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הוועדה לתכנון ולתקצוב

| Planning & Budgeting Committee

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' (1055) 6
שהתקיימה בירושלים ביום י"ז באדר תשע"ז15.3.2017 ,
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב26/7/17 -

נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת
פרופ' ישעיהו טלמון
פרופ' מונא מארון
מר ישי פרנקל
פרופ' יוסי שיין

מוזמנת לסעיפים  1.8ו3-
ד"ר רבקה ודמני שאומן – סגן יו"ר מל"ג

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 לעניינים אקדמיים
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
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
מר יותם בן-שטרית  -ממונה תחום מאקרו ותשתיות
מר אמיר גת  -ממונה תחום תשתיות מחקר
גב' בתיה הקלמן  -ממונה תחום רוח וחברה
מר יאיר הראל  -ממונה תחום בקרה ,אכיפה ורישוי
מר אריאל חנוכה  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן  -ממונה תחום סגל ושכר
מר יניב כהן-שבתאי  -ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון  -ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' חוה קליין  -ממונה בכירה  -תחום תכנון ומידע
עו"ד נדב שמיר  -סגן היועצת המשפטית
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
גב' נינה אוסטרוז'קו  -מרכזת באגף התקצוב
גב' שרי אנגלנדר  -מרכזת בכירה באגף האקדמי
מר נתן יהב  -מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' עירית כהן  -מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע
גב' מריה לוינסון-אור  -מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה
רו"ח ג'ניה מיטניצקי  -סגנית חשבת
מר אורנן פודם  -מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה ומכינות
גב' קרן קרפ  -מ"מ אחראית על קשרי אקדמיה ישראל אסיה
גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר  -מרכזת בכירה באגף האקדמי
*******************
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דיווח על מינוי המל"ג ה13-
דיווח מישיבה עם נציגי הוועדה לפיזיקה גרעינית
דיווח מביקור ות"ת בקריה האקדמית אונו
דיווח על נסיעת ההנהלה לבוסטון ולניו-יורק
הסדרת התשלום על הכשרה מעשית בפיזיותרפיה ובמקצועות בריאות נוספים
דיווח על הצעת מחליטים של הממשלה בנושא אילת
עדכונים לגבי הBSF-

עדכון לגבי תהליך איחוד המכללות
1.8
אישור פרוטוקול והחלטות מישיבות ות"ת
פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבה מס' ) 1 (1050מיום 9.11.2016
2.1
פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבה מס' ) 2 (1051מיום 23.11.2016
2.2
מתווה לאוטונומיה מודולרית  -לקראת אקרדיטציה עצמית
בקשת אוניברסיטת חיפה לתמיכת ות"ת בהרחבת בנייני הפקולטה למדעי החברה
עדכון הרכב ועדת השירות של מינהל ות"ת ומל"ג
דיווח מישיבת המל"ג שהתקיימה ב 7.3.2017-בנושא הוועדה המשותפת לות"ת/מל"ג לקידום מדעי הרוח
מינוי יו"ר ועדת היגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה
עדכון מקדם ההתאמה ליעד )יחס סגל-סטודנט( במודל התקצוב במכללות
המרכז האקדמי כרמל  -בהמשך לשימוע המוסד שהתקיים בות"ת בתאריך 22.2.2017
דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום מינהל עסקים  -המלצת מל"ג לות"ת
המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המל"ג בעקבות דו"ח מבקר המדינה 66ג' בנושאים:
היבטים בהתנהלות בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
.1
התקצוב והפעלה של מעונות סטודנטים
.2
מעבר המכללות האקדמיות להוראה לתקצוב ות"ת
.3
המכינות הקדם-אקדמיות
.4
הארכת קרן המחקר המשותפת לסין וישראל

.13

השתתפות ישראל בסבב השמיני ) (2019 - 2018של הסקר החברתי האירופי Share-Eric

.14

אישור תכניות לימוד
14.1

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בלימודי עבודה

14.2

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) ;B.A.

 (B.Sc.באינטרנט וחברה
14.3

בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.דו-חוגי בספרות

14.4

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.בכלכלה
יישומית

**********
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 .2אישור פרוטוקול והחלטות מישיבות ות"ת
*****
פרוטוקולים והחלטות ות"ת מישיבה מס'  (1050) 1מיום  9.11.2016ומס'  (1051) 2מיום 23.11.2016
אושרו פה אחד.

 .3מתווה לאוטונומיה מודולרית  -לקראת אקרדיטציה עצמית
סיכום:
ות"ת רשמה לפניה את המתווה לאוטונומיה מודולרית  -לקראת אקרדיטציה עצמית.

 .4בקשת אוניברסיטת חיפה לתמיכת ות"ת בהרחבת בנייני הפקולטה למדעי החברה

תשע"ז - 39/החלטה:
בישיבתה ביום  15.3.17דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה להרחבת בניין רבין למדעי החברה על ידי
תוספת קומות .ומחליטה כדלהלן:
לאשר לאוניברסיטת חיפה תוספת קומות מעל בניין רבין באוניברסיטת חיפה כמפורט להלן:
 .1אישור לבניה בשטח של  2,980מ"ר ברוטו ,מתוך כך שטחי הנטו הם  1,634מ"ר.
 .2ות"ת רושמת בפניה כי אומדן 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 בכ693-
אלף  ₪מתקציבה השוטף.
 .4האוניברסיטה מתחייבת לביצוע תיקון הליקויים של בטיחות אש ככל שיידרש בבניין רבין מתקציבה
השוטף.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .5עדכון הרכב ועדת השירות של מינהל ות"ת ומל"ג

תשע"ז - 40/החלטה:
 .1ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת השירות כדלקמן:
• מנכ"ל מל"ג/ות"ת )יו"ר ועדת השירות(
• יו"ר ות"ת
• סגן יו"ר מל"ג
• מר ישי פרנקל ,חבר ות"ת )חבר(
• מר משה ויגדור -חבר מל"ג )חבר( -בכפוף לאישור מל"ג
• פרופ' מונא מארון -חברת ות"ת )חברה(.
 .2ההחלטה תועבר לאישור מל"ג.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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עדכון מישיבת המל"ג שהתקיימה ביום  7.3.2017בנושא הרכב הוועדה המשותפת
לות"ת ומל"ג לקידום מדעי הרוח

תשע"ז - 41/החלטה:
א .ות"ת רשמה לפניה את הדיווח בעניין הרכב הוועדה המשותפת לות"ת ולמל"ג לקידום מדעי הרוח.
הרכב הוועדה כפי שאושר בישיבת המל"ג מיום  7.3.2017הוא כדלהלן:
פרופ' יוסי שיין -חבר ות"ת ,מדע המדינה ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר הועדה
פרופ' ששון צחאיק -המכון לכימיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' חוסאם חאיק -הפקולטה להנדסה כימית והמכון לננוטכנולוגיה ,הטכניון
פרופ' מירון איזקסון -המחלקה לספרות עם ישראל ,אוניברסיטת בר אילן
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 ,ראש 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.

.7

הוועדה תגבש תכנית עבודה מסודרת ואחודה לקידום תחום מדעי הרוח ,ובה המלצות קונקרטיות,
תעדוף ,לוח זמנים ואופני יישום ,לקידום התהליך כולו במהלך החומש הנוכחי ,ותגיש אותה לאישור
ות"ת ומל"ג בקרוב.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

מינוי יו"ר ועדת היגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה

תשע"ז – 42/החלטה:
בישיבתה ביום  15.3.17דנה ות"ת במינוי יו"ר לועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי
אתיופיה.
ות"ת מחליטה למנות את פרופ' יוסי שיין חבר ות"ת כיו"ר ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה
ליוצאי אתיופיה
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להלן הרכב חברי ועדת ההיגוי:
פרופ' יוסי שיין – חבר ות"ת – יו"ר.
גב' פנינה תמנו שאטו  -נציגת ציבור
פרופ' שפרה שגיא -אוניברסיטת בן גוריון וחברת מל"ג
ד"ר חן ליפשיץ -המכללה האקדמית אשקלון
הרב ד"ר שרון שלום -אוניברסיטת בר אילן
ד"ר ווביט וורקו  -המכללה האקדמית דוד ילין
גב' זיוה מקונן -נציגת ציבור
מר ג'גאו בימרו -נציג סטודנטים
נציג משרד האוצר
משקיף חיצוני -נציג מקצועי מטעם מינהל הסטודנטים-משרד הקליטה;
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.8

עדכון מקדם ההתאמה ליעד )יחס סגל-סטודנט( במודל התקצוב במכללות

תשע"ז – 43/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  15.3.17קיבלה ות"ת סקירה מקיפה בנושא מקדם התאמה ליעד במכללות )יחס סגל
סטודנט( .
 .2ות"ת מחליטה על עדכון המקדם במודל התקצוב במכללות כמפורט להלן:

)א( בתקציב תשע"ט תחל הפעימה הראשונה בעדכון המקדם כך שערך היעד יעמוד על הממוצע בין היעד
הקיים ליעד המעודכן ,כמפורט להלן:
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)ב( בתקציב תשפ"א תחל הפעימה השנייה בעדכון המקדם וערך היעד ישתנה באופן מלא לפי הנתונים
המעודכנים ,כמפורט להלן:

)ג( אם עדכון המקדם יותיר עודפים )בהשוואה למקדם הקיים( ,יביא הצוות המקצועי לאישור ות"ת
תכניות לחיזוק מכללות המכשירות מקצועות המועדפים במשק .
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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המרכז האקדמי כרמל  -בהמשך לשימוע המוסד שהתקיים בות"ת בתאריך 22.2.2017

תשע"ז – 44/החלטה:
בישיבתה ביום  15.3.2017קיימה ות"ת דיון בערעור המרכז האקדמי כרמל על החלטת ות"ת בנושא מעקב
אחר תיקון הליקויים במוסד מיום .18.1.2017
ות"ת שמעה את רואה החשבון אשר בדק את התנהלות המוסד בישיבתה ביום  ,18.1.2017שמעה את נציגי
המוסד בישיבתה ביום  ,22.2.2017ביום  15.3.2017שמעה ות"ת את שני חברי ות"ת שביקרו במוסד ביום
. 13.3.17
לאחר בחינת מכלול המידע והחומרים ולאחר שקילת טענות המוסד בכתב ובעל פה ,טובת הסטודנטים
הנוכחים ומועמדים עתידיים ,סבורה ות"ת ,כי אין מקום לשנות את החלטתה מיום  18.1.2017והחלטת
המל"ג מיום  ,19.7.2016בהתאם לכך ות"ת ממליצה למל"ג להותיר בשלב זה את ההחלטות כאמור ולהאריך
באופן זמני ומותנה את ההסמכה של המרכז האקדמי כרמל במשפטים ,ללא רישום סטודנטים חדשים.
בהתאם להחלטת המל"ג כאמור "על המוסד לעמוד בהנחיות והחלטות ות"ת ומל"ג לאור דוח רואה החשבון
שבדק את התנהלות המוסד לצורך הכרה ובפרט בנושא הבטחת עצמאותו האקדמית והמנהלית ומניעת חשש
לניגודי אינטרסים כמפורט בדו"ח הועדה הבודקת" .מכלול המידע שהובא בפני ות"ת מעיד על תיקונים
מסוימים שביצע המוסד ,חלקם המשמעותי בגדר התחייבויות עתידיות כתובות )"על הנייר"( ,ואולם לא
ניתן בשלב זה להבטיח את תיקון הליקויים המהותיים בפועל במלואם ,בפרט תיקון התנהלותו של המוסד
באופן מלא המבטיח את עצמאותו המלאה ,כמפורט בהחלטת הות"ת מיום  18.1.2017ובדוח רואה החשבון.
הואיל ובמסגרת הדיונים בעניין ההכרה וההסמכות של המוסד ,עלו סוגיות משמעותיות בדבר הרמה
האקדמית של המוסד ,ולקראת הדיון בהארכת ההכרה של המוסד המסתיימת בספטמבר הקרוב ,ממליצה
ות"ת למל"ג למנות כבר כעת ועדה אקדמית לבחינת הארכת ההכרה במוסד כנהוג ,וות"ת תמשיך לעקוב
אחר התנהלות המוסד ועמידתו בהתחייבויותיו כמפורט בהחלטת ות"ת מיום  18.1.2017ונושא זה יידון
במסגרת הדיון הכולל בהמשך הארכת ההכרה של המוסד ,יחד עם דוח הוועדה האקדמית כאמור.
להלן החלטת ות"ת מיום :18.1.2017
"תשע"ז – 28/החלטה מיום :18.1.17
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:
 .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 לבקש 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.
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 .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

.10

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום מינהל עסקים  -המלצת מל"ג לות"ת

תשע"ז – 45/החלטה:
 .1ות"ת ממליצה למל"ג לא לאשר פתיחת תכניות חדשות במנהל עסקים בשנים הקרובות במוסדות
מתוקצבים.
 .2ות"ת תבחן את הטענה שעלתה בדוח לגבי המחסור החמור בסגל בתחום החשבונאות ,ואת האפשרות
להתמודד איתה במידת הצורך על ידי שינוי והתאמה של כלל מל"ג לצורך השגת המטרה.
 .3על מנת לתמוך במחקר ברמה עולמית במנהל עסקים ,ות"ת תעודד את המוסדות לשיתוף פעולה לאיגום
משאבי מחקר והוראה.
 .4ות"ת תבחן האם ההנחייה לפיה יש לחלק את עומס ההוראה לשני סמסטרים ,מקשה על חברי סגל
צעירים בהקצאת זמן מרוכז למחקר.
 .5מעקב אחר יישום ההחלטה:
בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה ,יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג דיווח בדבר המעקב
ויישום ההמלצות שיועדו למל"ג ולות"ת במסגרת ההחלטה הנ"ל.
****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המל"ג בעקבות דו"ח מבקר המדינה 66ג' בנושאים:

תשע"ז – 66/החלטה:
בישיבתה ביום  15.3.2017דנה ות"ת בהחלטת המל"ג מיום  ,7.3.2017ובהתאם להחלטה זו היא מאמצת
את דו"חות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 66ג'
בנושאים" :היבטים בהתנהלות בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים"" ,התקצוב והפעלה של מעונות
סטודנטים"" ,מעבר המכללות האקדמיות להוראה לתקצוב הוועדה לתכנון ותקצוב"" ,המכינות הקדם
אקדמיות".
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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הארכת קרן המחקר המשותפת לסין וישראל

תשע"ז – 67/החלטה:
 .1כחלק מהמאמצים הממשלתיים להידוק היחסים בין ישראל למדינות מזרח אסיה והודו ולאור רצון
ות"ת בקידום שיתופי פעולה אקדמיים בינ"ל ,החלה ות"ת ,בתיאום עם משרד האוצר ומשרד החוץ,
משנה"ל תשע"ג ) ,(2012/2013ביישום תכנית מקיפה לטובת פיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו.
 .2במסגרת תכנית זו ,הגיעה ות"ת ,יחד עם משרד האוצר והקרן הלאומית למדעים להסכם לפיו הקרן
הלאומית למדע ) (ISFוהקרן הסינית הלאומית למדעי הטבע NSFC - the National) Natural Science

 (Foundation of Chinaישתפו פעולה בנוגע לתכנית מחקרים משותפת לחוקרים ישראלים וסינים
)להלן "ההסכם"( .ההסכם מיום  21.12.2011מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו .יצויין כי התכנית
מומנה במשותף ע"י משרד האוצר וות"ת כתוספת לסיכום בדבר התכנית הרב שנתית לשנים תשע"א-
תשע"ו.
 .3בהתאם להסכם ,נחתם ביום  27/28.3.2012מסמך הבנות בין ה ISF-לבין ה NSFC-ובו סיכמו הצדדים
על קידום ומימון מחקרים מדעיים משותפים וסדנאות מחקר בין שתי המדינות )להלן "התכנית"(.
 .4התכנית כללה הפעלת  5מחזורי מימון למענקי מחקר לתקופה של עד  5שנים כאשר מדי  3שנים תיערך
הערכה מחדש .מימון מענקי המחקר נעשה בחלוקה שווה בין הצד הישראלי לבין הצד הסיני ,כך שתקרת
תקציב התכנית בכל צד מוגבלת בהפעלה מלאה בעד  10מיליוני  $בשנה .בהתאם לתנאי התכנית ,הצעות
המחקר המוגשות לקרן משותפות לחוקר ישראלי ולחוקר סיני.
 .5בהתבסס על מסמך  4041שהובא בפניה ,מחליטה ות"ת לאשר את הארכת פעילות התכנית ,בהתאם
למתכונת פעילותה הנוכחית כדלקמן:
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א .ארבעה מחזורי מימון חדשים למענקי מחקר ,שיפתחו בשנים תשע"ט-תשפ"ב לתקופה של עד
שלוש שנים למענק בהיקף של עד  100אלפי  $לשנה לחוקר לכל צד ,ולסדנאות משותפות.
ב.

מימון סך מענקי הקרן ייעשה בחלוקה שווה בין הצד הישראלי לבין הצד הסיני.

ג.

הצעות המחקר אשר יוגשו במסגרת התכנית יהיו משותפות לחוקר ישראלי ולחוקר סיני.

תישמר תקרת תקציב התכנית הנוכחית )עבור הצד הישראלי( והיא תעמוד על עד  10מיליוני  $בשנה.
הפעילות בארבעת המחזורים החדשים תיפרס על פני  6שנים :תשע"ט-תשפ"ד .המקורות יילקחו מתקציב
התכנית הרב-שנתית לקרנות מחקר בינ"ל.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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השתתפות ישראל בסבב השמיני ) (2019 - 2018של הסקר החברתי האירופי Share-Eric

תשע"ז – 68/החלטה:
 .1בהמשך להמלצות של הוועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה )ועדת הורן( ,מחליטה ות"ת
לאשר תקצוב הצטרפות ישראל ,לגל הקרוב של איסוף הנתונים ,במסגרת הסקר החברתי האירופי Share

 Ericבעלות חד פעמית של  1,000אלפי  , ₪שצפויה להיפרס על פני השנים תשע"ז-תשע"ט ,על פי נתוני
התפלגות ההוצאות והמימון שהובאו במסמך.
 .2השתתפות ות"ת תקבע על פי ההוצאות בפועל ולא יותר מהסכום המופיע בסעיף  1לעיל.
 .3אישור התקצוב מותנה בחתימת סיכום בינמשרדי בין ות"ת והמשרדים השותפים לפרויקט ,המעגן את
העקרונות ,חלוקת תחומי האחריות בין הגופים ומחויבויותיהם להנחת דעת הצוות המקצועי.
 .4במהלך תשע"ט ,לקראת הסבב התשיעי ,בו תצטרך מדינת ישראל להחליט על המשך חברות או סיום
חלקה בתכנית ,תקיים ות"ת בחינה מחודשת של השתתפותה בתכנית ,לרבות בדיקה של התפוקות
המחקריות השונות שמקורן בתשתית ,כגון ,פרסומים ,זכיה במענקי מחקר וכיו"ב ,היבטים תפעוליים
שונים של התשתית ועוד.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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אישור תכניות לימוד
14.1

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בלימודי עבודה
סיכום :הדיון בנושא נדחה.

14.2

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) ;B.A.
 (B.Sc.באינטרנט וחברה

סיכום:
הדיון בבקשה יימשך בישיבה הבאה על מנת לאפשר לחברים לקרוא את כל המסמכים
הרלוונטיים אודות התוכנית.
14.3

בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.דו-חוגי בספרות

תשע"ז – 69/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  15.3.17דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכניות לימודים לתואר ראשון
) (B.A.דו-חוגי בספרות.
 .2אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג יו"ש לאשר פרסום
והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי בספרות.
*****
התקיימה הצבעה
בעד  4 -נמנע 1 -
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

14.4

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.בכלכלה
יישומית

תשע"ז – 70/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  15.3.17דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים
לתואר שני ) (M.A.בכלכלה יישומית.
 .2אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה
האקדמית אשקלון ,פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.בכלכלה יישומית.
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה :אסתי יעקב

