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 סדר היום

 מידע .1

בנושאים:  עבודה נוספת של  2018ג' ממאי 68עדכון לגבי דו"ח ביקורת של מבקר המדינה מס'  1.1

באוניברסיטאות, עבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי הבכיר כירים במנהלים 

 באוניברסיטאות, הסדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות ובין האקדמיה

 בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תוכנית לרפואה 1.2

 דיווח על הסכמי השכר במוסדות להשכלה גבוהה 1.3

 יםקרן הסיוע לסטודנט 1.4

 28.5.2018-דיווח מטקס מעורבות אקדמיה בקהילה ע"ש שוש ברלינסקי ז"ל שהתקיים ב 1.5

 שנתית של האגף להערכת איכות-התוכנית הרב 1.6

 עדכונים משולחנה של מל"ג 1.7

 בנושא בינלאומיות   NAFSAעדכון מיריד  1.8

 רשמים מביקור ות"ת בשדה בוקר 1.9

 אילן-באוניברסיטת בררשמים מביקור ות"ת  1.10

 אוניברסיטת אריאל בשומרון -שינויים בתקציב שנת הלימודים תשע"ח  .2

 שנתית לפיתוח תוכניות חדשות במח"רים-התוכנית הרב .3

 במוסדות האקדמיים פיתוח פיזי .4

 גוריון-אוניברסיטת בן -בקשה להקים מרכז סימולציה ע"ש לארי פילד  4.1

 יב להקים חניוןאב-בקשת אוניברסיטת תל 4.2

 הרחבת מודל התקצוב -אקדמיות -המכינות הקדם .5

 (הדיון בנושא נדחה)לערביי מזרח ירושלים שנתית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה -תוכנית רב .6

 ערעור ור"ה על הקול הקורא לפיתוח פיזי .7

שות "שער מתן אפשרות להגדלת מספר המוסדות המכינים במסגרת הקול הקורא להרחבת הנגי .8

 (הנושא התווסף לסדר היום המקורי)לאקדמיה"  

-עדכון בבחירת קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל לשנים תשע"ט .9

 (הנושא התווסף לסדר היום המקורי)תשפ"א 

 הקמת ועדת היגוי לנושא לימודי העשרה .10

 מתחום מדעי הרוח ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"להרכב ועדת ההיגוי למלגות לדוקטורנטים  .11

 הגשת קשות לפתיחת תוכניות חדשות במכללות האקדמיות לחינוך .12

( בניהול .B.Scאת שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון )  בקשת המכון הטכנולוגי חולון לשנות .13

 תעשיה וניהול טכנולוגיה בהנדסת( .B.Scטכנולוגיה לתואר ראשון )

* * * * * * * * * 
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 אוניברסיטת אריאל בשומרון -שינויים בתקציב שנת הלימודים תשע"ח  .2

 
 החלטה – 126תשע"ח/

 
-שינויים בתקציב אוניברסיטת אריאל לשנת תשע"ט, הואיל ובבדנה ות"ת  13.6.18 -בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

נחתם סיכום בין ות"ת ומשרד האוצר המפרט את התוספת לבסיס תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה,  31.12.2015

לשנה, לטובת התפתחות אוניברסיטת אריאל בשומרון כאוניברסיטה , והתאמתה ₪ מיליון  86בהיקף של 

האוניברסיטאות, והואיל ולצורך כניסת אריאל למודל המחקר שוריין בבסיס  לסטנדרטים המקובלים ביתר

מלש"ח )תחת הסעיפים הסכם שכר ופריפריה(, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  49.2 –תקציב תשע"ז סכום של כ 

אלש"ח, תינתן במסגרת סעיף "שדרוג תשתיות הוראה ומחקר" אשר  25,948לפיה, יתרת התקציב בסך  02.08.17

ש בשנים הבאות כרזרבה לטובת גידולים במודל המחקר, ולאור בקשת המוסד להעביר חלק מהכספים ישמ

 :מחליטה ות"תהמיועדים עבורו בסעיף שדרוג תשתיות הוראה ומחקר לרכיבים אחרים בתקציב המוסד 

 

 מסגרתהמוסד היחיד שהתקבלו עבורו ב אוהי, "אוניברסיטה"כ הכרה קיבלהאריאל  אוניברסיטתו הואיל .1

 תקציב)על מנת שלא לפגוע ב עבור שינוי ההכרה כאמור מהאוצר ייחודיים תוספתיים תקציבים זה הליך

"שדרוג תשתיות הוראה  כספים המגיעים לאוניברסיטת אריאל  נשמרו בסעיף ווהואיל  (האחרים מוסדותה

מסעיף זה לסעיפים אחרים בתקציב המוסד  אלש"ח 8,255יועבר סך של  ,ולאור בקשתו כאמור ומחקר", 

 וזאת כדלקמן:

, ועל מנת לאפשר 25.04.18בעקבות תוספת המכסות שאושרה לאוניברסיטת אריאל ע"י ות"ת ביום  (א)

מכסות( החל מתשע"ח כך שיועבר  377למוסד התנהלות תקציבית יעילה יותר, תוקדם תוספת המכסות )

אלש"ח, מסעיף שדרוג תשתיות  7,761למוסד, העומד על  סכום זהה לשווי המכסות העתידיות שאושרו

 הוראה ומחקר לרכיב ההוראה וזאת בכפוף ליתרות התקציביות ככל שתהיינה. 

 

בגין "בוגר דוקטורט" באוניברסיטת אריאל שלא תוקצב במרכיב המחקר בשנת התקציב תשע"ח, יועבר  (ב)

שתיות ההוראה ומחקר לסעיף מרכיב אלש"ח מיתרת תקציב האוניברסיטה בסעיף שדרוג ת 494סך של 

 המחקר.

 

 191,171מתוכם ₪, מיליוני  264,095בהתאם לאמור, סך תקציב אוניברסיטת אריאל בתשע"ח יעמוד על  .2

 מש"ח שדרוג הוראה ומחקר. 18,734-ו ;מש"ח מרכיב המחקר 31,797 ;מש"ח מרכיב ההוראה

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 4 -בעד 
 נמנעיםאין מתנגדים ואין 

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 )חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה( 
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 "ריםבמח חדשות תוכניות לפיתוחשנתית -הרב התוכנית .3

 

 החלטה: – 127תשע"ח/

את  שנתית לפיתוח תוכניות חדשות במח"רים. ות"ת ממליצה למל"ג לאמץ-בתוכנית הרבדנה ות"ת  13.6.18-ב

לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה לפתיחה במח"רים, לרבות  4290ההמלצות המופיעות במסמך 

 :, כמפורט להלןהקריטריונים והנימוקים

  ניתן  לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת  -תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן

 "ג את המלצות ות"ת בנושא.הגשתן לאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור מל

   ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת  -תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן

 התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא. 

 .תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף 

 

 את:  תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן"יחד עם זאת ממליצה ות"ת למל"ג להעביר לקטגוריה "

לתואר ראשון בתזונה )עד לבדיקת הנושא לחרדים בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית  א.

 בשנית(;

)התוכנית בקמפוס האם  לתואר ראשון בסיעודלחרדים בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית  ב.

 ;קיבלה לאחרונה אישור פרסום והרשמה(

)התוכנית  לתואר ראשון במדעי המחשבלחרדים בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית  ג.

 .בקמפוס האם קיבלה לאחרונה אישור פרסום והרשמה(

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 חדההחלטה התקבלה פה א
 

 

 חיזוק תשתיות פיזיות במוסדות האקדמיים .4

 

 החלטה  – 128תשע"ח/

 גוריון בנגב להקים בניין כיתות ומרכז סימלוציה ע"ש לארי פילד.-דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן 13.6.18ביום 

פילד, גוריון בנגב להקים בניין כיתות ומרכז סימולציה על שם לארי -ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטת בן

 בכפוף לתנאים דלהלן:

  מ"ר. 5,140אישור לבנייה בשטח של 

 מיליוני  64.2-אומדן העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת בכ.₪ 

 :האישור מותנה במימון מלא של הבנייה ממקורות האוניברסיטה ומתרומות, בהתאם למפורט מטה 

o מיליוני  31.3-השתתפות האוניברסיטה ממקורותיה העצמיים בסך של כ.₪ 

o מיליוני  11.5-תרומת מרקוס בסך של כ.₪ 

o מיליוני  8.8-תרומת קרן משפחת גולדמן בסך של כ.₪ 
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o מיליוני  6.1-תרומת לארי פילד בסך של כ.₪ 

o מיליוני  5.5-פירות תרומת קרן גולדמן בסך של כ.₪ 

o מיליוני  0.4-תרומת סיריל כהן בסך של כ.₪ 

o מיליוני  0.6-כ הכנסות מהפרשי שער של תרומות שהתקבלו בסך של.₪ 

 הבניין ואחזקת לתפעול השנתיות ההוצאות מלוא את לממן האוניברסיטה בהתחייבות מותנה"ת ות אישור 

 בשנה מתקציבו השוטף.₪  מיליוני 1.85-בכ שנאמדות

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 אביב להקים חניון-תלבקשת אוניברסיטת  4.2

 החלטה - 129תשע"ח/

אביב,  -קיבלה ות"ת דיווח על הקמת חניון ציבורי בשטח הקמפוס של אוניברסיטת תל 13.6.2018בישיבתה ביום 

הנושא הובא לות"ת בשל היות הפרוייקט עסקה כלכלית משמעותית עבור האוניברסיטה. כפי שהוצהר ע"י 

 אביב:-אוניברסיטת תל
 

וכי הוא ימומן במלואו מקרנות משותפות לאוניברסיטה ולעיריית תל ₪ מליון  40 -הפרוייקט מוערכת בכעלות 

 אביב, כמפורט להלן:

 מיליוני  20-השתתפות קרן פינויים שיח מוניס בסך כ.₪ 

 מיליוני  20-השתתפות קרן חניוני האוניברסיטה בסך כ.₪ 

מאוזן תקציבית, מחליטה ות"ת לאשר את פרויקט הקמת החניון  לאור הנתונים דלעיל, ומאחר שהפרוייקט

 התת קרקעי, בכפוף לתנאים דלהלן:

 מיליוני  40-העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת  ב.₪ 

 .הבניה תמומן במלואה מכספי קרן שיח מוניס וקרן חניוני האוניברסיטה 

 רת אחוזות החוף.מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת החניון יבוצעו על ידי חב 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בדיון ובהצבעה
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 הרחבת מודל התקצוב -אקדמיות -המכינות הקדם .5

 

 החלטה: – 130תשע"ח/

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג דנה ות"ת בהרחבת מודל התקצוב למכינות הקדם אקדמיות, וזאת  13.6.18ביום 

לפיהן אושר מעבר האחריות על המכינות הקדם אקדמיות ממשרד החינוך  2016ואוגוסט  2016מחודש אפריל 

לת, לפיה נקבע בין היתר כי תקציבית, אקדמית ותכנונית ובהמשך לרפורמה הכול -למל"ג במסגרת רפורמה כוללת 

החל משנה"ל תשע"ט יונהג שכר לימוד אחיד במכינות הקדם אקדמיות, בגובה שכר הלימוד לתואר שני )העומד 

וכי  מודל התקצוב של ות"ת למכינות יתרחב ויכלול מרכיב תקצובי חדש לפי עלות ₪(  13,600בתשע"ח על  

 אפיינים אקדמיים וחברתיים, מחליטה ות"ת כדלקמן:נורמטיבית לתלמיד, בהתאם למודל תמריצים בעל מ

 

יופעל סעיף תקציבי חדש מבוסס עלות נורמטיבית לסטודנט ועמידה ביעדי מדיניות, במוסדות שבתקצוב  .1

ות"ת וזאת בשנה"ל תשע"ח באופן חלקי ובשנה"ל תשע"ט באופן מלא. משרד החינוך יפעל בהתאם 

 בהתייחס למוסדות שבתקצובו. 

 

בשל העובדה שבשלב זה נתוני למ"ס אינם מקיפים וכן חלק מהנתונים הנדרשים ליעדי המדיניות שקבעה  .2

ות"ת הנם תוצאה של מעקב אחר סטודנטים לאורך מספר שנים והם תוכננו מראש להתווסף למרכיבי 

ל המודל בעתיד, ומאחר שות"ת קבעה כי יש להחיל את מודל התמריצים כבר החל משנת תשע"ח, יופע

בשנה"ל תשע"ח ותשע"ט מודל תקצוב, המבוסס על העלות הנורמטיבית לתלמיד במכינה, המחושבת על 

כלל הסטודנטים, בהתאם לנתוני הביצוע שהתקבלו מהמוסדות לתשע"ז ועל יעד עידוד הגדלת מספר 

 התלמידים במכינה מאוכלוסיות מוחלשות.

 

 על מספר התלמידים.  15%של בשנה"ל תשע"ח/תשע"ט יוחל במודל שיעור נשירה רוחבי  .3

 

לאחר שיתקבלו מהלמ"ס הנתונים הנדרשים לשם בחינת היעדים האחרים שנקבעו ע"י ות"ת, יובא לאישור  .4

 ות"ת מודל תקצוב רחב ובעל משקלות יחסיים.

 

 אופן חישוב מודל התקצוב לתשע"ח/תשע"ט

לשנה, ובהפחתת ₪  16,200אומדן העלות הנורמטיבית לתלמיד במכינה, בהתאם לחישוב שנערך, הנו  .5

ש"ח במחירי תשע"ח, עומד התעריף השנתי  13,603ההכנסה למוסדות משכר הלימוד האחיד בגובה 

 לתלמיד במסלול שנתי. ₪  2,597ש"ש, על  37חודשים והכולל  9הממוצע למסלול שנתי במכינה, האורך 

 

התעריף הותאם לכל מסלול במכינה, בהתאם לאורכו ולמס' הש"ש,  וחושב על סך התלמידים בהתאם   .6

, 15%לדיווחי המוסדות בדו"ח ביצוע תשע"ז. לתוצאות שהתקבלו התווסף מרכיב הפחתה אחיד בשיעור 

 כמרכיב נשירה לתשע"ח ותשע"ט. 

 
ים, בהתאם ליעד המדיניות לעידוד הגדלת במקביל, כולל התקצוב גם פרמטר של אשכולות כלכליים חברתי .7

 מספר התלמידים מקרב אוכלוסיות מוחלשות.

 
 

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

 

 Xתעריף מותאם למסלול  Xבהתאם לאמור לעיל, החישוב הכולל הנו: מספר הסטודנטים בכל מסלול  .8

 מקדם פריפריה חברתית  X( 0.85מקדם הפחתה אחיד )

 

ה הפעלה חלקית של מודל התמריצים ובשנה"ל , בשנה"ל תשע"ח תהי20.4.16בהתאם להחלטת ות"ת מיום  .9

מתקצוב מלא,  50%תשע"ט הפעלה מלאה. לפיכך מחליטה ות"ת כי בתשע"ח התקצוב למוסדות יעמוד על 

 אשר יינתן בתשע"ט.

 
 

-המקור התקציבי למודל התמריצים למכינות החרדים וכן לגידול הסטודנטים בחברה הערבית מעבר ל  .10

סטודנטים, הנובע מתכנית ההנגשה האחרונה ומיעדי התכנית הר"ש הנוכחית שבתקצוב ות"ת, הנו  1000

 התקציב הייעודי להנגשת השכלה גבוהה לחרדים ולחברה הערבית, בהתאמה.

* * * * * 
 הצבעההתקיימה 
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 

 ערעור ור"ה על הקול הקורא לפיתוח פיזי .7

 

 החלטה: – 131תשע"ח/

 דנה ות"ת בערעור ור"ה על הקול הקורא לפיתוח פיזי. 13.6.18בישיבתה ביום 

 את עמדת ור"ה לגבי מודל הפיתוח הפיסי מבוסס צרכים, לפניה ות"ת רשמה  .1

 ות"ת מחליטה להשאיר את מודל הפיתוח הפיסי כפי שפורסם בקול קורא.  .2

* * * * * 
 הערעור דחייתבעד  התקיימה הצבעה

 3 -בעד 
 2 -נמנעים 

 אין מתנגדים 
 ההחלטה התקבלה 

 
 

 

מתן אפשרות להגדלת מספר המוסדות המכינים במסגרת הקול הקורא להרחבת הנגישות  .8
 "שער לאקדמיה"  

 

 החלטה – 132תשע"ח/

ת "שער דנה ות"ת בהגדלת מספר המוסדות המכינים במסגרת הקול הקורא להרחבת הנגישו 13.6.18ביום 

 .21.2.18מיום  64, וזאת בהמשך להחלטתה תשע"ח/לאקדמיה" 

 ות"ת מחליטה לאמץ את המלצות ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית. .1

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

 

להגדיל את מספר המוסדות שיוכלו לזכות בקול הקורא לעד חמישה מוסדות בהתאם לכך מחליטה ות"ת  .2

אשר ישתתפו כ"מכינים" ולא עד ארבעה כפי שנקבע מלכתחילה, זאת בכפוף למסגרת התקציב המיועדת 

 לנושא.

ממחויבות המוסדות הדרומיים לנושא, איכות  התרשמותה החיובית של ועדת ההיגוי הובאה בפני ות"ת .3

זו  לפיכך, החלטהו והתחושה שקיימת כעת שעת רצון במוסדות לטובת קידום נושא זה. ההצעות שהוגש

מתוך הסתכלות קדימה לקראת השנים שלאחר התואר, אשר גם נובעת להגדלת מספר הזוכים בקול הקורא, 

להמשיך ולהרחיב את השתתפות החברה הבדואית בהשכלה הגבוהה. כדי שהתרחבות זו תוכל חשוב בהן 

אופן האיכותי ביותר, יש לאפשר לכלל המוסדות להיערך לכך על ידי צבירת ניסיון, יצירת התמחות להתבצע ב

 וביסוס פעילות רחבה במוסדות. כל אלו גם יגבירו את המחויבות המוסדית לנושא.

 ועדת ההיגוי תדווח לות"ת על תוצאות הקול הקורא בישיבתה הבאה. .4

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 מתנגדים ואין נמנעיםאין 

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

עדכון בבחירת קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל  .9
 תשפ"א -לשנים תשע"ט

 

 החלטה: – 133תשע"ח/

דנה ות"ת בעדכון בחירת קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל  13.6.18ביום 

 .תשפ"א -לשנים תשע"ט

בנושא "עידוד יצירת  30.4.18ולקול הקורא שנשלח למוסדות ביום  25.4.18בהמשך להחלטת ות"ת מיום 

בישראל", מחליטה ות"ת לאשר את המלצת  קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

הצעות למוסדות חדשים וכל זאת בכפוף למסגרת  5הצעות למוסדות ממשיכים ועד  5ועדת השיפוט ולבחור עד 

 התקציב המיועדת לנושא.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 

 

 

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

 

 לימודי העשרה הקמת ועדת היגוי לנושא .10

 סיכום

 הרכב הוועדה ייבחן בשנית ותובא הצעה מעודכנת לאישור ות"ת ומל"ג בהמשך.

 

פרופ' נתן ע"ש הרכב ועדת ההיגוי למלגות לדוקטורנטים מתחום מדעי הרוח  .11

 ז"לרוטנשטרייך 

 

 החלטה: – 134תשע"ח/

 .ז"לפרופ' נתן רוטנשטרייך  ע"שדנה ות"ת בהרכב ועדת ההיגוי למלגות לדוקטורנטים מתחום מדעי הרוח  13.6.18ביום 

ז"ל רוטנשטרייך פרופ' נתן  ע"שות"ת מחליטה למנות  את החברים הבאים כחברי ועדת ההיגוי לתכנית המלגות  

 מדעי הרוח :מתחום מצטיינים לדוקטורנטים 

 . הועדה יו"ר  -ה, יהדות, חברת מל"גפרופ' חביבה פדי

 חבר - פרופ' דוד פישלוב, ספרות, האוניברסיטה העברית

 חבר -אביב -לפרופ' עופרה גולדשטיין גדעוני, מזרח אסיה, אוניברסיטת ת

 חבר - אילן-אוניברסיטת בר פרופ' אבי פאוסט, היסטוריה,

 חבר - פרופ' שמואל סמילנסקי, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה

 חבר - גוריון-פרופ' עופר מרדר, ארכיאולוגיה, אוניברסיטת בן

 שנים נוספות. 3שנים עם אפשרות להארכה לתקופה של  3חברי הועדה יתמנו לתקופה של 

 (.134)ראה תוספת להחלטה תשע"ח/ .המצ"ב להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ות"ת מאשרת את תקנון הועדה

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 

 קשות לפתיחת תוכניות חדשות במכללות האקדמיות לחינוךבהגשת  .12

 

 החלטה: – 135תשע"ח/

 .קשות לפתיחת תוכניות חדשות במכללות האקדמיות לחינוךבדנה ות"ת בהגשת  13.6.18ביום 

לגבי מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת והסיכומים  בהמשך להחלטות שהתקבלו בות"ת ובמל"ג

אושר  טרםשנחתמו עם משרד החינוך בנושא, ועל מנת לקדם את הליך האיחודים הנדרשים לצורך מעבר זה, 

למכללות האקדמיות לחינוך )אשר טרם סיימו את הליך המעבר לאחריות הות"ת( להגיש בקשות לפתיחת תכניות 

 בתכנית הרב שנתית הנוכחית.  לימודים חדשות

יחד עם זאת, הואיל ותהליך האיחודים והמעבר לאחריות הות"ת הינו מורכב ונמצא בעיצומו, ועל מנת לצמצם 

את הפגיעה בהתפתחותן האקדמית של המכללות האקדמיות לחינוך שצפויות לעבור לות"ת, ממליצה ות"ת 

ות עקרוניות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, זאת קשלהגיש ב מכללות האקדמיות לחינוך למל"ג, לאפשר ל

 ן:הלוע"פ המפתח דל בהיקף מוגבל 

           yz
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מל"ג לבחינת אפשרות וב-מוסד שעומד בתנאי הסף למעבר לות"ת ושלגביו התקבלה החלטה עקרונית בות"ת .1

עד שתי בקשות לתואר ראשון/שני. הבקשות תיבדקנה יוכל להגיש  -למעבר לות"ת בכפוף לתנאים שנקבעו 

בהיבט התכנוני ע"י משרד החינוך וע"י אגף התכנון בות"ת, תוך מתן עדיפות לתכניות בעלות צורך לאומי 

מל"ג, יוכל המוסד להגיש את -ובהתחשב באופן המעבר המתוכנן לות"ת. ככל שהבקשה תאושר בות"ת

 התכניות לבדיקה אקדמית כמקובל.

 

הגיש הצהרת כוונות חתומה ובת קיימא, אך טרם התקבלה לגביו החלטה קונקרטית כאמור  ד אשרמוס .2

יוכל להגיש בקשה לפתוח תכנית לימודים אחת )לתואר ראשון או שני(. הבקשה תיבדק כאמור  –מל"ג -בות"ת

 ית כמקובל.מל"ג, יוכל המוסד להגיש את התכנית לבדיקה אקדמ-לעיל. ככל שהבקשה תאושר בות"ת 1בסעיף 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

( B.Sc.את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון )  בקשת המכון הטכנולוגי חולון לשנות .13

 ( בהנדסת תעשיה וניהול טכנולוגיהB.Sc.בניהול טכנולוגיה לתואר ראשון )

 

 החלטה: – 136תשע"ח/

דנה ות"ת בבקשת המכון הטכנולוגי חולון לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר   13.6.18בישיבתה ביום  .1

 .( בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיהB.Sc( בניהול טכנולוגיה לתואר ראשון ).B.Scראשון ).

ת את שם תכנית לאשר לשנולהמליץ למל"ג אין מניעה מבחינה תקציבית, תכנונית והעסקת הסגל בתכנית,  . 2

( בהנדסת תעשייה וניהול B.Sc( בניהול טכנולוגיה לתואר ראשון ).B.Scהלימודים לתואר ראשון ).

 ., מהמחזור אשר יחל את לימודיו בשנה"ל תשע"טטכנולוגיה

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 

 הישיבה.יו"ר ות"ת נעלה את 

 רשמה: יעל עטיה
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 .134תוספת להחלטת ות"ת תשע"ח/

 

לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח  ז"לפרופ' נתן רוטנשטרייך ע"ש מלגות 
 תשפ"א -  תשע"ט           מחזור כ"ה,            - תקנון והנחיות -

 

 

 תקנון התכנית –פרק א' 

 מטרות התכנית .1

 הכשרת סגל הוראה ומחקר שיקדם ויעשיר את המחקר במדעי הרוח במדינת ישראל. .א

מתן אפשרות לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הרוח להקדיש את כל זמנם ללימודים  ויצירת  .ב

 ים(.שנ 4)במקרים חריגים, עד   שנים 3תנאים לסיום מוצלח של הדוקטורט בזמן של 

 להביא את הדוקטורנטים המצטיינים במדעי הרוח למיצוי יכולתם הלימודית והמחקרית.  .ג

 לעודד סטודנטים מצטיינים לפנות ללימודי מחקר בתחומי מדעי הרוח. .ד

 

 המלגות .2

מלגות תלת שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי  20הוועדה לתכנון ולתקצוב תעניק מדי שנה עד  .א

 מדעי הרוח.

השתתפות ות"ת במלגה תעמוד על סך /ש"ח לשנה )במחירי תקציב תשע"ט( 80,000הינה בסך כל מלגה  .ב

מסך המלגה, והיא מותנית בהשתתפות מקבילה  50% -לשנה )במחירי תקציב תשע"ט( ₪  40,000

 באותו הסכום, אשר תמומן ע"י האוניברסיטה בה לומד המלגאי.

 ת הדוקטורט, לפי המוקדם.המלגה ניתנת למשך שלוש שנים  או עד אישור עבוד .ג

 מובהר בזאת כי אין להפסיק מתן המלגה עם הגשת הצעת עבודת הדוקטורט לשיפוט.         

 יחולו תנאי תקנון זה. –במקרה של אי התאמה בין תנאי האוניברסיטה לבין תקנון זה  .ד

 מתן המלגה הינו בכפוף לתנאים הבאים: .ה

 המלגאים מתחייבים כלפי האוניברסיטה: (1)

  את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה )רק במקרים חריגים שינומקו ויאושרו ע"י לסיים

 שנים לכל היותר( ממועד זכייתו במלגה. 4ועדת ההיגוי תוך 

  הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב ממנחה  לשםלא לעבוד

עבודה ת למשך שנתיים בלבד. שעות הוראה שבועיו 2עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 

תוגבל להיקף של   אחרת אשר קשורה לתחום מחקרו של המועמד )למשל חפירות ארכיאולוגיות( 

 עד רבע משרה למשך שנתיים.

  לבקש את אישור האוניברסיטה, לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או

 תר משנה אחת.יותר. האוניברסיטה לא תאשר את הפסקת עבודת המחקר ליו

Planning & Budgeting Committee |  הוועדה לתכנון ולתקצוב 
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  במידה שיש צורך אקדמי חיוני, המחייב יציאה לחו"ל במסגרת   –יציאה לחו"ל במסגרת המלגה

לימודי הדוקטורט, המלגאי יגיש לוועדה מטעם ות"ת בקשה מיוחדת ליציאה לחו"ל עפ"י 

 העקרונות להלן:

I. ה( הבקשה ליציאה לחו"ל תוגש מראש )אף רצוי בשלב הגשת מועמדות הדוקטורנט למלג

ותפרט, בין היתר, מקורות מימון לשהייה, תכנית עבודה משוערת והגורמים איתם יעבוד 

 המלגאי.  

II. .הוועדה תבחן את חיוניות הבקשה טרם היציאה לחו"ל ותחליט בעניינה 

III.  בכל מקרה, השהייה בחו"ל תהיה לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שנה. שהייה בחו"ל מעבר

באמצעות מלגת רוטנשטרייך, תהווה עילה להפסקת לשנה, אפילו אם איננה ממומנת 

 תשלום המלגה.

 האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות"ת: (2)

 .לא להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה 

  להעמיד לרשות המלגאי/ת את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך שתאפשר

 ניצול אופטימאלי של שנות המחקר.

  תקנון התכנית ואת חובותיו וזכויותיו דלעיל, מראש.להביא לידיעת המלגאי את 

  להקים מאגר נתונים  על בוגרי התכנית  שיכלול את המידע הבא: אמצעי שמירת קשר עם בוגרי

התכנית ) דואל או/ו טלפון(, מידע אודות השתלבותם של הבוגרים בחיים האקדמיים בתחומי 

 בשוק הפרטי. ההוראה והמחקר, העסקתם במכוני מחקר וכן השתלבותם

לכללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון,  11מתן המלגות הינו בכפוף לסעיף (  3)           

     .2012-לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה(, תשע"ב

 ( כל התנאים הפנים אוניברסיטאיים לקבלת המלגה יובאו בפני המלגאים.4)            

 

 

 הליך בחירת המועמדיםת .3

שלהלן.  4כל אוניברסיטה תבחר עד עשרה מועמדים בתהליך פנימי ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף  .א

לוחות הזמנים הפנימיים של המוסדות מחייבים הגשת מועמדות תעשה רק באמצעות האוניברסיטאות. 

 את המועמדים.

. במידה והמוסד אינו יכול לעמוד בתנאי מהמועמדים שיוגשו ע"י המוסד למלגה יהיו נשים 50%לפחות  .ב

 זה, יפרט  מדוע?

כל אוניברסיטה תגיש לות"ת את מועמדיה למלגה כולל הטבלאות המרכזות והטפסים הנדרשים עד ליום  .ג

העתקים של תיקי המועמדים למלגה )כל עותק של תיק מועמד בשקית ניילון  6יש להעביר  .1.5.2018

 moshe@che.org.ilר האלקטרוני תיקי המועמדים לכתובת:  נפרדת(. כמו כן יש להעביר בדוא

ועדה מטעם ות"ת מופקדת על השיפוט האקדמי של המועמדים ועל בחירת הזוכים. תפקידי הוועדה  .ד

 מטעם ות"ת הם כדלקמן:

 לבחון את נתוני המועמדים המוגשים לות"ת.  (1)

 לבחור את הזוכים לקבלת המלגה.  (2)

 לבחון את תהליכי הבחירה הפנימיים של המועמדים למלגה באוניברסיטאות.      (3)
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 תנאים לבחירת מועמדים .4

 על המועמדים לעמוד באחד מהתנאים הבאים: .א

שהגישו תכנית דוקטורט תוך שנתיים, ולא מעבר לשנתיים,  .M.Aהמועמדים למלגה יהיו בעלי תואר  (1)

 , והתכנית אושרה. .M.A -מיום קבלת אישור עבודת ה

 סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט, שתוכנית הדוקטורט שלהם אושרה. (2)

בשני המקרים אישור תכנית הדוקטורט יהיה לא יותר משנה לפני מועד בחירתו של המועמד ע"י 

 האוניברסיטה.

 מקרה לגופו. שקול החלטתה בכל   ת במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו, הוועדה    

בחירת הזוכים תעשה עפ"י קריטריונים שוויוניים על בסיס מצוינות אקדמית, בין היתר, פרסומים,  . ב

השתתפות פעילה בכנסים, פרסים אקדמיים, פוטנציאל המועמד להשתלבות בעולם האקדמי וכיו"ב. 

 לפעול על פיו. הוועדה תיקח בחשבון את סדר העדיפות שנקבע על ידי המוסד, אך אינה מתחייבת

 רקטורי האוניברסיטאות יעבירו לות"ת: . ג

 את תקנון המוסד לבחירת המועמדים. (1)

 די המוסד. י-את רשימת המועמדים למלגה המוגשים על (2)

 את הפרטים המלאים על כל מועמד, כפי שהוגשו לוועדת הבחירה באוניברסיטה. (3)

 את הנימוקים לבחירתם של המועמדים. (4)

 ים על קיום התנאים בהתאם לתקנון ות"ת.התחייבות המוסד והמועמד (5)

 

 נוהלי דיווח ותשלום .5

 בכל שנה: באוגוסט 1-האוניברסיטה תגיש לות"ת עד ה .א

 ודיווח כספי על המלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בכל המחזורים. הדיווח האקדמי  1דיווח אקדמי

 החתימה המוסמכים. יהיה חתום ע"י רקטור המוסד והדיווח הכספי יהיה חתום ע"י מורשי

  רשימת המלגאים הממשיכים לשנת הלימודים הבאה בצרוף אישור על המשך רצף לימודיהם. לגבי

מלגאים שמוגשים להארכה לשנה רביעית יצורפו הנימוקים לכך. כמו כן תודיע האוניברסיטה על כל 

 חודשים. 6הפסקת לימודים העולה על 

 סתיימה השנה השלישית של קבלת המלגה )או לכל אישור על קבלת תואר ד"ר לגבי המלגאים שנ

 היותר לאחר סיום השנה הרביעית(.

  בתקנון. 2התחייבות על עמידת האוניברסיטה בתנאים המפורטים בסעיף 

על סמך דיווחים אלה תעביר ות"ת את כספי המלגות בגין השנה כולה עבור המלגאים הזכאים מכל  .ב

 המחזורים.

אותה שנה בדצמבר ב 31 -אם יחולו שינויים לאחר תאריך הדיווח ידווחו שינויים אלה לות"ת עד ה

 וההתחשבנות בגינם תיעשה בשנה העוקבת. 

 

 

                                                 
 

           yz



 נוסח  
 מאושר
 
 

 

 

 

 נחיות למינוי, הרכב וסדרי עבודה של ועדת השיפוט לתוכנית.ה -פרק ב' 

 .הוועדה תורכב מחברי סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת פרופסור 

 חברי הוועדה והיו"ר ימונו ע"י מליאת ות"ת. כתב המינוי  שלהם ייחתם על ידי יו"ר  -פן מינוי הוועדהאו

 ות"ת.

 ככלל, בכל ועדה ימונה לפחות חבר ות"ת או חבר מל"ג אחד מכהן. - נציגות חברי מל"ג וות"ת בועדה 

  חברים )לרבות יו"ר הוועדה(.  5-7לועדה ימונו  -גודל הועדה 

  בהרכבי הועדה יהיה ייצוג לתחומי לימוד בהתאם לעיסוקה של הוועדה, לסוגי המוסדות  -בועדה הייצוג

השונים, למגזרי ומגדרי אוכלוסיה שונים וכן למגוון גילאי. שיקול מרכזי בבחירת החברים בועדה יהיה 

ם לזהות מומחיותם ומצויינותם בתחום בו ניתנות המלגות: מדענים מובילים הפעילים במחקר, היודעי

מצוינות אקדמית ואת הדור של מובילי המחקר המדעי בישראל בעתיד. על חברי ועדות השיפוט להיות חברי 

צעירים, למשל כאלה הנמנים על האקדמיה הישראלית הצעירה, וכאלה שזכו בקרנות  \סגל פעילים

 , וכ"ו. ERCתחרותיות מובילות, דוגמת זו של המועצה האירופית למחקר 

 בעלי התפקידים המפורטים להלן או תפקידים הדומים  -עדה וכהונת נושאי תפקידים בו מגבלות על

 עדה: ומהותית לתפקידים אלו, יהיו מנועים מלכהן בו

 חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב; .א

 ;נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור .ב

, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית וסגניםדיקן פקולטה, דיקן מכללה  .ג

 ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;

 בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור; .ד

 גוד עניינים.חברי הועדה יחתמו על התחייבות להימנע מני .ה

חברי הועדה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי  .ו

תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים 

 שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

  –בסעיף זה 

לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או  –"עניין אישי" 

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; 

או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן,  בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח –"קרוב" 

חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על 

 שולחנו של חבר.

חברי הועדה לא יצביעו ולא ישתתפו בדיון לגבי מועמד שהוצע ע"י מוסד להשכלה גבוהה בו הם 

 מועסקים.
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  מסמכים מסירת לרבות, הועדה דיוני אודות מידע ממסירת יימנעו הועדה חברי -שמירה על סודיות ,

 להשכלה המועצה מינהל באמצעות יימסר המידע; מתאים הסדר על ויחתמו ועוד החלטות, פרוטוקולים

 .בלבד גבוהה

 

 חברי הוועדה  והיו"ר  ימונו לתקופות של שלוש שנים עם אפשרות הארכה  - תקופת הכהונה בועדה

 וש שנים נוספות בלבד, כאשר מומלץ שהחלפת חברי הוועדה תיעשה בצורה מדורגת.לשל

  :התכנסות הוועדה 

o  הוועדה תתכנס פעם בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה, בדרך כלל כחודש לאחר קבלת תיקי

 המועמדים.

o  הישיבה.יום לפחות לפני מועד  7סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 

o  מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; החלטות הוועדה באשר  3קוורום לקיום ישיבת הוועדה יהיה

 לגיבוש רשימות הזוכים תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה. 

o  במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול, ניתן יהיה לקבל החלטות

אר האלקטרוני, ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים באמצעות הדו

אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ובלבד שלא היתה התנגדות של מי 

 מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.

   תיעוד פעילות הועדה ודיווח- 

ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את עקרי הדברים ישיבות הועדה והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול שיאושר  .א

 והדעות שנאמרו בישיבה.

החלטות הועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה, בין היתר, את מידת עמידת המועמדים  .ב

 בקריטריונים לקבלת המלגות.

דיווח על פעילותן, שיכלול, את  פורום יושבי הראש של הועדה בראשות יו"ר ות"תהועדה תגשנה ל .ג

 ישיבת הוועדה ומידע מפורט לגבי הזוכים.סיכום 

 רשימת הזוכים במלגות רוטנשטרייך בכל תחום, תגבש הוועדה גם רשימת על  מלצה המלבד גיבוש ה

מלגה. רשימת העתודה זכאותו לרגת של שני מועמדים, למקרה שאחד הזוכים לא יממש את ועתודה מד

 ל תחום אחד עבור תחום אחר .לפי תחומים,  ולא תתאפשר הפעלת רשימת עתודה שתהייה 

  בסיום  תכין  לנושא המגדרי במלגות רוטנשטרייך: הועדה הבמסגרת עבודתתתייחס כמו כן, הועדה

דיווח על מספר המועמדים בכל תחום באותו מחזור, לפי שיוך מגדרי )גברים, נשים( וכן דיווח  העבודת

 מגדרי )גברים, נשים( על מספר המומלצים לזכיה בכל תחום באותו מחזור, לפי שיוך

 

 

 הסדרת עבודת הועדה והפיקוח עליה

 המדיניות המהווה את הבסיס לפעילות הוועדה, תקבע ע"י ות"ת.  - מדיניות
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