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החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס'
שהתקיימה בירושלים ביום כ' בטבת תשע"ז18.1.2017 ,
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב21.5.17 -
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר
פרופ' ישעיהו טלמון
פרופ' מונא מארון
מר ישי פרנקל
פרופ' יוסי שיין

מוזמנים חיצוניים לדיון לסעיפים:
לסעיף  :8רו"ח מיקי צור
לסעיף  :11ד"ר רבקה ודמאני

מינהל ות"ת:
מר גדי פרנק  -מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' דנה אהרון  -סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
ד"ר ליאת מעוז  -סמנכ"ל לאסטרטגיה ובינלאומיות
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל לתקצוב
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לענינים אקדמיים
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייוס  -חשבת בכירה
גב' נמרה גורן  -יועצת ליו"ר ות"ת
גב' סיגל מורדוך  -יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גב' אסתי יעקב  -מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים מסוימים:
ד"ר מרק אסרף  -מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
תקצוב אונ'
מר נתן יהב  -מרכז בכיר בתחום תקצוב
מר יותם בן-שטרית  -מ"מ ממונה תחום מאקרו ותשתיות
אונ'
רו"ח ג'ניה מיטניצקי  -סגנית חשבת
מר אמיר גת  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
גב' אתי נעים – מרכזת בכירה באגף
גב' בתיה הקלמן  -ממונה תחום רוח וחברה
האקדמי
גב' ג'סיקה סטרווייס  -מרכזת באגף
מר יאיר הראל  -ממונה תחום בקרה ,אכיפה ורישוי
האקדמי
מר רביד עומסי  -מנהל פרויקט המח"רים
מר יניב כהן-שבתאי  -ממונה תחום תקצוב מכללות
גב' אפי ציוני  -מרכזת באגף האקדמי
גב' חוה קליין  -ממונה בכירה  -תחום תכנון ומידע
גב' אפרת בלום  -אגף התקצוב
עו"ד נדב שמיר  -סגן היועצת המשפטית
גב' אפרת זהב  -מרכזת בתחום תקצוב
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
מכללות
גב' נינה אוסטרוז'קו  -מרכזת באגף
גב' קתרין תריה  -מרכזת ארסמוס , +אסטרטגיה ובינלאומיות
התקצוב
מר אריאל חנוכה  -מרכז בתחום תקצוב
מר אורנן פודם  -מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה ומכינות
מכללות
גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר  -מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב' קרן קרפ  -מ"מ מנהלת קשרי אקדמיה ישראל-אסיה ,אסטרטגיה ובינלאומיות
מר יואב טאובמן  -מרכז בכיר בתחום

*******************
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מידע
 1.1דיווח מימי מידע של ארסמוס+
 1.2דיווח מטקס הענקת תעודות הצטיינות ע"ש שוש ברלינסקי שיינפלד ז"ל למעורבות אקדמיה
וסטודנטים בקהילה
 1.3עדכון  -תהליך מינוי המל"ג ה13-
 1.4עדכון בנושאים משפטיים
 1.5דיווח על דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום הנדסת חומרים
 1.6דיווחים על החלטות הממשלה
 1.7התקדמות המתווה האקדמי לתוכנית החומש
 1.8תהליך חידוש היתרי אשראי למוסדות להשכלה גבוהה
 1.9הערה של חבר מל"ג על תוכנית מלגות אלון
אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס'  (1049) 16שהתקיימה ביום 28.9.2016
סגירת תקציב תשע"ו ועדכון תקציב תשע"ז
בקשת אוניברסיטת חיפה לאישור הגשת בקשה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון בחינוך מיוחד
וייעוץ והתפתחות האדם ותעודת הוראה בחינוך מיוחד בפלטפורמה החרדית בבני ברק
עדכון החלטת ות"ת בנושא :תהליך הבראת האוניברסיטה העברית בירושלים
אוניברסיטת בר-אילן  -בקשה למשיכת יתרת כספי היעודות במסגרת ביצוע תקציב תשע"ו
עדכון תוכנית מוקדי המחקר במסגרת התוכנית לתחליפי דלקים
מעקב ביקורת במרכז האקדמי כרמל
עדכון החלטת ות"ת בנושא למידה דיגיטלית
הארכת התוכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין ומהודו ללימודי תואר ראשון ושני בישראל
הצעה לנוהל  -ייעול תהליכי הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות ובדיקתן
הצעה להרכב ועדת היגוי של ות"ת ומל"ג למדעי הרוח ואישור התקנון
עדכון והתקדמות פרויקט הקמפוס החדש של בצלאל במרכז העיר ואישור יציאה למכרז מכירת קמפוס
הר-צופים
בקשת אוניברסיטת חיפה לתוספת שתי קומות במבנה הפקולטה למדעי החברה
אישור סוקרים להערכת מרכז המחקר הלאומי להנעה אלקטרוכימית
אישור תוכניות חדשות
16.1

בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני ) (M.Teachללא תזה

16.2

בהוראת המתמטיקה  /מדעים  /אנגלית במסלול העל-יסודי  -אישור פרסום והרשמה
בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי
הרפואה ) (B.Sc. Medבמתכונת חד-חוגית

.17

השתתפות ות"ת בהקמת מעבדה לחוקר בתחום הפיזיקה הגרעינית
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דיווחים על החלטות הממשלה

תשע"ז - 23/החלטה
בהמשך לתכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"ב:
א .לרשום את הודעת הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )להלן ות"ת( כי תפעל להשגת יעד
לאומי לגידול של  40%במספר הסטודנטים לתואר ראשון הלומדים במוסדות המתוקצבים להשכלה
גבוהה ,בדגש על האוניברסיטאות ,תוך הקפדה על רמה אקדמית גבוהה ,במקצועות הרלוונטיים להיי-טק
כפי שייקבעו על ידי ות"ת בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה במשרד
ראש הממשלה.
ב .במסגרת האמור לפנות לות"ת בבקשה לבחון את הצורך והאפשרויות:
) (1לפעול לעידוד יצירת מסלולים ייעודיים חדשים שישלבו את תחומי התכנות והמחשבים עם לימודים
מתחומים אחרים ,וכן תכניות דו-חוגיות מובנות ,המשלבות את מדעי המחשב עם מקצועות נוספים.
) (2לפעול בשיתוף המשרד לשוויון חברתי ,לבחון את הצורך והאפשרות לעידוד המוסדות להשכלה גבוהה
לפתח קורסים אקדמיים דיגיטליים שיוכרו על ידם במסגרת לימודים אקדמיים בתחומים המפורטים
בסעיף א .כמו כן ,לרשום בפניה את הודעת ות"ת והמשרד לשוויון חברתי כי פרויקט זה יתוקצב ב2-
מיליון  ₪על ידי המשרד לשוויון חברתי ו 2-מיליון  ₪על ידי ות"ת.
) (3לפעול להגדלת מספר הסטודנטים והחוקרים הבינלאומיים )הזרים( באקדמיה הישראלית ,בתחומים
הרלוונטיים להייטק כאמור.
התקיימה הצבעה
 5בעד – ההחלטה התקבלה פה אחד

.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' ) 16 (1049שהתקיימה ביום 28.9.2016
*****
פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 16 (1049מיום  28.9.2016אושר פה אחד ) 4חברים בעד(

.3

סגירת תקציב תשע"ו ועדכון תקציב תשע"ז

תשע"ז – 24/החלטה:
ביום  18.1.17דנה ות"ת בסגירת תקציב תשע"ו ובעדכון תקציב תשע"ז בהתאם למתואר במסמך  3996והיא
מחליטה כדלהלן:
 .1לאשר את סגירת תקציב תשע"ו בסך של . ₪ 10,443,804,000
 .2לאשר את עדכון המשאבים לתקציב תשע"ז כך שהתקציב הכולל לתשע"ז יעמוד על .₪ 11,021,512,000
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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בקשת אוניברסיטת חיפה לאישור הגשת בקשה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון
בחינוך מיוחד וייעוץ והתפתחות האדם ותעודת הוראה בחינוך מיוחד בפלטפורמה
החרדית בבני ברק

תשע"ז – 25/החלטה:
בהתאם למדיניות בנוגע לפלטפורמה ,מחליטה ות"ת לאמץ את המלצות ועדת ההיגוי ,ולהמליץ למל"ג לאשר
לאוניברסיטת חיפה להגיש בקשה לפתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון בחינוך מיוחד וייעוץ והתפתחות האדם
ותעודת הוראה בחינוך מיוחד בפלטפורמה החרדית בבני ברק ,מהנימוקים הבאים:
 .1תוכנית זו מעניקה תעודת הוראה של אוניברסיטת חיפה.
 .2תוכנית זו היא ייחודית בכך שהיא תוכנית מלאה להוראה )ארבע שנתית( ,ולא תוכנית השלמה כפי שמתקיים
במוסדות רבים.
 .3לאור היותה של אוניברסיטת חיפה המוסד המרכזי ובעל מספר התלמידים הגדול ביותר בפלטפורמה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

.5

עדכון החלטת ות"ת בנושא :תהליך הבראת האוניברסיטה העברית בירושלים

תשע"ז – 26/החלטה:
 .1לאור מצבה הפיננסי של האוניברסיטה העברית וכחלק מתכנית ההבראה הנדרשת באוניברסיטה ומתוך
הסתכלות על שנת הלימודים תשע"ז כחלק מתכנית הבראה ארוכת טווח ,סוכמו עקרונות בין נציגי הצדדים –
ות"ת ,משרד האוצר והאוניברסיטה העברית ,המתייחסים לאופן מימון גירעון האוניברסיטה בתשע"ז ,הכל על
מנת לאפשר גיבוש תכנית ההבראה רב שנתית בחודשים הקרובים בד בבד עם פתיחת שנה"ל תשע"ז .בהמשך
לכך ולדיון שקיימה ,מאשרת ות"ת את העקרונות כדלקמן:
 1.1גירעון אוניברסיטה בתשע"ז מוערך על ידי האוניברסיטה בסך של  225מיליון  ,₪מזה 43 ,מש"ח בגין
עלויות חד פעמיות מיוחדות שמקורן בפרישתם המוקדמת ,בשלהי תשע"ו ,של כ 150 -עובדי סגל אקדמי
ועובדי סגל מינהלי .מימון הגירעון בתשע"ז יעשה באופן הבא:
 1.1.1האוניברסיטה תוכל להגיש לאישור ות"ת תקציב ובו גירעון של עד  25מיליון .₪
 1.1.2האוניברסיטה תבצע צעדים המוכוונים לצמצום הגירעון )הקטנת הוצאות והגדלת הכנסות,
בהתאם לפירוט המופיע בנספח א( ,וכן הופחתו עלויות תשלומי הפנסיה של הסגל האקדמי
הבכיר ב 12-מלש"ח ,בהתאם להסכם הקיבוצי שצפוי להיחתם בין הנהלת האוני' לארגון
הסגל האקדמי הבכיר ,ובסך כולל של  110מיליון  ₪בהתאם למסמך זה שהוגש על ידי
האוניברסיטה .יצוין ,כי האוניברסיטה התחייבה כי לפחות  53מיליון  ₪מתוכם הם שינויים
בבסיס התקציב.
 1.1.3ות"ת תעביר לאוניברסיטה  17מיליון  ₪שהוקפאו מתקציב האוניברסיטה בתקציב תשע"ה
בעקבות פרסום דו"ח רו"ח על התנהלות האוניברסיטה העברית.
 1.1.4השתתפות המדינה התוספתית בתקציב האוניברסיטה לתשע"ז  78 -מיליון .₪
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 1.2האוניברסיטה העברית מתחייבת לשתף פעולה עם היועץ החיצוני שימונה ע"י ות"ת לצורך הגעה
לתכנית הבראה ארוכת טווח ומתחייבת לגבש את התכנית ארוכת הטווח בחודשים הקרובים בסיוע
היועץ המוסכם שמונה לעניין זה .השתתפות המדינה התוספתית בתקציב האוניברסיטה בתשע"ז
כאמור בס"ק  1.1.4היא צעד מקדים במסגרת גיבוש תכנית ההבראה כאמור .לוח הזמנים הצפוי
לסיום גיבוש תכנית ההבראה הוא פברואר  ,2017והיא תוגש לכל המאוחר עד תחילת מאי .2017
 1.3עד לחתימה על תכנית הבראה ארוכת טווח ,האוניברסיטה העברית לא תבצע פעולות שיש בהן יצירת
התחייבויות עתידיות בתקציב הרגיל או חידוש/הארכה של התחייבויות קיימות בעת החתימה על
הסכם זה ללא אישור מפורש מראש ובכתב מן הגופים המוסמכים בות"ת ,לרבות גיוס סגל מנהלי
חדש שאינו עובד במוסד )הקפאת הגיוסים( ,התקשרויות חדשות עם ספקים ,וזאת למעט קליטות
והתקשרויות שיאושרו מראש על ידי הצוות המקצועי בות"ת בהתייחס לרשימה שתגיש
האוניברסיטה במהלך השבועיים הקרובים .כמו כן ,האוניברסיטה לא תבצע כל פעילויות אקדמיות
חדשות עד להגעה להסכם ההבראה ארוך הטווח )כגון פתיחת תכנית חדשה המחייבת תקינה
אקדמית ,מכון חדש או חוגים חדשים(  -הכל כדי למנוע התחייבות עתידית מבלי שסוכם עליה
מראש עם הצוות המקצועי בות"ת .האמור לעיל יחול רק על התקשרויות מעל  100,000ש"ח .רשימה
הכוללת התקשרויות חדשות מתחת לסכום זה לפעילות השוטפת של המוסד תדווח ע"י
האוניברסיטה לות"ת אחת לחודש .סך כל ההתקשרויות הללו לא יעלה על  2מיליון ( 0.1%) ₪
מתקציב האוניברסיטה.
 1.4בעונת הקליטה של תשע"ח האוניברסיטה העברית תציע משרות חדשות במספר שלא יעלה על מספר
הפורשים מהסגל האקדמי בשנת הלימודים תשע"ז .מדיניות האוניברסיטה לטווח ארוך היא שמספר
המינויים במדעים העיוניים יישאר ברמתו הנוכחית בעוד שמספר המינויים במדעים הניסויים יגדל
ככל שתקציב הקליטה יאפשר .בהתאם לכך ,האוניברסיטה תדאג לכך שרוב המינויים בשנה
הקרובה יהיו לחוקרים ניסויים ובכפוף לחלוקה הבאה :האוניברסיטה תממש  27מהתקנים מיידית
ואת התקנים הנותרים תממש לאחר סיכום של תכנית קליטת כח אדם אקדמי לטווח ארוך
המוסכמת על היועץ המוסכם ובהתאם לה )מתוך כוונה שהדבר לא יאוחר מסוף חודש אפריל(.
 1.5האוניברסיטה העברית מתחייבת כי תכנית ההבראה לטווח הארוך תכלול בין היתר :צעדים לשינוי
מבני וארגוני באוניברסיטה באופן שיביא להתייעלות תקציבית לטווח הארוך בין היתר ייבחן מהלך
של התייעלות כגון איחוד יח' אקדמיות ומנהליות; צעדי התייעלות בעלויות השכר; מאמצים מוכחים
ומדידים להשגת יעדים לאומיים שיכללו ,לכל הפחות ,הירתמות האוניברסיטה להגדלת היצע כוח
האדם המיומן הדרוש לתעשיית ההייטק )תחומי ההנדסה ומדעי המחשב( ,הגברת הנגישות באופן
משמעותי לאוכלוסייה החרדית ,בני המיעוטים ויוצאי אתיופיה והגדלת היקף ייצוג הנשים הן
במקצועות המדעיים והן בסגל האקדמי הבכיר ומחויבות לסיוע במאמץ הלאומי לטיפול במחסור
הדיור וחיזוק שיתוף הפעולה בין האוניברסיטה לצרכי העיר ירושלים כפי שמבוטאים על ידי הרשויות
הרלוונטיות.
 1.6האוניברסיטה פתחה את שנת הלימודים ותימנע מהשבתת הלימודים בהמשך שנת הלימודים בשל
נושא מצבה הפיננסי.
 1.7ההשתתפות בהתאם לסעיף  1.1.4היא חד פעמית ומהווה צעד מקדים במסגרת גיבוש תכנית ההבראה
ארוכת הטווח תוך פתיחת שנה"ל ולא יינתן סיוע תקציבי נוסף לאוניברסיטה ,אלא במסגרת תכנית
הבראה מקיפה וארוכת טווח.
 .2מקורות המימון בסעיף זה יסוכמו בין משרד האוצר לות"ת בהמשך וכתנאי למימוש.
 .3יישום העקרונות לעיל כפופים לעמידת הצדדים בהתחייבויותיהם .משרד האוצר והאוניברסיטה העברית
יחתמו על התחייבותם בהתאם.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

YZ
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.6

אוניברסיטת בר-אילן  -בקשה למשיכת יתרת כספי היעודות במסגרת ביצוע תקציב תשע"ו

תשע"ז – 27/החלטה:
 .1בהמשך להחלטותיה הקודמות הנוגעות למצבה התקציבי של האוניברסיטה ,מבהירה ות"ת ,כי הישענותה של
אוניברסיטת בר אילן על כספים משמעותיים בעלי אופי חד-פעמי לצורך איזון תקציבה בשנים האחרונות פוגעת
ביציבותה הכספית של האוניברסיטה ובהתפתחותה האקדמית.
 .2ות"ת מבקשת לקבל בהקדם את דו"ח ביקורת רו"ח החיצוני ,על מנת לבחון את ההתנהלות התקציבית של
האוניברסיטה ,לרבות מנגנוני השליטה והבקרה על התקציב באוניברסיטה ,הלימת התקציב ליעדי
האוניברסיטה  -האקדמיים והתקציביים ,לשנים הקרובות ולאתגרים האקדמיים העומדים בפניה.
 .3ות"ת מחליטה לאשר את השימוש ביתרת כספי היעודה לפנסיה ופיצוים ,שהוקמה בסיוע ות"ת ,במסגרת ביצוע
תקציב האוניברסיטה בתשע"ו עד לסך של  7.8מיליוני  ,₪זאת בכפוף להתחייבות קונקרטית מצד הנהלת
האוניברסיטה להגשת תכנית אסטרטגית להתייעלות כלכלית לצוות המקצועי בות"ת עד ליום .30.6.17
 .4בנוסף לכך ,במסגרת התכנית שתגובש ,כאמור לעיל ,מטילה ות"ת על הצוות המקצועי להסדיר גם את נושא
ההלוואה שלקחה האוניברסיטה מן היעודות לטובת הקמת בנין הננוטכנולוגיה.
*****
התקיימה הצבעה על הצעת המנכ"ל
בעד 3 -
נגד 1 -
אין נמנעים
יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה

.7

עדכון תוכנית מוקדי המחקר במסגרת התוכנית לתחליפי דלקים
סיכום :הנושא יוחזר לדיון בות"ת עם קבלת חוות דעת מנומנקת של הקרן הלאומית למדע.

.8

YZ

מעקב ביקורת במרכז האקדמי כרמל

תשע"ז – 28/החלטה:
בישיבתה ביום  18.1.2017בחנה ות"ת את דו"ח המעקב אחר תיקון הליקויים במרכז האקדמי כרמל.
בהתאם לממצאים המפורטים בדו"ח ,קיימים עדיין ליקויים מהותיים שטרם תוקנו והמעלים חשש משמעותי
בעניין התנהלותו התקינה של המוסד והבטחת עצמאותו ורמתו.
ות"ת רואה בחומרה רבה את העובדה כי למרות הזמן הרב שחלף מאז נמצאו הליקויים הם טרם תוקנו ,וכן
שבמהלך המעקב אחר תיקון הליקויים נתגלו שוב ושוב ליקויים נוספים .ות"ת סבורה כי הדבר מעלה סימני
שאלה בדבר כשירותו של המוסד להתנהל באופן עצמאי ותקין.
ככלל ות"ת ומל"ג אינן נוהגות לקיים מעקב כה צמוד ומתמשך אחר התנהלותו של מוסד להשכלה גבוהה ,שכן
מצופה ואף נדרש ממוסד כזה להתנהל באופן תקין ועצמאי במסגרת מנגנוני הניהול והבקרה הפנימיים שלו.
לפיכך ,ממליצה הוות"ת כלהלן:

נוסח
מאושר

 .1בעת הזו ,ולאור העובדה שההכרה הזמנית במוסד ניתנה לו עד לחודש ספטמבר  ,2017מוצע להמשיך לעקוב עד
למועד זה אחר התנהלות המוסד ,ובכלל זה לדרוש ממנו לבצע את הפעולות הבאות:
א .לתקן את כל הליקויים באופן מלא ולשביעות רצונה המלא של ות"ת.
ב .למנות מנכ"ל ושדרה ניהולית בסיסית ,כנדרש בכל מוסד אקדמי ,בתוך פרק זמן סביר.
ג .דירקטוריון המוסד וועדת הביקורת יקיימו דיון דחוף בדוח המבקר ובהחלטת ות"ת ויציגו בפני ות"ת את
התייחסותם בתוך חודש ימים .במסגרת זו תתבקש מחברי הדירקטוריון הצהרה חתומה על כך שהם
מתחייבים לפעול לאלתר לתיקון כל הליקויים הקיימים בהתנהלות המוסד ועל כך שהם מודעים
לאחריותם האישית במסגרת אחריות נושא משרה בתאגיד.
 .2בנוסף הצוות המנהלי של ות"ת-מל"ג מתבקש:
א .להעביר את דוח הביקורת לרשות התאגידים ו/או לרשות המיסים לפי העניין ולבקש את מעורבותם
ובדיקתם במסגרת תחומי אחריותם.
ב .להמשיך ולעקוב מקרוב אחר התנהלות המוסד בסיוע רואה החשבון החיצוני לוודא תיקון מלא של כל
הליקויים בטווח הקצר ולעקוב אחר יישום החלטות ות"ת ומל"ג הרלוונטיות לאורך זמן.
 .3באשר להארכת ההסמכה של המוסד להעניק תואר ראשון ) (.LL.Bבמשפטים ,ובהמשך להחלטת המל"ג מיום
 19.7.2016אשר האריכה את ההסמכה עד לחודש ינואר  2017ללא רישום סטודנטים חדשים ,נקבע בין יתר כי
על המוסד לעמוד בהנחיות ות"ת לאור דו"ח הביקורת ובפרט בנושא הבטחת עצמאותו האקדמית והמינהלית
ומניעת חשש לניגודי עניינים .נוכח האמור לעיל ,תנאי זה טרם התקיים ועל כן לעת הזו ,אין מניעה בשלב זה
להארכת ההסמכה )בתקופה בה יש למוסד הכרה( אך זאת בכפוף לאי רישום סטודנטים חדשים בתכנית,
כאמור בהחלטת המל"ג מיום .19.7.2016
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.9

עדכון החלטת ות"ת בנושא למידה דיגיטלית

תשע"ז – 29/החלטה:
בהמשך לקול הקורא השני של מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית ,העוסק בפיתוח )באמצעות הפקה/הסבה והעלאה(
של קורסים אקדמיים בעברית או בערבית לפלטפורמה הלאומית.
ובהמשך לבקשת משרד החינוך לתמוך במכללות האקדמיות להוראה ו/או להעביר מימון לבי"ס לחינוך במוסדות
להשכלה גבוהה ,המתוקצבים ע"י ות"ת ,שזכו בהפקה/הסבה והעלאת קורסים אקדמיים מקוונים לפלטפורמה
הלאומית ,קמפוס ,והמיועדים לסטודנטים להוראה ,ולעובדי הוראה במערכת החינוך ומחוצה לה.

YZ
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YZ

בהתאם להחלטת הממשלה מספר  " :666על הממשלה והמוסדות הלאומיים להימנע מלהקציב הקצבות למוסד
להשכלה גבוהה שלא בהמלצת ות"ת" ,מחליטה ות"ת כדלקמן:
.1

.2
.3
.4

ות"ת מחליטה לאשר שיתוף פעולה עם משרד החינוך בקול הקורא השני למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה
להעלאת -MOOCים )קורסים אקדמיים מקוונים( לפלטפורמה הלאומית קמפוס ,שיתבטא בתקצובו של
משרד החינוך את הקורסים הזוכים מקטגוריית קורסי הוראה.
ות"ת מאשרת הוספת נספח תקציבי של משרד החינוך לקול הקורא )מצ"ב נספח א'(
מוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת יקבלו את התקצוב מות"ת )בתנאי שמשרד החינוך יעביר לות"ת את
המימון הדרוש( תקצוב המוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך יתוקצבו על ידי משרד החינוך.
הצוות המקצועי בות"ת יפעל להשגת הסכם בין ות"ת ומשרד החינוך לפיו עם בחירת הזוכים בקול הקורא
הנ"ל ,משרד החינוך יעביר לות"ת תקציב בגובה המימון המלא להפקת קורסי ההוראה שנבחרו במוסדות
המתוקצבים ע"י ות"ת ,וזו תעביר אותו למוסד לפי כללי התקצוב של הקול הקורא .אם ההוצאות בפועל
יפחתו מהמימון המלא ו\או קורס מסוים לא יעלה לאתר קמפוס מסיבה זו או אחרת ,יוחזר סכום בגובה
המתאים מות"ת למשרד החינוך.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.10

הארכת התוכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין ומהודו ללימודי תואר ראשון ושני בישראל

תשע"ז – 30/החלטה:
.1

בהמשך לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו אישרה ות"ת בתאריך  21.12.2011את התכנית לעידוד
קליטת סטודנטים מצטיינים מסין ללימודי תואר ראשון ושני בישראל .במסגרת התכנית הופצו שלושה קולות
קוראים ,ונבחרו שש תכניות קיימות לתואר ראשון ושני וכן תכנית אחת חדשה לתואר ראשון ,כאשר
השתתפות ות"ת ניתנה לכל תכנית לשלושה מחזורים.

.2

ב 25.5.2016-אישרה ות"ת את הארכת המימון למחזור נוסף בשנת תשע"ז ,לשלוש התכניות שהחלו לפעול
בשנה"ל תשע"ד ,וזאת על מנת לאפשר לתכניות אלו המשכיות לטובת התבססותן אל מול קהל היעד ,ועד
שות"ת תקבל החלטות בדבר המשך התכנית לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו במסגרת התכנית
הרב-שנתית החדשה.

.3

במסגרת התכנית הרב-שנתית החדשה קבעו מל"ג וות"ת יעד אסטרטגי לקידום נושא הסטודנטים
הבינלאומיים באקדמיה הישראלית .כמו כן ,בשנה האחרונה אישרו ות"ת ומל"ג בישיבותיהן מימים 22.6.16
ו 19.7.16-בהתאמה ,מסמך עקרונות מדיניות בנוגע לסטודנטים בינלאומיים ,ובו נקבע בין היתר כי סין והודו
יישארו יעדים מרכזיים לגיוס סטודנטים לתואר ראשון ושני ללא תיזה .עם זאת ,מל"ג וות"ת טרם גיבשו את
דרך מימוש המדיניות ,ובפרט את מדיניות התקצוב והתמיכה בנושא במוסדות.

.4

לאור הנאמר לעיל ,ומתוך הרצון לאפשר המשכיות ויציבות בתכניות הנ"ל לטובת התבססותן אל מול קהל
היעד ,ועד שות"ת תדון ותקבל החלטות בדבר התקצוב לקידום בינלאומיות בתכנית הרב-שנתית ,מחליטה
ות"ת להאריך את המימון עבור שש התכניות הפועלות בתשע"ז למחזור אחד נוסף שיחל בשנה"ל תשע"ח.

.5

במסגרת הארכת המימון יעמדו מספרי המלגות המוקצות לתואר ראשון על  10מלגות בשנה לתכנית ,ולתואר
שני על  8מלגות בשנה לתכנית ,באותם התנאים שנקבעו למלגות.

נוסח
מאושר
.6

סך התקציב לטובת הארכת התכניות האמורות יסתכם בכ 8-מיליוני  ₪בפריסה על פני  4שנים )תשע"ח-
תשפ"א( .המקורות יילקחו מתקציב התכנית הרב-שנתית לתחום הבינלאומיות.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

הצעה לנוהל  -ייעול תהליכי הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות ובדיקתן

.11

סיכום:
ות"ת רושמה לפניה ומביעה את שביעות רצונה ותמיכתה המלאה בהצעה לייעול תהליך הגשת בקשות
לפתיחת תוכניות לימודים חדשות.

הצעה להרכב ועדת היגוי של ות"ת ומל"ג למדעי הרוח ואישור התקנון
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תשע"ז – 31/החלטה:
ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת ההיגוי של ות"ת ומל"ג למדעי הרוח ואת תקנון עבודתה כמפורט במסמך
מס'  4004שהוצג בפניה בישיבתה ביום  .18.1.17כדלקמן:
א .הרכב הוועדה
פרופ' יוסי שיין -חבר ות"ת ,מדע המדינה ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר הועדה
פרופ' אביבה חלמיש -חברת מל"ג ,היסטוריה של ע"י וא"י ,האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יואב אריאל -פילוסופיה ולימודי אסיה ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אשר רגן -לימודי המזרח הקדום ,מנהל תחום מצויינות אקדמית ,קרן יד הנדיב
פרופ' שי לביא -אתיקה ,ראש מכון ון ליר בירושלים
פרופ' שולמית אלמוג -ספרות ומשפט ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר נסים אוטמזגין -נציג האקדמיה הישראלית הצעירה )חבר הוועדה לקידום מדעי הרוח באקדמיה
הצעירה( ,לימודי אסיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מרק אסרף -מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית ,מל"ג  -מרכז הוועדה

ב .פעילות ועדת ההיגוי למדעי הרוח
•

הוועדה תגבש סדרה של המלצות קונקרטיות לקידומם של מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה באופן
מערכתי במהלך החומש הקרוב  -היקפי הפעילות ,לרבות סדרי העדיפויות ואופני היישום שלהם -
ותגיש אותן לאישור ות"ת ומל"ג.

•

הוועדה תהא אחראית על תיאום בין היוזמות הות"תיות והמל"גיות וכן בין הגורמים השונים העוסקים
בקידום מדעי הרוח על היבטיהם השונים בארץ.

•

הוועדה תסייע בקידומו ופיתוחו של התחום אל מול העולם המשתנה וההתקדמות הטכנולוגית.
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•

במסגרת עבודתה ,תפעל הוועדה מול ממשקים רחבים כגון המוסדות להשכלה גבוהה ,מוסדות להשכלה
גבוהה בחו"ל ,מערכת החינוך ,מוסדות תרבות וארגונים אחרים העוסקים בקידום מדעי הרוח.

•

ככלל ,תפעל הוועדה לגיבוש תכנית למדיניות אחידה ותגיש המלצות על דרכי פעולה לות"ת ומל"ג
לקידום מדעי הרוח.

•

הוועדה תעקוב אחר יישום החלטות ות"ת ומל"ג בענין זה.

ג .במהלך עבודתה תתייעץ ותסתייע הוועדה במומחים בתחום ,בארץ ובעולם ,למשל ב:
פרופ' פיטר ברקוביץ ,מדע המדינה ומשפט חוקתי ,אוניברסיטת סטנפורד
פרופ' ג'וזף יופה ,הוגה דעות וסופר ,עורך העיתון "די צייט" ,גרמניה
פרופ' אסטריד פון בוסקיסט ,תיאוריה פוליטית ,Sciences Po Paris ,צרפת
ד"ר מיכה גודמן ,תנ"ך ,ראש מדרשת עין פרת
פרופ' אלישבע באומגרטן ,היסטוריה של עם ישראל ,האקדמיה הצעירה
ד"ר יואב פרומר ,היסטוריה של ארה"ב
רייצ'ל פרידמן ,פילוסופיה פוליטית ,אוניברסיטת הארוורד
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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עדכון והתקדמות פרויקט הקמפוס החדש של בצלאל במרכז העיר ואישור יציאה למכרז
מכירת קמפוס הר-צופים

תשע"ז – 32/החלטה:
א .ות"ת רושמת בפניה את עקרונות המכרז והסכם המכר ,כפי שהוצגו בפניה ע"י בצלאל בכל הנוגע למכירת
הקמפוס של בצלאל בהר הצופים ,וכי תנאי מתלה לכניסתו של הסכם המכר לתוקף ,ולמכירת הנכס
בפועל לידי רוכש פוטנציאלי אשר יזכה במכרז ,היא קבלת אישור ות"ת להסכם המכר .טיוטת המכרז
וטיוטת הסכם המכר מצורפים להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
ב .יודגש כי ,כתנאי לקבלת אישור ות"ת להסכם המכר ,על הנהלת בצלאל להמציא לות"ת תכנית מפורטת
הכוללת הסבר כיצד המוסד ישמור על פעילות אקדמית תקינה ,אם פרוייקט בניית הקמפוס החדש
יתעכב מעבר לפרק הזמן המותר עפ"י ההסכם ,ויגיע הזמן לפנות את הקמפוס הנמכר .אישור ות"ת
להסכם המכר ינתן גם בהתחשב ,בין היתר ,בתכנית שתוגש לעניין זה לפחות חודשיים מראש לפני דיון
ות"ת בנושא.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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טיוטת הסכם המכר:

נספח א
הסכם זה מהווה נוסח בלבד ולא יחייב את המוכרת עד אם תתקבל החלטה על ידי המוכרת להתקשר
בהסכם זה עם הקונה ,וההסכם יחתם כדין על ידי המוכרת

הסכם
שנערך ונחתם ב________ ביום __ בחודש ___ שנת 2017
בצלאל – אקדמיה לאומנות ועצוב ירושלים ,ע"ר מספר 580044345
שכתובתה לצרכי הסכם זה:
______________________
מצד אחד;
____________ חברה מספר /ת.ז_______________.
שכתובתה לצרכי הסכם זה:
______________________
מצד שני;

בין:

)להלן " -המוכרת"(
לבין:

)ביחד ולחוד להלן " -הקונה"(

הואיל

והמוכרת היא בעלת הזכויות כהגדרתן להלן;

והואיל

וברצון הקונה לרכוש מהמוכרת את הזכויות ,והמוכרת מוכנה למכור לקונה את הזכויות,
כמפורט בהסכם זה להלן;

לכן

ובתמורה להתחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים בהסכם זה ,הוסכם והותנה ביניהם
כלהלן ;

מבוא ,נספחים ופרשנות
המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
כותרות הסעיפים מובאות לצרכי נוחיות המעיין בלבד ולא תהיה להם משמעות כלשהי לצרכי
פרשנות ההסכם.

הגדרות
בהסכם זה יהיה למלים והביטויים המפורטים להלן ,הפירוש המופיע לצדם אלא אם הקשר
הדברים מחייב אחרת:
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"המקרקעין"
"האוניברסיטה"

המקרקעין הידועים כקמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים,
המהווים הידועים כחלקה  33בגוש  30529בירושלים ,כולה או חלקה.
האוניברסיטה העברית בירושלים.

"חוזה החכירה"

חוזה החכירה בין האוניברסיטה לבין רשות מקרקעי ישראל מיום
 , 9.6.1 996אשר הנספחים לו מצורפים כנספח א' להסכם זה.
חוזה מיום  9.9.1982בין בצלאל לבין האוניברסיטה והמועצה
להשכלה גבוהה המצורף כ נספח ב' להסכם זה.

"הזכויות" או
"הממכר"

מלוא זכויות וחובות המוכרת על פי חוזה בצלאל ,ולמעט זכויות
והתחייבויות המוכרת על פי סעיפים  14ו –  16לחוזה בצלאל.

"המבנים"

המבנים הבנויים על חלק המקרקעין הכלול בממכר.

רמ"י

רשות מקרקעי ישראל

"הנאמן"

יגאל ארנון ושות' חברה לנאמנות בע"מ.

"המדד"

מדד המחירים הכללי לצרכן )כולל פירות וירקות( המתפרסם על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,או כל מדד שיבוא במקומו.

"המדד הבסיסי"

מדד חודש דצמבר  2016הידוע ביום . 15.1.2017

"חוזה בצלאל"

הצהרות המוכרת
המוכרת מצהירה ומאשרת כלהלן:
היא בעלת מלוא הזכויות ובעלת החזקה הבל עדית בשטחי ממכר.
הזכויות נקיות מכל חוב ,עיקול ,שעבוד ,משכון ,משכנתא וזכות צד שלישי אחרת כלשהי.
התקבלו אצלה כל ההחלטות הדרושות לחתימת הסכם זה על ידי המוכרת.
הצהרות הקונה
הקונה מצהירה ומאשרת כדלקמן:
ניתנה לה הזדמנות לבדוק ובפועל בדקה ,בעיני קונה ,בעצמה ובאמצעות מומחים מטעמה ,בין
היתר את הדברים הבאים:
את המקרקעין וסביבתם ,שטחם וגבולותיהם ,את דרכי הגישה אליהם ,ואת המבנה הטופוגרפי של
המקרקעין.
את מצבם הפיזי של המבנים ואת מערכותיהם וכל דבר הקשור בהם .מבלי לגרוע מן האמור לעיל
הקונה מאשרת כי בקביעת התמו רה הובאו בחשבון גם מצבם של המבנים ושל מערכותיהם .בדיקת
התאמת המבנים להיתרי הבניה כפי שהוכנה על ידי משרד ניר קוץ אדריכלים בע"מ ,לבקשת
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המוכרת ,ואשר הוצגה לקונה ,מצורפת ל ה סכם זה כנספח ג' .
את תכניות בניין עיר החלות על המקרקעין ובפרט לגבי חלק המקרקעין הכלול במ מכר ,את
הזכויות הקבועות בהם .את התוכניות המתוכננות לגבי המקרקעין ,ואת אפשרויות ומגבלות הבניה
במקרקעין על פי התוכניות כאמור ,לרבות אצל מוסדות התכנון.
את מצב רישום המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין.
כל דבר אחר שמצאה לנכון לברר כדי לוודא שהממכר מתאים למטרותיה.
לאחר שהשלימה את כל הבדיקות הנזכרות לעיל ,היא רוכשת את הזכויות בממכר במצבן כפי
שהוא )  ( AS-ISוהיא מוותרת על כל טענה של טעות ,ברירה מחמת מום ,או כל טענת ברירה או אי
התאמה כלשהי.
ידוע לה שעל פי חוזה בצלאל השימוש המותר בשטחי הממכר הוא למטרת מוסד להשכלה גבוהה
או שימוש דומה אשר יאושר מראש על ידי האוניברסיטה ,ככל שיאושר ,אשר יתאם את המצב
התכנוני של המקרקעין ואת חוזה החכירה ,והיא מתחייבת כי השימוש שיעשה בממכר יהיה כאמור
לעיל  -למטרת מוסד להשכלה גבוהה או שימוש דומה אשר יאושר מראש על ידי האוניברסיטה,
ככל שיאושר ,ואשר יתאם את המצב התכנוני של המקרקעין ואת חוזה החכירה.
ידוע לה שזכויות המוכרת בממכר אינן רשומות בספרי רמ"י או אצל כל רשות אחרת ,כי המוכרת
פועלת מול רמ"י והאוניברסיטה כדי לנסות לבצע רישום כאמור ,ומבלי שהדבר יהווה התחייבות
כלשהי מצד המוכרת לענין זה ,וכי לא ידוע מ תי יתאפשר רישום הזכויות לגבי הממכר.
ידוע לה שרכישת הזכויות על ידה מותנית ,בין היתר ,בקבלת הסכמת האוניברסיטה ,וכי המוכרת
אינה יכולה להתחייב כי הסכמה כאמור תינתן .עותק מסיכום דברים בין האוניברסיטה לבין
המוכרת בקשר עם רישום הזכויות בממכר והעברת זכויות בממכר מ צורף להסכם זה כנספח ד' .
ידוע לה שיתכן שרכישת הזכויות על ידה תותנה גם בקבלת אישור רשות מקרקעי ישראל.
ידוע לה שכיום לא ניתן לרשום שעבודים על זכויות המוכרת בלשכת רישום המקרקעין ,כי לא ידוע
אם ניתן יהיה לרשום שעבוד בספרי רשות מקרקעי ישראל ,וכי המוכרת פועלת מו ל רמ"י
והאוניברסיטה כדי לנסות לאפשר רישום כאמור ,ומבלי שהדבר יהווה התחייבות כלשהי מצד
המוכרת לענין זה.
בקביעת התמורה כהגדרתה להלן הובאה בחשבון העובדה כי הממכר ימסר לקונה בדחיה ,כמפורט
בהמשך הסכם זה להלן.
בידיה האמצעים לשלם את מלוא התמורה ולקיים את כל י תר התחייבויותיה על פי הסכם זה.
התקבלו אצלה ההחלטות הדרושות לחתימת הסכם זה ולרכישת הזכויות על ידה.
העסקה
בכפוף לקיום התנאים המתלים כהגדרתם להלן ,ובכפוף לקיום התחייבויות הצדדים ,ימכר הממכר
לקונה.
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בתמורה לממכר מתחייבת הקונה לשלם למוכרת את התמורה כאמור בסעיף  0להלן ,ולמלא אחר
כל יתר התחייבויותיה בהסכם זה במלואן ובמועדן.
התנאים המתלים
ביצוע העסקה על פי הסכם זה מותנית בקיומם של כל התנאים כלהלן )להלן" :התנאים המתלים"(:
קבלת אישור האוניברסיטה כי אינה מתנגדת למכירת הזכויות לקונה ולהמחאת זכויות המוכרת
על פי חוזה בצלאל לקונה )למעט זכויות והתחייבויות המוכרת על פי סעיפים  14ו –  16לחוזה
בצלאל(;
קבלת אישור הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה כי אינה מתנגדת למכירת
הזכויות על ידי המוכרת לקונה ,ולפי הענין – לשעבוד זכויותיה החוזיות של המוכרת לגבי הממכר,
כאמור בהסכם זה.
קבלת אישור מאת רמ"י כי אינה מתנגדת למכירת הזכויות לקונה ולהמחאת זכויות המוכרת על פי
חוזה בצלאל לקונה ,או לחילופין  -כי יתברר שאין צורך בהסכמת רשות מקרקעי ישראל כתנאי
לתוקף מכירת הזכויות לקונה .
היה ולא יתקיימו שני התנאים המתלים המפורטים לעיל בתוך שישה חודשים ממועד חתימת
הסכם זה ,כי אז ובכפוף לאמור להלן לענין זכות המוכרת להאריך מועד ז ה יהיה הסכם זה בטל,
הערבות הבנקאית האמורה בסעיף  0להלן תושב לקונה ,ולא תהיה למי מהצדדים כל טענה ו/או
תביעה כלפי משנהו בקשר עם הסכם זה ו/או בקשר עם בטלותו וכל הקשור והנובע מכך .המוכרת
תהיה רשאית להאריך את התקופה על פי סעיף  0זה לתקופה או לתקופות נוספות של עד שישה
חודשים נוספים ,ובסך הכל  12חודשים ממועד חתימת הסכם זה ,על ידי מסירת הודעה בכתב על
כך לקונה ,וכל האמור לעיל לגבי בטלות ההסכם לאחר שישה חודשים יחול בהתאמה בתום המועד
המוארך כאמור.
הצדדים יש תפו פעולה כדי להביא לקיום התנאים המתלים בכל ההקדם .הקונה מתחייבת לחתום
על כל מסמך שידרש על ידי האוניברסיטה לצורך קבלת אישור האוניברסיטה ,ככל שידרש ,לרבות
ומכלי לגרוע מן האמור על מסמכים כאמור בנספח ד' הנזכר לעיל.
התמורה
תמורת הממכר תשלם הקונה למוכרת סך של ________  __________) ₪ש"ח( כולל מע"מ
)להלן" :התמורה"( .התמורה תשולם באופן כלהלן:
סכום של  45,000,000ש"ח )ארבעים וחמישה מיליון ש"ח( כולל מע"מ ,ישולם על  -ידי הקונה
למוכרת בתוך  30יום מהתקיימות התנאים המתלים )להלן" :התשלום הראשון"(.

מוסכם כי הערבות הב נקאית שהעמידה הקונה להבטחת התחייבויותיה במסגרת הגשת הצעתה
לרכישת הזכויות ,על סך של  12,000,000ש"ח )שניים עשר מיליון ש"ח( ,תמומש במועד הקבוע
בהסכם זה לביצוע התשלום הראשון ,על חשבון סכום התשלום הראשון.
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יתרת סכום התשלום הראשון ,בסך של  33,000,000ש"ח )שלושים ושלושה מיליון ש"ח( כולל
מע"מ ,תשולם על ידי הקונה מיד עם התקיימות התנאים המתלים ובכל מקרה לא יאוחר מאשר
בתוך שלושה ימי עסקים ממועד התקיימותם.
סך של  15,000,000ש"ח )חמישה עשר מיליון ש"ח( כולל מע"מ ישולם למוכרת בתוך  12חודשים
ממועד התשלום הראשון.
סך של ___ _________ ש"ח )______________ ש"ח( כולל מע"מ )להלן – "יתרת התמורה"(
ישולם למוכרת במועד המסירה כהגדרתו להלן ,כנגד מסירה החזקה בממכר לקונה כאמור בסעיף 0
להלן ומסירה לקונה של האישורים והמסמכים המפורטים להלן:
אישור עירית ירושלים מופנה לרשם המקרקעין בתוקף למועד המסירה ,המאשר כי אין חובות ארנונה
או חובות אחרים החלים על הממכר ,לרבות אישור הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בדבר העדר חובות
בהיטל השבחה בגין תכניות בניין עיר אשר חובת תשלום היטל השבחה בגינן חלה על המוכרת על פי
הוראות הסכם זה ,ובכפוף לקיום התחייבויות הקונה כאמור בסעיף  0להלן )להלן" :אישור העירייה"(;
יפוי כוח בלתי חוזר ופרוטוקול המוכרת בקשר עם חתימתו ,כאמור בסעיף  0להלן;
ככל שהקונה לא תבקש לרשום משכון לטובת בנק כאמור בסעיף  0להלן ,תהיה הקונה זכאית
לרשום לטובתה ,במועד וכנגד תשלום מלוא יתרת התמורה משכון ברשם המשכונות על זכויות
המוכרת בממכר ,על פי נוסח שטר המשכון המצורף להסכם זה כנספח ה'.

עיכוב במסירת המסמכים הפורט ים בסעיף  0לעיל או איזה מהם ,שנבע מסיבה שאינה בשליטת
המוכרת ,לא יהווה הפרה של התחייבויות המוכרת.

למרות האמור בסעיף  0לעיל ,ככל שעד למועד המסירה לא יהיה בידי המוכרת את אישור העירייה,
לא יהווה הדבר הפרה של המוכרת ,ובמקרה זה סך של ________ ש"ח מתוך יתרת התמורה
יופקד בידי הנאמן ,ויועבר למוכרת עם קבלת אישור העירייה )להלן" :הפיקדון"( .במעמד הפקדת
הפיקדון בידי הנאמן יחתמו הצדדים על כתב הוראות לנאמן בקשר עם השימוש בכספי הפיקדון
בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ו' .

התמורה וכל תשלום על חשבונה צמודים למדד באופן שאם המדד הידוע במועד ביצוע כל תשלום
יעלה לעומת המדד הבסיסי ,יעודכן בהתאם כל תשלום על חשבון התמורה .מובהר כי בשום מקרה
לא יפחת כל תשלום על חשבון התמורה מהסכומים לעיל.

סכום השווה ל  7.5%מהתמורה ללא מע"מ ישולם על ידי הקונה על חשבון התמורה ישירות
לרשויות מיסוי מקרקעין ,במועד בו חלה על הקונה חובת תשלום המקדמה על פי סעיף  15לחוק
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מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,תשכ"ג  1963 -כמקדמה על חשבון מס השבח החל על המוכרת ,ככל
שחל ,בגין העסקה מושא הסכם זה ,אלא אם כן המציאה המוכרת לקונ ה ,לא יאוחר מהמועד בו
חלה על הקונה חובת תשלום המקדמה ,אישור רשויות מיסוי מקרקעין בדבר העדר חובות במס
שבח בגין המכירה על פי הסכם זה ,או אישור על הקטנת המקדמה מהפקיד הממונה ברשויות
המס ,ובמקרה זה ישלם הקונה את סכום מקדמת המס כפי שנקבע באישור רשויות המס ,או ל א
ישלם מקדמה כלל ,לפי הענין.
כל תשלום על חשבון התמורה ישולם בהמחאה בנקאית או בהעברה בנקאית לחשבון שפרטיו
ימסרו לקונה על  -ידי המוכרת ,למעט לגבי כספי הפיקדון ,שישולם בהמחאה בנקאית או בהעברה
בנקאית לחשבון שפרטיו ימסרו לקונה על ידי הנאמן.

מיסים ותשלומים
מס רכ ישה בגין המכירה על פי הסכם זה יחול על הקונה וישולם על ידה.
מס שבח בגין המכירה על פי הסכם זה ,ככל שחל ,יחול וישולם על ידי המוכרת.
מס ערך מוסף ,ככל שחל ,כלול בסכום התמורה על פי הסכם זה.
מיסים ,אגרות ,ארנונות ,היטלים ותשלומי חובה ממשלתיים ועירוניים מכל מין וסוג שהם ,ככל
שחלים לגבי הממכר בגין התקופה עד למועד המסירה ,יחולו על המוכרת וישולמו על ידה ,וממועד
המסירה ואילך יחולו המיסים כאמור על הקונה.
למרות האמור לעיל ,היטל השבחה בגין כל תכנית בנין עיר ,בין שקיבלה תוקף לפני מועד חתימת
הסכם זה ובין לאחריו ,ובגין כל שימוש או הקלה ככל שיתבקשו על ידי הקונה ,יחול על הקונה
וישולם על ידה באופן שלא יעכב ביצוע התחייבויות המוכרת על פי הסכם זה.

מסירת חזקה
החזקה בממכר ת י מסר לקונה בתוך  60חודשים ממועד ביצוע התשלום הראשון ,כנגד תשלום מלוא
התמורה )לעיל ולהלן " -מועד המסירה"(.
על אף האמור לעיל ,המוכרת תהיה רשאית להקדים את מועד המסירה לעומת המועד לעיל ,ובלבד
שהודעה בכתב על כך ת י מסר לקונה לפחות  4חודשים קודם למועד המסירה המוקדם ,ואולם בשום
מקרה לא יהיה מועד המסירה לפני יום . 31.12.2020
מבלי לגרוע מן האמור ,המוכרת תהיה רשאית לדחות את מועד המסירה לתקופה או לתקופות
נוספות אשר לא יעלו בסך הכל על  12חודשים לאחר המועד האמור בסעיף  0לעיל ,ובלבד שהודעה
בכתב על כך נמסרה לקונה לפחות  4חודשים קודם למועד המסירה האמור בסעיף  0לעיל או 4
חודשים קודם למועד המסירה הנדחה האחרון עליו הודיעה המוכרת כאמור לעיל ,לפי העניין.
במקרה של דחיה כאמור תפחת התמורה בסכום של  250אלף שח בגין כל חודש בו נדחה מועד
המסירה לעומת המועד האמ ור בסעיף  0לעיל ,ובהתאמה לגבי חלק מחודש.
הוקדם או נדחה מועד המסירה כאמור בסעיף  0זה לעיל ,יחשב מועד המסירה המוקדם או הנדחה,
לפי הענ י ין ,כמועד המסירה לכל דבר וענין.
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החזקה בממכר ת י מסר לקונה כשהממכר פנוי מכל אדם וחפץ ,כשהמבנים ומערכותיהם במצבם
הפיזי כפי שיהיו במועד המסירה.
לקונה לא תהיה כל דרישה או טענה כלפי המוכרת בקשר עם מצב המבנים במועד המסירה ,בקשר
עם כל שינוי ככל שיעשה בהם בתקופה עד למועד המסירה ,או לגבי עבודות תחזוקה ,חידוש
והתאמה ככל שיעשו או אם לא יעשו לגבי המבנים בתקופה עד למועד המסירה ,והקונה מוותרת
בזאת מראש ובאופ ן בלתי חוזר על כל דרישה כאמור ומאשרת כי ענין זה הובא על ידה בחשבון
בכניסתה להסכם זה.
ה עברת זכויות
במעמד חתימת הסכם זה תחתום המוכרת על יפוי כוח בלתי חוזר בנוסח המצורף להסכם זה
כנספח ז' לפיו תייפה את כוחם של כל אחד מעורכי הדין ששמותיהם נקובים ביפוי הכוח לחתום על
כל מסמך שחתימתם עליו תדרש לצורך העברת הזכויות לקונה ורישום הזכויות לגבי הממכר בשם
הקונה בלשכת רישום המקרקעין ו/או בספרי רמ"י .ייפוי הכוח יופקד בידי בא כוח המוכרת )ביחד
עם פרוטוקול המוכרת בקשר עם חתימתו( ,ויועבר לבא כוח הקונה כנגד תשלום מלוא התמורה.
עם המצאה לקונה של כל המסמכים והאישורים כאמור בסעיף  0לעיל ,תצא המוכרת ידי חובתה
בקשר עם העברת הזכויות לקונה לגבי הממכר.

הלוואה מבנק
ככל שיהיה בכוונת הקונה ליטול הלוואה ממוסד בנקאי בישראל )להלן – "הבנק"( אשר תהיה
מובטחת בשעבוד לשם מימון הממכר יתרת התמורה )ולא למטרה אחרת( )להלן" :ההלוואה"(,
תסכים המוכרת לרישום משכון על זכויותיה בממכר ברשם המשכונות לטובת הבנק ,ותחתום על
טפסים מתאימים בנוס חים שיהיו מקובלים עליה ואשר לא יגדילו את התחייבויות המוכרת מעבר
להתחייבויותיה על פי הסכם זה .חתימת המוכרת על מסמכים כאמור תבוצע רק אחרי ביצוע שני
התשלומים הראשונים על חשבון התמורה במלואם ובמועדם ,ובתנאי שכספי ההלוואה יהיו בסכום
מלוא יתרת התמורה וישולמו ישי רות לידי המוכרת באמצעות המחאה בנקאית לפקודת המוכרת
ו/או הנאמן .רישום המשכון יבוצע על ידי הקונה ועל חשבונה.
יובהר כי התחייבות הקונה לשלם את מלוא התמורה אינה מותנית בקבלת ההלוואה ,וכי אי קבלת
ההלוואה לא תהווה עילה להקלה ו/או לאיחור ו/או לפטור של הקונה מקיום התחייבויותיה על פי
הסכם זה במלואן ובמועדן.

הפרות ותרופות
על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א . 1970 -
הפרה הקונה את ההסכם הפרה יסודית ,תהיה הקונה מחויבת לשלם למוכרת ,כפיצוי מוערך
ומוסכם מראש ,סכום השווה ל  10% -מהתמורה ,כשסכו ם זה צמוד למדד בתנאי הסכם זה )להלן:
״הפיצוי המוסכם״(.
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הקונה מאשרת שסכום הפיצוי המוסכם האמור הוערך על ידי הצדדים כמשקף את הנזק העלול
להגרם למוכרת במקרה של הפרת הסכם זה והוסכם על ידה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המוכרת לכל סעד אחר הקיים לה עפ״י כל דין ב גין הפרת
ההסכם ,לרבות סעד של אכיפה או של ביטול.

כללי
הקונה לא תהיה רשאית להעביר לאחר ו/או לשעבד ו/או להמחות את זכויותיה על פי הסכם זה
ו/או בקשר עם הממכר ,כולן או חלקן ,עד לאחר תשלום מלוא התמורה לידי המוכרת.
תנאי הסכם זה משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל
הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,הצעות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות בע"פ או בכתב שאינן נכללות
בהסכם זה ושנעשו ,אם בכלל ,לפני חתימתו .לא יהיה תוקף לכל שינוי של הסכם זה אלא אם כן
נעשה בכתב ובחתימת הצדדים.
ויתור או ארכה שניתנו על יד י צד למשנהו במקרה מסוים לא יהוו תקדים למקרה אחר ,לא יהא
תוקף לשום ויתור או ארכה אלא אם ניתנו בכתב.
מוסכם בזה כי בתי המשפט המוסמכים בלעדית לדון בכל ענין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו הם
בתי המשפט בירושלים ,ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר.

כתובות
הצדדים קובעים את כתובותיהם לצרכי הסכם זה כמפורט במבוא להסכם זה.
כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו על פי הסכם זה תהיה בכתב ,ותחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך
 72שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום  ,ואם נמסרה במסירה אישית במהלך יום עסקים  -ת חשב
כנמס רת במוע ד מסירת ה בפועל .

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:
____________________

____________________
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בקשת אוניברסיטת חיפה לתוספת שתי קומות במבנה הפקולטה למדעי החברה

תשע"ז – 33/החלטה:
לאחר שנבחנו כל פרטי הבקשה מחליטה ות"ת לאשר תוספת קומות מעל בניין רבין באוניברסיטת חיפה בהתאם
לאמור להלן:
 .1אישור לבניה בשטח של  2,980מ"ר ברוטו ,מתוך כך שטחי הנטו הם  1,634מ"ר.
 .2אומדן העלות הכוללת של הפרויקט הינו  40מיליון  ,₪לרבות מרכיבי בצ"מ ומע"מ .הבנייה תמומן
במלואה באמצעות תרומת פול אמיר על סך  10מיליון דולר.
 .3האוניברסיטה מצהירה כי תממן את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ 233-אלף
 ₪מתקציבה השוטף.
 .4האוניברסיטה מתחייבת לביצוע תיקון הליקויים של בטיחות אש בבניין רבין במקביל לבניית הפרויקט
מתקציבה השוטף.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

.15

אישור סוקרים להערכת מרכז המחקר הלאומי להנעה אלקטרוכימית

תשע"ז – 34/החלטה:
ות"ת מחליטה לאשר את הרכב הסוקרים הבינלאומיים בתחום הערכת מרכז המחקר הלאומי להנעה
אלטרוכימית:
Prof. Tetsuya Osaka - Director of Research Organization for Nano and Life Innovation,
Wasada University, Japan (specialization: applied electrochemistry).
Prof. Stephen J. Harris - Materials Science Division, Lawrence Berkeley Lab, Berkeley, USA
(specialization: applied physical chemistry).
Prof. Thomas Fuller - School of Chemical and biomolecular engineering, Georgia Tech, USA
(specialization: electrochemical systems for energy conversion and storage, batteries and
fuel cells).
מריה לוינסון-אור ,האגף להערכת איכות והבטחתה – תרכז את הוועדה
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

•
•
•
•
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.16

אישור תוכניות חדשות
16.1

בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני
) (M.Teachללא תזה בהוראת המתמטיקה  /מדעים  /אנגלית במסלול העל-
יסודי  -אישור פרסום והרשמה

תשע"ז – 35/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  18.01.2017דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכניות לימודים לתואר
שני ללא תזה ) (M.Teachבהוראת המתמטיקה  /מדעים /אנגלית במסלול העל-יסודי.
 .2אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה
לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.Teachבהוראת המתמטיקה  /מדעים /אנגלית במסלול העל-
יסודי.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

16.2

בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר
ראשון במדעי הרפואה ) (B.Sc. Medבמתכונת חד-חוגית
סיכום:
צפי הביקוש לתוכנית ייבדק כדי לראות אם הוא סביר .הנושא יוחזר לדיון.

.17

השתתפות ות"ת בהקמת מעבדה לחוקר בתחום הפיזיקה הגרעינית

תשע"ז – 36/החלטה:
כחלק מתכנית ות"ת לחיזוק תחום הפיזיקה הגרעינית ,באמצעות מלגות לקליטת חברי סגל חוקר מצטיין
באוניברסיטאות ,בתחום הפיזיקה הגרעינית )להלן "התכנית"( ,ובהתאם להמלצת ועדת השיפוט ,אשר בחרה את
המדען הזוכה במסגרת התכנית ,ואשר ניתנה לאור המלצת דו"ח האקדמיה הלאומית למדעים לפיה ,לאור העלויות
הגבוהות בתשתיות ,ורכישת ציוד ,יש לתת תמיכה גם לנושא של העלויות הגבוהות הכרוכות בהקמת מעבדה ,שדרוג
תשתיות ורכישת ציוד למדען החוקר שזכה ,מחליטה ות"ת לאשר השתתפות גם בהקמת מעבדה ,לשדרוג תשתיות
ולרכישת ציוד לצורך קליטת החוקר שזכה במלגת ות"ת בתכנית ,בהתאם לפירוט להלן:
 (1השתתפות ות"ת הכוללת תהווה  70%מעלות הפרוייקט בפועל )ציוד ותשתיות ללא מלגות פוסט דוקטורט(
ולא יותר מ  2.6מיליון ) ₪אשר יתוקצבו מתוך יתרה קיימת בסך  3.7מיליון  ₪בסעיפי שדרוג תשתיות(.
 (2התקציב יעמוד לניצול ע"י האוניברסיטה לתקופה של  3שנים )עד סוף תשע"ט(.
 (3האוניברסיטה תשלים ממקורותיה את הסכום הנדרש לקליטת המדען.
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 (4המוסד יגיש בקשה לאישור התכניות וההשתתפות תינתן בכפוף לביצוע בפועל.
 (5ות"ת רושמת בפניה כי רק אוניברסיטת בן גוריון הגישה מועמד.
מעתה והלאה ,האפשרות לקבלת מלגה בתחום הפיזיקה גרעינית תהיה חלק ממלגות אלון ,וזאת ללא פגיעה
בהקצאה הקיימת לתחומים אחרים במלגות אלון .כמו כן ,ועל מנת לשמור על התחרותיות במלגות אלון ,יוכל כל
מוסד להציע חוקר בתחום הפיזיקה גרעינית מעבר להקצאה הניתנת במלגות אלון ,אם המדען בתחום הפיזיקה
גרעינית יימצא מתאים לקבלת המלגה )לפי קריטריונים של מצוינות(  ,תינתן מלגה תוספתית במסגרת מלגות אלון
מעבר למספר המלגות הקיים .בהתאם לכך ,תכנית ות"ת למלגות לקליטת חברי סגל חוקר מצטיין באוניברסיטאות
בתחום הפיזיקה הגרעינית תסתיים.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה :אסתי יעקב
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נספח להחלטת ותת תשע"ז 29/מיום 18.1.17
לכבוד
נשיאי המכללות האקדמיות לחינוך
ראשי בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות
הנדון :מימון פיתוח קורסי הוראה ,בהמשך לקול קורא להעלאת -MOOCים )קורסים אקדמיים מקוונים(
לפלטפורמה הלאומית -קמפוס
שלום רב,
בהמשך לקול הקורא השני של מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית ,העוסק כאמור בפיתוח )באמצעות הפקה/הסבה
והעלאה( של קורסים אקדמיים בעברית או בערבית לפלטפורמה הלאומית ,קמפוס ,ובהמשך להחלטת ות"ת ,מבקש
משרד החינוך לתקצב מוסדות אקדמיים המתוקצבים על ידו .מוסדות אקדמיים המתוקצבים ע"י ות"ת יקבלו את
התמיכה מות"ת בהתאם למפורט בקול הקורא .כל זאת עבור פיתוח קורסי הוראה במוסדות להשכלה גבוהה,
המתוקצבים ע"י ות"ת או ע"י משרד החינוך ,שזכו בהפקה/הסבה והעלאת הקורסים האקדמיים המקוונים
לפלטפורמה הלאומית ,קמפוס ,והמיועדים לסטודנטים להוראה ,ולעובדי הוראה במערכת החינוך ומחוצה לה.
תחת קטגוריה זו )קורסי הוראה( כלולים שלושה סוגי קורסים – כולם קורסים אקדמיים המקנים במוסד המגיש
קרדיט לתואר אקדמי מוכר ראשון או שני ,או קרדיט לתעודת הוראה:
קורסי מבוא או קורסי חובה בלימודי החינוך לתחום התואר או גם תעודת ההוראה .כגון" :מבוא
.1
לסוציולוגיה של החינוך"" ,פילוסופיה של החינוך".
קורסים בתחומים דיסציפלינאריים שונים הניתנים כקורסי חובה או בחירה במסגרת לימודי התואר או
.2
גם התפתחות מקצועית של מורים.
קורסים העוסקים בפרקטיקום של ההוראה ,כגון" :דידקטיקה ומתודיקה של הוראת תחום דעת"" ,ניהול
.3
כיתה"" ,ידע פדגוגי ייחודי להוראת תחום דעת" )למשל נושאים בהוראת המתמטיקה( "חקר הפרקטיקום"
וכיו"ב.
מסלולים וגובה התקצוב
בהמשך להחלטת ות"ת ולאור החשיבות שמשרד החינוך מייחס לנושא בהתייחס לקורסי הוראה ,מוסד שיזכה
במסגרת הקול הקורא של מל"ג ות"ת וישראל דיגיטאלית להפקה/הסבה של קורסי הוראה ,יוכל להגיש בקשה
לקבלת תקצוב לקורסים הנ"ל ע"י משרד החינוך או ות"ת )לפי העניין( ,בהתאם למסלול שבו נבחר הקורס:
 .Iהתמיכה שתנתן במסלול של הפקת קורס חדש תהיה כדלקמן:
א .עבור הפקת קורס חדש בשפה העברית  -עד לסכום של  400אלף  ₪לכיסוי עלויות ההפקה.
ב .עבור הפקת קורס חדש בשפות נוספות )ערבית או אנגלית( ,עד  200אלף  ₪עבור הפקה מקבילה בכל
שפה נוספת.
בהתאם לאמור ,התמיכה שתינתן עבור הפקת קורס עשויה להגיע לעד  800אלף  400 ) ₪אלף  ₪לטובת
הפקת הקורס ועוד  400אלף  ₪להפקה מקבילה בשתי שפות(.
 .IIהתמיכה שתינתן במסלול של הסבת קורס מפלטפורמה מקבילה ,תהיה עד לסכום של  100אלף  ₪לכיסוי
עלויות ההסבה.
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התמיכה כאמור ,בעבור פיתוח קורס מותנית בעמידת המוסד בתנאים הבאים:
 .1המוסד נדרש לעמוד בכל ההתחייבויות המפורטות בקול הקורא.
 .2הגשת דוח ביצוע כספי לפי הפורמט אשר יישלח למוסד עם מכתב הזכייה ,הכולל את ההוצאות בפועל תוך
מתן דגש על סעיפים מרכזיים בהפקת הקורס .כגון הוצאות הפקה )צילום ,תאורה ,סאונד ,עריכה ,וכו'(,
ניהול פרויקט ,פיתוח פדגוגי וכו' .דו"ח הביצוע יהיה חתום על ידי סמנכ"ל הכספים במוסד.
 .3המוסד יעביר התחייבות להקצות תקן של עובד ייעודי )לרבות עוזר טכנו פדגוגי( לטובת תפעול שוטף ומענה
לפניות בנושא שיועסק בלפחות חצי משרה ,לתקופה של שלוש שנים לפחות מיום העלאת הקורס לקמפוס,
שימומן מתקציבו השוטף של המוסד.
יודגש כי משרד החינוך וות"ת לא יתמכו בפיתוח קורס של מוסד אשר לא יעמוד באבני הדרך כפי שפורטו על-ידי
מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית בקול הקורא ו/או לא יקבל אישור להעלאת הקורס לאתר קמפוס.
הבהרות נוספות לתמיכה לפיתוח קורס מקוון:

.1

למען הסר ספק ,יודגש כי ההוצאות שיוכרו הן רק הוצאות חד-פעמיות בעבור רכישת שירותים בכל הקשור
בפיתוח ,הכנה והסבת הקורס בלבד ולא עבור שעות עבודה שוטפות של הצוות האקדמי של הקורס )מרצה,
מתרגל ,עוזר הוראה וכיו"ב( או שעות מענה לפניות שוטפות של סטודנטים במהלך ריצת הקורס.

.2

עם זאת הוצאות שוטפות בגין תשלום לצוות הקורס יכולות להיות ממומנות מתקציב המוסד לפי הכללים
הנהוגים בו לקורס מקביל בהנחיה פרונטלית.

.3

כפי שצוין לעיל ,התמיכה הינה בכפוף לתוצר הסופי של הקורס והעלאתו לאתר קמפוס .עם זאת ,לשם
נוחיות ,תינתן מקדמה בהתאם לעמידת המוסד באבני הדרך לפיתוח או הסבת הקורס ,כפי שפורסמו על-
ידי ישראל דיגיטלית.
•

פעימה ראשונה של  30%תינתן לאחר פגישת ייעוץ ואישור "מסמך הפיצוח" העוסק בהיבטים
ההפקתיים של הקורס ע"י צוות קמפוס; פגישת ייעוץ ואישור ההיבטים האקדמיים ,התכניים
ופדגוגיים עם וועדת הליווי של מל"ג/ות"ת; והעלאת  About Pageלאתר קמפוס.

בנוסף ,אם בשלב הפעימה הראשונה יהיה שינוי בעלויות ביחס לאומדן הראשוני )אשר הוגש בשלב
הצעת הקורס( ,יש להגיש שנית לצוות המקצועי בות"ת אומדני עלות המפרטים את ההוצאות בפרויקט
על כל רכיביו ,כולל העתק למשרד החינוך.

.4

•

פעימה נוספת בסך  40%תינתן לאחר יצירת יחידת לימוד מלאה והגשתה להערכה לות"ת ,כולל העתק
למשרד החינוך.

•

פעימה אחרונה תינתן בכפוף להעלאת הקורס כולו לאתר קמפוס והגשת דו"ח ביצוע כספי סופי לצוות
המקצועי בות"ת ,כולל העתק למשרד החינוך.

יובהר כי הפקה בשפה נוספת משמעותה צילום כל ההרצאות ופיתוח כל חומרי הלימוד בשפה הנוספת.

תמיכה במוסדות שבתקצוב משרד החינוך

.1

ההשתתפות של משרד החינוך בתקצוב ,כמפורט לעיל ,תיעשה אך ורק בנוגע לקורסים אשר לא זכו לתמיכת
ות"ת.
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.2

נוהל בחירת הקורסים שמשרד החינוך ישתתף במימונם יעשה על פי סדר הקדימויות שקבעה וועדת
השיפוט להוראה ,שבה יהיו גם נציגי אקדמיה שיבחרו לאחר התייעצות עם משרד החינוך ,ועד לגובה
התקציב המיועד לתחום זה ,ובהיקף שנקבע לעיל.

.3
.4
.5

השתתפותו של משרד החינוך בתקצוב ,יועבר ישירות למוסד ,בפעימות שצויינו לעיל.
את הבקשות יש להגיש דרך המרכבה ,עד ליום .30/6/2017
סך כל תקציב ההשתתפות של המדינה לקורסי הוראה לקול קורא זה לא יעלה על  10,000,000ש"ח מתקנה
.470113

תמיכה במוסדות שבתקצוב ות"ת
תמיכת ות"ת כאמור תהיה בהתאם ובכפוף לאמור בקול הקורא בהתייחס לתמיכות ות"ת ,ולהעברת התקציב
בפועל ממשרד החינוך לות"ת לעניין זה.
יש למלא את הטופס התקציבי המצורף למכתב זה בפורמט אקסל ולהחזירו חתום ע"י סמנכ"ל הכספים של המוסד
ונשיא המכללה האקדמית לחינוך/הרקטור באוניברסיטאות.
נשמח לשיתוף פעולה מצדכם.

בברכה,

נח גרינפלד
מנהל האגף להכשרת עו"ה
משרד החינוך
העתקים:
איל רם ,סמנכ"ל ומנהל מנהל עו"ה
עדי קורסיה ,מנהל אגף א' תקציבים ומנהל
איתן קלינמן ,מנהל תקשוב ,מידע וטכנולוגיה ,מתאם ישראל דיגיטלית
גדי פרנק מנכ"ל מל"ג ות"ת
שירה נבון – סמנכ"ל תקצוב ות"ת
ד"ר ליאת מעוז – סמנכ"ל אסטרטגיה ובין לאומיות מל"ג ות"ת
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