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החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' (1052) 3
שהתקיימה בירושלים ביום כ"א בכסלו תשע"ז21.12.2016 ,
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב26.4.17 -
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת
פרופ' ישעיהו טלמון
פרופ' מונא מארון
מר ישי פרנקל
פרופ' יוסי שיין
מינהל ות"ת:
מר גדי פרנק  -מנכ"ל מל"ג/ות"ת
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
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייווס  -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 הרלוונטיים לתחומם:
גב' מרב אברהמי  -ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
ד"ר מרק אסרף  -מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
מר יותם בן-שטרית  -מ"מ ממונה תחום מאקרו ותשתיות
מר אמיר גת  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
מר יניב כהן-שבתאי  -ממונה תחום תקצוב מכללות
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
גב' נינה אוסטרוז'קו  -מרכזת באגף התקצוב
גב' מיה אלמוג  -סטודנטית באגף לאסטרטגיה ובינלאומיות
גב' אפרת בלום  -אגף התקצוב
רו"ח ג'ניה מיטניצקי  -סגנית חשבת
גב' שירן פדידה  -מרכזת באגף התקצוב
גב' אפרת צדקה  -מרכזת בכירה באגף האקדמי
*******************
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פרוטוקול
יו"ר ות"ת פתחה את הישיבה.
.1

מידע

1.11

התוכנית המשותפת עם חברת "דירה להשכיר" להקמת מעונות סטודנטים – עדכון.

סיכום
ות"ת רשמה לפניה את הסיכום בנושא התוכנית המשותפת לתמיכה בהקמת מעונות סטודנטים
באמצעות דירה להשכיר החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ.
 (1בהתאם לסיכום ,תשלח " דירה להשכיר" קול קורא למוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה
משתתפת בתקציבם ,וכן לרשויות המקומיות בהיקף כספי ,כאמור בתוכנית השלישית להקמת
)בניה או הרחבה( מעונות ,בסך של כ 80 -מיליון .₪
 (2הסכום שיועבר לחברה ע"י אג"ת ליישום הפרוייקט הוא חד פעמי ולא יעלה על  80מיליון .₪
לאור האמור כל סכום תוספתי או תקציב ייעודי אחר יידרש לדיון נוסף בין הצדדים.
 (3הוסכם על הצדדים כי תקציב התכנית שמיועד לפרסום הקול קורא המשותף להקמת מעונות
הינו חלק מסך התקציב הכולל שהוקצה עד כה למעונות סטודנטים במסגרת תקציב ההשכלה
הגבוהה.
 (4במקרה של ביטול הקול הקורא ו/או ניצול התקציב או חלקו יוחזר התקציב או יתרתו לתקציב
הכולל שיועד על ידי משרד האוצר להקמת מעונות הסטודנטים בהתאם לסיכום התקציבי בין
ות"ת ומשרד האוצר.

.2

אישור פרוטוקולי ות"ת
אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 14 (1047מיום 27.7.2016
2.1
*****
פרוטוקול ישיבת ות"ת מישיבה מס' ) 14 (1047מיום  27.7.2016אושר פה אחד ) 5קולות בעד(

אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 15 (1048מיום 10.8.2016
2.2
*****
פרוטוקול ישיבת ות"ת מישיבה מס' ) 15 (1048מיום  10.8.2016אושר פה אחד ) 5קולות בעד(
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.3

עדכון בדבר החלטת הממשלה לחיזוק הצפון ,והחלטה בדבר שיעור הגדלת מספר הסטודנטים
הלומדים מקצועות הנדרשים לתעשיות עתירות הידע ,במוסדות להשכלה גבוהה

תשע"ז - 16/החלטה:
ות"ת רושמת בפניה את הנושאים הקשורים בהשכלה הגבוהה הצפויים לעלות במסגרת החלטת
הממשלה על חיזוק הצפון שתידון בישיבת הממשלה ביום  ,11.12.2016ואשר התקבלו בעבר
במסגרת החלטותיה ויירשמו כהודעה מטעמה.
כמו כן מחליטה ות"ת להגדיל ב 40%-את מספר הסטודנטים הלומדים מקצועות הנדרשים לתעשיות
עתירות הידע ,במוסדות להשכלה גבוהה ,לרבות אלה הפועלים באזור הצפון בשנות הלימודים
תשע"ז –תשפ"ב .ההגדלה תתבצע תוך הקפדה על הרמה האקדמית הראויה של הלומדים .לשם כך
יגובשו כלים שונים במהלך התכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.4

YZ

למידה דיגיטלית

תשע"ז - 17/החלטה:
 .1בהמשך לישיבת ות"ת מיום  , 17.2.16בה החליטה ות"ת כי היא רואה חשיבות רבה בקידום משמעותי
של הלמידה הדיגיטלית באקדמיה הישראלית בחומש הקרוב ,ובהמשך לישיבת מל"ג מיום  22.3.16בה
אמצה מל"ג את החלטת ות"ת ,ובהמשך לקול הקורא הראשון של מל"ג/ות"ת יחד עם "ישראל
דיגיטלית" שפורסם ביום  28.3.16ואשר בהתאם אליו נבחרו -MOOC 9ים )קורסים אקדמיים
מקוונים( אשר יופקו ויועלו לאתר  edX.orgהעולמי ,ובהמשך להמלצות ועדת הליווי של מל"ג/ות"ת
לנושא למידה דיגיטלית ,מאשרת ות"ת יציאה משותפת עם "ישראל דיגיטלית" בשני הקולות הקוראים
כפי שהוצגו במסמך מס'  3988ו 3989-ומהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
 .1.1מסמך מס'  - 3988קול קורא שני למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה להעלאת -MOOCים
)קורסים אקדמיים מקוונים( לפלטפורמה הלאומית קמפוס
 .1.2מסמך מס'  - 3989קול קורא שלישי למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה להעלאת -MOOC
ים )קורסים אקדמיים מקוונים( לאתר  edX.orgהעולמי
 .2ות"ת מבקשת מן הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת לעדכן אותה בהמשך לגבי תמונת המצב בנושא למידה
דיגיטלית במוסדות השונים להשכלה גבוהה ,במיוחד לאור וכתוצאה מהקולות הקוראים שהוצאו
למוסדות ,ולקיים דיון בות"ת לגבי שאלות רוחב שעולות ושיעלו בעקבות היוזמות הנ"ל בנושא למידה
דיגיטלית.

*****
התקיימה הצבעה על אישור שני הקולות הקוראים
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.5

מבנה אוספי הטבע באוניברסיטת תל-אביב

תשע"ז- 18/החלטה:
בישיבתה ביום  ,21.12.16קיבלה ות"ת דיווח כי משרד המדע והתכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית
)להלן "משרד מורשת"( ,הפועלת במסגרת משרד ראש הממשלה ,ביקשו לתמוך בפרויקט המבנה אוספי
טבע באוניברסיטת תל-אביב ,בסך של  0.75מיליון  ₪ו 3 -מיליון  ₪בהתאמה .בהתאם לכך ,מאשרת ות"ת
את מלוא הסכום הצפוי להתקבל ממשרד מורשת בסך של  3מיליון  ₪וממשרד המדע בסך של  0.75מיליון
 ₪ומאשרת שסך התקציב הנ"ל ,ככל שיתקבל ,יופנה לתמיכה בהרחבת בניין ומרכז מחקר והוראה לאוספי
הטבע הלאומיים שבאוניברסיטת תל אביב.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

.6

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקמת מרכז מבקרים ע"ש נזריאן

תשע"ז - 19/החלטה:
ות"ת מאשרת בניית מרכז המבקרים ע"ש נזריאן באוניברסיטת ת"א ,שישמש בעיקר להצגת
האוניברסיטה בפני מבקרים מישראל ומהעולם )ביניהם סטודנטים ,חוקרים ,תורמים ,אנשי ציבור,
ממשל ועוד( ויציע המחשה ויזואלית ,תכנית וחווייתית להיכרות עם תולדות האוניברסיטה וחשיבותה
הלאומית והאקדמית.
הקמת המבנה הינה בהתאם לנתונים להלן:
 .1בנייה בהיקף של  662מ"ר ברוטו ,מתוך כך שטחי הנטו הינם  375מ"ר.
 .2אומדן העלות הכוללת של הפרויקט הינו  11.5מיליון  ,₪לרבות מרכיבי בצ"מ ומע"מ .הבנייה תמומן
במלואה באמצעות תרומות נזריאן ובן-צבי.
 .3האוניברסיטה מצהירה כי תממן את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ153-
אלף  ₪מתקציבה השוטף.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.7

ועדת שיפוט לבחירת הצעות לפעילות ייחודית לשיפור איכות ההוראה והלמידה

תשע"ז- 20/החלטה:
ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת השיפוט כדלהלן:
פרופ' שפרה שגיא ,אוניברסיטת בן-גוריון ,יו"ר
פרופ' עזרי טרזי ,הטכניון
ד"ר אינה בלאו ,האוניברסיטה הפתוחה
מר עידן אלמוג ,מנהל היחידה לחדשנות בהוראה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
גב' עדי משניות ,התאחדות הסטודנטים
גב' תמר מעגן-אפרתי מהאגף להערכת איכות ,תרכז את עבודת הוועדה
נוסח ההחלטה תועבר לאישור המל"ג.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.8

המלצה על הסמכה זמנית ראשונה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני
) (M.A.A.T.בטיפול באמצעות אמנויות  -אמנות חזותית ,וזאת עד לסוף שנה"ל תשע"ט

תשע"ז - 21/החלטה:
בישיבתה ביום  21.12.16דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית בית ברל להסמיכה להעניק תואר שני
) (M.A.A.Tבטיפול באמצעות אמנויות  -אמנות חזותית ,והיא ממליצה למל"ג להסמיך באופן זמני ומותנה את
המכללה להעניק את התואר ,כמפורט להלן:
 .1אין מניעה מבחינה תקציבית ,משפטית ומבחינת העסקת הסגל להמליץ למל"ג להסמיך את המכללה
להעניק תואר בתכנית שבנדון.
 .2יחד עם זאת ,לאור החלטות ות"ת ומל"ג בנושא "תכניות חוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה
המתוקצבים" )דוח ועדת גרונאו( ,לפיהן  -לא תתקיים תכנית חוץ-תקציבית היכן שלא קיימת תכנית
מתוקצבת רגילה ,ועל מנת לתת למוסד זמן סביר המאפשר לו לפעול לצורך עמידה בהחלטה זו לעניין
קיומה של תכנית מתוקצבת כאמור ,תוגבל ההסמכה בתכנית לתקופה של עד סוף שנה"ל תשע"ט ,דהיינו,
עד המחזור שיחל לימודיו בשנה"ל תשע"ח ,כאשר לא יתבצע רישום מעבר למועד זה.
 .3בנוסף ,הסמכת המוסד וכניסת ההחלטה לתוקף מותנית בהצגת הסכמי התקשרות להסדרת ההכשרה
המעשית בתכנית חתומים  -בנוסח שיאושר על ידי הלשכה המשפטית של המל"ג ,זאת בתוך חודש ממועד
ההחלטה.
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