˙Ó ˘È ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
È„È ÏÚ ˙ÂÁ˜ÂÙÓ‰ ˙ÂÏÏÎÓ· ‰Ï‡ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È¯ÙÒÓ ÔÈ·Â 13˜˘Ó· ÌÈ˘˜Â·Ó‰
:‰Ê ÔÈÈ Ú· Ë"‰Ó È Â˙ ÔÏ‰Ï .Ë"‰Ó

__________________
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המועצה הלאומית למחקר ופיתוח הוקמה על פי חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי,
התשס"ג" ,2002ותפקידה לייע .לממשלה בגיבוש מדיניות לש ניצול המאגר המדעי והטכנולוגי
האזרחי של מדינת ישראל ולפיתוחו.
ראו :˙"Ó˙‰ „¯˘Ó· ‰ÏÎÏÎÂ ¯˜ÁÓ ÔÂ Î˙ Ï‰ ÈÓ ÁÂ„ :סקר מעסיקי במגזר העסקי בשני "2006
.2000
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לוח  :1שיעור סטודנטי לתואר הנדסאי וטכנאי מוסמ במגמות המרכזיות במה"ט
לעומת הביקוש במשק
ÚÂˆ˜Ó

‡*Ë"‰Ó· ÌÈË „ÂËÒ‰ ÊÂÁ

·2007-2001 ÌÈ ˘· **ÚˆÂÓÓ ˘Â˜È

תעשייה וניהול
מחשבי
אלקטרוניקה
הנדסה אזרחית***
מכונות

30.9%
15.0%
14.2%
12.6%
9.6%

0.2%
74.1%
5.5%
1.8%
13.9%

חשמל

6.0%

1.1%

* אחוז הסטודנטי במה"ט " שיעור הסטודנטי במגמות מה"ט מתו! כלל הסטודנטי במה"ט בשני
תשס"ב"תשס"ז ).(2007"2001
** ביקוש ממוצע " שיעור המשרות הפנויות )ממוצע יומי( לפי משלחי יד מתו! ס"ה המשרות בתחומי
הנדסאות וטכנאות במגזר העסקי ,בהתא לנתוני סקר מעסיקי של מינהל תכנו ומחקר וכלכלה
במשרד התמ"ת.
*** הנדסה אזרחית כוללת ,על פי הסיווג של המינהל לתכנו  ,ג אדריכלות ואדריכלות נו.#

¯˜ÈÚ· ‰È‰ ˜˘Ó· ˙Â‡ ÎË‰Â ˙Â‡Ò„ ‰‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ˘Â˜È·‰ „ÂÚ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
·˙È ˘Î) ÈÒÙ‡ ‰È‰ ÏÂ‰È Â ‰ÈÈ˘Ú˙ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ˘Â˜È·‰Â (74%-Î) ·˘ÁÓ‰ È„ÂÓÈÏ ÌÂÁ
Â„ÓÏ Ì‰Ó 31%-Î ÂÏÈ‡Â ,·˘ÁÓ ˙Ó‚Ó· Â„ÓÏ ÌÈ„ÓÂÏ‰Ó 15% ˜¯ ÏÚÂÙ· ,(ÏÈÓÂ¯Ù
·.ÏÂ‰È Â ‰ÈÈ˘Ú˙ ˙Ó‚Ó
הבדיקה העלתה כי הנהלת משרד התמ"ת לא הנחתה את מה"ט להתאי את מגמות הלימוד לביקוש
במשק .רק בשנת הלימודי התשס"ז )מספטמבר  (2006החלה מנהלת מה"ט ,לפעול לשינוי
בהתפלגות התלמידי לפי מגמות הלימוד ,על ידי תעדו המגמות על פי הביקוש במשק .בשנת
התשס"ח )מספטמבר  (2007עלה הסבסוד של מה"ט למגמות נדרשות ב  ,10%הסבסוד למגמות לא
מועדפות צומצ ב  ,10%וזה של מגמת תעשייה וניהול א צומצ ב .15%
בבדיקה שער" משרד מבקר המדינה נמצא שבשנתיי שמה"ט הפעיל בה את התעדו  ,לא חל
בהתפלגות התלמידי שינוי מובהק ,14כלומר שהפחתת הסבסוד עדיי לא באה לידי ביטוי בהקטנת
מספר הסטודנטי במגמות הלא מועדפות.
בתשובתה מדצמבר  2008הסבירה מנהלת מה"ט כי חלק ממגמות הלימוד לה יש דרישה
ממעסיקי ה מגמות עתירות ידע וטכנולוגיה והציוד המעבדתי הנדרש לה יקר מאוד .עובדה זו,
בנוס לכ" שלא תמיד מצליחות המכללות "למלא" כיתות במגמות אלה ,גורמות למכללות להימנע
מפתיחת  .לעומת זאת יש נטייה לפתוח מגמות לימוד שאי לה לכאורה דרישה במשק ,א יש לה
ביקוש מצד סטודנטי פוטנציאליי  ,וא הציוד הנדרש לה הוא זול .כדי להשאיר תשתית מקצועית
במקצועות הקיימי ומתו" התפיסה שעצ רכישת השכלה על תיכונית משפרת את סיכוייו של
עובד להשתלב במשרות טובות יותר ,ומתו" רצו שלא לזעזע את המערכת ,נקט מה"ט קיצו0
הדרגתי בסבסוד התקציבי למגמות הבלתי מועדפות .לדעתה לא נית להערי" את ההשפעה של
מדיניות זו בפרק זמ קצר ,אלא יש צור" להסתכל על המגמה במש" מספר שני .
__________________
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ברמת מובהקות של .90%
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È‚ÂÏÂ ÎË Ì„‡ ÁÂÎ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˜ÙÒÏ Ë"‰Ó Ï˘ Â„ÂÚÈÈ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,Ë"‰Ó ˙Ï‰ Ó ˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Î ,˙ÂÏÏÎÓ‰ Ï˘ Ò¯Ë È‡‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï .‰„Â·Ú‰ ˜Â˘Ï
‡ÌÈÓˆÓÂˆÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ¯Â‡ÏÂ ,‰ È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· Á¯Î‰· ‰ÏÂÚ Â È
˘·‡Ï‰ ˙ÂÓ‚ÓÏ „ÂÒ·Ò‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ÌˆÓˆÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ë"‰Ó ÏÚ ,Ë"‰Ó È„È
.˙ÂÙ„ÚÂÓ

שיעור של מקבלי הדיפלומות
כאמור ,קבלת דיפלומה כהנדסאי מותנית בשתי שנות לימוד וקבלת דיפלומת טכנאי מותנית בשנת
לימודי אחת במכללה .כמו כ קבלת הדיפלומות מותנית ג בעמידה בבחינות גמר ממשלתיות
לרבות בפרויקט גמר.
מדד חשוב לבחינת הצלחתו של מה"ט הוא שיעור מקבלי הדיפלומות זוהי למעשה התפוקה של
מה"ט במונחי כמותיי  .יצוי כי מה"ט מאפשר לכל סטודנט להשלי את לימודיו עד תו שבע
שני מתחילת  .ראוי היה על כ שמה"ט יבח נתו זה בכל שנה ,ושפעילותו תכוו להעלאת
תפוקתו ,ובפרט להגדלה מרבית של שיעור הסטודנטי המסיימי את חובותיה בתו" שתי שנות
לימודי  ,או קרוב לכ".
‡‡Ï Û‡ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰Â ,Ë"‰Ó È„È ÏÚ ÔÁ· ‡Ï ‰Ê ÔÂ˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ÌÏÂ
„¯˘,‰Ê‰ „„Ó‰ ·Â˘ÈÁÏ ÌÈ ÈÓÊ ÌÈ Â˙ ÏÏÎ ÂÈ‰ ‡Ï Ë"‰Ó È„È· ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .Â ÓÓ ˙‡Ê ‰
.‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·‰ Í¯ÂˆÏ ÌÊÎ¯Ï È„Î ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Î ÂÏ Â˘¯„ Â
מניתוח של נתוני שהעביר מה"ט בספטמבר  2008בכל הנוגע לשיעור מקבלי דיפלומות הנדסאי
בשני  ,152007 2002מצא משרד מבקר המדינה כי מתו"  14,233תלמידי שהחלו בלימודי
הנדסאות בשנת  4,799 ,2000תלמידי ) (33.7%קיבלו דיפלומות עד סו שנת  ;2007ומתו"
 14,611שהחלו את לימודיה בשנת  4,532 ,2001תלמידי ) (31%קיבלו דיפלומות עד מועד זה.
יתרה מזאת ,מבי הסטודנטי שקיבלו דיפלומות בשנת  ,2006רק כ  20%קיבלו אות בתו" שנה
מתו לימודיה  ,דהיינו כ  80%טר סיימו את חובותיה לקבלת דיפלומה.
‡ÏÂ ÍÂÓ ‰È‰ ˙Â‡Ò„ ‰‰ È„ÓÂÏ ·¯˜· ˙ÂÓÂÏÙÈ„‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ Ó
.˘ÈÏ˘Î ÏÚ ‰ÏÚ
המשמעות הכספית היא שמתו" תקציב שנתי של כ  144מיליו ש"ח )כ  128מיליו ש"ח שמה"ט
העביר מתקציבו למכללות בתקצוב ישיר 16ועוד כ  16מיליו ש"ח שהעביר משרד הביטחו עבור
חיילי משוחררי ( ,כשני שלישי ) 96מיליו ש"ח( הוצאו על תלמידי שפרשו במהל" מסלול
ההכשרה; או ,במילי אחרות ,העלות הממוצעת בפועל לבוגר בעל דיפלומה הייתה פי שלושה
כ  24,000ש"ח בשנה )כלומר ,כ  48,000ש"ח למסלול לימודי של  ,(17ולא כ  8,000ש"ח לשנה
)כ  16,000ש"ח למסלול הלימודי ( ,כפי שתיקצב מה"ט לתלמיד.
__________________
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דהיינו מתו! התלמידי שהחלו את לימודי ההנדסאות שנתיי קוד לכ .
זאת נוס #על הכספי המועברי ככספי תמיכה ומיועדי לפיתוח תשתיות ,לשיעורי עזר ועוד.
זאת עבור לימודי יו " במסלולי אחרי העלות גבוהה א #יותר.
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·‡˘¯ ÌÈ„ÓÂÏ‰ ·¯˜· ‰ÓÂÏÙÈ„‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ,ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈ‡ ÎË ˙¯˘Î‰Ï
·˘ .60%-Î ÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï 2007-2002 ÌÈ
ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰ ˙Â‡Ò„ ‰ È„ÂÓÈÏ· ˘ÈÏ˘Î Ï˘ ‰ÁÏˆ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ‡Ò„ ‰‰ ˙¯˘Î‰· ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ È·ÈË˜Ù‡ ‡Ï ÏÂˆÈ ÏÚ ÚÈ·ˆÓÂ ,ÍÂÓ ‡Â‰ Ë"‰Ó È„È ÏÚ
בתשובה נוספת מינואר  ,2009הודיעה מנהלת מה"ט כי בחנה שוב את הנתוני על מקבלי
הדיפלומות ,ובהתא לנתוני החדשי אשר בידה ,השיעור הממוצע של מקבלי הדיפלומות
בלימודי ההנדסאות בשני  2006 2001הוא כ  .50%מנהלת מה"ט ציינה כי נתוני אלה אינ
מלאי .
ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘ ¯Á‡Ï Ì‚˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÓÂÏÙÈ„‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÂ˙ ˜ÙÒÏ Ë"‰Ó Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ· ‰È‰ ‡Ï ,Â˙ÈÈ ÙÓ
·ÈÙÏÎ ‰ËÂÓ ˙ÂÓÂÏÙÈ„‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ˘˘ ‰‡¯ ÌÈ Â˙ ‰ ˙ ÈÁ·Ó˘ Ì‚ ‰Ó ,˙Â‡Ò„ ‰ È„ÂÓÈÏ
‡Â‰ - ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó ˙ÈˆÁÓ - ˙ÂÓÂÏÙÈ„‰ ÈÏ·˜Ó Ï˘ ˘„Á‰ ÔÂ˙ ‰ Ì‚ ,‰¯˜Ó ÏÎ· .‰ÏÚÓ
.Â„ÚÈ ˙‡ ‚È˘‰ ‡Ï ˙ÂÏÏÎÓÏ Ë"‰Ó Ï˘ ¯È˘È‰ ·Èˆ˜˙‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ˘ Â˙ÂÚÓ˘ÓÂ ,ÍÂÓ

התקצוב להכשרת הנדסאי
על תקצוב המדינה להכשרת הנדסאי לשק את מטרותיה הכשרת מספר גדול ככל האפשר של
הנדסאי בעלי דיפלומות במקצועות הנדרשי במשק .לש כ" יש צור" לקבוע שיטת תקצוב
המבוססת בי השאר על שיעור מקבלי הדיפלומות בכל מגמה ובכל מכללה ,כנהוג בהשכלה
האקדמית :ההקצבה הישירה 18של הוועדה לתכנו ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )להל
ות"ת( מבוססת על מדדי תפוקות בהוראה ובמחקר .מרכיב ההוראה 19מבוסס על כמות הסטודנטי
)בכל תחו ותואר( ,על תעריפי ועל מקדמי יעילות המשקפי את שיעור הסטודנטי שסיימו את
לימודיה בזמ התקני שנקבע לה .
·„¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ‰ È‡ Ë"‰Ó· ·Âˆ˜˙‰ ˙ËÈ˘ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙‡ ˙„„ÂÚÓ ÂÊ ‰ËÈ˘ .ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈË „ÂËÒ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ‡Ï‡ ,‰ÓÂÏÙÈ„‰ ÈÏ·˜Ó
‰ È„Ó‰ ˙¯ËÓ ‡È‰˘ - ˙ÂÓÂÏÙÈ„‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÙÒÓ ˙‡ ‡ÏÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ 20‡È˘‰Ï
·ÌÈ„ÂÓÈÏÏ Ï·˜ÏÂ ÌÈÓ˘¯ ‰ ˙‡ Ô ÒÏ ˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙‡ ‰ÚÈ Ó ‰ È‡ ÍÎ·Â - ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
‡˙ ·‚ˆÂÈ˘ ÈÙÎ ,‰Ï·˜‰ È‡ ˙· ‰Ï˜‰‰ ˙‡ ¯È·ÒÓ ‰Ê .‰ÓÂÏÙÈ„ Ï·˜Ï ‰Â·‚‰ ÈÂÎÈÒ‰ ÈÏÚ
·‰ È‡ Û‡ ÂÊ ‰ËÈ˘ .ÏÈÚÏ ‚ˆÂ‰˘ ÈÙÎ ,˙ÂÓÂÏÙÈ„ ÈÏ·˜Ó Ï˘ ÍÂÓ ‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡Â ,Í˘Ó‰
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ·¯Ó ˙ÁÏˆ‰Ï ‡È·‰ÏÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙‡ ‰ˆÈ¯ÓÓ
·¯.ÌÈÏ˘Î ‰Â ÌÈ¯˘Â ‰ ÔÈ‚· Ì‚ ˙Â·ˆ˜Â˙Ó Ô‰ ÔÎ˘ ,‰ÓÂÏÙÈ„ ˙˘ÈÎ

__________________
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19
20

הקצבותיה של ות"ת למוסדות להשכלה גבוהה נחלקות לשני סוגי  :עיקר ההקצבות ה הקצבות
ישירות " הקצבות הניתנות על פי התפוקות של המוסדות בתחומי ההוראה והמחקר על פי מודל מיוחד
שפיתחה ות"ת; מקצת ההקצבות ה הקצבות ייעודיות " הקצבות למימו פעולות מסוימות וייחודיות.
ההקבלה למה"ט היא רק למרכיב ההוראה.
למקס .
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בתשובתה מדצמבר  2008הודיעה מנהלת מה"ט כי במהל"  2007החל מה"ט לבחו את מנגנו
התקצוב על מנת לשנותו ולהתאימו למודל המתחשב בי השאר בשיעור מקבלי הדיפלומה ובשיעור
הניגשי לבחינות גמר ממלכתיות ,קרי לשיטה שתתבסס על תפוקות ,כאמור בדוח מבקר המדינה.
¯È˘È ÒÁÈ· ˙Â‡Ò„ ‰‰ È„ÂÓÈÏ ˙‡ ÔÓÓ˙˘ ·Âˆ˜˙ ˙ËÈ˘ ÈÎ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È‰È ˙ÂÏÏÎÓÏ .˙ÂÏÏÎÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰ÓÂÏÙÈ„‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ˘Ï
ÂÈ‰È ‰ÓÂÏÙÈ„· ˙ÂÎÊÏ Ì‰ÈÈÂÎÈÒ˘ ÍÎ ,Ô‰È˙Â¯Â˘Ï ÌÈÒ Î ‰ ˙‡ ‰„Ù˜‰ ¯˙È· Ô ÒÏ ÔÈÈ Ú
‚·,Ë"‰Ó Ï˘ ‰Ï·˜‰ È‡ ˙· Â„ÓÚÈ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰˘ ˙‡˘ ¯˙È· Â„ÈÙ˜È˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï - ÌÈ‰Â
‡˙ÂÏÏÎÓ‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰ÒÈ Î ˙Â ÈÁ· ÔÂ‚Î ,¯˙ÂÈ ÌÈ¯ÈÓÁÓ ‰Ï·˜ È‡ ˙ ÂÚ·˜È Û‡Â ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï
˙˘‡¯ÂÚÈ˘ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È‚˘È‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÈÂ˘Ú˘ ÈÚˆÓ‡ ÏÎ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ Ù
‚·‡ÏÂ ÌÈ‡Ò„ ‰ ˙¯˘Î‰Ï È·ÈË˜Ù‡ ÔÙÂ‡· Ë"‰Ó ·Èˆ˜˙ ÏˆÂ È ÍÎ .‰ÓÂÏÙÈ„ ÈÏ·˜Ó Ï˘ ‰Â
.˙ÂÏÏÎÓ‰ ÈÏÒÙÒ ˘ÂÈ‡Ï

קביעת מדיניות ממלכתית להכשרת הנדסאי וטכנאי מוסמכי
כאמור ,משרד התמ"ת )באמצעות מה"ט( ומשרד החינו" עוסקי בהכשרת הנדסאי וטכנאי
מוסמכי  20% .מהתלמידי לומדי בפיקוח משרד החינו" במסגרת נתיב טכנולוגי שבוגרי בתי
ספר תיכוניי ממשיכי בו ברציפות עד שירות הצבאי :שנת לימודי אחת )שנת י"ג( לקבלת תואר
"טכנאי מוסמ"" ושנתיי )י"ג ,י"ד( לקבלת תואר "הנדסאי מוסמ"" .שאר התלמידי ה מבוגרי
שלומדי בפיקוח מה"ט.
 .1במה"ט פועלת ועדה לאישור מגמות להכשרת הנדסאי וטכנאי מוסמכי )להל הוועדה
לאישור מגמות( ,שתפקידה להחליט על פתיחת מגמות חדשות לפי הצעת המכללות או על ביטול
מגמות קיימות במכללות להכשרת הנדסאי וטכנאי עליה מפקח מה"ט.
˙‡Â Á˜ÙÓ Ë"‰Ó Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÏÏÎÓ ¯ÙÒÓ ‰Ù˙È˘ Ë"‰Ó· ˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÌÈÓ¯Â‚ ‰Ù˙È˘ ‡Ï ‡È‰ Í‡ ,Ï‡¯˘È· ÌÈ‡ ÎË‰Â ÌÈ‡Ò„ ‰‰ ˙Â¯„˙Ò‰
.¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ ÈÈ˘Ú˙‰ ˙Â„Á‡˙‰ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÂÓÎ
 .2עד שנת  1998פעלו יחד שני המשרדי משרד החינו" ומשרד העבודה והרווחה ושיתפו
פעולה באמצעות "ועדת גג להכשרת טכנאי מוסמכי והנדסאי " )להל "ועדת הגג"( בקביעת
מדיניות לאומית ובהסדרת מקצועות אלו בהתא לנעשה בעול ועל פי צורכי המשק .בוועדת הגג
ישבו נציגי של משרדי ממשלתיי ומוסדות ציבוריי שהיו מופקדי על הכשרת הנדסאי
וטכנאי מוסמכי  .21הנחת היסוד הייתה כי המסגרות של שני המשרדי פועלות על פי מדיניות
אחת וחייבות להביא את הבוגרי לרמה זהה בהתא לסטנדרטי שקבעה ועדת הגג .לאור" השני
התאימה ועדת הגג את מגמות הלימוד להתפתחויות הטכנולוגיה במקצועות השוני  .ליד ועדת הגג
פעלה ועדת המשנה לאישור מגמות שתפקידה היה להמלי 0לוועדת הגג על אישור מגמות לימוד
חדשות.
__________________

21

משרד החינו! והתרבות ,משרד העבודה והרווחה " מה"ט ,הסתדרות ההנדסאי בישראל ,מוסדות
אקדמיי מובילי ) ,(4"3ושתי רשתות חינו! טכנולוגי .בשנות התשעי צורפו לוועדת הגג נציגי צה"ל,
נציגי התעשייני  ,נציגי מכללות טכנולוגיות ונציבות שירות המדינה.
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בשנת  1998החליט מנהל האג להכשרה מקצועית דאז להפסיק את השתתפות מה"ט בוועדת
המשנה לאישור מגמות של וועדת הגג .משנת  1999לא התכנסה עוד ועדת הגג במתכונתה הבי
משרדית .באוקטובר  ,1999לאחר שוועדת הגג הפסיקה לפעול ,הקי מנהל מה"ט דאז ,בהנחיית
מנהל האג דאז ,ועדה פנימית במה"ט לאישור מגמות להכשרת הנדסאי וטכנאי מוסמכי ,
שפועלת עד היו במתכונת בה הוקמה.
˙¯˘Î‰ ÏÚ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ„¯˘Ó È ˘ ÌÂ‡˙ ‡ÏÏ Ê‡Ó ÂÏÚÙ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
 ,ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈ‡ ÎËÂ ÌÈ‡Ò„ ‰וÌÈ‡Ò„ ‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ È„Ó Ê‡Ó ‰Ú·˜ ‡Ï
.ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈ‡ ÎËÂ
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה ציי מנהל האג דאז כי ועדת הגג התכנסה רק פע
אחת בשנה; נוהלי הוועדה חייבו קונצנזוס בהחלטותיה ,מה שלעיתי גר לשיתוקה; הניהול
המערכתי ,אישור המגמות וסמכויות ההרשאה ניטלו למעשה משליטת המדינה ,ובעיקר משליטת
משרד העבודה והרווחה ,שהיה אז הגו הרגולטורי המופקד על הנושא וא היה אחראי על מרבית
הלומדי .
˙Ó˜‰Ï ÂÏÚÙÈ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚ÏÂ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈ‡ ÎËÂ ÌÈ‡Ò„ ‰‰ ˙¯˘Î‰ ‡˘Â · È„¯˘Ó-ÔÈ· ÌÂ‡È˙Ï ÔÂ ‚ Ó
.‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÈÓÂ‡Ï

אישור מגמות להכשרת הנדסאי וטכנאי מוסמכי למקצועות שאינ הנדסיי
תוארי ההנדסאי והטכנאי המוסמ" ה תארי הקשורי ישירות למקצועות ההנדסה ונגזרי מה .
ג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 22מדגישה כי" :יש להבחי בי  :מהנדס עוסק במחקר ,בייעו0
ובתכנו של פרויקטי בתחו הנדסה ואדריכלות; הנדסאי מתוו" בי המהנדס למבצע ודואג לצד
הטכני של הפרויקט; טכנאי מבצע את העבודה המעשית הקשורה ביישו ובמחקר הרעיו
המדעי" .להנדסאי ולטכנאי לא יוחד עד כה חוק ספציפי ,אול ה מוזכרי בחוק המהנדסי
והאדריכלי  ,וממנו עולה הקשר ההיררכי בי המהנדס ,ההנדסאי והטכנאי.
ועדת המשנה לאישור מגמות שפעלה עד שנת  1998ליד ועדת הגג והמליצה לה בעניי אישור של
מגמות לימוד חדשות ,הונחתה בעבודתה על ידי שני עקרונות .1 :המגמות חייבות להקביל לפקולטות
במוסדות אקדמיי טכנולוגיי ובמדעי הטבע בתחו החקלאות בלבד;  .2על המגמות להתאי
לצורכי המשק .לפיכ" ,מ הראוי היה שהוועדה לאישור מגמות שהוקמה במה"ט תקפיד בהחלטותיה
על זיקה בי המגמות שהיא מאשרת ובי מקצועות ההנדסה ,ועל התאמת לדרישות המשק.
·„‰È‰ Ë"‰Ó· ˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ· ‰Á Ó‰ Â˜‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
ˆÌÈ‡Ò„ ‰Ï ˜˘Ó· ˘Â˜È·‰ ‡ÏÂ ‰Ò„ ‰‰ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ‰˜ÈÊ‰ ‡Ï Â˜„· ‡ÏÂ ,˙ÂÏÏÎÓ‰ ÈÎ¯Â
ÂÏÈ·Â‰˘ ÍÈÏ‰˙· ˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ‰„ÚÂÂ‰ .ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈ‡ ÎËÂ
ÛÂ˙È˘ ‡ÏÏÂ ,ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ·¯˜· ‰Ó‚ÓÏ ˘Â˜È·Ï ÈÙˆ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏÏÎÓ‰
‚˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ‰˜ÈÊ Ô‰Ï ÔÈ‡˘ ˙ÂÓ‚Ó ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÌÈÓ¯Â
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .˜˘Ó‰ ˙Â˘È¯„Ï ‰Ó‡˙‰ ‡ÏÏÂ ,‰Ò„ ‰‰
__________________
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הסיווג האחיד של משלחי יד ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלי  ,התשנ"ד" .1994סיווג זה
מתבסס על הגדרות של ארגו העבודה הבינלאומי " .ILO
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 .1ביוני  2003אישרה הוועדה לאישור מגמות לפתוח מגמת משנה לניהול פיננסי בתו" מגמת
הנדסת תעשייה וניהול .המכללה שהציעה את המגמה הדגישה שמטרתה לתת לעובדי בדרגי
ביניי  ,שאינ עומדי בתנאי הס ללימודי אקדמיי בתחומי של ראיית חשבו וכלכלה ,מסלול
לימודי של הנדסאי ,וכי המגמה תזכה את בוגריה ג בתעודת חשבונאי בכיר מדופל  .תכנית
הלימודי כללה בעיקר לימודי יסוד בכלכלה ובהנהלת חשבונות .בהצעה לא הובהר מה יהיה
תפקידו בארגו של "הנדסאי ניהול פיננסי" .
˜Â˘· ˘È Ì‡ ‰˜È„· ‡ÏÏ ‰Ó‚Ó‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
··¯˜· ˘Â˜È· ‰Ï ‰È‰È ÈÎ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ‰Á ‰‰ ÏÚ ‰ÎÓ˙Ò‰ ‡Ï‡ ,‰Ê ÚÂˆ˜ÓÏ ˘Â˜È
¯ÙÒÓ ˙‡ ‡Ï Í‡ ˙ÂÏÏÎÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÈÂ˘Ú ‰ÊÎ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó .ÌÈË „ÂËÒ
˙‡ ˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÏËÈ· 2006 ¯·ÓËÙÒ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .˜˘ÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯‚Â·‰
.ÌÈË „ÂËÒ Ï˘ „Â‡Ó ÔË˜ ¯ÙÒÓ ÌÚ ˙Á‡ ‰ÏÏÎÓ· ˜¯ ‰„ÓÏ ‡È‰Â ¯Á‡Ó ‰Ó‚Ó‰
 .2שלוש מכללות המוכרות על ידי מה"ט הגישו לו בינואר  2005הצעה לפתוח מגמה למערכות
אבטחה וחקירות )להל המגמה( .בעקבות זאת ,במאי  2005אישרה עקרונית הוועדה לאישור
מגמות את פתיחת מגמה זו ,בשנת הלימודי התשס"ו ,כפיילוט בשלוש המכללות .בהחלטתה
התנתה הוועדה את פתיחת המגמה בקביעת תנאי קבלה ובבחינה משפטית של התנאי שיגובשו.
ככלל יש להבדיל בי מקצוע הנדסי העוסק ברמות שונות של תכנו וביצוע טכנולוגיי  ,ובי
מקצועות רבי שמשתמשי בה במערכות טכנולוגיות .כ" לדוגמה יש להבדיל בי מהנדס או
הנדסאי מחשבי העוסקי בתכנו והקמה של מערכות ממוחשבות ובי משתמש ביישומי שאות
מתכנני המהנדס או ההנדסאי.
‡Ï‡ ,ÌÈÈÓ„˜‡ ˙Â„ÒÂÓ· „ÓÏ Â È‡Â ÈÒ„ ‰ ÚÂˆ˜Ó Â È‡ ˙Â¯È˜ÁÂ ‰ÁË·‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÈÎ ‡ˆÓ
˘˙‡ ‰¯˘È‡ ¯˘‡ ,˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ .˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˘Ó˙˘Ó‰ ÌÂÁ˙Ï ÍÈÈ
˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ‰Ó‚Ó‰ Ï˘ ˙È¯˘Ù‡ ‰˜ÈÊ ÏÚ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰ÈÓ„˜‡· ÌÈÓ¯Â‚Ó ‰˘˜È· ‡Ï ,‰Ó‚Ó‰
.‰Ò„ ‰‰
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה הסביר מנהל מה"ט דאז כי אבטחה וחקירות אינו
מקצוע הנדסי ,א" לדעתו אי חובה שמקצוע שמאושר על ידי הוועדה לאישור מגמות יהיה מקצוע
הנדסי ,א יש לו זיקה לתחומי טכנולוגיי מתקדמי  .עוד ציי כי ההכשרה והלימודי היו
אמורי להסמי" לתואר ניהול מערכות אבטחה.
È¯‰ ,‰ÁË·‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÈÏ‰ ÓÏ ˜˘Ó· ˘Â˜È· ‰È‰ Ì Ó‡ Ì‡ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Â È‡˘ ,‰Ê ÚÂˆ˜ÓÏ ¯È˘ÎÓ‰ Ò¯Â˜ ÌÈÈ˜Ï ÏÂ˜˘Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰ Ï‰ Ó ÏÚ ‰È‰
·Ë"‰Ó· ‡ÏÂ ,Û‚‡‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ÌÈÒ¯Â˜ ˙¯‚ÒÓ· ,ÈÒ„ ‰ ÚÂˆ˜Ó Á¯Î‰
˘.ÌÈ‡ ÎËÂ ÌÈ‡Ò„ ‰ ¯È˘Î‰Ï ,¯ÂÓ‡Î ,Â„ÂÚÈÈ
בינואר  2006פנתה הלשכה המשפטית של משרד התמ"ת למשטרת ישראל לקבלת עמדתה באשר
לבחינת עבר הפלילי של מועמדי לקורס .ביוני  2006הודיעה המשטרה כי אינה מאשרת את
פתיחת הקורס לציבור הרחב בשל חומר מסווג שהוא מכיל ,אלא רק למועמדי בדוקי ומסונני
על פי בדיקת רישו פלילי ,סיווג בטחוני וכשירות רפואית )להל החסמי ( .לאור זאת ,החליטה
בספטמבר  2006הוועדה לאישור מגמות ,בראשותה של מנהלת מה"ט הנוכחית ,לבטל את אישור
המגמה לאבטחה וחקירות.
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ÌÈ‡ ÎË ˙¯˘Î‰Ï ‰Ó‚Ó‰ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ,Ê‡„ Û‚‡‰ ˙Ï‰ Ó ‰˙Á ‰ ÍÎ ·˜Ú ÈÎ ‡ˆÓ
ÌÚ ÌÂ‡˙·Â ,ÌÈ‡Ò„ ‰ ˙¯˘Î‰Ï ‰ÚˆÂ‰˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ‰˙Â‡ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ,ÌÈÎÓÒÂÓ
.ÌÈ Ù ÔÂÁË·Ï „¯˘Ó‰
בתשובתה מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה הסבירה מנהלת האג דאז כי החליטה לאשר את
הלימודי בשלב ראשו כלימודי השכלה פני משטרתית לשוטר ולסוהר במסגרת מסלול טכנאי
מוסמ" ,ובכ" לאפשר לגורמי המשטרה ,השב"ס ומשמר הגבול להקנות לאנשיה השכלה
רלוונטית ,וזאת בלי לפגוע בעבודת המטה שנועדה לפתור את בעיית החסמי שנוצרו בפתיחת
המגמה להנדסאי לקהל הרחב.
‰ÁË·‡ È‡ ÎË ˙¯˘Î‰Ï ‰Ó‚Ó ÁÂ˙ÙÏ ‰˙Á ‰ Û‚‡‰ ˙Ï‰ Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡Ê .‰Ó‚Ó‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ¯Â˘È‡‰ ÏÂËÈ·Ï ˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Â¯ÓÏ ˙Â¯È˜ÁÂ
.Ò¯Â˜‰ „ÚÂÈ Ì¯Â·Ú˘ ÌÈÙÂ‚‰ „ˆÓ Í¯Âˆ ÏÎ ÍÎÏ ‚ˆÂ‰ ‡Ï˘ Û‡ ‰ ˙È ‰ÈÁ ‰‰ ,„ÂÚÂ
יצוי כי במאי  2008החליטה הוועדה לאישור מגמות ,בישיבה שיז מנהל מה"ט דאז )מנהל האג
כיו ( ,על בדיקה נוספת של החסמי לפתיחת המגמה להנדסאי על ידי צוות מקצועי של מה"ט
בליווי יוע 0חיצוני ויוע 0משפטי של המשרד .עד מועד סיו הביקורת ,באוגוסט  ,2008טר
הסתיימה הבדיקה.
‰¯˘È‡ ,ÌÂÈÎ Û‚‡‰ Ï‰ ÓÂ Ê‡„ Ë"‰Ó Ï‰ Ó ˙Â˘‡¯· ,˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
‡˙ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÂ‰È Ï ‰Ó‚Ó‰ ˙‡Â ÏÂ‰È Â ‰ÈÈ˘Ú˙ ˙Ó‚Ó· ÈÒ ÈÙ ÏÂ‰È Ï˘ ‰ ˘Ó‰ ˙Ó‚Ó
‡·‰Ò„ ‰‰ ÌÂÁ˙Ï ˙È˘ÓÓ ‰˜ÈÊ ‰Ï‡ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ˘È˘ ÈÏ·Ó È‡Ò„ ‰ ¯‡Â˙Ï ˙Â¯È˜ÁÂ ‰ÁË
.˜˘Ó· Í¯Âˆ‰ ˙˜È„· ‡ÏÏÂ
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה הסביר מנהל מה"ט דאז )ומנהל האג כיו ( ,כי
הונחה במפורש על ידי מנהל האג דאז לפתוח מגמות במגוו רחב של מקצועות טכנולוגיי  ,ללא
קשר וא ללא זיקה למקצועות הנדסה ,וזאת כחלק מהמדיניות לאפשר לימודי לתואר הנדסאי
וטכנאי מוסמ" .לדבריו ,הלימודי נועדו לתת "הזדמנות שנייה" וקרש קפיצה לתלמידי בכלל
ולתושבי הפריפריה ואוכלוסיות מיוחדות בפרט ,לרכוש מקצוע חשוב שיש בו סיכוי גבוה להשמה
בעבודה ,וכ לקד את רמת המקצועית של עובדי ולסייע לה בכ" לשפר את מצב הכלכלי
והחברתי .אי לכ" ,לטעמו נועדה הנחייתה של מנהלת האג דאז להעלות את השכלת של עובדי
שב"ס ומשטרה ,ולאפשר תעסוקה לפורשי בקרוב .עוד הוסי כי מבחינה חוקית או נוהלית אי כל
הגבלה או התניה שאישור מגמות להכשרת הנדסאי וטכנאי מוסמכי מחייב קיו לימודי
מקבילי לתואר מהנדס או זיקה אליה .
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה ציי מנהל האג דאז כי בתקופתו נפתחו מגמות
חדשות על פי קווי המדיניות האלה :צורכי המשק באשר ללימודי המש" והשכלה לבעלי מקצוע;
מגמות נגזרות ממקצועות אקדמיי )שאינ מדעי הרוח והחברה(; מגמות נגזרות ממגמות ההנדסה;
מקצועות שבה נדרש רישוי; מקצועות שבה נדרש מימד של תכנו תו" שימוש באמצעי
טכנולוגיי  .עוד ציי כי לימודי לתואר הנדסאי או טכנאי מוסמ" מהווי מדרגה של הכשרה
והתפתחות מקצועית לבעלי מקצוע ,ה בשל רכישת ידע נוס וה בשל קבלת רישוי או הסמכה,
ואלו א עוגנו בכ" שמעמד ההנדסאי מוכר לצור" שכר בהסכמי שכר ע הממשלה.
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ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ„È˜ Ô˙¯ËÓ˘ ˙ÂÓ‚Ó ÂÁ˙Ù ‰ÈÙÏ ˙ÂÈ È„ÓÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‚ ˘È ,ÌÈ¯‰ÂÒÂ ÌÈ¯ËÂ˘ ÔÂ‚Î È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂË˜Ò‰ È„·ÂÚ ¯˜ÈÚ· ,ÌÈ„·ÂÚÏ ¯Î˘· ¯ÂÙÈ˘Â
.È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂË˜Ò‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì¯Î˘ ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰ Ï˘· ,Ï˜˘Ó ˙Â„·Î ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙ÂÎÏ˘‰
‰ËÓ‰ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÂÊ ˙ÂÈ È„Ó ÔÁ· ‡Ï ,˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ë"‰Ó
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ Ì‰·Â
Ì‚ ÔÂ·˘Á· ‰ Á˜ÏÈ˙ Ë"‰Ó Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÓ‚Ó ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈ È„Ó‰ ˘Â·È‚ ˙Ú· ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
.‰Ò„ ‰‰ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ˙ÂÓ‚Ó‰ ˙˜ÈÊÂ ‰„Â·Ú‰ ˜˘Ó· ÌÈÈ˜‰ Í¯Âˆ‰ ÔÎÂ ,‰Ï‡ ˙ÂÎÏ˘‰

הוועדה לאישור מגמות
 .1תקנו שירות המדינה )להל התקשי"ר( קובע כללי לפעולת הוועדה ,ובה  :אופ מינוי
חברי הוועדה באמצעות כתבי מינוי; קביעת מטרה לכינו הוועדה; הגדרה ברורה של התפקידי
שהוטלו על הוועדה והסמכויות שהוענקו לה; הנחיות לעבודת הוועדה ,לרבות הוראות בדבר מניי
חוקי לקבלת החלטות; אחריות יושב ראש הוועדה; רישו פרוטוקולי ודיווח להנהלת המשרד.
באוקטובר  1999מינה מנהל מה"ט דאז ועדה לאישור מגמות שתפקידה לאשר פתיחת מגמות
חדשות ושדרוג מקצועות קיימי .
ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „ÚÂ ˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ,ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÈÂ ÈÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙‡Ê ;¯"È˘˜˙· ˘¯„ ‰ ÈÙ ÏÚ Ë"‰Ó ÈÏ‰ Ó ‰˙Â‡ ÂÏ‰È ‡Ï ,2008
˙ÂÈÁ ‰ ˙ÚÈ·˜Â ,„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Ï ÁÂÂÈ„ ,ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘È¯ ,Ì‰È„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰Â ‰È¯·Á
.‰· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÔÙÂ‡ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·ÚÏ
 .2ראוי שוועדה בשירות המדינה ,שיש לה סמכות לקבל החלטות עקרוניות בעלות השלכות
רחבות על משרדי ממשלה שוני ועל המשק ,ובכלל זה השלכות תקציביות ,תורכב ברובה מעובדי
המדינה ,כ" שהשיקולי שינחו אותה יעלו בקנה אחד ע ייעודו ומטרותיו של שירות המדינה וע
היעדי שהוגדרו למשרד הממשלתי.
הבדיקה העלתה כי הוועדה לאישור מגמות ,מאז הקמתה ועד מועד סיו הביקורת ,אוגוסט ,2008
הורכבה משני נציגי של מה"ט ,יו"ר הסתדרות ההנדסאי והטכנאי המוסמכי  ,וחמישה מנהלי
של מכללות מוכרות על ידי מה"ט .מתיאור של התנהלות הוועדה עולה כי החלטות הוועדה התקבלו
ברוב קולות ובמקרה של קולות שקולי הכריע היו"ר.
‰ ·ÂÓ ·Â¯ Â ˘È ,˙È¯ÂËÏÂ‚¯ ˙È„¯˘Ó ‰„ÚÂ ‡È‰˘ ,˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
.‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ó ˙Â ‰ÈÏ ÌÈÈÂ˘Ú‰ ,ÔÈÈ Ú ÈÏÚ· ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ È‚Èˆ Ï
 .3הלי" האישור של מגמה חדשה מתחיל בדר" כלל ביוזמה של מכללה אשר הציעה לפתוח
מגמה בתחו שלדעתה נדרש .על נציגי גופי פרטיי  ,בעת שה משתתפי בוועדה משרדית
רגולטורית ,חלי הכללי למניעת ניגוד ענייני  .בוועדה לאישור מגמות עלולי להתנגש אינטרסי
אישיי או מוסדיי של מנהלי המכללות ע החובות המוטלי עליה מתוק תפקיד בוועדה.
לפיכ" ,נציגי המכללות ,שה חברי הוועדה לאישור מגמות ,אינ יכולי להשתת בקבלת החלטות
על פתיחת מגמות הרלוונטיות למכללות אות ה מייצגי .
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··,˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á‰ ,˙ÂÏÏÎÓ‰ ÈÏ‰ Ó ,ÂÏ‡ ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È · ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
Â‚Èˆ‰ ÌÓˆÚ Ì‰˘ ÌÈ¯˜Ó· Ì‚ ,˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙·Â ÌÈ ÂÈ„· ÂÙ˙˙˘‰
‡˙ .Â‚ˆÈÈ˘ ‰ÏÏÎÓ· ‰˙Â‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÔÈÈ Ú ÈÏÚ· ÂÈ‰Â ,‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ ‰Ó‚Ó‰
בתשובתה מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה ציינה מנהלת מה"ט כי היא פעלה לתיקו סוגיית
ניגוד הענייני  :החל משנת הלימודי התשס"ט היא אינה מאפשרת למכללה אשר יזמה הקמת
מגמה חדשה ליהנות מבלעדיות בהפעלתה כפיילוט.
,ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È ÌÂÁ˙· ˙ÂÓ¯Â ‰ ÈÙ ÏÚ .‰Ê ÔÂ˜È˙· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÓÈÈ˜Ï ‰ ÂÂÎ‰ ¯˘‡Î ,˙ÓÈÂÒÓ ‰Ó‚Ó ˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂÏ ÚÈˆÓ‰ ‰ÏÏÎÓ Ï‰ Ó
·‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÓÂ ‰Úˆ‰· ‰ „˘ ‰„ÚÂÂ· ¯·ÁÎ Û˙˙˘‰ÏÓ ÚÂ Ó ,Ï‰ Ó ‡Â‰ ‰˙Â‡ ‰ÏÏÎÓ
.‰È·‚Ï

פיקוח ובקרה של מה"ט על המכללות
משרד מבקר המדינה בדק את הפיקוח והבקרה של מה"ט על המכללות .התחומי שנבדקו ה
עמידה בתנאי הקבלה ,ביצוע תכנית הלימודי  ,פיקוח פדגוגי ,שימוש בכספי המדינה ,ועמידה
בנוהלי מה"ט .להל הממצאי :
תנאי קבלה
תנאי קבלה למערכת לימודית מהווי מערכת סינו  .אלה ה דרישות ס שעל המועמדי לעמוד בה
טר קבלת ללימודי  ,ומטרת להבטיח שהסטודנטי המתקבלי ה בעלי ידע התחלתי נדרש
ובעלי פוטנציאל להתמודד בהצלחה ע רמת הלימודי  .מה"ט מאפשר למכללות לקבל ללימודי
"על תנאי" תלמיד שחסר לו ציו עובר באחד המקצועות הנדרשי מתמטיקה ,אנגלית או עברית
ומוטל עליו להשלי את התנאי החסר עד סו השנה הראשונה ללימודיו .על פי נוהלי מה"ט ,על
המכללה להעביר בתחילת שנה"ל למנהלת היחידה הפדגוגית רשימה שמית של סטודנטי
שהתקבלו לשנה א' על תנאי ,וסטודנט שלא יקיי את התנאי לא יוכל לקבל דיפלומה.
Ô˙Ó ˙‡¯˜Ï ˜¯ ‰Ï·˜‰ È‡ ˙· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ì‡ ˜„· Ë"‰Ó ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· .1
‡Ï Û‡ Ë"‰Ó .‰ÓÂÏÙÈ„ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ‰ ÏÎ ˙ÓÏ˘‰Â ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ,‰ÓÂÏÙÈ„‰
Â·˘ ·ˆÓ ÏÚÂÙ· ¯ˆÂ ÍÎ .Ú·˜ ‡Â‰˘ ‰Ï·˜‰ È‡ ˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ ˙Â„ÈÙ˜Ó ˙ÂÏÏÎÓ‰˘ ‡„ÈÂ
˙ ‡.‰ÓÂÏÙÈ„‰ ˙Ï·˜Ï È‡ ˙ ‡Ï‡ ,Ì˙¯„‚‰Î ,ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙Ï È‡ ˙ ÂÂÈ‰ ‡Ï ‰Ï·˜‰ È
הבדיקה העלתה עוד כי המחלקה הפדגוגית 23במה"ט כלל לא הייתה מודעת לחובת המכללות
לדווח בתחילת השנה הראשונה על סטודנטי שהתקבלו "על תנאי" ,וג לא נמצאו מסמכי
כלשה שהמכללות דיווחו על כ".
__________________
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 .2בפברואר  1995הקי מה"ט ועדת חריגי "על מנת לסייע לסטודנטי ותיקי לסיי את
לימודיה " ,וקבע שכל סטודנט שאינו ממלא את כל תנאי הקבלה ,וסיי את לימודיו עד תחילת
 ,1990או שהוא ב  35ומעלה וסיי את לימודיו עד תחילת  ,1992יהיה פטור מלהשלימ  .מאז
פועלת ועדת החריגי  ,ובסמכותה לפטור תלמידי  ,על פי בקשת  ,ממילוי תנאי קבלה ,וזאת ללא
הגבלת זמ .
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי במש" שלוש שני )מרס  2005מרס  (2008הוגשו כ 300
בקשות לוועדת החריגי  ,רוב של תלמידי שזה מכבר השלימו את לימודיה  .ב  160מקרי )(54%
אישרה הוועדה חריגה מתנאי הקבלה .מתו" הבקשות שהוגשו 43% ,התקבלו מתלמידי שלא
מילאו שני תנאי קבלה או יותר כלומר תלמידי שעל פי הנוהל לא היו אמורי כלל להתחיל
בלימודי .
 .3מ הראוי היה שהוועדה תעבוד לאור קריטריוני ברורי  ,ושהכללי לעבודת הוועדה יאפשרו
אישור פטור רק במקרי חריגי  .בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי רק בפברואר  2006קבעה
הוועדה קריטריוני למת פטור מתנאי הקבלה .בי היתר נקבע ש  :סטודנט ב  45ומעלה ,שסיי
את כל חובותיו ללימודי כולל ביצוע פרויקט ,יהיה פטור מכל תנאי הקבלה; סטודנט ב  35ומעלה
שנכשל באחד המקצועות פעמיי או שלוש בבחינות קד במה"ט ובבחינות הבגרות ,יהיה פטור
מתנאי הקבלה במקצוע זה.
כ" לדוגמה ,בינואר  2008פנתה לוועדה מכללה בש סטודנט שעמד לפני סיו לימודי הנדסאות
תעשייה וניהול ,א" נכשל בבחינות קד במתמטיקה 24בארבעה מועדי בחינה .הסטודנט ביקש פטור
מהתנאי על סמ" גילו  .38בסו ינואר  2008החליטה הוועדה ש"מצאה לנכו לפטור אותו ממקצוע
זה עקב כישלונותיו הרבי ".
˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÏÎ „ÂÓÈÏÏ ·Â˘Á ÒÈÒ· ‡Â‰ ‰˜ÈËÓ˙Ó‰ ÚÂˆ˜Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„· Ë"‰Ó È„È ÏÚ ˘¯„ ÚÂˆ˜ÓÎ ¯„‚Â‰Â ,ÏÂ‰È Â ‰ÈÈ˘Ú˙ Ë¯Ù·Â ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰
˘ ˜·.ÂÚ
בתשובתה מדצמבר  2008הסבירה מנהלת מה"ט כי אמנ מחצית ממספר הבקשות מאושרת ,אול
מדובר באחוז אחד בקירוב ממספר הסטודנטי המתחילי את שנת הלימודי  .חברי ועדת החריגי ,
לפי קריטריוני פנימיי שקבעו ,שוקלי כל מקרה לגופו ומאשרי א" ורק את המקרי שיש בה
נימוקי משכנעי להקלה בתנאי הקבלה .לעניי המקרה שהובא לדוגמה ,מנהלת מה"ט ציינה כי
המכללה טעתה כשקיבלה את הסטודנט ,וחברי הוועדה סברו שאי להעניש את הסטודנט בשל
טעות המכללה.
‰Ï·˜‰ È‡ ˙· ‰Ï˜‰ ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙È·¯Ó· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ‡ Ë"‰Ó ˙Ú„Ï Ì‡ Ì‚ .Ì‰È„ÂÓÈÏ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰˘ ¯Á‡Ï ‰˘‚Â‰ Ì È‚· ‰˘˜·‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï
"ÁÈË·È˘ ÔÂ¯˙Ù ‡ˆÓÈÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ÔÈ‚· ÌÈË „ÂËÒ‰ ˙‡ "˘È Ú‰Ï
˘Â‡ Ì‰È„ÂÓÈÏ ˙‡ ÂÓÈÈÒ ËÚÓÎ Ì‡ Ì‚ ,Ú·˜ Ë"‰Ó˘ ÛÒ‰ È‡ ˙ ˙‡ Â‡ÏÓÈ ÌÈË „ÂËÒ‰
ÏÚ ‰ ÏÚÙ˙ ˙ÂÏÏÎÓ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï Ë"‰Ó ÏÚ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .ÌÈÈ„ÂÓÈÏ‰ Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰
Ë"‰Ó È„È ÏÚ „·ÚÈ„· ˙ÂÏ˜‰‰ Ô˙Ó Í˘Ó‰ ÔÎ˘ ,‰Ï·˜‰ È‡ ˙ ¯·„· Ú·˜˘ ÌÈÏ‰ ‰ ÈÙ
˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙‡Â ,‰Ï·˜ È‡ ˙ ˙‡ Â‡ÏÈÓ˘ ÈÏ· ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ˙˘‚Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÈ ‰Ï ÏÂÏÚ
.ÌÏ·˜Ï
__________________
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פיקוח פדגוגי
 .1במה"ט קיימת מחלקת פיקוח פדגוגי שתפקידיה ה  :פיקוח על איכות ההוראה ותשתיות
ההוראה בכל המגמות ,מת ייעו 0בתחומי תכניות הלימודי  ,כתיבת בחינות גמר ממלכתיות,25
אישור הצעות לפרויקטי גמר ובחינת ההגנות על הפרויקטי  .במחלקה זו מועסקי במשרה חלקית
עשרה מפקחי על פי שיו" מקצועי ,רוב בהיק של  18שעות שבועיות.
·„ÌÈÈ‚Â‚„Ù ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÏÏÎÓÏÂ Ë"‰Ó ˙Ï‰ ‰Ï ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈˆÚÂÈ ‰˘ÚÓÏ Â˘ÓÈ˘ ‡Ï‡ ,˙ÂÏÏÎÓ‰ ÏÚ
Â‡„ÈÂ ‡Ï ,‰‡¯Â‰‰ ˙Ó¯ ˙‡ Â˜„· ‡Ï Ì‰ .ÌÈ ÂÓ‡ Ì‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÓ‚Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙Ï
˘˙,˙ÂÎ¯Ú ÏÏÎ· Ô‰ Ì‡Â ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ˙Â ÈÁ·‰ È Î˙ ˙‡ Â˜„· ‡Ï ,˙Â˘ÓÂÓÓ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î
.Ë¯Ù· ‰„·ÚÓ‰ È¯ÂÚÈ˘Â ÏÏÎ· ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ˙¯·Ú‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ Â˜„· ‡ÏÂ
עוד נמצא כי מספר המפקחי אינו מספיק כדי לפקח על יותר משמוני מכללות ,וכתוצאה מכ"
במרבית המכללות ביקר מפקח לכל היותר פע אחת בשנה בכל מגמה ,והיו מגמות שבה לא ביקר
מפקח כלל במהל" שנת לימודי  .היו א מגמות משנה שלה לא היה מפקח.
˙ÂÈ Î˙ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜ ‡Ï Ë"‰Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· .2
‰Ó‚Ó ÏÎ Ï˘ ÌÈ Î˙‰Â ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ˘ ‡„ÈÂ ‡Ï Ì‚ Ë"‰Ó .˙ÂÏÏÎÓ‰ È„È· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
˙.˘¯„ Ï ÌÈÓ‡Â
 .3במהל"  2006ער" מה"ט בדיקה באחת מרשתות המכללות ,והעלה בי השאר מקרי שבה
בחלק גדול ממקצועות הלימוד לא תאמו תכנית הלימודי ומספר שעות הלימוד לאלה שאושרו.
כמו כ נמצאו מכללות שכלל לא ניהלו יומני  ,ואחרות שניהלו אות באופ לקוי וחסר ,כ" שלא
נית לדעת מתוכ אילו שיעורי הועברו.
ÔÈ· ¯˘˜ ÔÈ‡ ÂÈÙÏ˘ ,Ë"‰Ó· ÌÈÈ˜‰ ·Âˆ˜˙‰ Ï„ÂÓ ÁÎÂ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ë"‰Ó˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙¯·Â‚ ,Ô·Âˆ˜˙ ÔÈ·Â ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈ‡Ò„ ‰ ¯È˘Î‰Ï ˙ÂÏÏÎÓ‰ Ï˘ Ô˙ÁÏˆ‰
˙‡ ˙ÂÚˆ·Ó ˙ÂÏÏÎÓ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÈ˘ È‚Â‚„ÙÂ È·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÚÓ ÏÈÚÙÈ
˙.˙˘¯„ ‰ ‰Ó¯·Â ˙ÂÓÏ˘· Â„È ÏÚ ˙Â¯˘Â‡Ó‰ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î

בקרה מינהלית ותקציבית
כאמור תקציבו השנתי של מה"ט בשנת  2008היה כ  153מיליו ש"ח .ס" תקציב מה"ט לשני
 2008 2003הסתכ בכמיליארד ש"ח .מה"ט קבע את התקציב לכל מכללה על בסיס מספר
התלמידי הלומדי בכל כיתה ,26על פי המגמה ועל פי שנת הלימוד 80% .מהתקציב השנתי,
המחושב על פי מספר התלמידי אשר המכללה מעבירה למה"ט כחודש וחצי לאחר תחילת
הלימודי  ,משולמי למכללות כמקדמה ב  12תשלומי חודשיי  .לאחר הבחינות הפנימיות בכל
סמסטר אמורה המכללה להעביר למה"ט את הציוני של הסטודנטי שנבחנו .מספר התלמידי
__________________
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על פי החלטת נציבות שירות המדינה ,זה שנתיי נכתבות הבחינות על ידי גורמי חיצוניי  ,למעט
מקרי חריגי שבה לא נמצאו אנשי מקצוע מתאימי .
עד תקרה מסוימת שקבע מה"ט על פי מגבלות התקציב שעמד לרשותו.
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שניגשו לבחינות הפנימיות הוא הבסיס לקביעת התקציב הסופי של המכללה ,ולהתחשבנות בי
מה"ט למכללה לאחר תו שנת הלימודי .
 : ˙ Â Ï Ï Î Ó ‰ È Á Â Â È „ Ï Ú ‰ ¯ ˜ · .1מ הראוי שבסיס הנתוני להעברת כספי מדינה
לגופי פרטיי יהיה אמי  .על כ מ הראוי היה שמה"ט יקיי פיקוח ובקרה על הנתוני
שהמכללות מוסרות לו.
·„ÂÂÈ‰˘ ,˙ÂÏÏÎÓ‰ È Â˙ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜ ‡Ï Ë"‰Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
·¯ÙÒÓ ÏÚ ¯˜Â·Ó ‡Ï È Â˘‡¯ ÁÂ„ ¯ÂÒÓÏ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÎÈ ‰ÏÏÎÓ .Ô·Èˆ˜˙ ·Â˘ÈÁÏ ÒÈÒ
ÔÁ· „ÈÓÏ˙˘ È„ ,Ë"‰Ó ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ .80% ‰·Â‚· ‰Ó„˜Ó‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÂÈÙ ÏÚÂ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
·ÏÏÎÈÈÂ ,‰ ˘‰ ÏÎ „ÓÂÏÎ ·˘ÁÈÈ˘ È„Î ÔÂ˘‡¯‰ ¯ËÒÓÒ· ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ˙Â ÈÁ·‰Ó 50%-
·˙˜ˆ˙ÂÏÏÎÓÏ ıÈ¯Ó˙ ÏÎ ÔÈ‡ ÂÊ ‰ËÈ˘· .È ˘‰ ¯ËÒÓÒ· ÏÏÎ ÔÁ· ‡Ï Ì‡ Ì‚ ‰ÏÏÎÓ‰ ·È
.Â·ÊÚ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÏÚ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ÁÂÂ„Ï
בשנת  2007בדק מה"ט רשת שלה תשע מכללות ,ונמצא שבשליש מהדיווחי  ,למעלה מ 40%
מהתלמידי שהופיעו בדוח הראשוני לא ניגשו לבחינות פנימיות במהל" שנת הלימודי א" תוקצבו.
כ" לדוגמה ,מכללה דיווחה בדיווח ראשוני על  149תלמידי רשומי  ,אול על פי הציוני הפנימיי
שדיווחה למה"ט ,אושרו בדיעבד רק  19תלמידי רשומי )כלומר כ  87%מהרשומי לא נבחנו(.
˙¯·Ú‰Ï ÒÈÒ· ÌÈ˘Ó˘Ó‰Â ,˙Â¯ÒÂÓ ˙ÂÏÏÎÓ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ¯È„Ò Á¯Â‡· ¯˜·Ï Ë"‰Ó ÏÚ
.‰ È„Ó‰ ÈÙÒÎ
 : ‰ ¯ È „ Ò ˙ Â · ˘ Á ˙ ‰ ¯ „ Ú È ‰ .2על פי נוהלי מה"ט ,לאחר שהמכללות מעבירות לו
את הציוני הפנימיי בתו שנת הלימודי  ,מה"ט מסכ את מסגרות התקציב של המכללות.
הבדיקה העלתה כי בניגוד לנוהלי מה"ט ,משנת הלימודי התשס"ג לא ער" מה"ט סיכו מסגרות
תקציב למכללות בתו כל שנת לימודי  .רק בתחילת  2008החל מה"ט לערו" סיכו מסגרות
תקציב בדיעבד לשני התשס"ג והלאה .במועד סיו הביקורת סיי מה"ט את ההתחשבנויות של
שנות הלימודי התשס"ג ,התשס"ד והתשס"ה בלבד.
מסיכו מסגרות התקציב של שלוש שנות לימודי אלה עלה כי חוב המכללות למה"ט 27לשנות
הלימודי התשס"ג התשס"ה הסתכ בכ  27מיליו ש"ח .28אי גביית החובות בזמ עלול להקשות
על גביית מהמכללות מאוחר יותר .כ" למשל ,לשתי רשתות שהיו חייבות כספי למה"ט מונו
מפרקי על פי צו בית משפט ,והחזר החובות מה מוטל בספק.
ÌÈ Â˙ ‰ ÏÚ ˙˜ÙÒÓ ˙¯Â˜È· ÈÏ· ,˙ÂÏÏÎÓÏ ÌÈ·¯ ‰ È„Ó ÈÙÒÎ ¯È·Ú‰ Ë"‰Ó˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
˘˘‰‡ˆÂ˙Î .ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ ˘ ÏÎ ÌÂ˙· ‰¯È„Ò ˙Â ·˘Á˙‰ ÈÏ·Â ,˙Â¯·Ú‰‰ ·Â˘ÈÁÏ ÒÈÒ· Â˘ÓÈ
.‰"Ò˘˙‰-‚"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â ˘ ¯Â·Ú Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 27-Î Ë"‰ÓÏ ˙Â·ÈÈÁ ˙ÂÏÏÎÓ ,ÍÎÓ
__________________
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החוב של המכללות נוצר כתוצאה מהעובדה שמספר התלמידי שניגשו לבחינות הפנימיות במהל!
שני אלו היה קט ממספר התלמידי שנרשמו בתחילת  .מה"ט מעביר מקדמות למכללות )(80%
בהתא למספר הנרשמי  ,ואמור להשלי או לקזז את ההפרש על פי מספר הנבחני .
יש לציי כי במקביל צבר מה"ט בשני אלו חוב כולל למכללות בס! כ" 5מיליו ש"ח .אול נמצא
שבדר! כלל בשני אלו היו מכללות שנמצאו כל השני בחובה ואחרות שנמצאו כל השני בזכות ,כ!
שמרבית הסכו לא יתקזז מחובות המכללות.

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
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בתשובתה מדצמבר  2008הבהירה מנהלת מה"ט כי עד סו דצמבר  2008תסתיי במה"ט בדיקה
של חשבונות העבר .לאחר סיו הבדיקה תוק ועדת חובות מתוק סמכות חשכ"ל ,אשר תבח את
הסיבות לחובות ותחליט על המש" ההתנהלות מול המכללות ,א בפריסת החובות או בגביית  .עוד
ציינה מנהלת מה"ט כי בכוונתה לפעול לשיפור הבקרה בשני מישורי  :תכנית תלת שנתית שלפיה
יערו" רואה חשבו ביקורת עומק בכל המכללות; שינוי מודל התקצוב של המכללות לתקצוב לפי
תפוקות.
,ÂÏ˘ ·Âˆ˜˙‰ ˙ËÈ˘ ÈÂ È˘ :‰Ï‡‰ ˙Â¯ËÓÏ ¯Â˙ÁÏ Ë"‰Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
;˙È‚Â‚„Ù‰Â ˙ÈÙÒÎ‰ ‰¯˜·· È˙ÂÚÓ˘Ó ¯ÂÙÈ˘ ;ÌÈ„ÂÓÈÏ Ï˘ ‰‰Â·‚ ‰Ó¯ ÁÈË·˙˘ ÍÎ
ÏÎ ˙Ï·˜ ÌÚ ˙ÂÏÏÎÓ‰Ó ÂÈ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Â ;Ô‰Ï ·ÈˆÓ Ë"‰Ó˘ ÌÈ„ÚÈ· ˙ÂÏÏÎÓ‰ Ï˘ ‰„ÈÓÚ
.ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘Ó ÌÈÁÂÂÈ„‰

מער המחשוב של מה"ט
מה"ט ,המנהל תקציב שנתי של כ  150מיליו ש"ח ,פועל מול יותר משמוני מכללות ,ובה יותר
מעשרי מגמות לימוד ומאות כיתות לימוד ,ומקיי מדי שנה תהליכי מורכבי לאישור ,הכרה
ותקצוב של הלימודי במכללות אלו .קיו תהליכי עבודה סדירי מול מער" מורכב כזה מחייב
מערכת מידע מתקדמת המקושרת ע המכללות וע משרד התמ"ת ,ותומכת ביישומי הנדרשי
לש כ".
ÏÚ ˙˙˘ÂÓ ‡Â‰ :ÂÏ‡ ˙Â˘È¯„ ÏÚ ‰ ÂÚ Â È‡ Ë"‰Ó Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ Í¯ÚÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
˘˙˜¯ Ë"‰Ó· ÌÈ¯Ó˘ ˙ÂÏÏÎÓ‰Ó ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ Â˙ ‰ ,Ô‰È È· ˙Â¯˘Â˜Ó Ô È‡˘ ˙ÂÎ¯ÚÓ È
˘ ˙ ÈÁ·Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ Â˙ Á˙ Ï Ô˙È ‡ÏÂ ,ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ÌÈ Â˙ ÌÈ¯·ˆ ‡Ï˘ ÍÎ ,˙Á‡ ‰
˜ÙÒÏ È„Î ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Ï ˜˜Ê Ë"‰Ó ,¯ÂÓ‡Î .ÌÈ„ÚÈ· Â˙„ÈÓÚÂ Ë"‰Ó Ï˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰
ÌÈÙÒÂ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ¯Â·ÚÎÂ ,˙ÂÓÂÏÙÈ„ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
.ÌÈ Â˘ ÌÈ Â˙ ¯ÒÓ
בתשובת מה"ט מינואר  2009הודיעה מנהלת מה"ט כי החל מסו שנת  2008מער" המחשוב של
מה"ט צובר נתוני היסטוריי .
ÏÂÓ ˙ÙËÂ˘‰ Â˙ÂÏ‰ ˙‰· Ë"‰Ó Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ ÚÓ ˙˙Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
.Ë"‰Ó ÏÂ‰È Í¯ÂˆÏ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï Ú„ÈÓ ˙È˙˘˙ ÌÈ˜‰ÏÂ ,˙ÂÏÏÎÓ‰
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1194

סיכו
ÌÈ‡ ÎËÂ ÌÈ‡Ò„ ‰ - ÈÓ„˜‡ ‡Ï È‚ÂÏÂ ÎË Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯˘Î‰· ÈÊÎ¯Ó‰ Ì¯Â‚‰ ‡Â‰ Ë"‰Ó
Ì‚ ,29‰ ˘Ï ÚˆÂÓÓ· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 170-Î· Ë"‰Ó ˙‡ ‰·ˆ˜˙ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó .ÌÈÎÓÒÂÓ
È·Èˆ˜˙ ıÂˆÈ˜ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙·
- Ì˜Â‰ ÌÓ˘Ï˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰· ÂÈ„ È·ÈË˜Ù‡ ‰È‰ ‡Ï Ë"‰Ó ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
È„ÈÓ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈ‡Ò„ ‰‰ ˙ÂÓÎ .˜˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÙ ÏÚ ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈ‡ ÎËÂ ÌÈ‡Ò„ ‰ ˙¯˘Î‰
Ì È‡ Ì˙ÂÁÓ˙‰ ÈÓÂÁ˙Â - Ì‰È„ÂÓÈÏ· ÌÈÏÈÁ˙Ó‰Ó ÈˆÁÏ ˘ÈÏ˘ ÔÈ· ˜¯ - „Â‡Ó ‰ Ë˜ ‰ ˘
˙ÂÚÂˆ˜Ó· ‡˜ÂÂ„ Â‡Ï - ˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙ÂÈ Ù ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓ‚Ó Á˙Ù Ë"‰Ó .˜˘Ó‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈÓ‡Â˙
‰„„ÂÚ ‡Ï Ë"‰Ó Ú·˜˘ ˙ÂÈ È„Ó‰ .˜˘ÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï Û‡Â ,ÌÈÈÒ„ ‰
˙ÂÏÏÎÓ ·ˆ˜˙ Ë"‰Ó .˙ÂÏÏÎÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÈÂ·È¯ ˙‡ ‡Ï‡ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ‰ÎÓÒ‰Â ‰ÁÏˆ‰
ÌÈÙ„ÂÚ ÌÈÙÒÎ Ô‰Ï ¯È·Ú‰ ‡Â‰Â ,Ì‰Ï˘ ÌÈ‚˘È‰‰ ÈÙ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÂÓÎ ÈÙ ÏÚ
ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜ ‡Ï Ë"‰Ó .‰ È„ÓÏ ˙ÂÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÌÈ„·Î ˙Â·ÂÁ ¯ˆÈ ÍÎ·Â ˙ÂÓ„˜ÓÎ
.ÂÈ·Èˆ˜˙· ˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙Â˘ÂÚ˘ ˘ÂÓÈ˘‰
Ú‚Â ‰ ÏÎ· ,‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯·Ú·Â ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ Ï˘Î ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ÁÂ„‰
‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜· ‡ÏÏ ‰ ˘· Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú· ˙ÂÏÏÎÓ ·Âˆ˜˙ :‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ë"‰Ó ÏÂ‰È Ï
ÔÈ‡˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈ‡ ÎËÂ ÌÈ‡Ò„ ‰Ï „ÂÓÈÏ ˙ÂÓ‚Ó ¯Â˘È‡ ;‰¯˘Î‰‰ È¯ˆÂ˙ ÏÚ
„¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙‰ ˙˜ÒÙ‰ ;˜˘Ó‰ ˙Â˘È¯„Ï ‰Ó‡˙‰ ‡ÏÏÂ ‰Ò„ ‰‰ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ‰˜ÈÊ Ì‰Ï
˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· Ï˘ ˙Â‡ Í¯ÚÓ ˙ÈÈ ·‰ È‡Â ;ÌÈÙÒÂ ÌÈÈË ·Ï¯ ÌÈÓ¯Â‚Â ÍÂ ÈÁ‰
.‰ È„Ó‰ È·Èˆ˜˙ ÏÂˆÈ ÏÚÂ ˙ÂÏÏÎÓ‰
‰ÏÚÙ ‡È‰ ,Ë"‰Ó ˙Ï‰ Ó „È˜Ù˙Ï ÔÒÈ ¯ÂÓÈÏ '·‚ Ï˘ 2005 ÛÂÒ· ‰˙ÒÈ Î Ê‡Ó ,Ì Ó‡
È„ ‰ÏÚÙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‡È‰ ÌÏÂ‡ ,˙ÂÏÏÎÓ‰ ÏÂÓ Ë"‰Ó Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰ ¯ÂÙÈ˘Ï
˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÌÚ ˘„Á ÌÂ‡È˙ ÔÂ ‚ Ó ˙Ó˜‰Ï
.Ë"‰Ó Ï˘
‰ÏÂÚÙ ÏÂ˜˘Ï Ë"‰Ó ÏÚÂ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ,Ë"‰Ó Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙ Ó ÏÚ
.˙ÂÓÂÏÙÈ„‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ˘· ‰ ˙ÂÓ ‰È‰È˘ ÍÎ ·Âˆ˜˙‰ Ï„ÂÓ ÈÂ È˘ .1 :ÌÈ¯Â˘ÈÓ ‰ÓÎ·
ÏÚ ÛËÂ˘ ‰¯˜· Í¯ÚÓ ·ÂÏÈ˘ .3 .˙ÂÙ„ÚÂÓ ‡Ï‰ ˙ÂÓ‚ÓÏ „ÂÒ·Ò· ÛÒÂ ÌÂˆÓˆ .2
.Ë"‰Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙· ˙ÂÏÏÎÓ‰
˙ÂÈ È„Ó ÚÂ·˜Ï ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ Â È‡ Ë"‰Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï - ¯·„ ÛÂÒ
˘È Ë"‰Ó Ï˘ Ú„ÈÏÂ Â˙„ÓÚÏ .È‡ ÎËÂ È‡Ò„ ‰ È¯‡Â˙ Â˜ ÚÂÈ Ì‰·˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ˙¯„‚‰Ï
È‡ ÎËÂ È‡Ò„ ‰ È¯‡Â˙ Â˜ ÚÂÈ Ì‰·˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ È·‚Ï ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜ ÌÏÂ‡ ,·Â˘Á Ï˜˘Ó
Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ‰¯˘Î‰‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ Ú·˜˙ ¯˘‡ ˙È„¯˘Ó-ÔÈ· ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰ÎÈ¯ˆÓ ÍÓÒÂÓ
„¯˘Ó Ì‰·Â ,ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ·ÂÏÈ˘ ÍÂ˙ ,·Á¯ È˙Î¯ÚÓ ÌÂ‡˙ ÁÈË·˙Â È‚ÂÏÂ ÎË
.¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ ÈÈ˘Ú˙‰ ˙Â„Á‡˙‰ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ ,ÍÂ ÈÁ‰

__________________
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