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)(1001
החלטות ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס'
שהתקיימה בירושלים ביום ז' בתשרי תשע"ד 11.9.2013 -
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב9.10.13 -

נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' מנואל טרכטנברג  -יו"ר ות"ת
פרופ' רוזה אזהרי
מר שמואל סלאבין
פרופ' פייסל עזאיזה
פרופ' מלכה רפפורט חובב

מינהל ות"ת:
ד"ר אביטל שטיין  -מנכ"לית
מר גדי פרנק  -סמנכ"ל לתקצוב
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל להבטחת איכות
מר שרון אחדות  -ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז  -ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' שירה נבון  -סגנית ראש אגף תקציבים
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
גב' אסתי יעקב  -מרכזת בכירה לות"ת
גב' נטע שדה  -עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' יעל עטיה  -רושמת פרוטוקולים

השתתפו בנושאים מסוימים:
מר מרק אסרף  -ממונה בכיר בתחומים :מדעים ,מדעי הרפואה ,מדעי הרוח ומשפטים
מר ארי סטון  -ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' נעה בינשטיין  -מרכזת פרויקטים בתכנון ובתקצוב
מר ארן זינר  -מרכז בתחום חברה ומכינות
גב' דניאלה סנדלר  -מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה
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יו"ר ות"ת פתח את הישיבה.
.1

מידע
1.1

מינוי פרופ' רוזה אזהרי כחברת ות"ת
יו"ר ות"ת דיווח כי אתמול ) ,(10.9.2013אישרה המל"ג את מינויה של חברת המל"ג פרופ'
רוזה אזהרי כחברת ות"ת – נציגת המכללות .פרופ' אזהרי היא פרופ' לביוטכנולוגיה במכללה
האקדמית להנדסה אורט בראודה ,אשר התמחותה בתחום ביו-חומרים .פרופ' אזהרי כיהנה
בעבר כסגנית הנשיא לעניינים אקדמיים והיא מכהנת כיו"ר ועדת המשנה התחומית של
מל"ג לנושאי טכנולוגיה ומדע.

1.2

פרידה ממנכ"לית מל"ג/ות"ת ,ד"ר אביטל שטיין
יו"ר ות"ת הודיע כי זוהי הישיבה האחרונה של ד"ר אביטל שטיין כמנכ"לית מל"ג-ות"ת
לאחר שהודיעה על סיום תפקידה .הוא הודה לה על שירותה בשנה האחרונה ,שנה מאד לא
פשוטה עבור מערכת ההשכלה הגבוהה ,וציין כי בעלי תפקידים נבחנים בתקופות מאתגרות
שכאלה .כישוריה וניסיונה של ד"ר שטיין תרמו לעשייה בשנה זו ,ואנו מאחלים לה הצלחה
בהמשך דרכה.
ד"ר שטיין :השנה אכן לא היתה פשוטה ,אך נעשו דברים חשובים .מציינת כי היא לקחה על
עצמה קידום של מספר נושאים ,בהם חוותה שיתוף פעולה מלא .ציינה כי רמת הצוות
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המקצועי במל"ג/ות"ת מעל הרמה המקובלת במגזר הציבורי .היא הודתה
לצוות ואיחלה שימשיכו לעסוק בעשיה.
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1.3

הצעת יו"ר מל"ג למילוי מ"מ מנכ"ל מל"ג-ות"ת
יו"ר ות"ת דיווח כי שר החינוך הציע שלא להקים ועדת איתור למנכ"ל קבוע ,אלא למנות
ממלא מקום למנכ"ל ,וזאת עד לפרסום דו"ח הוועדה לבחינת מבנה מל"ג ות"ת הצפוי להיות
בחודש אפריל  .2014מ"מ המנכ"ל ימונה על ידי שר החינוך לאחר שיתקבל אישור ועדת ברנר
לבחינת מינויים בשירות הציבורי.

1.4

דיווח על הקמת הוועדה לבדיקת המבנה הארגוני של ות"ת ומל"ג
יו"ר ות"ת ציין כי הוצע שסיו"ר המל"ג ,תפקיד אליו מועמדת פרופ' חגית מסר ירון ,יעמוד
לאחר מינויו בראש הוועדה להסדרת המבנה הארגוני של ות"ת ומל"ג.

1.5

דיווח לגבי תוכנית Horizon 2020

יו"ר ות"ת דיווח כי שר החוץ האמריקאי נפגש במסגרת פגישת ה G20-שהתקיימה לאחרונה
עם נציגי האיחוד האירופי .שרת החוץ של האיחוד הבהירה שהאיחוד יעשה כמיטב יכולתו
לקדם את ההסכמה בנושא .נציגים מטעמה הגיע לארץ כדי לקיים שיחות בנושא הנחיות
האיחוד האירופי.
1.6

דיווח לגבי לימודי רפואת שיניים בבית-חולים הדסה
הסמנכ"ל לתקצוב דיווח כי קיים סכסוך בין בית החולים הדסה ורופאי השיניים העוסקים
בהתמחות המעשית .מקור הסכסוך טמון באיום בפיטורין לקבוצה גדולה של רופאי שיניים
העוסקים בהתמחות המעשית .הוגשה תביעה לבית הדין לעבודה נגד בית החולים ,האוני'
העברית וות"ת .בית המשפט חייב את האוניברסיטה העברית להשתתף במו"מ ,ופטר מכך
את ות"ת .ות"ת תקבל דיווחים על התקדמות המו"מ.

1.7

נושאים שונים לקראת פתיחת שנת הלימודים
 עדכון בדבר עתירה לבג"ץ נגד ות"ת ושר החינוך בעניין אי-קבלתן של תלמידות ללימודים
במסגרת החרדית ,בוגרות בית הספר "בית שולמית".
 טרם הוסר איום סכסוך העבודה מצד ארגוני הסגל הבכיר באוניברסיטאות ,אשר מתנגדים
לנושא החוזים האישיים והסדרת סל הקליטה.
 מצבה הכספי של האוניברסיטה העברית.
 פרסום כתבות בעיתונות בעניין כישלון מהלכיו של משרד החינוך לקדם את תחום מדעי
הרוח .יש לשקול הקמת וועדה בנושא.
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אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' ) 14 (999שהתקיימה ביום
.2
1 31.7.13
התקיימה הצבעה על אישור פרוטוקול ות"ת מישיבת מס' ) 14 (999מיום 31.7.2013
********
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים

.3

אישור החלטות ופרוטוקול מישיבת ות"ת מס' ) 15 (1000שהתקיימה ביום 28.8.2013
התקיימה הצבעה על אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 15 (1000מיום 28.8.2013
********
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים

 .4אישור החלטות תת-הוועדה של ות"ת מישיבתה מס'  (36) 8שהתקיימה ביום 28.8.2013
 4.1בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בחינוך במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית – דו"ח הוועדה הבודקת  -מסמך מס' .3505

ע"ד - 1/החלטה:
ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את המלצת הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח
תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בחינוך במתכונת חד חוגית ודו חוגית וממליצה לה לאשר את הבקשה
בהתאם לחוות הדעת של אגף התקציבים ואגף שכר ומנהל .
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 4.2בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.S.N.
בסיעוד – מסמך מס' .3504

ע"ד 2/החלטה:
בהתאם לחוות הדעת של אגפי ות"ת ולאור הליקויים בהסכם ,עליהם הצביע נציג הלשכה המשפטית ,מחליטה
ות"ת כי אישור פרסום וההרשמה לתוכנית לתואר ראשון בסיעוד ,ככל שיינתן ,יכנס לתוקף רק לאחר הודעת
הלשכה המשפטית ,כי המוסד תיקן את ההתקשרות עם קופת חולים כללית ,בהתאם לדרישות הות"ת.

1

נוסח ההחלטות אושרו בישיבה שהתקיימה ביום .28.8.2013
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יובהר בזאת כי כל עוד לא תוקן ההסכם לא תוכל האוניברסיטה לפרסם ולרשום תלמידים לתכנית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.5

נוסח
מאושר

הרכב הועדה להערכת איכות ההוראה וקידומה
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .3515

ע"ד – 3/החלטה:
א .ות"ת מחליטה לאשר את הצעת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום  8.8.13בעניין הרכב הועדה
להערכת איכות ההוראה כדלקמן:
 .1פרופ' אלישע באב"ד -האוניברסיטה העברית )חינוך( – יו"ר הוועדה
 .2פרופ' יהודית גלעזר -לשעבר סגנית נשיאת האוניברסיטה הפתוחה )מתימטיקה ומדעי המחשב(
 .3מר יאיר הראל -נציג סטודנטים וחבר מל"ג
 .4פרופ' רבקה ודמני -נציגת מל"ג )חינוך(
 .5פרופ' מיכל בלר -לשעבר מנכ"לית ראמ"ה  -נציגת ציבור
ב .הרכב הועדה יובא לאישור המל"ג בישיבתה הקרובה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.6

תוכנית מלגות לשילוב סטודנטים ערבים  2בהשכלה הגבוהה
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .3516

ע"ד – 4/החלטה:
 .1ות"ת מאשרת הפעלת תכנית מלגות ייעודית לסטודנטים ערבים לתואר ראשון  ,בהתאם לעקרונות
המפורטים במסמך שבנספח א' והמהווים חלק מהחלטה זו.
 .2ות"ת מאשרת את הרכב חברי ועדת ההגוי של התכנית כדלקמן:


פרופ' אדריס תיתי ,מכון ויצמן למדע-יו"ר;



פרופ' ג'האד אל סאנע ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב;



פרופ' חוסאם חאייק ,הטכניון;

 2בכל מקום בו יש שימוש במונח "ערבים" או "בני מיעוטים" ,הכוונה לערבים ,דרוזים וצ'רקסים בישראל.

M.T
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פרופ' איתמר פרוקצ'ה ,מכון ויצמן למדע;



פרופ' ג'מאל זידאן ,בי"ח זיו בצפת;



הקאדי ד"ר אחמד נאטור ,נשיא בית הדין השרעי;



גב' רים יונס ,אשת עסקים;



פרופ' פייסל עזאיזה ,חבר ות"ת;



פרופ' פאדיה נאסר אבו-אלהיג'א ,חברת מל"ג;



מר איימן סייף ,משרד ראש הממשלה;



מר עבדאללה חטיב ,משרד החינוך*;



מר ארז גרניט ,מפעל הפיס*;



מר אורי לוונטר-רוברטס ,נציג הפדרציה היהודית בניו יורק )ותורמים נוספים(;



גב' ברנדה זלטין ,נציגת קרן בלאושטיין;



מר רסול סעדה ,נציג התאחדות הסטודנטים  -משקיף.
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ריכוז הוועדה יתבצע ע"י הסגל מקצועי של ות"ת.
 .3לאור הסיכומים עם משרד המשפטים בעניין בחינה כוללת של הענקת מלגות ות"ת למגזרי אוכלוסייה
שונים )נזקקים ,חרדים ,ערבים ,אתיופים וכו'( ,מאשרת ות"ת הפעלת התכנית למחזור אחד )לסטודנטים
שיחלו את שנה א' לתואר ראשון בתשע"ד( ,מתוך הבנה שאישור מחזורים נוספים יהיו מותנים בסיום
הבחינה כאמור.
 .4תקנון הוועדה ומסמכי המכרז לגוף המפעיל יובאו לאישור ות"ת בהקדם.
 .5ועדת ההיגוי תעביר מפעם לפעם דיווחים לות"ת באשר להתקדמות התכנית ואופן הפעלתה.
 .6ות"ת מברכת את כל הגופים שניאותו להצטרף לות"ת ולקחת חלק ביוזמה להקמת תכנית המלגות
ולהשתתף בתקצובה.
*מותנה בהתחייבות על ההשתתפות התקציבית
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .7תמונת מצב בנושא "נשים באקדמיה" ,בהמשך לדו"ח הוועדה בראשותה של
פרופ' רבקה כרמי משנת  ,2012והקמת ועדת היגוי בנושא ייצוג וקידום נשים
במוסדות להשכלה גבוהה
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .3517

ע"ד – 5/החלטה:
בהמשך להחלטת ות"ת מה 25.1.12 -ולהחלטת המל"ג מה 3.4.12 -בעניין אימוץ המלצות ועדת כרמי ,לאחר
קבלת סקירה בות"ת בעניין קידום ייצוג הנשים במוסדות להשכלה גבוהה ,ועל מנת לקדם את הנושא,
מחליטה ות"ת על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת לות"ת ולמל"ג בנושא ייצוג וקידום נשים במוסדות
להשכלה גבוהה.
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ועדת ההיגוי תמליץ למל"ג ולות"ת בנושאים המצוינים להלן ,ובהמשך יחליטו מל"ג וות"ת כיצד לפעול ובאילו
מנגנונים.
יו"ר ועדת ההיגוי תהיה פרופ' רות ארנון ,נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים.
הרכב וועדת ההיגוי והצעה לתקנון עבודת ועדת ההיגוי יובאו לאישור מל"ג וות"ת
בהקדם.

נוסח M.T
מאושר

מרכזת הועדה תהיה גב' נועה בינשטיין ,מהיחידה לפרויקטים בתקצוב ותכנון במל"ג/ות"ת.
תפקידי וועדת ההיגוי :
א.

מיפוי כלל הגורמים הפעילים בנושא ייצוג וקידום נשים במערכת ההשכלה הגבוהה -מוסדות להשכלה
גבוהה ,קרנות מחקר ,משרדי ממשלה ,גורמים בינלאומיים וכד'.

ב.

מעקב וליווי הטמעת המלצות הצוות בראשות פרופ' כרמי .

ג.

גיבוש המלצות נוספות בנושא והבאתן לדיון במל"ג ובות"ת.

ד.

איסוף וריכוז נתונים עדכניים ומעקב אחר המצב הקיים והתקדמות הנושא בקרב המוסדות להשכלה
גבוהה.

ה.

דיווח שנתי למל"ג ולות"ת -לגבי ייצוג וקידום נשים בקרב ציבור הסטודנטים בתחומים השונים ,ובקרב
הסגל האקדמי בתחומי המחקר השונים ,בהגשות וזכיות בקרנות מחקר ,ומידע נוסף מהותי שימצאו
לנכון מל"ג ו/או ות"ת לבקש מועדת ההיגוי.

נוסח ההחלטה תועבר לאישור המל"ג.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .8אישור תקנון ועדת ההיגוי לתוכנית מרכזי המצוינות ) (I-COREואישור המשך
כהונתו של יו"ר ועדת ההיגוי לתוכנית מרכזי המצוינות )(I-CORE
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .3518
ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב הבהירה כי הוצע תקנון לוועדת ההיגוי למרכזי מצוינות,
כמפורט במסמך מס'  .3518כמו-כן ,הוצע שפרופ' שמעון ינקלביץ' ימשיך לכהן כיו"ר ועדת ההיגוי.

ע"ד – 6/החלטה:
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 .1ות"ת מאשרת את תקנון ועדת ההיגוי לתכנית מרכזי המצוינות ,כמופיע בנספח ב' ומהווה
חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
 .2ות"ת מאשרת את המשך כהונתו של פרופ' שמעון ינקלביץ' כיו"ר ועדת ההיגוי לתכנית
מרכזי המצוינות ,גם לאחר תום כהונתו כחבר ות"ת.
יו"ר ות"ת ימשיך לכהן כנציג ות"ת בוועדת ההיגוי.

M.T

נוסח
מאושר

*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים

רשמו :יעל עטיה/אסתי יעקב
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ההחלטה התקבלה פה אחד

נספח א'

ג' חשוון תשע"ד

תוספת להחלטת ות"ת ע"ד4/

 7באוקטובר 2013

אל :חברי ות"ת
מאת :מרב שביב

הנדון :מיזם לעידוד שילוב סטודנטים מהחברה הערבית  3בהשכלה הגבוהה

רקע
החברה הערבית מהווה כ 20%-מתושבי המדינה וכ 26%-מקבוצת הגיל הרלבנטית להשכלה גבוהה ,אך שיעור
ההשתתפות שלה במערכת ההשכלה הגבוהה נמוך בצורה משמעותית ועומד על כ 12%-בלבד .יתרה מזאת,
ככל שמתקדמים במדרג התארים כך הולך ויורד שיעור ההשתתפות.
העלאת שיעור ההשתתפות של החברה הערבית בהשכלה הגבוהה טומנת בחובה חשיבות גדולה לא רק
לצמצום אי השוויון בין המגזרים וקידום היחסים בין ערבים ויהודים בישראל ,אלא גם במישור החברתי
והכלכלי .הלימודים האקדמיים הינם אמצעי ראשון במעלה למוביליות חברתית ,ומרכיב מפתח בתהליכי
פיתוח וצמיחה של כל מגזר ומגזר כמו גם של המשק כולו .הרחבת השתתפותה של החברה הערבית בהשכלה
הגבוהה תעצים את מעמדה הכלכלי-חברתי בחברה הישראלית ,ותתרום רבות למדינת ישראל בכללותה.
בשנים האחרונות קיבלה הממשלה החלטות להשקיע תקציבים משמעותיים ולפתח תכניות ייעודיות לשיפור
מצב הערבים אזרחי ישראל ולצמצום הפערים מול האוכלוסיה היהודית ,בתחומי התעסוקה ,החינוך,
תחבורה ,דיור ועוד .גם ות"ת נרתמה להוביל מהלך יסודי בהקשר זה ,והציבה לראשונה יעד מפורש להנגשת
ההשכלה הגבוהה לבני מיעוטים במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים תשע"א-תשע"ו .ביום 15.08.2012
אישרה ות"ת בהחלטה ע"ב 88/את מתווה התכנית הרב שנתית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה עבור
החברה הערבית ,בהיקף תקציבי כולל של כ 300-מיליון  ,₪לאחר שזו אושרה ע"י ועדת ההיגוי לחברה הערבית
בראשות פרופ' פייסל עזאיזה.
מטרת התכנית ,שיישומה החל בתשע"ג )לאחר פיילוט בתשע"ב( ,הינה להגדיל את הייצוג של החברה הערבית
בהשכלה הגבוהה באופן איכותי ,על ידי מענה כולל ורציף לסטודנט הערבי ,החל מהגדלת המודעות ללימודים
לתואר ראשון ,ייעוץ והכוון להשכלה גבוהה למתאימים ,דרך סיוע בהשתלבות בלימודי התואר הראשון ועד
לעידוד סטודנטים מצטיינים ללימודים בתארים מתקדמים וקליטת סגל מצטיין .יש להדגיש כי לצורך גיבוש
התכנית רוכזו נתונים ובוצע מיפוי של מגוון החסמים העומדים בפני הסטודנטים הערביים ,ובכלל זה קשיי
 3במסמך זה בכל מקום בו אנו משתמשים במונח "ערבים" או בני מיעוטים" אנו מתכוונים לערבים ,דרוזים וצ'רקסים בישראל.
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שפה ,הרגלי למידה ,פערים תרבותיים ,כלכליים ,גיאוגרפיים ועוד .פירוט נרחב ניתן למצוא בדו"ח הצוות
המקצועי אשר הוגש לות"ת ונמצא באתר המל"ג בכתובת.http://che.org.il/?page_id=23126 :
כאמור ,במסגרת גיבוש התכנית זוהה הצורך למתן סיוע כלכלי לסטודנטים ערבים המבקשים ללמוד לתואר
ראשון ,אשר מהווה חסם בכניסה ללימודים אקדמיים ,זאת משני טעמים עיקריים :בהתאם לנתונים,
הסטודנט הערבי מגיע מרקע סוציואקונומי נמוך בממוצע מהסטודנט היהודי; היצע המלגות וההלוואות
העומד לרשות סטודנטים ערבים לצורך מימון שכ"ל ודמי קיום מצומצם ונמוך משמעותית מסטודנטים
יהודים )בין השאר בשל מתן העדיפות ליוצאי שירות צבאי( .בנוסף יש לציין כי בדרך כלל הפערים האקדמיים
של הסטודנטים הערבים מחייבים אותם להשקיע בלימודים במיוחד בשנה-שנתיים הראשונות ולא מאפשרים
עבודה במקביל.
לאור האמור ,וכחלק מהתכניות להגדלת השתלבות סטודנטים בני מיעוטים לתואר ראשון ,החליטה ועדת
ההיגוי של ות"ת לענין החברה הערבית להמליץ לות"ת על הקמת קרן מלגות נפרדת לסטודנטים לתואר ראשון
מהחברה הערבית ,אשר מטרתה העקרית היא לסייע להעלאת את שיעור סטודנטים אלה לתואר ראשון ,תוך
התמקדות "בתחומים מועדפים" הנדרשים לשוק העבודה ואשר הערבים מיוצגים בהם באופן נמוך יחסית.
לנוכח מגבלת התקציב והקצאת מרביתו לפעולות במוסדות ,גוייסו כספים מגורמי ממשלה וגורמים
פילנטרופיים בחו"ל ,בראשם משרד ראש הממשלה -היחידה לפיתוח כלכלי של האוכלוסייה הערבית ,מפעל
הפיס והפדרציה היהודית בארה"ב.
יש לציין כי במקביל למהלך זה מקדם משרד האוצר בשיתוף ות"ת מערך הלוואות לסטודנטים לתואר ראשון.
ההלוואות יהיו בגובה של עד  ₪ 7,000לשנה וההחזר יתחיל שנה אחרי הזמן התקני של התואר .ההחזר של
ההלוואות יהיה עם ריבית מינימלית על פני  36חודשים .תינתן עדיפות לסטודנטים מרקע סוציואקונומי נמוך
לרבות מהחברה הערבית.
להלן עקרונות מוצעים לתכנית המלגות כפי שאושרו ע"י ועדת ההיגוי של ות"ת:
 .1מטרה -להגדיל את היקף הסטודנטים בני מיעוטים לתואר ראשון ב"מקצועות מועדפים" ולתת הזדמנות
לערבים צעירים בעלי פוטנציאל ומוטיבציה להשתלב בלימודים לתואר ראשון אבל לא יכולים לשאת
במימון הכרוך בכך.
 .2אוכלוסיית היעד – סטודנטים לתואר ראשון מהחברה הערבית שבאים מרקע סוציואקונומי נמוך,
ושלומדים "מקצועות מועדפים" במוסדות להשכלה גבוהה" .מקצועות מועדפים" – תחומי לימוד
ספציפיים הנדרשים לשוק העבודה הישראלי ושהם באופן יחסי פחות פופולריים בקרב הסטודנטים
הערבים ,בהתאם להמלצת ועדת ההיגוי
 .3תנאי המלגות – יינתנו למשך שנות הלימודים התקניות לתואר ראשון .רק סטודנטים שנמצאו זכאים
למלגה בשנת הלימודים הראשונה יהיו זכאים לתמיכה נוספת בשנים העוקבות בתנאים הבאים:
א.

הם לומדים עדיין את אותו תחום הלימודים או תחום לימודים אחר שנמצא ברשימת
ה"מקצועות המועדפים";

ב.

הציון הממוצע של השנה הראשונה נמצא מעל הציון הממוצע במחלקה הספציפית באותו מוסד,

בהתבסס על שלוש שנים אחרונות.
המלגות לשנה הראשונה לסטודנטים ישולמו לאחר שהמוסד להשכלה גבוהה אישר הרשמה ולאחר
שהסטודנט שילם מקדמה ראשונה .בשנים העוקבות התשלומים יועברו גם הם לאחר תשלום מקדמה
ראשונה.
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ככל הניתן המידע לגבי הזכאות למלגה ינתן לסטודנט בסמוך לקבלה למוסד ולתחום הלימודים
המבוקש ולפני תחילת שנת הלימודים.
 .4גובה המלגות  -המלגות יעמדו על סך של עד ) ₪ 10,000כמעט מלוא שכ"ל לשנה לתואר ראשון( לשנתיים
האקדמיות הראשונות )ניתן יהיה להציע מלגות נמוכות יותר אך לא נמוך מ ₪ 7,000-לשנה לסטודנטים
ממצב סוציואקונומי גבוה יותר ,ובכך להגדיל את כמות המלגות( .בשנה השלישית/רביעית ינתנו מלגות
במחצית הסכום של השנים הראשונות-בגובה של עד  ₪ 5,000בשנה .הצורך במלגות מלאות לשנים
הראשונות נובע מהרקע הסוציואקונומי הנמוך של סטודנטים אלה ,אשר עליהם לממן הוצאות נוספות
הכרוכות בלימודים ובקיום ,ומיועד למנוע נשירה בתחילת הלימודים ולאפשר השתלבות איכותית
באקדמיה.
 .5אופן תפעול הקרן  -מוצע כי בשלב זה ניהול והפעלת התכנית יתבצעו ע"י גוף ללא מטרות רווח שייבחר
בהתאם למכרז תחרותי שיתבצע ע"י מל"ג .עדיפות תינתן לגוף שיש לו ייצוג של מיעוטים במטה ובצוות
העובדים ואשר שיש לו נסיון בהפעלת תכניות דומות בחברה הערבית .הגוף יפעל בהתאם למדיניות
שתקבע ע"י ועדת ההגוי )ראה להלן(.
תפקידים עיקריים של הגוף המפעיל:
-

שווק התכנית ומתן אינפורמציה לצעירים ערבים המתעניינים בקבלת מלגה לתואר ראשון ,לרבות,
במידת הצורך ,עזרה וייעוץ במילוי טפסי בקשה לקרן המלגות ולסיוע מקרנות אחרות.

-

איגום משאבים מהממשלה ומהגופים הפילנטרופיים והאחרים השותפים לקרן;

-

קבלת בקשות ממועמדים ערבים ,בדיקת תנאי הסף לקבלת מלגה ועיבוד הנתונים הסוציואקונומיים
ושל תחומי הלימוד לצורך קבלת החלטות על הזכאים למלגה;

-

בדיקה שהזכאים נרשמו במוסד מוכר בתחום הלימודים שדווח;

-

תשלום המלגות לזוכים;

-

קבלת החזרים והעברת עודפים במקרה של ביטול זכאות;

-

מתן דיווחים סטטיסטיים וכספיים לועדת ההיגוי ולכל הגופים הרלבנטיים ,ככל שיידרשו.

ועדת ההגוי
תוקם ועדת היגוי מטעם ות"ת שתהיה אחראית להגדרת מדיניות הקרן ופקוח על יישום המדינות ,בהתאם
לעקרונות שהוזכרו לעיל ,ובכלל זה :קביעת גובה המלגות השנתי בהתאם לפילוח סוציואקונומי )במגבלת
הסכום שהוגדר לעיל ובמסגרת התקציב( ,רשימת התחומים המועדפים ,קריטריונים סוציואקונומיים
ומבחנים נוספים לזכאות )לדוגמא דרישה לשירות למען הקהילה החל מהשנה השניה( ,לו"ז ליישום ,פיקוח
ומחקר הערכה.
מומלץ כי הועדה תכלול את החברים הבאים:
 .1נציג מהאקדמיה שיבחר ע"י יו"ר ות"ת – .יו"ר.
 .2ארבעה נציגים מהאקדמיה )לפחות שניים מהחברה הערבית(:
 .3נציג שלטון מקומי מהחברה הערבית;
 .4איש עסקים מהחברה הערבית;
 .5חבר ות"ת וחבר מל"ג;
 .6נציג ציבור מהחברה הערבית;
 .7נציג מכל משרד ממשלתי השותף לקרן באופן קבוע;
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 .8נציגי שותפים נוספים -עמותות ,קרנות פילנטרופיות וכד' ובלבד שההשקעה עולה על  100אלף דולר לשנה
ובכוונתם להשקיע למשך שלוש שנים לפחות.
 .9נציג התאחדות הסטודנטים  -משקיף.
ועדת ההיגוי של החברה הערבית הדגישה כי ככל הניתן מינוי חברי הועדה ישקף ייצוג מגדרי ומגזרי.
ריכוז הוועדה יתבצע ע"י הסגל מקצועי של ות"ת.
תקנון הועדה ומסמכי המכרז לגוף המפעיל יובאו לאישור ות"ת.
להלן רשימת חברים מוצעים בשלב זה )גובשה בהסכמה של היו"ר המוצע ,פייסל עזאיזה ומנהל הרשות
לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה(:
 .1פרופ' אדריס תיתי ,מכון ויצמן למדע-יו"ר;
 .2פרופ' ג'האד אל סאנע ,אוניברסיטת ב"ג;
 .3פרופ' חוסאם חאייק ,הטכניון;
 .4פרופ' איתמר פרוקצ'ה ,מכון ויצמן;
.5

פרופ' ג'מאל זידאן ,בי"ח זיו בצפת;

 .6הקאדי ד"ר אחמד נאטור ,נשיא בית הדין השרעי;
 .7גב' רים יונס ,אשת עסקים;
 .8פרופ' פייסל עזאיזה ,חבר ות"ת;
 .9פרופ' פאדיה נאסר אבו-אלהיג'א ,חברת מל"ג;
 .10מר איימן סייף ,משרד ראש הממשלה;
 .11מר עבדאללה חטיב ,משרד החינוך ;4
 .12מר ארז גרניט ,מפעל הפיס ;5
 .13מר אורי לוונטר-רוברט ,נציג הפדרציה היהודית בניו יורק )ותורמים נוספים(;
 .14גב' ברנדה זלטין ,נציגת קרן בלאושטיין;
 .15מר רסול סעדה ,נציג התאחדות הסטודנטים  -משקיף.
בשלב זה עקב הבחירות לרשויות המקומיות מוצע לדחות את מינויו של נציג מהשלטון המקומי הערבי.

תקציב
מצ"ב פירוט המקורות והשימושים הצפויים נכון לעכשיו .מקורות ות"ת משוריינים בתקציב המיועד לתכנית
לחברה הערבית.

מקורות )בש"ח(

כפוף להתחייבות
כפוף לאישור דריקטוריון הפיס את ההשתתפות

תקציבית4.

התקציבית5.
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Government of Israel
PBC+Ministry of Finance
Ministry of Prime minister
Total

תשע"ד
2,750,000
1,000,000
3,750,000

תשע"ה
4,675,000
2,000,000
6,675,000

תשע"ו
6,064,375
2,000,000
8,064,375

תשע"ז
6,606,406
2,500,000
9,106,406

Government of Israel
Philanthropy

3,750,000
3,250,000

6,675,000
6,175,000

8,064,375
7,564,375

9,106,406
8,606,406

GRAND TOTAL

7,000,000

12,850,000

15,628,750

17,712,813

(שימושים צפויים )בש"ח
SCHOLARSHIPS
Amount of First year scholarship
Amount of second year year scholarship
Amount of third year scholarship
Amount of fourth year scholarship
Number of first year scholarships

תשע"ד
10,000

תשע"ה
10,000
10,000

תשע"ו
10,000
10,000
5,000

650

650
585

650
585
556

650
6,500,000
3,250,000
3,250,000
500,000
7,000,000

1,235
12,350,000
6,175,000
6,175,000
500,000
12,850,000

1,791
15,128,750
7,564,375
7,564,375
500,000
15,628,750

Number of 2nd year scholarship
number of 3rd year scholarships
number of 4rth year scholarships
Total Number of Scholarships
Scholarship cost total-Shekels
Total from government for scholarships
Amount to be raised from donors
Administration/overhead
TOTAL SCHOLARSHIP SUPPORT

תשע"ז
10,000
10,000
5,000
5,000
650
585
556
417
2,208
17,212,813
8,606,406
8,606,406
500,000
17,712,813

:( בהנחה שכל השותפים יאשרו את חלקם מדי שנה,פער בין הרצוי למצוי )נכון לעכשיו
מס' מלגות
מטשינג נדרש בש"ח
קיים
פדרציית ניו יורק
קרן פירס
מפעל הפיס
ברמן
קרן בלאושטיין
חסר

תשע"ד
650
3,250,000
3,080,000
720,000
180,000
2,000,000
180,000
360,000
170,000

תשע"ה
1,235
6,175,000
3,080,000
720,000
180,000
2,000,000
180,000
360,000
3,095,000

תשע"ו
1,791
7,564,375
3,080,000
720,000
180,000
2,000,000
180,000
360,000
4,484,375

תשע"ז
2,208
8,606,406
3,080,000
720,000
180,000
2,000,000
180,000
360,000
5,526,406
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נספח ב' -
תוספת להחלטה ע"ד6/

תקנון וועדת ההיגוי לתכנית מרכזי המצויינות )(ׂI-CORE
 .1כללי
תכנית מרכזי המצוינות ) (I-COREהיא יוזמה של הוועדה לתכנון ולתקצוב וממשלת ישראל ,כחלק מתכנית
הרפורמה הרב שנתית בהשכלה הגבוהה ,שנועדה לחזק בצורה תשתיתית וארוכת-טווח את מעמדה המחקרי
של מדינת ישראל ,לקדם שיתופי פעולה מחקריים לאומיים ובין-לאומיים ,ולסייע בגיוס חוקרים מצוינים,
על-ידי ההקמה מדורגת של מרכזי המצוינות  -מרכזי מחקר מובילים המתמחים במחקר חדשני ופורץ דרך
במגוון של תחומים.
התכנית עוצבה על-ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב ואומצה ע"י ממשלת ישראל במרץ ) 2010החלטת ממשלה
מספר  1503מיום .(14.3.2010
התכנית מנוהלת במשותף על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב ועל ידי הקרן הלאומית למדע.
לתכנית מרכזי המצוינות ממונה וועדת היגוי ,אשר מטרותיה ,תפקידיה והרכבה מפורטים במסמך זה.
על-מנת לייעץ לוועדת ההיגוי בשלביה השונים של התכנית ,הוקמה וועדה מדעית מייעצת בין-לאומית לתכנית
) ,(Scientific Advisory Committeeובה חברים חוקרים מהשורה הראשונה בעולם במגוון תחומים ,אשר
תורמים מהידע הרחב שלהם בתחום מחקרם ,כמו גם מהניסיון העשיר שלהם כחוקרים מובילים באקדמיה.
בהתאם להחלטת הממשלה ממרץ  ,2010מונה לתכנית מרכזי המצוינות גם צוות מעקב ,שמקבל דיווח על
ביצוע התכנית והתקדמותה ,בראשות יו"ר ות"ת ,ושחברים בו נשיא/ת האקדמיה הישראלית למדעים ,ראש
אגף התקציבים במשרד האוצר ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ,המדען
הראשי במשרד המדע והטכנולוגיה ,ראש אגף כלכלה במשרד לקליטת העלייה ,או נציג מטעמם ,ונציג יו"ר
מל"ג.
 .2מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי
ועדת ההיגוי מוסמכת לפעול בנושאים הבאים:
 .1המלצה על מדיניות ,עקרונות ומתווה התכנית והבאתם לאישור ות"ת.
 .2קביעת הליך בחירת תחומי המחקר ,תוך ביטוי הצרכים העולים מהאקדמיה ,הוצאתו לפועל
ובקרה עליו.
 .3דיון ואישור המלצות ועדות השיפוט ,שהועברו לוועדה על ידי הקרן הלאומית למדע ,ובחירת
הקבוצות הזוכות.
 .4מעקב אחר פעילות מרכזי המצוינות והערכת הישגיהם לאור מטרות התכנית.
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הוועדה תגיש לות"ת ,דיווח שוטף ודיווח שנתי על פעילותה ,כולל פירוט אודות התקציבים שהוקצו ,מידע
מפורט לגבי הזוכים ,מידע על סוגיות מיוחדות וכיו"ב .הוועדה גם תגיש יחד עם ות"ת דיווחים תקופתיים
לצוות המעקב שמונה לתכנית.
הוועדה מוסמכת להקים במידת הצורך תת-וועדות מטעמה ,אשר תייעצנה לה לפי הצורך ,כדי למלא את
תפקידיה המפורטים לעיל.
הוועדה מוסמכת למנות את חברי הוועדה המדעית המייעצת ) - (Scientific Advisory Committeeוועדה
אשר מורכבת מחוקרים מהשורה הראשונה בעולם במגוון תחומים ,שתורמים מהידע הרחב שלהם בתחום
מחקרם ,כמו גם מהניסיון העשיר שלהם כחוקרים מובילים באקדמיה .וועדת ההיגוי תוכל להתייעץ בחברי
הוועדה המדעית המייעצת בשלבים שונים של פעולתה ,לרבות בחירת נושאי המחקר לתכנית ,עיצוב אופן
פעולת המרכזים ,תהליך ההערכה והמעקב של פעילות המרכזים וכיו"ב.
ועדת ההיגוי מסמיכה את הצוות המורכב מיו"ר ות"ת ,יו"ר ההנהלה האקדמית של הקרן הלאומית למדע,
ויו"ר ועדת ההיגוי ,מטעמה לקבל החלטות שוטפות בניהול התכנית במסגרת המדיניות והעקרונות שנקבעו על
ידי ועדת ההיגוי ואשר נדרשות באופן מידי ,ואלו ידווחו ויאושררו על ידי ועדת ההיגוי.
 .3הרכב וועדת ההיגוי-
וועדת ההיגוי תורכב מלפחות חמישה אנשי אקדמיה בכירים ממגוון המוסדות להשכלה גבוהה והתחומים
במטרה לייצג מגוון תחומי מחקר באקדמיה.
בנוסף בוועדה יכהן נציג ות"ת  -יו"ר ות"ת ו/או חבר ות"ת ,יו"ר ההנהלה האקדמית של הקרן הלאומית
למדע ו/או נציג מטעמו ואיש ציבור מתחום המשיק לפעילויות המחקר האקדמיות ,מתוקף תפקידם.
ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב בות"ת .לדיוני הוועדה יוכלו
להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך.
יו"ר ות"ת ימליץ על מינוי יו"ר הוועדה מקרב החברים ,והרכב הוועדה והיו"ר יובאו לאישור ות"ת.
 .4תקופת כהונה
יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של  3שנים עם אפשרות הארכה ל 3-שנים נוספות בלבד.
החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.
 .5ישיבות וועדת ההיגוי
.5.1

וועדת ההיגוי תתכנס לפחות שתי פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.

.5.2

סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז
את עבודת הוועדה.

.5.3

סדר היום והחומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  3ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

.5.4

חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום ,בהודעה ליו"ר  7ימים לפחות לפני
המועד שנקבע לישיבה.

.5.5

.5.6

קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה  60%מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; במקרים
חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה ,לרבות במקרים של חשש לניגוד
עניינים ימנה יו"ר הוועדה מחליף מתוך הוועדה במקומו.
החלטות וועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
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.5.7

החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.

.5.8

במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול ,ניתן יהיה לקבל החלטות
באמצעות הדואר האלקטרוני ,ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה ,או באמצעים
אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ולא התקבלה התנגדות חבר לקבלת
החלטה בדרך זו.

.5.9

בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדיון וההחלטות המנומקות .העתק
הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה ,לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה;
לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו ,יוגש הפרוטוקול
לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול ,יקרא אותו היושב ראש
בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע ,יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.

 .5.10כל פרוטוקול והחלטה ,ייחתם ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.
 .6מניעת חשש לניגוד עניינים
חברי וועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי
תפקידיהם האחרים ,או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים
שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
בסעיף זה –
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד
ניהולי בו ,או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו ,בזכות לקבל רווחים ,בזכות למנות
מנהל או בזכות הצבעה;
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,אח או אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן ,חותנת ,חם,
חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ,וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
חברי וועדת ההיגוי לא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן ,או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו,
במוסד להשכלה גבוהה:
א .חבר הועד הפועל ,חבר הוועד המנהל ,חבר הדירקטוריון ,חבר הוועדה המתמדת ,חבר וועדת
הקבע וכיו"ב;
ב .נשיא ,סגן נשיא ,משנה לנשיא ,מנכ"ל ,רקטור;
ג .דיקן פקולטה ,דיקן מכללה וסגנים ,דיקן סטודנטים ,מנהל בית ספר ,ראש בית ספר ,למעט בית
ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
ד .בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת
הציבור;
ה .בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים ,שתצורף כנספח.
 .7שמירה על סודיות
חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה ,לרבות מסירת מסמכים ,פרוטוקולים,
החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.
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