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מבוא :
נוכח המטרה המשותפת לפיתוח ההשכלה הטכנולוגית וההכשרה המקצועית במסגרת המדיניות של
פיתוח הון אנושי טכנולוגי על מנת להעלות את הפריון ולהביא לצמיחה של כלכלת ישראל ,ולאחר
שתי הישיבות שקיימנו בחודשים האחרונים – בולטת מקצועיותו ומנהיגותו של מנכ"ל משרד האוצר
אשר יחד אתכם מובילים בבטחה את מדיניות שר האוצר כחלון.
לאור הישיבה שקיימנו אתמול ניכר הפער במידע של נושא ההשכלה הטכנולוגית והרגולציה הקיימת;
פער אשר משפיע באופן מהותי על תהליך קבלת ההחלטות.
בטווח הארוך ברור לכולנו היעד לרפורמה בהשכלה הטכנולוגית וההכשרה המקצועית במסגרת חוק
ההסדרים לשנת  2017שיכנס לתוקף בינואר  2017ויתממש בשנה"ל תשע"ח שמתחילה באוקטובר
.2017
בטווח הקצר לתקופת הביניים של שנה"ל תשע"ו ולשנה"ל תשע"ז שמתחילה באוקטובר 2016
ההתנהלות מבוססת על המצב הקיים שדורש מענים והתאמות.
חשוב לציין שהידע המקצועי בניהול יישומי של השכלה טכנולוגית הן בתחום הכלכלי והן בתחום
הפדגוגי מצוי אצל מה"ט ואצל פורום מנהלי המכללות .ההבנה של אגף התקציבים וצוות הבכירים
במשרד הכלכלה הוא חלקי ביותר .אני מציין נתון זה מאחר וכל תהליך גיבוש מודל התפוקות וההסכם
התבצע תוך נטרול מלא של צוות מה"ט התעלמות מהמלצותיו המקצועיות וגניזת מסמכים מקצועיים
– התנהלות שפגעה קשות בעיצוב הרגולציה הקיימת .ואני ממליץ בימים הקרובים לשמוע את עמדת
מה"ט ולקבל את המסמכים המקצועיים שהכין ונגנזו ע"י אגף התקציבים.
על מנת להיות ממוקד אני אציג את המידע והנתונים במספר הודעות לפי המתודולוגיה הבאה:
 .1נושא התקצוב והתמחור – נושא שמהווה תשתית מהותית הן לגיבוש מענה בטווח הקצר והן
לגיבוש הרפורמה.
 .2מודל התפוקות.
 .3היבטים מערכתיים בהשכלה הטכנולוגית ,ניתוח תמונת המצב הקיימת לאור הנושאים
המפורטים לעיל ותפקיד רשת הביטחון ותקציב החירום כגורמים בלמי זעזועים לתפוקת
הביניים.
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פרק א' :נושא התקצוב והתמחור
להלן סיפור המעשה של נושא התקצוב ותמחור עלויות הכשרת הנדסאים בתקציר מנהלים:
 ביום  30/10/2012בסיכום דיון בין מנכ"ל משרד התמ"ת  -שרון קדמי לבין סגן הממונה על
התקציבים – משה בר סימן טוב הוסכם על הקמת צוות בין משרדי לנושא תמחור עלויות
הכשרת הנדסאים .תהליך שיחל ב 15/11/2012-ויסתיים עד ליום  .31/3/2013בנוסף אגב
הוחלט בסיכום להעביר למכללות  20מיליוני  ₪נוספים 5 :מיליון לטובת חיזוק מכללות באזור
עדיפות לאומית ו 15-לחלוקה לכלל המכללות) .רצ"ב מסמך(
 במסגרת דיוני הצוות הבין משרדי הוצג מודל תעריף המכללות בפיקוח מה"ט )רצ"ב מסמך
המתודולוגיה ללא נתונים( כפי שגובש ע"י מה"ט יחד עם רו"ח יעקב גינצבורג )להלן יקרא –
"דו"ח גינצבורג הגנוז"(.
 פורום המכללות הציג מודל אלטרנטיבי מקיף ומקצועי )רצ"ב( שנערך ע"י שמואל סלבין
מנכ"ל משרדי האוצר והעבודה בעבר וחבר הות"ת .המודל כולל את המסמכים הבאים :חוות
דעת כלכלית ,מודל תמחור ונספחים .המודל מבוסס על הקריטריונים של מערכות ההשכלה
הגבוהה בהתאמה להשכלה הטכנולוגית.
 בפועל הצוות הבין משרדי התפוגג כאשר צוות האוצר ומשרד הכלכלה לא הציגו את מסמך
תמחור עליות הכשרת הנדסאים למרות שהיה מסמך שהוכן ע"י מה"ט והוצג לדרג המקצועי.
בפועל ההתנהלות של הצוות הבין משרדי בהשתתפות נציגי המכללות הטכנולוגיות התקיים
בחוסר שקיפות ,בשמירה על זכות השתיקה ובגניזת מסמכים מקצועיים "דו"ח גינצבורג
הגנוז" ע"י הממונה על התעסוקה.
 מיכל צוק נחשפה לדו"ח ובעקבותיו הועברה פניה לאוצר להגדיל את תקציב ההנדסאים ב-
 200מיליון  ₪במאי  2013להלן שתי כתבות בטלוויזיה שיש התייחסות משרד הכלכלה
) 29/5/2013 https://www.youtube.com/watch?v=PsSzZn12uJ0ינון מגל בכבודו מגיש
את המהדורה( .15/5/2013 https://www.youtube.com/watch?v=AxEtvePj6Ps ,באופן
תמוהה בקיץ  2013חזר משרד הכלכלה מהדרישה והנושא נגנז.
 בפועל בהסכם המתווה שנחתם בין הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה – מיכל צוק לבין
רן רדניק הרפרנט באגף התקציבים לנושא תעסוקה סוכם על תוספת התקצוב לתעריף
הכשרת הנדסאים של  51מיליון  ₪ל 137-מיליון  ₪המהווים  37%בפריסה ל 6-שנים .וזאת
במקביל לקביעת מודל דיפלומה אשר במקום לתמרץ הוא מקצץ בשלב ראשון )תשע"ד,
תשע"ה( ל 90%-רשת בטחון ובהמשך מתשע"ו ואילך רשת הביטחון יורדת בהתאמה
בסדרה הנדסית יורדת ל 63% ,72% ,81%-ואילך .כלומר התוספת בהסכם מתקזזת עם
הקיצוץ.
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 להלן טבלה שמסכמת את תמונת המצב של התקצוב במערכות החינוך וההשכלה הגבוהה
בתשע"ה על פי נתוני תקציב המדינה לתלמיד לשנה:


נתון התקצוב להנדסאי הוא לאחר יישום ההסכם בתוספת של שנתיים .מאחר ורק
כ 18,000-סטודנטים מתוקצבים במסגרות התקציביות מתוך  26,289סטודנטים
בתשע"ד ועל פי הערכה  28,000בתשע"ה ההשקעה הלאומית לסטודנט הנדסאי
היא  ₪ 5,750המהווים כ 50%-מתקצוב ילד בגן ילדים .גם בסיום המתווה
בתשע"ט ההשקעה לסטודנט תגיע ל ₪ 6,750-בלבד.



הכשרת הנדסאי במשרד החינוך הממוצעת לפי פרופיל ותק  22היא ₪ 17,750
לכל סטודנט.



הכשרת תלמיד בבית ספר תעשייתי של משרד הכלכלה לשנה במשך  4שנים היא
למעלה מ. ₪ 30,000-



נשאלת השאלה  :על פי איזה קריטריונים בוצע תמחור עלויות הכשרת
הנדסאים) .הבהרה :כל הנתונים במטבע ישראלי למי שחשב שבטעות
ההנדסאים מתומחרים בדולר או ביורו(

 איתנות פיננסית :חשוב לציין שלאור התמחור והתקצוב הנמוך מחד ,ומאידך – החתירה של
המכללות להעלאת אחוז המדופלמים בהשקעה בהיקף שעות לימוד והעצמת סגל המרצים
המכללות נקלעו למצב של גירעונות תקציביים בשנים תשע"ד ותשע"ה .לנושא השפעה
ישירה על הדו"חות הכספיים של המכללות שמשפיעים על האיתנות הפיננסית של המכללות,
נתון שמהווה תנאי בוועדת ההכרה ותנאי לפיתוח המכללה ופתיחת מגמות חדשות .לכן ,אין
מצב שההתנהלות בגרעון תקציבי וסגירת הגירעונות באמצעות תזרים של חובות עבר יפתור
את הבעיה !
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לסיכום פרק א' לאחר שעיינתם בעקרי הנתונים במסמכים
המסקנה שקיים עיוות בתמחור ובתקצוב של תחום ההנדסאים.
חשוב להבהיר שהיקף שעות הלימודים השנתיות של הנדסאים
הינו  1,088שעות שנתיות יותר מכל מערכת השכלה גבוהה.
אין ספק שהנושא נדרש לטיפול והעמקה בתהליך הרפורמה
ובטווח המיידי נדרש תהליך העברת תקציבי חירום.
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פרק ב'  :מודל הדיפלומות
להלן סיפור המעשה של נושא מודל התפוקות – שיטת תקצוב בהתאם למספר מקבלי דיפלומות
בתקציר מנהלים:
 מודל הדיפלומות מבוסס על הסכם תקציבי ומבני  27/10/2013ומתבטא בחוזר מנהל מה"ט
לתקצוב ההכשרה .שני המסמכים מצורפים בזאת.
 נתון בסיסי שנקבע ללא הסבר ובאופן חד משמעי הוא יעד דיפלום לכל מכללה באופן ישיר
 .71%לא מדובר על יעד ממוצע ארצי נוכח השונות והדיפרנציאליות בין הפריפריות
הגאוגרפיות והחברתיות .יעד זה הוא ללא ספק לא הגיוני נוכח המצב באקדמיה ששיעור
המסיימים הוא  66%כאשר בתחומים של הנדסה ומדעים מדויקים הנשירה היא בהיקפים
גבוהים של עד  60%במתמטיקה ופיסיקה .כפי שאפרט בהמשך לנתון זה השפעה קריטית
בנוסחה .להלן מחקר בנושא:
  60%מהסטודנטים במתמטיקה ובפיזיקה נושרים מהלימודים .מה הפתרון? פרופ' סיגל אלון
מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב חוקרת אי-שוויון בהשכלה גבוהה .תחום המחקר
שלה הוביל אותה לעריכת מחקרים על שיעורי הנשירה מלימודים אקדמיים והסיבות להם.
ההשוואות הבינלאומיות מציירות את ישראל כמדינה חלשה יחסית בשיעורי הנשירה שלה -
מחקר של  OECDקבע כי שיעור הסיום של תואר ראשון בישראל הוא  ,66%כלומר נשירה
ממוצעת של . http://www.themarker.com/news/1.2768179 :.34%
 להלן נוסחת חישוב הסכום המתוקצב למכללה :שיעור יעד מקבלי ההחלטות מופיע במכנה.
כלומר ככל שהיעד יעלה סכום התקצוב יקטן ולהיפך ככל שהיעד יקטן ובמקרה זה יהיה ראלי
לדוגמא יעד  60%הרי שהסכום למכללה יגדל .חשוב לציין שבכל מקרה הסכום אינו יכול
לעבור את המסגרת התקציבית.
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 שיטת אופן החישוב של שיעור המדופלמים  MDסוכמת במכנה את כל הסטודנטים
שלמדו במגמה  6שנים לאחור בהתאם לטבלה המצורפת )בעמוד הבא( .כלומר בתשע"ו
שיעור המדופלמים מושפע מהסטודנטים שלמדו החל משנה"ל תש"ע עד תשע"ד
ולמעשה ההשפעה של המכללה על שיעור המדופלמים של תשע"ו יכול להתבצע רק ב6-
שנים הקודמות – שנים בהם המשאבים היו מצומצמים ,וגם בשנים תשע"ג ,תשע"ד
ותשע"ה ביצוע ההסכם לא התקיים ועדין יש חוב למכללות בהיקף של כ 50-מיליון .₪
המשמעות שכל הטענה שהוספת מועד ב' בתשע"ו יעלה את אחוז המדופלמים ב-
 10%הוא טיעון חסר בסיס המצביע על חוסר ידע והבנה של ההסכם .על פי המתווה
השפעת המבחנים של תשע"ו תבוא לידי ביטוי באחוז המדופלמים בשנים תשע"ח -
תשע"ט.
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עיוות בחישוב שיעור הדיפלומה מתבסס על כלל הסטודנטים כולל הסטודנטים שאינם
מתוקצבים :בתשע"ד שיעור המדופלמים על פי נתוני מה"ט עלה ל 45%-ממוצע ארצי מכלל
 26,289תלמידים במה"ט .מתוכם מתוקצבים רק כ 18,000-המשמעות ששיעור
המדופלמים מתוך הסטודנטים המתוקצבים הוא כ.60%-

 עיוות במועד חישוב מספר הסטודנטים :על פי ההסכם מספר הסטודנטים ביום  31/12הוא
המספר הקובע .המכללה על פי תנאי קבלה שקבע הרגולטור מחויבת במתן עקרון שוויון
הזדמנויות לסטודנטים שיש להם בגרות חלקית  3יח' במתמטיקה  3/4יח' באנגלית ו 2-יח'
שפה עברית .למכללה אין סמכות חוקית להדיח סטודנט מהלימודים לפני תום סמסטר א'
לאחר הבחינות המסכמות לפי חוק זכויות הסטודנט .מרבית הנשירה מתקיימת במהלך שנה
א' .דרישת המכללות לקביעת  30/3סמסטר ב' כמועד קובע לא התקבלה.
 אחוז מקבלי הדיפלומות ודירוגם )ע"פ סטודנטים מתוקצבים שהחלו לימודיהם בשנה"ל
תשס"ד-תשס"ו( :מתוך מצגת מה"ט  :2013אחוז מקבלי הדיפלומות הממוצע היה 41%
כאשר  42מכללות המהוות  54%מכלל המכללות אחוז מקבלי הדיפלומה היה .0-39%
)ראה טבלה בעמוד הבא(

8

אחוז מקבלי
הדיפלומות

דירוג

מספר המכללות

אחוז המכללות

039

נמו

42

54

4059

בינוני

26

33

 60ומעלה

גבוה

10

13

78

100

סה"כ

 האחוז הממוצע של מקבלי הדיפלומות הוא – .41%

 רשת בטחון :לאור זאת שהנוסחה מציבה יעד לא הגיוני של  71%המקדמים בנוסחה
מביאים בתשע"ו מכללות בעלות שיעור מדופלמים מעל  35%לעבור את רשת הביטחון.
כל המכללות ששיעור המדופלמים מתחת ל 35%-רשת הביטחון הגנה עליהן עד תשע"ה
החל מתשע"ו רשת הביטחון של  81%כולל המקדמים אינה מגינה עליהם .לדוגמא
מכללה עם שיעור מדופלמים של  30%על פי הנוסחה כולל הגדלת מקדם ההתאמה ל-
 1.1תגיע ל 81%-מהמסגרת והמקדם לא יגן עליה .נדרש מקדם התאמה )נשירה(
בתשע"ו של  1.22על מנת להגיע לרשת הביטחון .ובתשע"ז למקדם התאמה של למעלה
מ 1.3-על מנת להגיע לרשת הבטחון.

 הבהרה  :רשת הביטחון מגנה רק על  90%מהמסגרת התקציבית ואינה פוגעת
בעקרון התקצוב לפי דיפלומות – אלא מצמצמת את התמרוץ/קיצוץ ל10%-
מהמסגרת.

סיכום פרק ב'  -לאחר שעיינתם במידע לגבי נוסחת מודל
הדיפלומה המשמעות שהמודל בנוסחה הקיימת מסכן בשנתיים
הקרובות לפחות  1/3מהמכללות בארץ הנמצאות בפריפריות
חברתיות וגאוגרפיות שמרבית הסטודנטים שלהם לומדים במסלול
המשולב עם עבודה .נדרש לעצור את המחדל באמצעות המשך
רשת ביטחון מהמסגרת של אותה שנה !!!
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פרק ג' :היבטים מערכתיים ,סיכום
ומשמעויות
לאחר ניתוח והעמקת נושא התמחור והתקצוב )בפרק א'( ונושא מודל הדיפלומה )בפרק ב'( בפרק זה
אתמקד בנושאים הבאים:
 היבטים מערכתיים של ההשכלה הטכנולוגית) .רצ"ב מצגת(
 ניתוח איתנות פיננסית של הסכם המתווה) .רצ"ב קובץ (Excel
 רשת בטחון) .רצ"ב קובץ (Excel
 תקציב חירום) .רצ"ב קובץ (Excel

היבטים מערכתיים של ההשכלה הטכנולוגית
בבואנו לדון בנושא ההשכלה הטכנולוגית חשוב לבחון מספר נתונים והיבטים חשובים:
א.

פרדוקס הצמיחה הישראלי :במחקר שערך מכון מילקן )נובמבר  (2013בנושא ההשקעה
בהון האנושי והשפעתה על פריון העבודה עולה שלמרות העלייה המרשימה בשני העשורים
האחרונים בשיעור הלומדים בהשכלה הגבוהה )הכפלה( ההשפעה על פריון העבודה
הסתכם רק ב .7%-המחקר ממליץ ליצור תשתית תומכת של השכלה במקצועות ההנדסה.
כלומר ,פיתוח הון אנושי טכנולוגי מהווה מנוע צמיחה משמעותי להעלאת הפריון ויצירת
כלכלה צומחת .המדיניות התקציבית חייבת לבחון את עצמה כיצד זנחה את ההשקעה בהון
האנושי הטכנולוגית על כל רבדיו החל מההכשרה המקצועית והמשך בהשכלה הטכנולוגית
ולבצע תיקון משמעותי בהקדם.

ב.

כישורים ומיומנויות שימושיים הם היעד המרכזי לפיתוח ההון האנושי על פי תחזיות הOECD-
לעשור הקרוב.

ג.

מחקר פיזה הוא המחקר הבין לאומי המקיף ,החשוב והחדשני בעולם בנושא באיזו מידה
התלמידים 'מוכנים לחיים הבוגרים' ורכשו מיומנויות וכישורים )אוריינות( בתחומי
המתמטיקה ,הקריאה והמדעים .על פי הממצאים ישראל מדורגת במקום ה 40-מתוך 64
מדינות בתחומי המתמטיקה והמדעים .לא רק שההישגים נמוכים מהממוצע ה OECD-הרי
שגם קיימים פערים גדולים בין הישגי תלמידים דוברי עברית לדוברי ערבית וקיים פער הנובע
מרמות שונות של רקע חברתי-תרבותי-כלכלי ככל שהרקע גבוה יותר כך ההישגים גבוהים
בהתאמה.
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ד.

פרופיל הסטודנט ההנדסאי :קיימת שונות בין מרכז לפריפריה של כ 20%-באחוז
הסטודנטים בעלי תעודת בגרות מלאה .לנתון זה יחד עם נתוני מחקר פיזה לגבי הפער על
רקע סוציו-אקונומי מסבירים את אחוז המדופלמים בכלל כ 45%-ואת השונות באחוזי
המדופלמים בין מרכז לפריפריה.

ה.

איכות תכנית הלימודים של הנדסה יישומית )הנדסאי( מקבילה בתוכן וברמה ללימודים
אקדמאיים לפחות של תואר ראשון.

ו.

לתקצוב ההשכלה הטכנולוגית שנמוכה בשיעור רב אפילו מתקציב גן ילדים יש השפעה
ישירה על גובה התקצוב לשעת הוראה ובהתאם על איכות ההוראה .קיים פער עצום ובלתי
סביר בין ההשקעה הלאומית לסטודנט הנדסאי בשנה לבין הדרישות לסגל מרצים ברמה
אקדמית בתארים של מהנדס ותואר שני ותואר שלישי כל זאת בהיקף שעות גבוהה.

ז.

לסיכום נושא ההיבטים המערכתיים של ההשכלה הטכנולוגית  :קיים פרדוקס בין רמת
תכנית הלימודים ,התפקיד המרכזי של ההון האנושי הטכנולוגי והשפעתו על הפריון
והצמיחה לבין האתגר של מערכת ההשכלה הטכנולוגית להכשיר את דור העתיד של
ההון האנושי הטכנולוגי בהתבסס על תוצרי ההכשרה הנמוכים יחסית ל OECD-של
הכישורים והמיומנויות של מערכת החינוך כל זאת בהקצאת משאבים נמוכים ללא
פרופורציה לאתגר וחשיבותו למשק.
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ניתוח איתנות פיננסית של הסכם המתווה
בחינת יכולתו של תאגיד להתקיים לאורך זמן מתבססת על מידע באשר לאיתנותו גם לגבי ארגונים
ללא כוונת רווח )המכללות הטכנולוגיות( .בחינה שהיא מהותית ומתחייבת בוודאי לאור ביצוע הסכם
המתווה התקציבי מבני הרב שנתי לתחום ההשכלה הטכנולוגית.
 ההסכם נחתם ב 27/10/2013-ויושם החל משנה"ל תשע"ד .בפועל היום בעיצומה של שנת
הלימודים תשע"ו לא התבצעה בחינה של יישום ההסכם ולא נערכו גמרי חשבון של
שנה"ל תשע"ד ושנה"ל תשע"ה כאשר ההסכם ממשיך ליישם מדרגות תקצוב לפי
תפוקות חדשות )הורדת רשת הביטחון( .ההתנהלות זו היא חסרת אחריות של כל
הגורמים האחראיים על המתווה אגף התקציבים ,הממונה על התעסוקה במשרד
הכלכלה ומה"ט.
 בהתבסס על ניתוח מודל הדיפלומות שמחשב נתונים רטרואקטיבית )בגמר חשבון תשע"ו
יתחשבו בתלמידים שלמדו בין השנים תש"ע לתשע"ד( שמשמעותם יכולת שינוי שולית
בהעלאת אחוז המדופלמים – מחד ,ומאחר שיעד הדיפלום של  71%אינו ראלי להשכלה
גבוהה בכלל ולהשכלה בתחומי הטכנולוגיה והמדע – מאידך; הערכה הסבירה שהמכללות
לא יוכלו לעמוד ביעדי שהוצבו להן.
 לצורך זאת בחנתי את המתווה בשלוש סימולציות שמצביעות באופן ודאי שהמכללות לא
יוכלו לממש את המסגרות התקציביות שהוקצו להן בחוק התקציב והן עשויות להיחשף
לקיצוץ תקציבי משמעותי )ראה/י סימולציה סבירה .(2
 בכל אחת מהסימולציות ההשקעה הלאומית לסטודנט הנדסאי ב 6-שנים הקרובות היא
נמוכה על פי כל קנה מידה של תקצוב ותמחור מערכות חינוך והשכלה.
 המשמעות היא שהמכללות חשופות לסיכון כלכלי בשנתיים הקרובות תשע"ו – תשע"ז
ולכן חובה להמשיך את מנגנון רשת הביטחון בהיקף  90%אשר מגוננת על המכללות
הטכנולוגיות )סימולציה  .(3גם במתווה זה המכללות יספגו קיצוץ חסר אחריות מבלי
שנתנה למכללות הזדמנות אמת ומשאבים לצורך העלאת מספר המדופלמים.
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) ₪במיליוני(

תשע"ד

תשע"ה

תשע"ו

תשע"ז

תשע"ח

תשע"ט

מסגרת תקציב תעריף

137

151

161

168

174.5

181

תוספת המתווה

14

10

7

6.5

6.5

6.5

סה"כ מסגרת תקציב תעריף

151

161

168

174.5

181

187.5

90%

90%

81%

73%

66%

59%

15.1

16.1

31.9

47.3

62.2

76.8

רשת בטחון ב %-על פי
המתווה
היקף התקציב מעל רשת
הביטחון
סימולציה  - 1הערכה אופטימית
ש 80%-מהמכללות עומדות
ביעד הדיפלום ) (71%היקף
התקצוב שחוזר לאוצר 20%
מהתקציב מעל רשת הביטחון

3.0

סימולציה  - 2הערכה סבירה
ש 50%-מהמכללות עומדות
ביעד הדיפלום ) (71%היקף
התקצוב שחוזר לאוצר 50%
מהתקציב מעל רשת הביטחון

7.6

סימולציה  - 3רשת בטחון 90%
לכל המתווה היקף תקציב
שחוזר לאוצר בגמר חשבון
 50%מהמכללות עומדות ביעד
הדיפלום

6.9

כמות סטודנטים )תשע"ד על פי
דו"ח חופש המידע תשע"ה
ואילך הערכה לצורך החישוב(

26,289

הוצאה לאומית לסטודנט
לשנה ב100% (₪)-
מהמסגרת

3.2

8.1

6.4

16.0

7.6

28,000

8.1

28,000

9.5

23.6

8.4

28,000

12.4

31.1

8.7

28,000

15.4

38.4

9.1

28,000

5,744

5,750

6,000

6,232

6,464

6,696

הוצאה לאומית לסטודנט לשנה
ב (₪)-סימולציה 1
הוצאה לאומית לסטודנט לשנה
ב (₪)-סימולציה 2

5,629

5,635

5,772

5,894

6,020

6,148

5,457

5,463

5,430

5,388

5,353

5,325

הוצאה לאומית לסטודנט לשנה
ב (₪)-סימולציה 3

5,483

5,480

5,713

5,932

6,153

6,373
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סה"כ

50.5

249.4

49.9

124.7

48.6

רשת ביטחון
מנגנון רשת הביטחון הינו מנגנון מרכזי במתווה שתפקידו לאזן ולנהל את מודל הדיפלומות בין
השאיפה מחד להעלות את אחוז וכמות המדופלמים לבין ההתנהלות בפועל והתקדמות יישום המודל
בפועל תוך בחינת היבטים נוספים של השפעת המשאבים והתנאים לעמידה ביעד .להלן פירוט
הנתונים ונימוקים לחשיבות הארכת רשת הביטחון לשנה"ל תשע"ו – תשע"ז במתווה של השנתיים
הראשונות:
 כל ההתנהלות התקציבית מבוססת על תקציב מדינה מאושר ואין צורך להקצות לנושא רשת
הביטחון תוספת תקציבית כלשהי לחלוטין )סעיף  3בטבלה(.
 גם במודל רשת ביטחון  90%קיים עקרון התמריץ והעידוד להעלאת כמות המדופלמים.
לפיכך ,שימור רשת הביטחון אינה פוגעת בעקרון מודל התפוקות.
 מודל המתווה התבסס על מדרגות הורדת רשת הביטחון בהנחה שהמשאבים והתנאים
יאפשרו למכללות להתאקלם למודל התפוקות ולכנס למתווה העלאת המדופלמים בהתאם
ליעד של  .71%במל"ג המכללות האקדמיות קבלו מקדם ניצולת קבוע ל 10-שנים לפני
שערכו עדכון והתאמה וגם זאת לאחר מחקר מלווה צמוד) .סעיף  5בטבלה(
 לאור הסימולציה שבצעתי ומפורטת לעיל ולאור יעד דיפלום לא ראלי ונוסחת מודל דיפלום
רטרואקטיבית )כמפורט בפרק ב'( הפעלת מדרגות רשת הביטחון מסכנת את המכללות.
לפיכך ,נדרש להקפיא את המדרגה של  90%רשת ביטחון ולהאריך לפחות בשנתיים עד
עריכת הרפורמה.
 חשוב להדגיש שהארכת רשת הביטחון בהיקף  90%למעשה מצמצמת את היקף המרחב
התקציבי שמהווה תמריץ )תקציב על תנאי( לתקציב בסטאטוס בטוח .בכל מקרה אין צורך
בהקצאת התקציב שמאושר וקיים בחוק התקציב) .סעיפים  8 ,7בטבלה(.
 לסיכום ,רשת הביטחון מהווה מנגנון מאזן הכרחי למודל הדיפלומות והארכה לשנתיים
נוספות אינה פוגעת בעקרון התמריץ ואינה דורשת הקצאת תקציב כלשהו נוסף אלא
יוצרת מנגנון הגנה חלקית למכללות .המכללות למעשה יקוצצו בהיקף של עד 10%
מהמסגרת התקציבית .בעוד שבמודל הקיים המכללות יקוצצו עד  19%בתשע"ו ו27%-
בתשע"ז – היקף קיצוץ שנוכח ההשקעה הלאומית הנמוכה לסטודנט כ ₪ 5,700-לשנה
מעמידה בסיכון גבוהה את המכללות הטכנולוגיות שמהוות תאגיד ללא כוונת רווח
לתועלת הציבור !!!
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מס"ד

) ₪במיליוני(

תשע"ד

תשע"ה

תשע"ו

תשע"ז

1

מסגרת תקציב תעריף

137

151

161

168

2

תוספת המתווה
סה"כ מסגרת תקציב
תעריף

14

10

7

6.5

151

161

168

174.5

4

רשת בטחון ב %-על
פי המתווה

90%

90%

81%

73%

5

היקף התקציב מעל
רשת הביטחון

15.1

16.1

31.9

47.3

6

הארכת רשת בטחון
90%

90%

90%

90%

90%

7

היקף התקציב מעל
רשת הביטחון

15.1

16.1

16.8

17.5

65.5

8

פער בהיקף רשת
הביטחון

0.0

0.0

15.1

29.8

45.0

3

15

סה"כ

110.4

הסבר ומשמעות

תקציב מאושר במסגרת תקציב
המדינה ללא התניה
התקצוב מעל רשת הביטחון הוא
מרחב התמרוץ התקציבי למודל
הדיפלומה והוא כלול במסגרת
התקציבית הקיימת !
הרציונל במתווה הורדת רשת
הביטחון החל מתשע"ו מבוסס על
ההנחה השגויה שלמכללות יש את
התנאים והיכולת להעלות את אחוז
המדופלמים
לאור בחינת יישום המתווה בשנתיים
הראשונות והמסקנות :יעד דיפלום לא
ראלי ,מודל חישוב רטרואקטיבי
)בתשע"ו נבדקים הנתונים של
הסטודנטים שסיימו לימודים בתשע"ד(
שיכולת השיפור היא ארוכת טווח
ויכולה להשתפר במימד של  10שנים
במידה ויהיו תוספות משאבים ותנאים
מתאימים
גם במודל רשת בטחון  90%יש מרחב
תמרוץ גדול שלפחות 30%
מהמכללות בעיקר הפריפריאליות לא
יממשו את התקציב
צמצום מרחב רשת הביטחון מעביר
תקציב שהמדינה מתוקצב מסטאטוס
על תנאי לסטאטוס בטוח .אין בפעולה
זו שינוי בהקצאה ותקצוב.

תקציב חירום
לאור הנתונים המפורטים בפרק א' בנושא פערי התקצוב והתמחור – מחד ,ולאור ההיבטים של
מערכת ההשכלה הטכנולוגית כולל החשיבות לפיתוח הון אנושי טכנולוגי והמענה לאוכלוסיית
הסטודנטים על המאפיינים השונים – מאידך; נדרש להזרים תקציבי חירום לתקופת הביניים עד יישום
הרפורמה .חשוב להדגיש שתקציבי החירום יהוו בסיס לרפורמה התקציבית .להלן פירוט הנושאים
המחייבים מענה :
 חשוב להדגיש ולהבהיר שהדרישה לתקצוב בנושאים הבאים נובעים מרמת תקצוב נמוכה
לסטודנט שאינה מאפשרת למכללות לתת מענה לצורכי הסטודנט .מענים אשר מובנים
באופן מסודר במערכות החינוך וההשכלה הגבוהה בתקציבים ונהלים ברורים.
 נגישות להשכלה טכנולוגית )סעיף  1בטבלה( :הבחירה של סטודנטים רבים ללמוד
השכלה טכנולוגית מהווה הזדמנות לכלכלת ישראל .ולכן יש צורך להעמיד לסטודנטים את
כל התנאים להגיע להצלחה בתחום לימודי טכנולוגי – מדעי .הקצאת המשאבים לפי יעדים
בהשכלה הטכנולוגית צריכה להיות בהתאם להשכלה הגבוהה ומערכת החינוך .לפיכך,
הסיוע הלימודי הוא תנאי להשבחת הישגים ומהווה מעטפת סיוע לסטודנט שרמת הכישורים
והאוריינות במתמטיקה ומדעים אינה גבוהה .ועל אחת כמה וכמה התכנית למניעת נשירה
בשנה א' כפי שנהוג באקדמיה ובתיכונים .התוכנית ממוקדת קהל היעד ברור ומאובחן
במכללות ונדרש לתקצב את התכנית והתוצאות של צמצום הנשירה והעלאת כמות
המדופלמים יעלו בהתאמה מלאה בטווח הקצר .חשוב להדגיש שיש לנו אחריות משותפת
לאוצר ולמכללות במתן הזדמנות אמת לסטודנט להצליח באמצעות משאבים .ההשקעה הזו
תתבטא ברווח של המדינה באזרח עובד שתורם לפריון ומפרנס בכבוד את משפחתו.
 גרעון תפעולי :בשנים האחרונות המכללות נחושות להעלות את אחוז המדופלמים תוך
השקעה של מירב המשאבים הקיימים על מנת לסייע לסטודנטים בתגבור לימודי ,השקעה
בסגל המרצים תוך עדכון רמת השכר כל זאת במסגרת התקציב המצומצמת .בתשע"ג )20
מליון( ותשע"ד ) 10מליון( קיבלו המכללות בכלל והמכללות באזור עדיפות לאומית תקציבי
חירום חד פעמיים שעזרו למכללות להתמודד עם האתגר .בתשע"ה המכללות פעלו בהתאם
לתקציב המתווה – תקציב נמוך שלא כיסה את ההוצאות בפועל של המכללות .לפיכך
לשנה"ל תשע"ה נידרש תקציב חירום לכיסוי גרעון תפעולי .גרעון זה מהווה נטל וגיבנת
כלכלית על המכללות בניהול שנה"ל תשע"ו – גרעון שיבוא לידי ביטוי בדו"חות הכספיים של
 2015ויפגע באיתנות הפיננסית של המכללות שמהווה בסיס לקבלת הכרה ופתיחת מגמות.
לאור זאת התקציב נדרש בדחיפות לפני . 31/12/2015
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 השלמת תקצוב לסטודנטים לא מתוקצבים :לא ניתן לדחות את הגדלת המסגרות
התקציביות של המכללות למכסות בהתאם לכמות הסטודנטים שלומדים .זהו אינטרס בראש
ובראשונה של המדינה לעודד לימודי השכלה טכנולוגית וכאשר היעד במערכת החינוך להגיע
מ 37%-חינוך טכנולוגי מדעי בתיכון ל 50%-הרי שמערכת ההשכלה הטכנולוגית העל
תיכונית יכולה לתת למדינה להתקדם ליעד במקום שמערכת החינוך לא הצליחה.
 סגל מרצים :מהווה את יסוד ההשכלה בכלל וההשכלה הטכנולוגית בפרט .מתן שכר הוגן
באמצעות הסכמי שכר והשקעה בחידוש ופיתוח סגל המרצים ושיפור יחס סגל  -סטודנט
מהווה את אחד מאבני היסוד בתקציב המל"ג .נוכח התמחור והתקצוב הנמוך אנו עדים
לתהליך של נטישה של סגל מרצים איכותי )מהנדסים ,ובעלי תואר שני ושלישי( את
ההשכלה הטכנולוגית נוכח רמת שכר ממוצעת של פחות מ 100-ש"ח לשעה בפועל .מתן
תקציב למכללות לעדכון רמת השכר לסגל המרצים ל 60%-מרמת השכר הנמוכה למורה מן
החוץ במכללה אקדמית על מנת לעצור את גל העזיבה של מרצים וחידוש קליטת מרצים
איכותיים הינה פעולת חירום ! השקעה בסגל המרצים בשנתיים מרמה ברוטו של ₪ 100
לשעה לרמה של  ₪ 150בשעה בתוספת תנאים סוציאליים הינה השקעה שלא ניתן לדחותה
לאור היציאה לפנסיה של מורים ותיקים והעדפה של מרצים מקצועיים ללמד רק באקדמיה או
בתיכון ,והבחירה של מהנדסים לא להצטרף במקביל לעבודה בתעשייה לשורות סגל
המרצים.
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מס"ד

הנושא

היק התקצוב במיליו


1

נגישות להשכלה טכנולוגית
לאוכלוסיות מפריפריה
חברתית גאוגרפית
וסטודנטי $לקויי למידה
באמצעות מת& סיוע לימודי
להשבחת הישגי ,$מעטפת
סיוע ותוכניות מניעת נשירה
בשנה א'.

50

2

סגירת גרעו תפעולי של
שנה"ל תשע"ה

25

3

השלמת התקצוב לסטודנטי$
לא מתוקצבי $והגדלת היק-
הסטודנטי $הלומדי$
השכלה טכנולוגית לצור
הרחבת ההו& האנושי
הטכנולוגי והעלאת הפריו&.

50

4

סגל המרצי מהווה את יסוד
ההשכלה בכלל וההשכלה
הטכנולוגית בפרט .מת& שכר
הוג& באמצעות הסכמי שכר
והשקעה בחידוש ופיתוח סגל
המרצי $ושיפור יחס סגל 
סטודנט מהווה את אחד
מאבני היסוד בתקציב
המל"ג .נוכח התמחור
והתקצוב הנמו אנו עדי$
לתהלי של נטישה של סגל
מרצי $איכותי )מהנדסי,$
ובעלי תואר שני ושלישי( את
ההשכלה הטכנולוגית נוכח
רמת שכר ממוצעת של פחות
מ 100ש"ח לשעה בפועל .מת&
תקציב למכללות לעדכו& רמת
השכר לסגל המרצי $ל60%
מרמת השכר הנמוכה למורה
מ& החו 0במכללה אקדמית על
מנת לעצור את גל העזיבה של
מרצי $וחידוש קליטת
מרצי $איכותיי $הינה פעולת
חירו! $

75

5

סה"כ לשנתיי תשע"ו
) (2015/6תשע"ז )(2016/7

200

הסבר
השקעה ב 7,000סטודנטי$
בעלי רקע של לקויות למידה
ובגרות חלקית באמצעות
סיוע לימודי של  10שעות
שבועיות בלמידה בקבוצות
קטנות )עד  15תלמידי ($של
 350קבוצות למידה 
מדיניות דומה לנהוג במל"ג.
נוכח התקצוב והתמחור
הנמו שכולל רק 70%
מהסטודנטי $מחד ,לעומת
השקעת המכללות בתוספת
שעות לימוד ,תגבור לימודי
ומניעת זליגה של סגל
המרצי $באמצעות עדכוני
שכר  מאיד ,נקלעו
המכללות לגרעו& בהיק -של
כ . 1,000לסטודנט בשנה.
רק כ (70%) 18,000מתו
 28,000סטודנטי$
מתוקצבי $מצב שלא
מאפשר למכללות למלא את
אחריות& הלאומית לפיתוח
הו& אנושי טכנולוגי תו
הרחבת היק -האוכלוסיה
שרוכשת השכלה ,הכשרה
וחינו טכנולוגי בדגש על
הזכות הבסיסית למת&
הזדמנות אמיתית
לסטודנטי $לצור הבטחת
עתיד $לפרנסה והשתכרות
ראויי.$

מערכת ההשכלה
הטכנולוגית כוללת למעלה
ממיליו& שעות הוראה
עיוניות והתנסותיות
)מעבדות( בשנת לימודי.$
 . 260ברוטו הינה דרגת
השכר הנמוכה למורה מ&
החו 0באקדמיה ,היעד
הראשוני להגיע לרמת שכר
ממוצעת של  . 150ברוטו
לשעת הוראה ) 60%מהדרגה
הנמוכה באקדמיה( למרצה
בהשכלה הטכנולוגית בעל
תואר מהנדס ,תואר שני
ותואר שלישי.
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משמעות
מדיניות שתביא לצמצו$
הנשירה ולהעלאת כמות
הזכאי $לדיפלומה בטווח
המיידי.
המכללות אינ& יכולות לשאת
את מודל התפוקות ללא
הקצאת משאבי .$בתשע"ה
המכללות נקטו במדיניות
להעלאת כמות ואיכות
המדופלמי $בהיק -מעבר
למשאבי .$פעילות שאי&
המכללות יכולות לשאת
יותר נוכח הפגיעה באיתנות
הפיננסית.
יעד לאומי להגדלת היק-
התלמידי $הרוכשי$
מיומנות טכנולוגית מ37%
ל .50%למכללות
הטכנולוגיות תפקיד
משמעותי בקרב בוגרי
מערכת החינו .יעד זה אינו
מישני ליעד להנגשת
ההשכלה הגבוהה והגדלת
מספר הסטודנטי$
האקדמאי $שנתמ
בתקציבי $למרות שאינו
תור $להגדלת הפריו&.
בשני $האחרונות החל גל
עזיבה של מרצי $איכותיי$
בעלי השכלה של מהנדסי,$
תואר שני ותואר שלישי
לאור רמת השכר הנמוכה כ
 . 100לשעה בפועל.
התאמת רמת השכר יש לה
השפעה מהותית על איכות
סגל ההוראה והעלאת אחוז
המדופלמי .$רמת התמחור
והתקצוב מבוססת על
מרכיב עלות שעת הוראה
והמשמעות של רמת תקצוב
של כמחצית מהוצאה לילד
בג& ילדי $שהתקצוב לשעת
הוראה אינו תוא $את רמת
המרצה וההשכלה הנדרשי.$
חייבי $לבצע את ההתאמות
אחרת אנו גודעי $את הענ-
שעליו יושבת ההשכלה
הטכנולוגית.

לסיכום פרק ג' אבקש לציין שפורום מנהלי המכללות שמובילים
את ההשכלה הטכנולוגית רואה זכות להגיש את המידע והנתונים
של הטרילוגיה בשלושה פרקים כ"מגש הפריון" לכלכלת מדינת
ישראל וזאת ממקום של כנות ,ציונות ,מחויבות חברתית וערכית.
הנתונים שהובאו בפניכם הם חלק ממידע שלא קיים לצערנו בשום
מסגרת הן באגף התקציבים והן במשרד הכלכלה ומה"ט .לאור
נתונים אלה אנחנו מצפים שתנקטו באחריות מקצועית בהבאת
הנתונים כבסיס לקבלת ההחלטות בנושאים בטווח הקצר.
מתוך הערכה למקצועיות של מנכ"ל משרד האוצר יחד עם
המקצועיות יוצאת הדופן שלכם כצוות יועצים בכיר אנו צפייה
שהמדיניות אותה הצהיר ומוביל שר האוצר משה כחלון יחד עם
ח"כ אלי אללוף וח"כ יפעת ביטון-שאשא תישא תוצאות בקבלת
ההחלטות שיתקבלו בימים הקרובים – למכללות הטכנולוגיות אין
את אורך הנשימה לשאת את האחריות והאתגר של שנה"ל תשע"ו
לבד.

בעריכה וריכוז החומר – עידו חגאי
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נספחים:
פרק א' :נושא התמחור והתקצוב


חוות דעת כלכלית נייר מדיניות שמואל סלבין.



מודל תמחור שמואל סלבין.



מודל תמחור שמואל סלבין – נספחים.



גיבוש מודל תעריף המכללות בפיקוח מה"ט.



סיכום דיון מכללות טכנולוגיות משרד האוצר והתמ"ת .30/10/2012



תקצוב משווה מערכת החינוך וההשכלה בישראל.

פרק ב' :מודל הדיפלומות


חוזר מנהל מה"ט תקצוב הכשרה.



הסכם תקציבי ומבני רב שנתי לתחום ההשכלה הטכנולוגית .27/10/2013



מצגת תקצוב למכללות מה"ט .2013

פרק ג' :היבטים מערכתיים ,סיכום ומשמעויות


מצגת השכלה טכנולוגית היבטים מערכתיים.



נתוני ניתוח המתווה רשת בטחון ותקציב חירום
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