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 ג"תשע, טבת' ו 

 2192, דצמבר 91 
 

        לכבוד
 

 נשיאי האוניברסיטאות
 

 שלום רב,

 

 המתוקצבים להשכלה גבוהה  המוסדות השתתפותל" קורא: "קול הנדון

 במדינת ישראל  שיילמדוקיץ  קורסילעידוד בניית  בתכנית

  ומסין ומהוד מצטייניםסטודנטים עבור 

 

 של סטודנטים מצטיינים הוועדה לתכנון ולתקצוב, בשיתוף משרד האוצר, מבקשת לעודד היכרות

על מנת לחזק את  ,על ידי לימוד קורסי קיץ בישראל מסין ומהודו עם האקדמיה הישראלית

ל האקדמיה ש, לעודד היכרות חיובית הקשרים האקדמיים והתרבותיים בין שתי המדינות

מדיניות זו באה  .סטודנטים מסין ומהודו ללמוד לתארים מתקדמים בישראל דודעהישראלית ול

ב יהרחלולהדק ווהודו על רקע עמדת ממשלת ישראל הקוראת, בין השאר, למקד מאמץ מול סין 

 צפון מחלקת מנהל, שגריר חגי מרבנושא של  םהלמכתבי)בהתאם ימן עהאקדמיה קשרי את 

 אסיה מזרח דרום מחלקת מנהל, ומר חיים חושן, 2119912199 החוץ מיום במשרד אסיה מזרח

  .(2119212199 החוץ במשרד

 

 מטרה

המוסדות המתוקצבים של , תוך עידוד שיתוף הפעולה האקדמי והודו פיתוח הקשרים עם סין

 .בעולםוחיזוק מעמדה האקדמי של מדינת ישראל  הודוו עם סין להשכלה גבוהה בישראל 

 לתואר מסין מצטיינים סטודנטים קליטת לעידוד לתכנית ומשלימה תומכת תכנית הינה זו תכנית

. התכנית לעידוד קליטת סטודנטים 2.2192..9–ה בתאריך למוסדות נשלחה אשר ושני ראשון

מצטיינים מסין ומהודו כוללת מתן מענק חד פעמי להשתתפות בעלויות התכנית ומתן מלגות 

 לקורסי קיץ לסטודנטים מסין ומהודו. 
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 בתכנית להשתתף יכוליםש מוסדות

 במענה הצעה הגישו  אשר  בישראל גבוהה להשכלה המתוקצבים המוסדות י"ע יוגשוההצעות 

 ושני ראשון תואר ללימודי מסין מצטיינים סטודנטים קליטת לעידודבתכנית  הקורא לקול

 בינלאומי בדירוג מדורגים היו הקורא הקול פרסום במועדואשר  92.2192..9-ב למוסדות פורסםש

מדורגת של  התישקל פתיח ובהתאם להצלחת התכנית ,ככל שיהיו מחזורים נוספים .1גבוה

 התוכנית גם למוסדות נוספים.

 

 הנחיות להגשת הצעות

 שיוגשו: הצעותהפירוט 

ם בעלי הסמכה בתחומים בהם המוסדות המגישים הינ קורסי קיץ נהלוכלת הצעותה .9

 .והמבוססים על קורסים קיימים ומאושרים בתכניות אלה אקדמיים להעניק תארים

 הסילבוסיםהקורסים יהוו תרגום של קורסים קיימים ויהיו זהים מבחינת תכני הלימוד, 

 ורמת הסגל המלמד. 

יעמדו בדרישות אקדמיות ובסטנדרטים אקדמיים של המוסד. יושם  יםהמוגשהקורסים  .2

התשתיות. בסיום קורס התאמת דגש על איכות חברי הסגל שילמדו בקורסי הקיץ וכן על 

 למסיים. מתאימה ודה הקיץ תוענק תע

ע"י המוסדות לצורך  נקודות הזכות, אשר יצברו הסטודנטים בקורסי הקיץ, יוכרו ..

 השלמת תואר בתחום הרלוונטי.

 בשפה האנגלית. ילמדו קיץ הקורסי  .4

 .הצעות לקורסי הקיץ .כל מוסד רשאי להציע עד  .5

אחרים מחו"ל זרים לסטודנטים  ישראלים וכןגם לסטודנטים  יהיו פתוחים קורסיםה .6

 .ללא השתתפות ות"ת במלגות עבורםאשר יהיו מעוניינים בכך, אך 

 .אשר תספקנה הוכחה של עמידה באיזון תקציביועדת ההיגוי תיבחן אך ורק הצעות  .1

 

 הצעותאופן הגשת ה

המוגשות יצורף מכתב מלווה חתום ע"י רקטור המוסד או סגנו וכן מכתב נוסף, המאשר  להצעות

 חתום ע"י מנכ"ל המוסד או הממונה על התקציבים במוסד.תקציב, האת 

 את הנתונים הבאים: תכלולנהההצעות 

 והתייחסות לרציונל. ההצעה תיאור כללי של  .9

סילבוסים באנגלית, סגל התכנית, שעות הוראה ומשך  לרבות -הקיץ המוצעים  קורסי .2

 .הקורסים

ישראלים  הודים בפילוח סינים,פירוט מספרי הסטודנטים המתוכננים להיקלט בכל מחזור  ..

 ונוספים.

                                                      
  1 .המובילות האוניברסיטאות 511 -ל שנגחאי דירוג 
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 תקציב, בפירוט צד ההכנסות וצד ההוצאות. .4

ע"י המוסד עצמו  הסינים וההודים פירוט מלגות נוספות שתוצענה לסטודנטים –מלגות  .5

 ממקורותיו. 

 והודו מסין לסטודנטים שיוצעו והמחייה הדיור תנאי של מפורט תיאור – ומחייה דיור תנאי .6

   .התכנית במסגרת

פירוט מעטפת לימודי העברית והתרבות המקומית,  –חשיפה לחברה ולתרבות בישראל  .1

 העשרה, לחיזוק קשרי התרבות והחשיפה לחברה הישראלית.וסיורים  באמצעות

 (. Alumniתיאור אופן השמירה על קשרי בוגרים בתכנית ) –קשרי בוגרים  .1

סטודנטים ומיונם בזמן לתחילת , כולל מועדי רישום קורסי הקיץלו"ז היערכות למימוש  .1

 .גתשע"סמסטר קיץ 

 

 השתתפות ות"ת

יופעלו  אשר לקורסי קיץ באנגלית הצעות 91עד תשע"ג  במהלך מבין ההצעות שיוגשו, תיבחרנה

 .מחזוריםשלושה  במשךהחל מסמסטר קיץ תשע"ג 

 :"תות השתתפות

 בעלויות השתתפות לטובת ,להצעה ₪ אלפי 1. עד של סך פעמי חד באופן תתקצב ת"ות .9

  .לאנגליתהקיץ  קורסי הסבת

"ת נדרשת השתתפות ותעל ידי  כאמור ומימונו הקיץקורס  פתיחתכי לצורך  ,מובהר .2

 . בקורס מהודוו1או  מסיןלפחות  סטודנטים 91 של

 :שיעניק המוסד מלגות במימון"ת ות השתתפות

יכלול תקציב התכנית למוסדות , לאנגלית הקיץ קורסי הסבת בעלויותהשתתפות ות"ת ל בנוסף

 להחלטות בהתאם יוקצה אשר ,ומהודו מסין לסטודנטיםשיעניק המוסד  מלגותהזוכים גם מימון 

  :הבאים לתנאים ובכפוף ההיגוי ועדת

יובהר, כי מלגה זו  .()במחירי תשע"ג לחודש ₪אלפי  91 על יעמוד לסטודנט המלגה גובה .3

 והמעונות ולא יידרשו עלויות נוספות מצד המוסד.תגלם את מלוא עלויות שכר הלימוד 

לשנה בכלל מלגות לסטודנטים מהודו  51-ו מסיןסטודנטים  211 לעד תינתן המלגה .4

  .או חודשיים חודש שמשכם קיץ קורסי, עבור הזוכים המוסדות

 קיץ.  קורסיעבור  מלגות 51יוכל לקבל עד זוכה  מוסדכל  .5

 אזרחות בעלי ולא1הודו סין ותושבי אזרחי שהינם לסטודנטים ורק אך יוקצו המלגות .6

 .ראשון לתואר שניה שנה הפחות לכל סיימו אשר ,  ישראלית

 לו שיהיו הנוספותהמחיה המוסד לוודא שהסטודנט מסוגל לעמוד בעלויות  באחריות .7

  .יוענקו אשר למלגות מעבר בישראל
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"ל משנה החל מחזורים שלושה של לתקופה כפיילוטהשתתפות ות"ת בגין מלגות תופעל  .1

 בהישגי מותנה יהיה שלישי למחזור מעברהשתתפות ות"ת בגין מלגות  המשך"ג. תשע

 .עת אותה עד שלהן האפקטיביות ומידת קורסי הקיץ

 סטודנטים בגיןרק ות"ת בגין המלגות לסטודנטים מסין והודו תועבר למוסד  השתתפות .1

 ע"י ועדת ההיגוי.  שאושרההקורסים  כפי שהופיעו בהצעת המוסד   לסיימו את  כ שרא

 

 הליך בחירת ההצעות הזוכות

המוגשות ובחירת ההצעות הזוכות. הוועדה  הצעותועדת היגוי מטעם ות"ת תופקד על בחינת ה

, לצורך פתיחת מחזור לימודים ראשון משנה"ל לקורסי קיץ הצעות 91עד  במהלך תשע"ג תבחר

 .תשע"ג

 בחירת הוועדה תיעשה על פי השיקולים הבאים:

, התאמת הקוריקולום לסטודנטים מסין והודו הצעהיתרונה היחסי של ה –( 1%.) אקדמי .9

הסגל תכני הלימוד, הסיליבוס, זהות קורסי הקיץ, לרבות הבטחת , והודו לסטודנטים מסין

. המוסדות והתשתיות המוצעים, לתכנית האקדמית המלאה הקיימת והמאושרת במוסד

והתשתיות וכן התחייבות המוסדות פירוט חברי הסגל את הקורסים המוצעים, לרבות ישלחו 

שאושרו ת הלימודים המלאות וזהים לקורסים הקיימים במוסד בתכני המוצעיםכי הקורסים 

 .מל"גהע"י 

קידום היחסים בין  –( 41%)המעטפת המוצעת  וטיב הודו -וישראל סין-קידום יחסי ישראל .2

באמצעות התכנית, לרבות המשאבים שיוקצו לטובת  ובין ישראל להודו ישראל לסין

ועושר התכנים שייצרו זיקה בין התלמידים לבין מדינת ישראל,  והודו הסטודנטים מסין

דגש מיוחד יושם על הערכות האוניברסיטה  .בכלל זה מגורים, שיעורי עברית וסיורים

המוסדות לשלוח מידע מפורט לגבי המעונות )מס'  על במוסדות.וההודים  לקליטת הסינים

חדר וכדומה(, מידע מפרט על הסיורים )מס' הסיורים המוצע, אבזור ה סטודנטים בחדר,

המוצעות אחרות  מפורט לגבי פעילות חוץ אקדמאיות אורך הסיורים, מיקום וכדומה( ומידע

 לסטודנטים מסין ומהודו. 

 מסין והודו במימון מלגות נוספות לסטודנטיםהיקף השתתפות המוסד  –( 1%.)מלגות  ..

 ממקורותיו, ואופן הקצאת המלגות. 

 

מבחירת על כמה שניתן , הוועדה תימנע והודו לסטודנטים מסין קורסיםעל מנת להציע מגוון של 

תיקבע על ידי ועדת ההיגוי בהתחשב, בין היתר, הצעה דומות. הקצאת מספר המלגות לכל הצעות 

ובכפוף לתקרה, אשר פורטה לעיל בהשתתפות הנכללים בהצעה  והודו מסין במספר הסטודנטים

  ות"ת.
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 נוהלי דיווח ותשלום

 בספטמבר: 1.-לות"ת כל שנה עד ה המוסדות יגישו 

, זרים(, , הודים )ישראלים, סיניםפילוח מוצאם דיווח אודות מספרי הסטודנטים עפ"י  .א

תוך ציון אורך הקורס )חודש  הנוכחיתבשנת הלימודים  הקיץ יקורססיימו את אשר 

 . הדיווח יהיה חתום ע"י רקטור המוסד או סגנו.או חודשיים(

וכן לקחים ושינויים  ם, מידת האפקטיביות שלהקורסי הקיץדיווח אקדמי אודות  .ב

 התכנית. יפורשמתבקשים לצורך 

השתתפות ות"ת בגין המלגות לסטודנטים מסין והודו תועבר למוסד לאחר ובכפוף  .ג

הקורסים  כפי   לשסיימו את כ בגין סטודנטיםרק לעיל, ולקבלת דיווח בהתאם לאמור 

 . ההיגוי ועדת"י ע שאושרהשהופיעו בהצעת המוסד 

 

עותקים  7-ב, 171110211 מיום יאוחר ולאאת החומר המבוקש, יש להעביר בהקדם האפשרי 

ובנוסף, עותק )כאשר כל עותק ימצא בקלסר נפרד המכיל את כל  המידע  המבוקש(   מלאים

 . Tsameretz@che.org.il לכתובת  הדואר האלקטרוני הבאה:אלקטרוני 

 

 

 

 ,בברכה

                                                                                                                    

 

 

 
 יואב טאובמן

 תקצוב  תחוםרכז במ
 וקרנות מחקר אוניברסיטאות

 

 
 צמרת זוהר

 קשרי ממונה
 סיהא-ישראל

 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 מנכ"לי האוניברסיטאות

 האוניברסיטאותרקטורי 
 לי כספים של האוניברסיטאות"סמנכ

 מנהלי מחלקות התקציבים באוניברסיטאות
 

 ת "ר ות"יו ,מנואל טרכטנברג' פרופ
 ד"ר אביטל שטיין, מנכ"ל מל"ג1ות"ת

 ת"ות ,ל לתקצוב"סמנכ, מר גדי פרנק
 גב' ריקי מנדלצוויג, סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג

 , ות"תהיחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב ראשד"ר ליאת מעוז, 
 רק אסרף, ממונה בכיר בתחום האוניברסיטאות, מל"גמר מ

 ת"ות וקרנות מחקר, ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות, מר אמיר גת
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