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  ראש פורום השכלה גבוהה

  

  שלום רב,

  גבוהה להשכלה המועצה שליד ותקצוב לתכנון בוועדת חברים מינוי בנושא פנייתכםהנדון: 
  7.8.2018מכתבכם מיום  סמך:

  פנייתכם אשר בסימוכין הועברה לטיפולי ואבקש להשיבכם כדלקמן:

היועץ המשפטי לממשלה ייתן דעתו על סוגיית המינויים בוועדת כי ביקשתם בפנייתכם  .1

ה ות"ת להישאר עד סוף חודש ספטמבר צפויבשים לב לכך ש), הות"תון ותקצוב (להלן: לתכנ

זהו גם ש, חברים) שבעה(מתוך הרכב של  פעילים בלבד םארבעה חבריבהרכב חסר של 

כי תיבחן החלטת שר ביקשתם  ,. בפרטיהקבל החלטותהמינימלי בו היא רשאית להקוורום 

 פרופ' שיין. חבר הות"ת, של  ת כהונתוהחינוך בתקופת הבחירות שלא האריך א

המועצה להשכלה גבוהה החלטת  –באשר לאי הארכת כהונתו של פרופ' שיין כחבר ות"ת  .2

בנושא "כינונה של ועדת ההקצבות לאוניברסיטאות" קובעת  7.11.1972מיום  )המל"ג(להלן: 

ישור המל"ג, וכי כי חברי הוועדה ימונו על ידי שר החינוך על דעת יו"ר ועדת ההקצבות ובא

ועל  של פרופ' שיין כהונתותקופת הכהונה בוועדה תהא שלוש שנים. לעניין ההחלטה באשר ל

, הארכת כהונתו של פרופ' שיין נבחנה על ידי שר החינוךאפשרות  ל"ג,המנמסר לנו מטעם פי ה

 נוספת.ה ת כהונט שלא למנותו לתקופישיקולים מקצועיים החל שקלולאחר ש

בשים לב לאמור, נראה כי ההחלטה שלא להאריך את תקופת כהונתו של חבר ועדה לתקופת  .3

לעיל. שלו בהחלטת המל"ג  המסורהשיקול דעתו של השר לפי הסמכות ל נתונהכהונה נוספת 

עמדתנו היא כי לא חלה חובה להאריך את תקופת הכהונה, וזאת גם אם מדובר בתקופת 

 בחירות. 

לאחר בחינת בקשת המועצה להשכלה  – בתקופת בחירותבות"ת חברים חדשים  לעניין מינוי .4

גבוהה לאשר קידום מינויים של שני חברי ות"ת, נמצא כי בנסיבות העניין אין מניעה לקדם 

בנושא "מינויים  1.1501להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' משך בהאת המינוי. זאת, 



2  

  

  2מתוך  2עמוד 
  

   9149001 מיקוד  , ירושלים49029, ת.ד. 29דין -רח' צלאח א
  

 803-99-2019-058158מספר מסמך: 

שהועברה לכלל היועצים המשפטיים של משרדי  על בסיס מכתב רוחביובתקופת בחירות" 

נוכח תקופת הבחירות הממושכת בה אנו מצויים, ניתן , ובו הובהר כי 9.7.19הממשלה ביום 

לראות מינוי בתאגיד ציבורי במהלך תקופת בחירות כנחוץ כאשר הוא נדרש לצורך הגעה 

פעילות תקינה של  להרכב של מניין חוקי לפעולה ועוד שני חברים. זאת על מנת לאפשר

 הדירקטוריון או המועצה אשר אינה תלויה בנוכחותם של כל חבריהם בכל ישיבה וישיבה.

כי המינוי נדרש על ידי המועצה להשכלה גבוהה במכתב, ולאחר שאף הובהר  בהתאם לאמור

מגבלות ת שנת הלימודים האקדמית והן בשל באופן מיוחד, הן בשל ההיערכות לפתיח

י עניינים אשר מונעות מחברי הות"ת להשתתף בישיבות בנושאים כאלה הנובעות מניגוד

ואשר מחייבות מינוי חברים נוספים לשם הגעה למניין חוקי לפעולה בכל דיון ודיון,  ואחרים

שני חברי ות"ת על מנת לאפשר הרכב של שני חברים מעבר נמצא כי אין מניעה באישור מינוי 

 .  למניין החוקי הנדרש לפעולת הות"ת

 הנחיית עוסקת בהם בחירות בתקופת הקיימים החששות את למזער הרצון נוכח, זאת לצד .5

 נציגימקרב  יהיולות"ת  שימונו החברים שניהאמורה, הוסכם כי  לממשלה המשפטי היועץ

. האוניברסיטאות ראשי ועד עם התייעצותהלכה למעשה תוך  נעשה מינויים אשר, האקדמיה

 ובהםלכלל הוראות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה,  כפופים אלה םמינוייהובהר כי כמו כן, 

 .הממשלה משרי לשר עסקית או אישית, פוליטית זיקהלא תהיה  שימונה מועמדלכלל לפיו ל

מבירור שערכנו עם המל"ג , לתפקיד פרופ' אריה אלדדמינויו של באשר לטענתכם בנוגע ל .6

 . על סדר יומההנושא אינו 

  

  

  

  ,בברכה

  

   ארנרייך רותם

  מינהלי)-ייעוץ וחקיקה (משפט ציבורי

  

  העתק:

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה

  מינהלי)-פט ציבוריגב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (מש

  מינהלי)-מר דני חורין, ממונה בכיר, ייעוץ וחקיקה (משפט ציבורי

  כספא, היועצת המשפטית למועצה להשכלה גבוהה-גב' יעל טור

  מר נדב שמיר, סגן היועצת המשפטית למועצה להשכלה גבוהה

  

  

 


