
 

 שילות של ההשכלה הגבוההמלהסדרת ה הוועדה

 לציבור הודעה

ראש הממשלה, שר האוצר ושר שמונתה ע"י ציבורית  וועדה של הקמתה על הציבור לידיעת בזאת מובא

 החינוך בנושא הסדרת המשילות של ההשכלה הגבוהה.

, ציבוריים או פרטיים וגופים ארגוניםמאקדמיה, המ לרבות, הציבור מן גורמים מזמינה הוועדה

עמודים לכל היותר( ולשלוח לכתובת  5) הכתב על דברים להעלות ,הוועדה בפני עמדה להביע המעוניינים

 .51.5.1.51 ליום עד וזאת הועדה המופיעה מטה,

 :הבאים בנושאים בעיקר עוסקת הוועדה

, (ות"ת) ולתקצוב( ולוועדה לתכנון מל"גמועצה להשכלה גבוהה )ל עיצוב מבנה ארגוני/מוסדי מוגדר .1

 אחריותהתחומי וסמכויות התפקידים, ה, חלוקת ית הניהולהיררכיתוך הסדרת המבנה המנהלתי, 

 .בתוך מבנה זה

ות"ת, לבין הגורמים הרלוונטיים בממשלה, הו הגדרת הזיקה ויחסי הגומלין בין המבנה של המל"ג .2

בד בד עם מתן לה הגבוהה ההשכשמירת האוטונומיה של מערכת  אתכך שיחסים אלה ישרתו נאמנה 

 ביטוי למדיניות הממשלה ולצרכים ויעדים לאומיים.   

 ., ושל בעלי התפקידים המרכזיים בהם וכד'מל"ג וות"תשל חברי  הרכב, כהונה, אופן בחירה ומינוי .3

 שיפור תהליכי הבקרה, השקיפות והמידע לציבור. .4

 .הגבוהה ההשכלה מערכת תקציב בנושאי אינה עוסקת הוועדה כי ובהרמ

, סגנית יו"ר המל"ג. ציבור גיי ממשלה, נציגי מל"ג וות"ת, נציגי האקדמיה ונצימשרד נציגי חברים בוועדה

 .הוועדה בראש יושבת ירון,-פרופ' חגית מסר

 www.che.org.il: שכתובתו, המועצה להשכלה גבוהה באתר מופיעים שלה המינוי וכתב הוועדה הרכב

 vmeshilut@che.org.il: אלקטרוני לדואר להעביר ניתןניירות העמדה  את

 .05.1 ירושלים,  1.04ת.ד. המועצה להשכלה גבוהה, : למשלוח דואר כתובת

 בפניה להציג פונים זמןל הוועדהניירות העמדה יובאו בפני הוועדה. במידת הצורך ולפי שקול דעתה, תוכל 

 .םעמדת את

 לנכון ומצאיש שימוש כל לעשות םרשאי והיו/או משרדי הממשלה הרלוונטיים ו/או מל"ג וות"ת י וועדהה

 גורם כל. המידע ופרסום המלצות גיבוש לצורך במידע שימוש זה ובכלל, וז פניהל במענה שיימסר במידע

 טענה כל על שמוותר וכמי, לאמור, תשובתו הגשת בעצם, מראש שהסכים כמי יחשב זו לפניה המשיב

 פונה המבקש כי שמו לא יפורסם יציין זאת על גבי פנייתו. .יוצרים זכויות לעניין טענה על לרבות זה בעניין

 משרדיהוועדה ו/או  של כלשהי מחויבות או התחייבות על זו מפנייה ללמוד איןבכפוף לאמור לעיל, 

 .המידע מוסרי כלפיהממשלה הרלוונטיים ו/או מל"ג וות"ת 

 
 

 עו"דנדב שמיר, 
 מרכז הועדה


