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החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' (1067) 5
שהתקיימה בירושלים ביום י"ד בשבט תשע"ח30.1.2018 ,
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב25.4.18 -
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת
פרופ' ישעיהו טלמון
ד"ר רבקה ודמני
פרופ' מונא מארון
פרופ' יוסי שיין
מינהל ות"ת:
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל לתקצוב
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
גב' דנה אהרון  -סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
מר תומר ולמר  -ממונה תחום דוברות והסברה
גב' סיגל מורדוך  -יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גב' אסתי יעקב  -מרכזת בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים מסוימים:
מר יוני אבן טוב  -ממונה תחום מינהל וכספים
גב' אמה אפטרמן  -הממונה על תחום אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ
מר יותם בן-שטרית  -ממונה תחום מאקרו ותשתיות
ד"ר נעמי בק  -הממונה תחום מחקר ואסטרטגיה
גב' מריסה גרוס ירם  -ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים
מר אמיר גת  -ממונה בכיר ,תחום הקצבות למחקר
גב' בתיה הקלמן  -ממונה תחום רוח ,חינוך ואמנויות
גב' אפרת זהב  -ממונה על תחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן  -ממונה תחום שכר ותנאי העסקת סגל אקדמי
מר ארי סטון  -ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גב' יעל סימן-טוב-כהן  -ממונה בכירה תחום חברה ,קהילה ומכינות
גב' חוה קליין  -ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר  -ממונה תחום מדעי החברה
עו"ד נדב שמיר  -סגן היועצת המשפטית
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
גב' מיכל אופיר  -מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות
גב' שרי אנגלנדר  -מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב' שירה אפרת  -מרכזת באגף תכנון ומדיניות
מר טל גרנית  -רכז בתחום תקצוב מכללות
גב' אליז דולב  -מנהלת כספים בכירה
מר ארן זינר  -מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
גב' מריה לוינסון-אור  -מרכזת בכירה באגף להערכת איכות והבטחתה
גב' דניאלה סנדלר  -מרכזת בכירה באגף להערכת איכות והבטחתה
גב' תמר קרביץ  -מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב' חני רובלין  -מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות
ד"ר אפרת תירם  -מרכזת בכירה בתחום תכנון כלכלי
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מידע
 1.1היתרי אשראי  -דיווח
 1.2עדכון בנושא תקציב המדינה לשנים 2019 - 2018
 1.3התקנת תקנות בדבר חופש פעולה של המכללות האקדמיות לחינוך  -דיווח
 1.4דיווחים בנושאים משפטיים
 1.5דיווח מיום עיון לחברי ות"ת/מל"ג בנושא למידה דיגיטלית
 1.6עדכון בנושא הרחבת שתוף הפעולה בין מיג"ל  -מכון למחקר מדעי בגליל והמכללה האקדמית תל-חי
 1.7דיווח על דיון בבג"ץ בעניין תחולת סמכות הממונה על השכר במשרד האוצר על המוסדות להשכלה גבוהה
 1.8בחירת מנכ"ל למינהל מל"ג/ות"ת  -דיווח
אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת מס'  (1063) 1מיום  27.9.2017ומיום 1.10.2017
אישור תקציב מינהל מל"ג/ות"ת לשנת 2018
עדכון תעריף לתקצוב תוכניות ייחודיות בעיצוב המתקיימות במכללות המתוקצבות
שיפוי עלויות שכר במעבר למסלול סגל עמית
עדכון לגבי סגירת תקציב תשע"ז ועדכון תקציב תשע"ח
תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית האקדמית למכללות האקדמיות המתוקצבות  -פעימה שלישית
הפעילות התקשורתית למל"ג וות"ת לשנת 2018
בקשת הקריה האקדמית אונו להפוך את הקמפוס בחיפה לקמפוס רב-תרבותי
למידה דיגיטלית
 10.1תוכנית לעידוד הפקה ו/או הסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים בהיי-טק ובמדע הנתונים,
וקול קורא מס' 4
 10.2אישור הרכב תת-ועדת שיפוט ללמידה דיגיטלית בנושא ההיי-טק ומדע הנתונים
 10.3הצעה לעדכון הרכב ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית
מענקי מחקר בתחום רפואה מותאמת אישית
הארכת פעילות תוכניות קרנות המחקר המשותפות עם הודו וסינגפור
עדכון והארכת מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו ,לצורך יישום תוכנית
המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים לתשע"ט
הרחבת תוכניות לתמיכה וליווי סטודנטים ערבים בכלל תחומי הפסיכולוגיה לתואר ראשון ושני  -קול
קורא )הנושא התווסף לסדר היום המקורי(
התוכנית להוגנות מגדרית
 15.1עדכון תעריפי מלגות לפוסט דוקטורנטיות מצטיינות
 15.2פנייה למוסדות בעניין התוכנית להוגנות מגדרית
קול קורא להנגשת ההשכלה הגבוהה לבדואים בנגב
תוספת תקציבית למבנה אוספי הטבע באוניברסיטת תל-אביב
עתודות לישראל  -עידוד מנהיגות במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת  -הקמת תוכנית "מובילים באקדמיה"
תוכנית ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים המשתלמים בישראל
פתיחת תוכניות לימודים חדשות
20.1
20.2

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בחשבונאות במתכונת דו-חוגית  -אישור פרסום והרשמה
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.A.במוזיקה במתכונת דו-חוגית
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 .2אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת מס'  (1063) 1מיום  27.9.2017ומיום 1.10.2017
*****
פרוטוקול ישיבת ות"ת מס'  (1063) 1מיום  27.9.2017ו 1.10.2018-אושר פה אחד.

 .3אישור תקציב מינהל מל"ג/ות"ת לשנת 2018

תשע"ח - 44/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 30.1.18 -דנה ות"ת בהצעת תקציב מינהל התאגיד לשנת  ,2018ובביצוע התקציב
לשנת .2017
ות"ת מחליטה לאשר את הצעת תקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת  2018ואת עדכון וביצוע התקציב לשנת ,2017
כפי שהוצג בפניה במסמך מס'  4197המצ"ב כחלק מההחלטה.
*****
התקיימה הצבעה על אישור תקציב המינהל לשנת 2018
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .4עדכון תעריף לתקצוב תוכניות ייחודיות בעיצוב המתקיימות במכללות המתוקצבות

תשע"ח – 45/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 30.1.18 -דנה ות"ת בעדכון תעריף תכניות בתחומי עיצוב ייחודים כגון :עיצוב
טקסטיל ,עיצוב קרמי וזכוכית ,עיצוב אופנה ועיצוב תכשיטים.
ות"ת מחליטה לעדכן את התעריף עבור תכניות אלו בלבד ,ולהצמידו לתעריף מוסיקה הקיים כיום .שמו של
התעריף יעודכן למוסיקה ועיצובים ייחודיים .עדכון התעריף יוחל באופן מלא משנה"ל תשע"ט כאשר שנה"ל
תשע"ח תהווה שנת מעבר בה תכניות אלו יתוקצבו ב 50%-מעדכון התעריף האמור.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.5

שיפוי עלויות שכר במעבר למסלול סגל עמית

תשע"ח - 46/החלטה:
ביום  30.1.18דנה ות"ת על מודל השיפוי של עלויות השכר במעבר למסלול סגל עמית וזאת בהמשך להחלטתה
מיום  4.12.13בעניין נוהל העסקה חדש במסגרת סגל הוראה זוטר במוסדות שאינם אוניברסיטאות המכונה
"סגל עמית".
ות"ת מחליטה לאשר את מודל שיפוי "סגל עמית" במכללות החל משנה"ל תשע"ח בהתאם למספר משרות
סגל עמית בכל מוסד כדלהלן:
א .השיפוי יינתן מדי שנה עפ"י נתוני דוח ממוצעי שכר ינואר אשר קדם לשנת התקציב.
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ב .השיפוי יינתן עפ"י מדרגות במספר משרות סגל עמית ,כאשר מינימום המשרות הנדרש לשם קבלת שיפוי
יעמוד על  20משרות ,והמדרגה הגבוהה תמוצה ב 79משרות.
ג .עבור כל מדרגה תיקבע משקולת עפ"י הממוצע בין הסף התחתון במדרגה לסף העליון במדרגה.
ד .גובה השיפוי עבור כל מדרגה יעמוד על משקולת המדרגה כפול  20אלפי  ₪המהווים  75%מגידול ממוצע
בעלות העסקה שנתית של סגל עמית ביחס למורה מן החוץ.
מדרגה

מספר משרות
במוסד

1
2
3
4
5
6

ה.

משקולת

גובה שיפוי
אלפי ₪

20-29

25

500

30-39

35

700

40-49

45

900

50-59

55

1,100

60-69

65

1,300

+70-79

75

1,500

מודל שיפוי זה ייבחן בעוד  3שנים לקראת תקציב שנה"ל תשפ"א.
****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .6עדכון תקציב תשע"ז וסגירתו ועדכון תקציב תשע"ח

תשע"ח – 47/החלטה:
 .1ביום  30.1.18דנה ות"ת בעדכון תקציב תשע"ח ובסגירת תקציב תשע"ז כפי שהוצג בפניה במסמך 4200
המצ"ב כחלק מההחלטה.
 .2ות"ת מחליטה לאשר את עדכון תקציב תשע"ז וסגירתו בסך של  11,058,059אלפי .₪
 .3ות"ת מחליטה לאשר את עדכון המשאבים לתקציב תשע"ח כך שהתקציב הכולל לתשע"ח יעמוד על
 11,667,367אלפי .₪
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 .7תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית האקדמית למכללות האקדמיות
המתוקצבות  -פעימה שלישית

תשע"ח – 48/החלטה:
בישיבתה ביום  30.1.18דנה ות"ת בפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית של המכללות האקדמיות
המתוקצבות.
ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך  4201המצ"ב כחלק מהחלטה זו ,לגבי התוכניות שהגישו
המכללות האקדמיות המתוקצבות במסגרת התוכנית הרב שנתית ,ושלא נדונו בשתי הפעימות הקודמות.
ות"ת ממליצה למל"ג כמפורט:
•

תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן  -ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת
הגשתן לאישור מל"ג וות"ת ,בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.

•

תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן  -ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת
התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות ,בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.

• תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף ידונו במסגרת הפעימות
הבאות שעל הרכבן המפורט תתקבל החלטה ברמת הנהלת ות"ת/מל"ג.
הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג ,יערך לאחר סיומו של הדיון
בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ואישורה ע"י המל"ג.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .8הפעילות התקשורתית למל"ג וות"ת לשנת 2018

תשע"ח – 49/החלטה:
בישיבתה ביום  30.1.18קיבלה ות"ת סקירה אודות הפעילות התקשורתית המתוכננת לשנת .2018
ות"ת מחליטה לתקצב את הפעילות התקשורתית בסך  1.5מיליון  ₪לשנת  50% . 2018מהתקצוב יהיה מתוך
תקציב מינהל התאגיד ,ו 50%-יהיה מהתקציב הרגיל של ות"ת.
עלות הפעילות התקשורתית לשנת  2018מוערכת בסך  1.5מיליון  ₪והיא תיועד לאמצעי המדיה המגוונים
)טלוויזיה ,רדיו ,עיתונות מודפסת ,אתרי חדשות( וכן לערוצי הדיגיטל ,בהם :פייסבוק ויוטיוב.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.9

בקשת הקריה האקדמית אונו להפוך את הקמפוס בחיפה לקמפוס רב-תרבותי

תשע"ח – 50/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ביום  30.1.18דנה ות"ת בהמלצות צוות חברי מל"ג/ות"ת ,לבחינת הצעת הקריה
האקדמית אונו לשינוי מתווה הפעילות שלה בצפון ,כפי שאושר בהחלטת המל"ג מיום  .4.10.17לאחר בחינת
מסקנות והמלצות הצוות ממליצה ות"ת למל"ג כדלהלן:
 .1להודות לצוות בראשותו של פרופ' חיים טייטלבאום על עבודתו והגשת מסקנותיו.
 .2לא לאשר את השינוי המוצע במתווה המקורי ,שאושר על ידי המל"ג ,להקמת קמפוס של הקריה
האקדמית אונו ביישוב ערבי בצפון הארץ.
ות"ת סבורה כי המתווה הראשון שנקבע בהחלטת מל"ג ,התבסס בין היתר על התחייבות הקריה האקדמית
אונו לבנות קמפוס אקדמי ביישוב ערבי בצפון ,כאילו הדבר משקף צורך לאומי מובהק .מאחר שצורך לאומי
זה לא מקבל מענה מספק במתווה הנוכחי ,ולמעשה פוטר את הקריה האקדמית אונו מההתחייבויות שעל בסיסן
אישרה המל"ג את הפעלתו של קמפוס חלופי במקום המרכז האקדמי כרמל ,ות"ת דוחה את המתווה המוצע.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
מתנגדים 1 -
אין נמנעים
לאחר ההצבעה הובהר שפירוש הדבר  -השארת החלטת בית המשפט בעינה.
ות"ת ממליצה למל"ג לא לקבל את המתווה של צוות העבודה.

 .10למידה דיגיטלית
 10.1תוכנית לעידוד הפקה ו/או הסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים בהיי-טק ובמדע הנתונים ,וקול
קורא מס' 4

תשע"ח – 51/החלטה:
ביום  30.1.18הוצגה בפני ות"ת התוכנית לעידוד הפקה ו/או הסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים בהייטק
ובמדעי הנתונים שהתבססה על החלטת הממשלה  2292מיום  ,15.1.2017הקובעת יעד גידול במספר הסטודנטים
ב"מקצועות ההיי-טק" של לפחות  ,40%בדגש על גידול במספרי הסטודנטים הנ"ל באוניברסיטאות ,וזאת על
מנת לספק כוח אדם ראוי לתעשיית ההיי-טק בישראל;
בהתאם ליעדי התכנית הרב-שנתית להשכלה גבוהה של ות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב בתחום ה -הייטק ומדעי
הנתונים; ובהמשך למדיניות מל"ג וות"ת ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי,
לקידום הלמידה הדיגיטלית ככלי לשיפור איכות ההוראה וחווית הלמידה ,להנגשה רחבה יותר של ההשכלה
הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל ,ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם;
ות"ת מחליטה להמשיך ולתמוך בהרחבת השימוש בקורסים אקדמיים דיגיטליים באמצעות קול קורא מס' 4
בסדרת הקולות הקוראים ללמידה דיגיטלית.
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ות"ת תעודד הפקה ו/או הסבה של קורסים דיגיטליים לשם יצירת מאגר רחב של קורסים רלוונטיים
למקצועות ההיי-טק ומדעי הנתונים .המאגר ישרת את כלל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה .קורסי
המאגר יהיו פתוחים לכלל הלומדים ,אולם מתן נקודות זכות אקדמיות יתאפשר רק עבור סטודנטים
רשומים ובהתאם לתכניות המאושרות ע"י מל"ג.
לשם כך ,מחליטה ות"ת לאשר את הוצאת הקול קורא התחרותי "היי-טק ומדעי הנתונים" אשר יפנה לכל
המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת .כפי שהוצג בפניה במסמך מס'  ,4203ומצורף
לקובץ זה כנספח א' להחלטה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

10.2

אישור הרכב תת-ועדת שיפוט ללמידה דיגיטלית בנושא ההיי-טק ומדע הנתונים

תשע"ח –52/החלטה:
ביום  30.1.18דנה ות"ת בהרכב תת ועדת השיפוט ללמידה דיגיטלית בנושא ההי-טק ומדע הנתונים ,מחליטה ות"ת:

.1

הרכב תת ועדת השיפוט ללמידה דיגיטלית בנושא היי טק ומדע הנתונים כדלקמן:
• פרופ' יובל גרעיני ,פיסיקה ,אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-הועדה
• פרופ' יפה זילברשץ -יו"ר ות"ת
• ד"ר רבקה ודמני – חברת ות"ת ומל"ג.
• פרופ' חיים טייטלבאום ,חבר מל"ג ,יו"ר תת הועדה לקביעת הליבה האקדמית של מקצועות ההיי טק
• פרופ' בני שור ,מדעי המחשב ,אוניברסיטת תל אביב
• פרופ' דוד חי ,מדעי המחשב ,האוניברסיטה העברית בירושלים
• פרופ' מיכאל אלעד ,מדעי המחשב ,הטכניון
• פרופ' ברכה שפירא ,הנדסת מערכות מידע ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
• פרופ' אביבית לוי ,הנדסת תכנה ,שנקר -הנדסה .עיצוב .אמנות
 -ד"ר מרק אסרף ,וגב' תמר קרביץ -מרכזי הועדה

.2

תפקידי תת וועדת השיפוט יהיו כדלקמן:
א .בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקול הקורא מס 4 .של מל"ג ות"ת בנושא הלמידה
הדיגיטלית בתחום ההיי טק ומדע הנתונים ובחירת הזוכים .הואיל ומדובר בקולות קוראים
היוצאים בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת
ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.
ב .לצורך תהליך השיפוט ,תת ועדת השיפוט תייעץ לוועדת הליווי בתחומה ,ותפעל לפי ההסדרים
הקבועים בתקנון זה .השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקול הקורא הרלוונטי.

.3

תקנון ועדת הליווי לנושא למידה דיגיטלית בגרסתו המעודכנת )ינואר  (2018כדלהלן.
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תקנון ועדת הליווי של מל"ג וות"ת לנושא למידה דיגיטלית
 .1כללי
כפי שהצהירו מל"ג ו -ות"ת בהחלטות מישיבותיהן מיום  17.2.16ומיום  ,22.3.16הן מייחסות חשיבות רבה
להרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים בחומש הקרוב ככלי לשיפור איכות ההוראה ,להנגשה רחבה
יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל ,ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית
בעולם.
מאחר שמדובר במיזמים חדשניים המצריכים תהליך של למידה ומגוון השימושים והפוטנציאל הגלום בהם
ילכו ויתבהרו עם הזמן ,כמו גם מגוון הסוגיות האקדמיות ,הרגולטוריות והתקציביות אשר יעלו וידרשו
התייחסות ,יש מקום להמשיך ולעקוב אחר הנעשה בתחום ,ללמוד אותו ולקבל החלטות בעטיו .לשם כך כמו
גם לשם ליווי היוזמות ,מעקב ויעוץ שוטף ,מל"ג וות"ת החליטו להקים ועדת ליווי אקדמית לנושא ,כמפורט
להלן.
 .2מטרות ותפקידי וועדת הליווי
• ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות
מהותיות אקדמיות ,רגולטוריות ותקציביות
• ליווי היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת בנושא ,מעקב אחריהן ויעוץ שוטף לגבי המשכן.
• בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא
ובחירת הזוכים .ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה "ישראל דיגיטלית" יועברו
רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.
א.

לצורך תהליך השיפוט )מטרה  3לעיל( הוועדה המליצה לות"ת /מל"ג על מינוי ארבע תת-וועדות
תחומיות מטעמה ,אחת לתחומי מדעי הרוח והחברה ,השנייה לתחומי מדעי הטבע ,השלישית
לתחום ההוראה והחינוך והרביעית לתחום ההיי טק ומדע הנתונים.

ב.

תת הוועדות תייעצנה לועדת הליווי ,כל אחת בתחומה ,ותפעלנה לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה.
השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.

ג.

הוועדה תדווח למל"ג ולות"ת מדי שנה לגבי התקדמות עבודתה.

 .3הרכב וועדת הליווי-
 3.1הועדה תכלול לא פחות מחמישה חברים )לרבות יו"ר הוועדה( ,ולכל היותר חמישה-עשר חברים.
 3.2וועדת הליווי תורכב מאנשי אקדמיה בכירים בעלי מומחיות בעולם הפדגוגיה הטכנולוגית או החדשנות
בהוראה ,בלמידה ובתקשורת מדע באקדמיה ,מראשי תתי ועדות השיפוט התחומיות ,מנציג/ת "ישראל
דיגיטלית" ,מנציג/ת הסטודנטים ומנציגי מל"ג וות"ת.
 3.3יו"ר הועדה תהיה יו"ר ות"ת מתוקף תפקידה.
 .4תקופת כהונה
יו"ר וועדת הליווי והחברים יתמנו לתקופה של  3שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות בלבד .
כהונתם של נציגי ות"ת ומל"ג בועדה תלויות בתקופת חברותם במל"ג ובות"ת ,עם תום תקופת החברות
ימונה/תמונה חבר/ה מכהן/מכהנת במקומם ,לפי החלטת מל"ג וות"ת.
החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.
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 .5ישיבות וועדת הליווי
.5.1

וועדת הליווי תתכנס לפחות פעמיים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת הליווי.

.5.2

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

.5.3

סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  6ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

.5.4

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

.5.5

קוורום לקיום ישיבת וועדת הליווי יהיה  60%מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים
חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה ,לרבות במקרים של הימנעות
לאור חשש לניגוד עניינים ימלא נציג ות"ת או מל"ג את מקומו.

.5.6

החלטות וועדת הליווי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.

.5.7

החלטות וועדת הליווי תהיינה מנומקות ומבוססות.

.5.8

בכל ישיבה של וועדת הליווי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדיון .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.
כל פרוטוקול והחלטה ,ייחתם ביד יושב ראש וועדת הליווי.

.5.9

הועדה תגיש לות"ת דוח שנתי ,לידיעה ,על פעילותה שיכלול ,את סיכום ישיבות הוועדה ,פירוט
אודות התקציבים שהוקצו ,מידע על סוגיות מיוחדות ,לרבות שינויים נדרשים בתקנון וכי"ב.

 .6מניעת חשש לניגוד עניינים
חברי וועדת הליווי 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 שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה
בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים ,ולא 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 וסגניהם ,דיקן סטודנטים ,מנהל בית ספר ,ראש בית ספר ,למעט בית
ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
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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 הליווי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.
בכל סוגייה שתעלה בנושא חשש לניגוד עניינים על החבר/ה לפנות ליועצת המשפטית של מל"ג/ות"ת.
 .7שמירה על סודיות
חברי וועדת הליווי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה ,לרבות מסירת מסמכים ,פרוטוקולים,
החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 10.3הצעה לעדכון הרכב ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית

תשע"ח – 53/החלטה:
 .1ביום  30.1.18דנה ות"ת בהצעה לעדכון הרכב ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית .
במסגרת העבודה של מל"ג ות"ת לבחינת ההיבטים הרגולטוריים של נושא הלמידה הדיגיטלית
והשפעתם על החלטות מל"ג ות"ת הרוחביות ,ות"ת ממליצה למל"ג לעבות את הרכב ועדת הליווי
ללמידה דיגיטלית תוך הוספת שני חברים נוספים לוועדה שהם חברי מל"ג :פרופ' אדו פרלמן ,סגן יו"ר
המל"ג ,ופרופ' חנה דודיוק ,חברת המל"ג.
הרכב הוועדה לאחר הצטרפות החברים החדשים יהיה כלהלן:
 .1פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר ות"ת – יו"ר הוועדה
 .2פרופ' אדו פרלמן -סגן יו"ר מל"ג
 .3פרופ' חנה דודיוק -חברת מל"ג
 .4ד"ר רבקה ודמני שאומן ,חברת מל"ג וחברת ות"ת
 .5פרופ' עזרי טרזי ,עיצוב תעשייתי ,הטכניון – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה
 .6פרופ' יובל גרעיני ,פיסיקה ,אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הטבע
 .7פרופ' אילת ברם-צברי ,הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,טכניון
 .8ד"ר אינה בלאו ,המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ,האוניברסיטה הפתוחחה
 .9פרופ' דני בן-צבי ,הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה
 .10פרופ' ברוך שוורץ ,בית הספר לחינוך ,האוניברסיטה העברית
 .11פרופ' מירי ברק ,הפקולטה לחינוך למדע ולטכנולוגיה ,הטכניון
 .12גב' עדי משניות ,חברת מל"ג ,נציגת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות
 .13גב' שי-לי שפיגלמן ,ראש מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

YZ
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 .2תפקידי וועדת הליווי הם:
 2.1ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות
מהותיות אקדמיות ,רגולטוריות ותקציביות .
 2.2ליווי היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת בנושא ,מעקב אחריהן ויעוץ שוטף לגבי המשכן.
 2.3בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא
ובחירת הזוכים .ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי "ישראל
דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי
מל"ג/ות"ת.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .11מענקי מחקר בתחום רפואה מותאמת אישית

תשע"ח - 54/החלטה:
ביום  30.1.18דנה ות"ת במענקי המחקר בתחום רפואה מותאמת אישית וזאת בהמשך לתכנית הרב-שנתית
להשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"ב ,לפיה החליטה ות"ת להקצות מאמצים ומשאבים לפיתוח המחקר
בתחום הרפואה המותאמת אישית )רמ"א( ,לאור הצורך הלאומי לקידום הנושא ולאור הפוטנציאל הגבוה
במיוחד של מחקר עתיר טכנולוגיה ורב-תחומי זה בישראל ,מחליטה ות"ת לתמוך בתכנית מענקי מחקר
כדלקמן:
 .1יוענקו מענקי מחקר ,על בסיס מצוינות מדעית ושיפוט תחרותי ,לחוקרים הבאים ממוסדות להשכלה
גבוהה וממוסדות אשר זכאים להגיש בקשות מענק לקרן הלאומית למדע.
 .2הפרויקט המחקרי יתבסס ,במידה רבה ,על חיבור בין מחקרים מעמיקים בתחומים מגוונים של רפואת
האדם ,לבין נתונים רפואיים אשר נאגרים בקופות החולים ובבתי החולים ,תוך יצירת תשתית רחבה
ומעמיקה של מידע גנומי-קליני.
 .3הגשת ,שיפוט וניהול מענקי המחקר יבוצעו על ידי הקרן הלאומית למדע לפי כללי התכנית שיקבעו
בהמשך ,ובכפוף למסגרת התקציב ,כמקובל לגבי כל תכניות הקרן.
 .4לצורך התכנית ישוריין תקציב של עד  10מיליון דולר )כ 35-מיליון  (₪במהלך השנים תשע"ח-תשפ"ב.
 .5הקרן תדווח על ביצוע התכנית ותוצאותיה.
בנוסף ,מאשרת ות"ת את העברת חלקו של משרד האוצר במיזם פסיפס ,קרי  24מיליון  ,₪באמצעות
ות"ת לטובת מיזם פסיפס.
*****
התקיימה הצבעה
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אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 .12הארכת פעילות תוכניות קרנות המחקר המשותפות עם הודו וסינגפור

תשע"ח – 55/החלטה:
בהמשך ליישום התכנית המקיפה של ות"ת לפיתוח הקשרים האקדמיים עם אסיה שאושרה בשנה"ל תשע"ג
) (2012/2013שבמסגרתה הוקמו שלוש קרנות משותפות בין הקרן הלאומית למדע לבין מדינות סין ,הודו וסינגפור,
ובמסגרת הפעילות של ות"ת לקידום קשרי מחקר בינלאומיים בתכנית הרב שנתית ולאחר תהליך הערכה ומשוב
וסקירה בעניין זה שהובאה בפניה ,דנה ות"ת ביום  30.1.18בתוכניות קרנות המחקר המשותפות עם הודו וסינגפור
והיא מחליטה כדלקמן:

.1

לאשר הארכת פעילותן של שתי הקרנות המשותפות של הקרן הלאומית למדע עם הודו ועם סינגפור
לשלושה מחזורים נוספים ,בכפוף להשתתפותם המקבילה של הגופים השותפים בהודו ובסינגפור
כדלקמן:
א .הארכת הפעילות עם הקרן ישראל-הודו בין השנים תש"פ-תשפ"ב וזאת במתכונת הנוכחית של:
כל מענק ימומן לשלוש שנים בסכום של עד  180,000דולר לכל צד למחקר תיאורטי ועד 300,000
דולר לכל צד למחקר ניסויי .כמו כן ,ינתן מענק תשתית חד פעמי של  50,000דולר גם ניתן לכל צד
לפי הצורך .התקציב הכולל לקרן ישראל-הודו לצד הישראלי יעמוד על כ 45-מיליון שקלים בפריסה
על פני חמש שנים בין השנים תש"פ-תשפ"ד.
ב .הארכת הפעילות עם הקרן ישראל-סינגפור בין השנים תשע"ט-תשפ"א וזאת במתכנת הנוכחית
של :כל מענק ימומן לשלוש שנים בסכום של עד  180,000דולר לכל צד למחקר תיאורטי ועד
 300,000דולר לכל צד למחקר ניסויי .כמו כן ,ינתן מענק תשתית חד פעמי של  40,000דולר גם ניתן
לכל צד לפי הצורך .התקציב הכולל לקרן ישראל-סינגפור לצד הישראלי יעמוד על כ 27-מיליון
שקלים בפריסה על פני חמש שנים בין השנים תשע"ט-תשפ"ג.
ג .הארכת הפעילות תתבצע בהתאם למתכונת פעילותן של הקרנות שאושרה בהחלטות ות"ת
הקודמות .במידת הצורך יובא ההסכם לאישור ות"ת.

.2

לרשום בפניה כי בקרוב תובא לדיון הצעה לקידום קשרי מחקר בינלאומיים בתכנית הרב שנתית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.13

עדכון והארכת מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו ,לצורך
יישום תוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים לתשע"ט

תשע"ח - 56/החלטה:
במסגרת תכנית ות"ת לקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו ,ובמסגרת עקרונות המדיניות של ות"ת
בנושא סטודנטים בינלאומיים שאושרו בישיבת ות"ת ב 2016.06.22-ובישיבת מל"ג ב ,2016.07.19-ובהמשך
להחלטת ות"ת מיום  2017.8.16להארכת תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו לשנה"ל

YZ

נוסח
מאושר
תשע"ט )להלן" התכנית"( ,ובעקבות סיום תקופת כהונתם של חברי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים
עם סין והודו לצורך יישום תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים לתשע"ח )להלן" ועדת ההיגוי"(,
מחליטה ות"ת ביום  30.1.8על הארכת מינוי ועדת ההיגוי לתהליך שיפוט מועמדי התכנית לתשע"ט כך
שמינוי הוועדה יהיה לשנה אחת בלבד החל מיום  2018.1.31ועד ליום .31.1.2019
 .1בהתאם להחלטת ות"ת מיום  ,16.11.13ועדת ההיגוי תוסמך למשימות הבאות:
א( לאשר את חלוקת המכסות של מלגות בין תתי הועדות בהתאם אשר ייקבעו באופן יחסי בהתאם
למספר הבקשות מכל תחום.
ב( לאשרר את הזוכים בתכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים שהומלצו ע"י תתי ועדות השיפוט על בסיס
ממצוינות אקדמית ולהכריע במקרה שתתי הוועדות לא יגיעו להכרעה לעניין זוכי התכנית.
ג( לדון בסוגיות ספציפיות למלגאי התכנית )דוחות מעבר שנה ,בקשות להפסקת מחקר ,בקשות לעבור
קבוצות מחקר וכדומה(.
ד( להמליץ למל"ג/ות"ת על סוגיות הקשורות ליישום התכנית לרבות תהליכי שיפוט ותנאי הקול קורא.

 .2ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת ההיגוי כדלקמן:
• פרופ' אסתר פריאל ,המחלקה למיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת מדעי החיים
• פרופ' גבריאל למקוף ,המחלקה לכימיה ,אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת כימיה
• פרופ' עדו קנטר ,המחלקה לפיסיקה ,אוניברסיטת בר אילן – ראש ועדת מדעים מדויקים
• פרופ' יוסף זעירא ,החוג לכלכלה ,האוניברסיטה העברית – ראש ועדת מדעי הרוח והחברה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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הרחבת תוכניות לתמיכה וליווי סטודנטים ערבים בכלל תחומי הפסיכולוגיה לתואר
ראשון ושני  -קול קורא

תשע"ח – 57/החלטה:
ביום  30.1.18דנה ות"ת בתוכנית לתמיכה וליווי סטודנטים ערבים בכלל תחומי הפסיכולוגיה לתואר ראשון
ושני.
לאור הצורך בהרחבת ייצוג החברה הערבית בתחומי הפסיכולוגיה ,ובהמשך לתכניות הקיימות ,וכן בהמשך
להמלצת ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית )להלן "ועדת ההיגוי"( לאישור
הרחבת התכנית הקיימת לכלל תחומי הפסיכולוגיה מחליטה ות"ת לתמרץ ולתקצב את המוסדות שבתקצובה
בתכניות המאפשרות את הגדלת מספר הסטודנטים הערבים המשתלבים בתואר שני בהצלחה ,בהתאם
לעקרונות הבאים:

מטרת התכניות המבוקשות

YZ

נוסח
מאושר
הגדלת מספר הסטודנטים הערבים המשתלבים בתואר שני בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה
המתוקצבים בישראל לצורך הגדלת מספר נותני השירותים מהחברה הערבית בכלל תחומי הפסיכולוגיה
בישראל ,תוך שילובם בתכניות הלימודים הרגילות .שילוב זה ייעשה תחת ההתאמות התרבותיות ,החברתיות,
האישיות והאקדמיות הנדרשות .הליווי הממוקד והייעודי עבור הסטודנטים הערבים לפסיכולוגיה יחל בתואר
הראשון על ידי מתן מעטפת תמיכה מוגברת אשר תאפשר את הצלחתם בלימודי התואר .בנוסף תינתן תמיכה
במסגרת הליך הקבלה לתואר השני ,בכדי להגדיל את סיכויי הקבלה לתואר השני .בתואר השני לצד לימודי
הליבה המשותפים יתאפשרו לימודים נפרדים העוסקים בייחודיות התרבותית של החברה הערבית ,וכן מתן
תגבורים ,סיוע ,ופיתוח מנגנוני ליווי בכדי לתת מענה לצרכים הייחודיים של סטודנטים אלה.

רציונל ומאפייני התכניות בהן תתמוך ות"ת
על התכניות שיוגשו לעמוד בתנאים הבאים:
 .1התכנית תחל את ליווי הסטודנטים בתואר הראשון ותאפשר את שיפור סיכוייהם של הסטודנטים
הערבים להתקבל ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה בכלל תחומי ההתמחות ,המגישים יהיו מוסדות
מתוקצבים להשכלה גבוהה בעלי הסמכה להעניק תואר שני בתחום זה.
 .2התכניות המוגשות יעמדו בדרישות האקדמיות המפורטות בהחלטות המל"ג לקיום תכניות לימודים
לתואר שני בפסיכולוגיה .מעבר לכך ,על הדרישות האקדמיות בתכניות המבוקשות להיות זהות לאלו
הנהוגות בתכנית הרגילה וכך גם לגבי התואר המוענק בסיום הלימודים.
 .3התכניות המוגשות ישלבו את הסטודנטים הערבים בתכניות קיימות לתואר שני בפסיכולוגיה .מאחר
ובתכניות המבוקשות עולה ,ככל הנראה ,הצורך בקיום של העדפה מתקנת בתנאי הקבלה לתכנית ובמערך
התומך ,אנו מביאים לתשומת ליבכם ,כי עפ"י חוו"ד משפטית של ות"ת אין מניעה כי תינתן העדפה בתנאי
הקבלה לתכנית לסטודנטים הערבים ובלבד שהעדפה זו תהיה מידתית וסבירה .4 .המוסד ,כאמור ,יפעיל
תמיכה ייחודית וייעודית עבור הסטודנטים הערבים בתחום הפסיכולוגיה בשלבים הבאים:
א .תואר ראשון :בכדי לאפשר השגת ציונים גבוהים בתואר הראשון ,אשר יאפשרו התמודדות על קבלה
לתואר השני ,על המוסד להכין תכנית ייעודית ומותאמת עבור הסטודנטים הערבים הלומדים לתואר
ראשון בפסיכולוגיה ושואפים להמשיך לתואר שני בתחום .על התכנית לענות לצרכים השפתיים,
האקדמיים ,התרבותיים החברתיים והאישיים הספציפיים של הסטודנטים הערבים לפסיכולוגיה.
ב .תהליך הקבלה לתואר שני :זוהה כי שלב זה מהווה אתגר משמעותי עבור הסטודנטים הערבים
המעוניינים להתקבל ללימודי התואר השני .תינתן אפשרות לתמוך בשלב זה על ידי סבסוד קורס
מתא"ם וכן ליווי ,סיוע והכנה נוספת במהלך שאר שלבי הקבלה כגון :בניית תיק אישי ,ראיונות קבלה,
מרכזי הערכה וכיוצא באלו.
ג .תואר שני :בנוסף לתכנית הרגילה מערך תמיכה אקדמית נוסף לסטודנטים מקרב בני המיעוטים
בהתאם לאחד משני המודלים האפשריים הבאים:
). (1מודל א' :תכנית תלת-שנתית ,המורכבת משנת הכנה ,במהלכה יינתנו קורסי הכנה לתואר שני
בפסיכולוגיה ,במטרה לאפשר לסטודנטים הערבים לחזק את הכישורים והמיומנויות
הנדרשים להתמודדות עם לימודי התואר השני וכן לאפשר בדיקה של מידת התאמתם לתכנית
הכללית הרגילה .כמו כן ,תינתן תמיכה אקדמית בשנים ב'-ג' באמצעות חונכות אישית
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אקדמית והדרכה קבוצתית .בנוסף לכך ,תתאפשר הפעלת קורסים נפרדים ספציפיים בהיקף
של עד  %20מכלל לימודי התואר.
) (2מודל ב' :תכנית דו-שנתית ,במהלכה תינתן תמיכה אקדמית בשנים א'-ב' באמצעות חונכות
אישית אקדמית והדרכה קבוצתית .בנוסף לכך ,תתאפשר הפעלת קורסים נפרדים ספציפיים
בהיקף של עד  %20מכלל לימודי התואר.
יצוין כי בהתאם לרציונאל קול קורא זה ,מודל ב' יזכה לעדיפות שכן במסגרתו אין צורך בהכנה
מסיבית לתואר השני ,ובכך הוא מהווה המשך ישיר לתמיכות הניתנות בקול קורא זה בתואר
הראשון והליך הקבלה .עם זאת אנו מבינים כי ייתכן וישנן אוכלוסיות בהן קיים צורך בהכנה
משמעותית יותר ועבורן תתאפשר הפעלת מודל א'.
יצוין ,כי ות"ת רואה חשיבות רבה בכך שהסטודנטים הערבים המשתלבים בתכניות הרגילות יסיימו
את חוק לימודיהם לתואר השני בזמן סביר ממועד תחילתם.
התכניות תופעלנה כפיילוט לתקופה של שלושה מחזורים החל מתשע"ט ,בהיקף מוגבל של עד 6
מוסדות ,אך במידה ויתקבלו תקציבים נוספים ממשרדי ממשלה נוספים תישקל הגדלת התכנית
כבר בפרק זמן זה .במהלך שנת תש"פ תיבחנה התכניות אשר ייבחרו במסגרת הקול הקורא הנוכחי,
תיבדק נחיצות התכניות הללו ומידת האפקטיביות שלהן.

השתתפות ות"ת
השתתפות ות"ת בתכניות תבוצע עבור הרכיבים הבאים:
הקצבה מיוחדת ,אשר תינתן מעל ומעבר להשתתפות הישירה וכן בנוסף לתמיכה הקיימת עבור החברה הערבית,
בגין העלויות הספציפיות הנוספות הנגזרות מהסיוע הנוסף בלבד כדלקמן:
 .1תואר ראשון :מתן ליווי וסיוע אקדמי ,חברתי ,אישי ותרבותי .יצוין כי תקציב זה ניתן בנוסף לתקציבי
התמיכה הרגילים הניתנים לכלל הסטודנטים הערבים לתואר ראשון במוסדות המתוקצבים .על המוסד
להציג תכנית כוללת לשלב זה המשתמשת בשני מקורות התקציב.
 .2הליך הקבלה :קורסי מתא"ם וכן כל סיוע נוסף אשר יינתן לסטודנטים בשלבי הקבלה השונים.
 .3תואר שני :קורסים ייחודיים ,חונכות אישית ,תרגול והדרכה במסגרת קבוצתית ,אשר ישלבו את
הסטודנטים הערבים בתכנית הרגילה לפסיכולוגיה לתואר שני.

פירוט השתתפות ות"ת:
 .1תואר ראשון:
התקציב הבסיסי למוסד לסעיף זה יעמוד על  ₪ 2,000לסטודנט במוסדות העומדים בתנאי הסף למספרי
סטודנטים בתואר הראשון כפי שפורטו לעיל ,אך לא יותר מ 150אלף  ₪למוסד .המוסדות נדרשים
להקצות תקציב נוסף מתוך תקציבי הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית )סעיף :קליטה
באקדמיה(.

YZ

נוסח
מאושר
 .2הליך הקבלה:
עבור תמיכות נוספות בשלב זה יכול המוסד לקבל עד ל 90אלף  ₪נוספים ובלבד שתמיכות אלו יסייעו באופן
ישיר להגדלת סיכויי הקבלה של מועמדים מהחברה הערבית ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה.
 .3תואר שני:
) . (1מודל א' – עבור תכנית תלת-שנתית הכוללת הפעלת שנת הכנה לקראת התואר השני וכן תמיכה
אקדמית בשנים ב'-ג' באמצעות קורסים ייחודיים ,חונכות אישית אקדמית והדרכה קבוצתית .ות"ת
תשתתף במודל זה באופן הבא:
 בשנת ההכנה תשתתף ות"ת עפ"י סטודנטים לומדים  Xתעריף הוראה מלא של פסיכולוגיה לתואר
שני ,בגין קורסי הכנה לתואר שני בפסיכולוגיה.
 כמו כן ,בשנים ב'-ג' תשתתף ות"ת עפ"י סטודנטים לומדים( שנים ב' ו-ג')  Xתעריף פסיכולוגיה
לתואר שני X 0.35,בגין חונכות אישית אקדמית והדרכה קבוצתית ובגין הפעלת קורסים
).(2

נפרדים ספציפיים בהיקף של עד  %20מכלל לימודי התואר.
מודל ב' – עבור תכנית דו-שנתית ,אשר במהלכה תתבצע תמיכה אקדמית באמצעות חונכות אישית
אקדמית והדרכה קבוצתית .ות"ת תשתתף במודל זה באופן הבא:
ות"ת תשתתף בשנתיים של הפעלת התכנית בגין סטודנטים לומדים )שנים א' ו-ב'(  Xתעריף
פסיכולוגיה לתואר שני X 0.7,בגין חונכות אישית אקדמית והדרכה קבוצתית ובגין הפעלת

)(3

קורסים נפרדים ספציפיים בהיקף של עד  %20מכלל לימודי התואר.
בהתאם ,מחליטה ות"ת לצאת בקול קורא המצ"ב להחלטה זו ,למוסדות המוכרים המתוקצבים על
ידה בבקשה כי יציעו תכניות המחברות בין לימודי התואר הראשון לשני על ידי מתן תמיכה וליווי
לסטודנטים מתחילת התואר הראשון ועד להשתלבות בתואר השני ובמהלכו .התקציב יינתן
למוסדות אשר יצבעו מתוך תקציבי המוסד הכלליים לחברה הערבית תקציב ספציפי לסיוע
לסטודנטים הערבים לפסיכולוגיה בתואר הראשון ובנוסף יקבלו תקציב תוספתי לשלב זה וכן עבור
סיוע בתהליך הקבלה לתואר השני ולמתן ליווי בתואר השני .התכנית תופעל תוך שיתוף פעולה בין
הממונה המוסדי על הרחבת נגישות ההשכלה לחברה הערבית לבין ראשי המחלקה לפסיכולוגיה
במוסד.

תנאי סף להשתתפות בתכנית:
א.

המוסד המגיש הינו מוסד מוכר המתוקצב ע"י ות"ת .

ב.

במוסד מתקיימים לימודי תואר ראשון 15ושני בפסיכולוגיה.

ג.

מעל ל 20-סטודנטים ערבים הלומדים תואר ראשון בפסיכולוגיה 16בכל שנות התואר הראשון,
ייבדק על פי נתוני למ"ס לשנת תשע"ז .

ד.

לפחות  10תלמידים הנמצאים בשנה ב' ואילך בלימודי התואר הראשון לפסיכולוגיה ,ייבדק על פי
נתוני למ"ס לשנת תשע"ז.

ה.

הצעת המוסד כוללת את שלושת רכיבי התכנית של ות"ת )תואר ראשון ,הליך הקבלה ותמיכה
בתואר השני(.

ו.

במסגרת קול קורא זה יתמכו תכניות לימודים לתואר שני בהן לומדים לפחות שני סטודנטים ערבים
בכל תחום התמחות בפסיכולוגיה.
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קריטריונים לבחירה
א .מידת יכולתה של התכנית להגדיל את מספרי הסטודנטים הערבים בלימודי התואר השני:
) (1מספר הסטודנטים הערבים בלימודי התואר הראשון בתחום במוסד כיום.(20%) .
) (2איכות הסיוע המוצע על ידי המוסד בשלב התואר הראשון והליך הקבלה במסגרת קול קורא זה.
).(20%
ב .איכות המענים והסיוע הניתנים בתואר השני לסטודנטים הערבים ויכולתם לסייע לקבלת התואר השני.(30%).

ג .בעת בחירת המוסדות המשתתפים ,יינתן משקל לגיוון ההתמחויות בתואר השני אשר ייתמכו ולמספר
המשתתפים בכל התמחות.(30%) .
ד .התקציב יחולק על פי הניקוד המתקבל עד לחלוקת מלוא התקציב ,על פי התקציב הקיים המספר
המקסימלי של מוסדות אשר יוכלו להשתתף בתכנית יעמוד על  ,6בכפוף למספר המשתתפים בתכנית
התואר השני בכל מוסד זוכה.
התכניות יבדקו על ידי ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית של ות"ת
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.15

התוכנית להוגנות מגדרית
 15.1התוכנית לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה הגבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת  -פנייה
למוסדות ועדכון תעריפים בתכנית מלגות לבתר  -דוקטורנטיות מצטיינות
 15.2פנייה למוסדות בעניין התוכנית להוגנות מגדרית
הערה :סעיפים  15.1ו 15.2-הוצגו ביחד להלן ההחלטה שנתקבלה.

תשע"ח – 58/החלטה:
בישיבתה ביום  30.1.18דנה ות"ת בשני נושאים :א .נוסח הקול הקורא לתכנית הוגנות מגדרית בהשכלה
הגבוהה למוסדות המתוקצבים על-ידי ות"ת; ב .בפנייה למוסדות לעדכון תעריפים בתכנית המלגות לבתר
דוקטורנטיות מצטיינות .בהמשך לדיון שהתקיים בות"ת ב 3.1.18-בתוכנית לקידום הוגנות מגדרית במוסדות
להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת לשנים תשע"ח-תשפ"ב .מחליטה ות"ת:
 .1בהמשך להחלטת ות"ת מיום  ,3.01.2018מחליטה ות"ת לאשר את נוסח הקול הקורא לתכנית הוגנות
מגדרית בהשכלה הגבוהה למוסדות המתוקצבים על-ידי ות"ת  .,הקול הקורא מצורף להחלטה זו כחלק
בלתי נפרד ממנה.
 .2בהמשך להחלטת ות"ת מיום ,3.01.2018בנושא הגדלת סכום המלגה עבור פוסט דוקטורנטיות מצטיינות
מסך של  25-15אלפי דולר לסך של  40-30אלפי דולר ) 20מלגות בשנה( ,מחליטה ות"ת לאשר את החלוקה
הפנימית של תעריפי המלגה בתכנית ,בהתאם למצב המשפחתי של המלגאיות ,כמפורט להלן:

YZ

נוסח
מאושר

מצב משפחתי

הפרש
)אלפי ($

גובה המלגה
)אלפי ($

רווקה

30

נשואה

33

3

נשואה 1+

36

3

נשואה 2 +

40

4
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.16

קול קורא להנגשת ההשכלה הגבוהה לבדואים בנגב
סיכום הצעת ההחלטה תוצג בישיבת ות"ת שתתקיים ב.21.2.18 -

.17

תוספת תקציבית למבנה אוספי הטבע באוניברסיטת תל-אביב

תשע"ח – 59/החלטה:
ביום  30.1.18דנה ות"ת בתוספת תקציבית למבנה לאוספי הטבע של אוניברסיטת תל-אביב כפי שהובהר לה
מחליטה ות"ת לאשר את מלוא הסכום הצפוי להתקבל ממשרד החקלאות בסך של  600אלפי ) ₪ובכך התמיכה
הכוללת ממשרד החקלאות תעמוד על  7,075אלפי  ,(₪להעביר לאוניברסיטת תל-אביב ,אשר יופנה לתמיכה
בהקמת מבנה מוזיאון האוספים.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .18עתודות לישראל  -עידוד מנהיגות במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת  -הקמת תוכנית
"מובילים באקדמיה"

תשע"ח – 60/החלטה:
ב 30.1.18-דנה ות"ת בהקמת התכנית "מובילים באקדמיה" ,ות"ת מחליטה לאשר התוכנית כמפורט להלן:

.1

ות"ת מאשרת את הקמת תכנית "מובילים באקדמיה" ,כמפורט להלן:
רציונל ומטרות התכנית
חזון התכנית הוא בניית קבוצת השפעה עתידית של סוכני שינוי ,מכלל המוסדות האקדמיים בישראל,
שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת ,לומדת ,חדשנית ,יוזמת וצופה פני עתיד לטובת קידום המחקר
הבסיסי ,המחקר הישומי ,הסטודנטים וכלל המשק.

YZ

נוסח
מאושר

YZ

מטרת התכנית היא איתור והכשרה של עתודה ניהולית ומקצועית אשר תשתלב בתפקידי ניהול אקדמיים
ומינהליים בכירים במוסדות להשכלה גבוהה ותוביל בצורה טובה יותר את מערכת ההשכלה גבוהה בישראל
להתמודדות עם אתגרי העתיד.

עיקרי התכנית:
היקף תכנית הלימודים יהיה כ  300-400שעות לימוד ,כ  30ימים סה"כ )כולל סיור לימודי בחו"ל( ותכלול
שני אשכולות למידה עיקריים:
א .סוגיות ניהול אקדמיות )תקצוב ,מחקר ,רגולציה ,שיתופי פעולה ,בינלאומיות ,סביבה דיגיטלית וכיו"ב(.
ב .סוגיות וכישורי ניהול כלליים )כלכלה ,מימון ,כלים משפטיים ,שיווק ,ניהול מערכות מידע ,ניהול
ידע ,חשבונאות ,אסטרטגיה וכיו"ב( .

העצמה אישית וקבוצתית
לצד לימודי התוכן ,יש לפעול לכך שעמיתי התכנית יהפכו לרשת מלוכדת שתסייע להם לאחר סיום התכנית
לבצע שינוי ולהוביל את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בצורה טובה יותר.

לימודי חו"ל ) 10ימים(
 oהשתתפות בקורס ניהולי עם דגש על ניהול שינויים בסביבה מורכבת :הובלת שינוי ומיומנות ניהול -כשבוע
 oסיור לימודי של מערכת מקבילה בחו"ל – יומיים שלושה

המשתתפים בתכנית
בתכנית ישתתפו כ  40- 30משתתפים :דיקנים ,דיקני משנה ,ראשי/ראשות מכונים/מחלקות גדולות ,סמנכ"לים,
ראשי מדורים מובילים ,מזכיר אקדמי ובעלי תפקידים בכירים בעמדות מפתח במוסדות להשכלה גבוהה,
ממוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת.
הצורך הגדול בתכנית מסוג זה בא לידי ביטוי בעיקר באוניברסיטאות שהינן מוסדות גדולים שמצבת העובדים
שלהם גדולה באופן ניכר ואשר בעלי התפקידים הבכירים בהן ניצבים בפני דילמות מורכבות בשל מבנה ואופי
המוסד כגון :ריבוי פקולטות ,יחידות מחקר ,שיתופי פעולה עם מוסדות בארץ ובחו"ל וכיו"ב .כמו כן ,הוחלט
לשלב גם מספר מצומצם של מכללות שיבחרו בתיאום עם ור"מ בהתאם לצרכים.
לפיכך ,הרכב המשתתפים יהיה מתוך מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת .מכל אוניברסיטה 3
משתתפים ו 12 -משתתפים מארבע מכללות בתמהיל תחומי שונה.
בכל מחזור לימודים יהיה ייצוג למגוון אוכלוסיות לרבות מגדר ,ברוח פרויקט תקווה ישראלית באקדמיה.
משרות המטרה של בוגרי התכנית  :נשיא ,סגני נשיא ,רקטור ,סגני רקטור ומנכ"ל.
הצפי לפתיחת מחזור לימודים ראשון הוא נובמבר .2018
ועדת היגוי:
תוקם ועדת היגוי לליווי התכנית ,אשר הרכבה וסמכויותיה תובאנה לאישור ות"ת ומל"ג מראש.
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.2

ות"ת מאשרת מסגרת תקציבית למימוש התכנית בסך של שלושה מיליון  ,₪מתוכו  1.5מש"ח תקציב ות"ת ו-
 1.5מש"ח מתוך תקציב הקרן .מוצע בשלב זה לאשר שלושה מחזורים לשנים תשע"ט ,תש"פ ותשפ"א ,כך
שסך התחייבות ות"ת לתכנית תעמד על  4.5מש"ח.

.3

לאחר גיבוש תכנית מפורטת ותקציב מפורט למימושה ,הם יובאו לאישור ות"ת ,מראש.
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*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .19תוכנית ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים המשתלמים בישראל

תשע"ח – 61/החלטה:
ביום  30.1.18דנה ות"ת בתוכנית לדוקטורנטים מצטיינים המשתלמים בישראל וזאת בהמשך להחלטתה מיום
 25.5.2016על להגדלת מספר הבתר-דוקטורנטים המשתלמים בישראל ,ובהתאם למתווה שהוצג בפניה ע"י
אוניברסיטאות המחקר הכלולות בהחלטה מחליטה ות"ת כדלקמן:
 .1ות"ת מחליטה לעדכן את החלטת ות"ת מיום  25.5.2016כך שהיא תתייחס רק לפוסט דוקטורנטים ממדינות
ארה"ב וקנדה ותוגבל לתחום ה .STEM -כן תעודכן ההחלטה כך שהתכנית תתקיים בין השנים תשע"ט-
תשפ"א.
 .2בתכנית משתתפות אוניברסיטאות המחקר :האוניברסיטה העברית ,הטכניון ,אוניברסיטת תל אביב,
אוניברסיטת בר אילן ,אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכון ויצמן למדע.
 .3במסגרת התכנית יוענקו מלגות לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים ממקצועות ה ,STEM-אשר יגיעו ממדינות
ארה"ב וקנדה להשתלם באחת משבע אוניברסיטאות המחקר בישראל המשתתפות בתכנית.
 .4מכסת המלגות החדשות לכל אחת מהאוניברסיטאות תעמוד על  5מלגות בשנה .המלגה שתוענק לכל תלמיד
פוסט דוקטורט תהיה דו-שנתית ,אלא אם כן אושר אחרת על-ידי ועדת ההערכה .בכפוף לאישור ועדת ההערכה,
בנסיבות מיוחדות ,ובכפוף לבקשה מהאוניברסיטה המארחת ,ניתן להרחיב את המלגה עבור בתר-דוקטורנט
נתון ,עד לשנתיים נוספות ,לתקופה כוללת של ארבע שנים .במקרים כאלה ,יפחת בהתאמה מספר המלגות
החדשות שיוקצו לאותה אוניברסיטה וזאת כדי לשמור על הקצאה שווה.
 .5גובה כל מלגה יעמוד על  50אלף דולר לשנה.
 .6כלות התכנית הכוללת לשלושת המחזורים המוצעים בשיתוף ות"ת וקרן צוקרמן ,תעמוד על $ 11,500,000
מתוכם ,השתתפות צוקרמן בתכנית הכוללת תעמוד על סך של  $ 5,750,000והשתתפות ות"ת בתכנית הכוללת
תעמוד על סך של  $ 250,000 .$ 5,750,000מתוך התקציב הכולל ,בכל פתיחת מחזור ,ישמשו עבור שיווק התכנית.
 .7התכנית תפעל למשך שלושה מחזורים ,החל משנה"ל תשע"ט ועד לשנה"ל תשפ"א.
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 .8ועדת השיפוט תהיה מורכבת מ 7 -חברים אשר הינם סגני הנשיא לעניינים אקדמיים או סגני נשיא למחקר
של  7האוניברסיטאות המשתתפות בתכנית .ועדת השיפוט תבחר את הזכאים למלגה בהצבעה עפ"י רוב.
בנוסף ,לצרכי נוחות ,תוכל הוועדה להתכנס בפועל או לקבל החלטות באמצעות הטלפון או באמצעות שיחת
וידאו ,הכל כפי שיוחלט ע"י כל חברי הועדה".
 .9נציג ות"ת ונציג קרן צוקרמן יהיו נוכחים דרך קבע בדיוני הועדה כמשקיפים .בנוסף ,תוקם ועדת היגוי אשר
תורכב מארבעה נאמני קרן צוקרמן ואשר תתמקד בפיקוח על השגת יעדי התכנית ועל תקינות הליך הבחירה
ע"י ועדת השיפוט וכן תאשרר את המועמדים אשר יבחרו ע"י ועדת השיפוט .ועדת השיפוט תייעץ לוועדת ההיגוי
בנושאים מדעיים ותבחר את הזכאים למלגה בהתאם לקריטריונים של מצוינות אקדמית ומחקרית ,איכויות
אישיות ומנהיגות .למען הסר ספק ,מובהר כי לא תהיה מעורבות של ועדת ההיגוי בבחירת המלגאים .החלטות
ועדת השיפוט תועברנה גם כדיווח לות"ת.
 .10כספי ות"ת ,יועברו לאוניברסיטאות באמצעות הטכניון ,אשר יעביר את דמי המלגות לאוניברסיטאות השונות.
לצורך כך ,על האוניברסיטאות לחתום על כתב הסמכה בנוסח המצ"ב ,בו הן מביעות הסכמתן לכך שהשתתפות
ות"ת הכוללת בתכנית תועבר בצורה מרוכזת לטכניון ,אשר יעביר השתתפות זו לשאר האוניברסיטאות ,בהתאם
להחלטות הוועדה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.20

פתיחת תוכניות לימודים חדשות
20.1

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בחשבונאות במתכונת דו-חוגית  -אישור פרסום והרשמה

תשע"ח – 62/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  30.1.2018דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון ) (B.A.בחשבונאות במתכונת דו חוגית.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
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20.2

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.A.במוזיקה במתכונת דו-חוגית

תשע"ח - 63/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  30.1.18דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.A.במוזיקה במתכונת דו חוגית ,ולרשום אליה תלמידים.
 .2אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית
ספיר לפתוח את תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.במוזיקה במתכונת דו חוגית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה :אסתי יעקב
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נספח א'
תוספת להחלטת ות"ת מס' תשע"ח.51/
למידה דגיטלית
קול קורא רביעי  -היי-טק ומדעי הנתונים
הקדמה
מל"ג וות"ת ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי )להלן ישראל דיגיטלית(
פועלים יחד לקידום הלמידה הדיגיטלית ככלי לשיפור איכות ההוראה וחווית הלמידה ,להנגשה רחבה יותר
של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל ,ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.
בין היתר ,הן פועלות לקידום והרחבת השימוש בקורסים אקדמיים דיגיטליים בפורמט ) MOOCראה הסבר
בנספח א( באמצעות סדרת קולות קוראים למוסדות להשכלה גבוהה .במסגרת קולות קוראים אלו ניתנת
תמיכה למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת להפקה ו/או הסבה )ראה הסבר בנספח א( של קורסים אקדמיים
דיגיטליים והעלאתם לשתי פלטפורמות:
)(1

הפלטפורמה העולמית edX.org

)(2

הפלטפורמה הלאומית קמפוס

מטרת קול קורא זה הינה ליצור מאגר קורסים אקדמיים דיגיטליים רלוונטיים למקצועות ההיי-טק
ומדעי הנתונים .מאגר הקורסים יכלול:
•

קורסי בסיס

•

קורסי ליבה במדעי המחשב

•

קורסי בחירה במדעי המחשב

•

קורסים במדעי הנתונים

מעבר לקידום הלמידה הדיגיטלית ,קול קורא זה הינו נדבך נוסף במאמציהן של מל"ג וות"ת:
)(1

להביא לגידול במספר הסטודנטים הלומדים במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה ,בדגש על
אוניברסיטאות ,במקצועות הרלוונטיים להיי-טק ,על פי החלטת ממשלה מס'  2292מיום ,15.1.2017
וזאת על מנת לספק כוח אדם ראוי לתעשיית ההיי-טק בישראל.

)(2

להביא לגידול במספר הלומדים מדעי הנתונים בהתאם ליעדי התכנית הרב-שנתית להשכלה גבוהה
של ות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב בתחום ה.Big Data-

במסגרת הקול הקורא ייבחנו הצעות בשני מסלולים:
מסלול א' :הפקה ו/או הסבה של קורסי בסיס וקורסי ליבה במדעי המחשב )רשימת קורסים מפורטת
בנספח ב(
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מסלול ב' :הפקה ו/או הסבה של קורסי בחירה במדעי המחשב וקורסים במדעי הנתונים

תנאי סף להגשת בקשות
במסלול א' יתקבלו רק הצעות המוגשות על ידי קונסורציום המוגדר כשותפות של מספר מוסדות
להשכלה גבוהה .על כל השותפים בקונסורציום להיות מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים ,מתוקצבים ע"י
ות"ת ,ובעלי הסמכה ממל"ג להעניק תואר בתכניות לימודים במדעי המחשב ,ו/או במתמטיקה ,ו/או
בסטטיסטיקה.
•

על הקונסורציום להתחייב להפיק /ו/או להסב את כל קורסי הבסיס וקורסי והליבה במדעי המחשב
כמפורט בנספח ב.

•

כל מוסד שותף בקונסורציום צריך להפיק ו/או להסב לפחות קורס אחד מטעמו.

•

הגשת בקשה במסלול א' צריכה לכלול את רשימת קורסים שכל מוסד יפיק ו/או יסב.

•

במידה שחלק ממאגר הקורסים המוצע מבוסס על קורסים בינלאומיים נדרשת הצהרה של המוסד
היוצר על שותפות וזכויות השימוש.

במסלול ב' יתקבלו הצעות מכלל המוסדות להשכלה גבוהה ,בין אם באופן פרטני או בשיתוף פעולה בין-
מוסדי ו/או עם תעשיית ההיי-טק .מוסדות שאינם מתוקצבים ע"י ות"ת יוכלו ,במימון עצמי ותחת אישור של
ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית ,להעלות קורסים לפלטפורמות קמפוס ו) edX-במגבלות המכסה שנקבעה
בהסכם של ישראל דיגיטלית עם .(edX

בכפוף לעמידה בתנאי הסף ,ניתן להגיש הצעות לשני המסלולים במקביל

בשני המסלולים:
)(1

ניתן להגיש רק קורסי  MOOCכמפורט בנספח א.

)(2

יוגשו רק קורסים המתוכננים להתקיים במחזור הראשון שלהם במתכונת ) instructor-ledראה נספח
א(.

)(3

המוסד ייתן התחייבות לתפעול שוטף של הקורס )ללא הוצאות תקורה( למינימום של  3שנים ע"פ
הפרמטרים המופיעים בנספח ד סעיף  4לקול הקורא .יצוין כי מימון הפרמטרים הקשורים לתפעול
והרצה של הקורסים הדיגיטליים ייחשב המטצ'ינג מצד המוסד.

קריטריונים לבחירת הזוכים
בחירת הזוכים במסלולים א' ו-ב' תעשה על ידי ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית של מל"ג וות"ת .לצורך
העניין תיעזר ועדת הליווי בתת ועדת שיפוט ייעודית לנושא.
במסלול א' ייבחר קונסורציום אחד של מוסדות אשר יפיק ו/או יסב את כל קורסי הבסיס וקורסי והליבה
.במדעי המחשב )כמפורט בנספח ב(

YZ

נוסח
מאושר
השיפוט יבוצע עבור כל קורס בנפרד כאשר הציון הסופי לקונסורציום יינתן באמצעות שקלול
כלל הציונים עבור הקורסים המוצעים.
על מנת לעודד שת"פ בין-מוסדי יינתן ניקוד נוסף לקונסורציום רחב.

הסבר

קריטריון

הצהרת מוטיבציה של

איכות ורמת הקורס תלויות במידה רבה ברמת המוטיבציה של

מרצי הקורסים

המרצה ויכולת ההוראה שלו בפורמט וידאו דיגיטלי .הניקוד יינתן

אחוז

50%

עבור סרטון הווידאו הקצר ) 2-3דק'( שיש לצרף להצעה )לפירוט
ראה נספח ה( ומכתב המוטיבציה של המרצה.
אסטרטגיית הלמידה

הכוונה למגוון הכלים הטכנו-פדגוגים בהם יעשה שימוש לשם

הדיגיטלית

העברת התוכן הלימודי .לדוגמא :צילומי חוץ ,עזרים ויזואליים,

20%

אינפו-גרפיקה ,אנימציות ,ראיונות ,מרכיבי למידה פעילה ,ועוד.
מעטפת התמיכה

הצלחת הקורס תלויה במידה רבה באופן שבו תהליך הרצתו

ללומדים

מוגש ללומדים ובין השאר באלמנטים כגון מפגשים סינכרוניים,

30%

כנסי לומדים ,עדכוני תוכן שוטפים במהלך הקורס וכיו"ב .הניקוד
בסעיף זה יינתן על פי עומק ורוחב המעטפת המוצעת לתמיכה
וליווי של המשתתפים בקורס תוך מתן פירוט בנוגע לתפעול
השוטף.

במסלול ב' ייבחרו קורסי הבחירה במדעי המחשב והקורסים במדעי הנתונים בהתאם לקריטריונים הבאים:

קריטריון

הסבר

הצהרת מוטיבציה של איכות ורמת הקורס תלויות במידה רבה ברמת המוטיבציה של
מרצה הקורס

אחוז
40%

המרצה ויכולת ההוראה שלו בפורמט וידאו דיגיטלי .הניקוד יינתן
עבור סרטון הווידאו הקצר ) 2-3דק'( שיש לצרף להצעה )לפירוט
ראה נספח ה( ומכתב המוטיבציה של המרצה.

שת"פ בין-מוסדי

היות שבמוסדות השונים ישנם חוקרים ומרצים מובילים

בהפקת הקורס

העוסקים בתחומים משותפים ,מל"ג וות"ת רואות ערך במתן
מקום לשיתוף פעולה בפיתוח קורסי המאגר

10%

YZ

נוסח
מאושר
אסטרטגיית הלמידה הכוונה למגוון הכלים הטכנו-פדגוגים בהם יעשה שימוש לשם
הדיגיטלית

15%

העברת התוכן הלימודי .לדוגמא :צילומי חוץ ,עזרים ויזואליים,
אינפו-גרפיקה ,אנימציות ,ראיונות ,מרכיבי למידה פעילה ,ועוד.

רמת החדשנות של

על מנת לעודד קורסי בחירה שמתכתבים עם ההתפתחות

הקורס וגודל קהל

המהירה של תעשיית ההיי-טק ,ומתוך הרצון להגיע להשפעה

היעד הפוטנציאלי

משמעותית על המשק בישראל והחזר מקסימלי על ההשקעה

10%

תינתן עדיפות לקורסים שנוגעים בטכנולוגיות חדשניות
ונושאים הרלוונטיים לכמות משמעותית של לומדים
פוטנציאליים
מעטפת התמיכה

הצלחת הקורס תלויה במידה רבה באופן שבו תהליך הרצתו

ללומדים

מוגש ללומדים ובין השאר באלמנטים כגון מפגשים

15%

סינכרוניים ,כנסי לומדים ,עדכוני תוכן שוטפים במהלך
הקורס וכיו"ב .הניקוד בסעיף זה יינתן על פי עומק ורוחב
המעטפת המוצעת לתמיכה וליווי של המשתתפים בקורס תוך
מתן פירוט בנוגע לתפעול השוטף.
שת"פ עם התעשייה

מידת שיתוף הפעולה עם התעשייה בגיבוש ו/או הפקת הקורס

10%

YZ

נוסח
מאושר

התחייבויות הזוכים
.1

כל הקורסים הזוכים במסלולים א' ו-ב' יידרשו להוספת כתוביות בשלוש שפות )עברית ,אנגלית,
ערבית(.

.2

כתנאי לתמיכה של ות"ת בהפקת הקורסים הדיגיטליים מתחייבים המוסדות הזוכים בקול קורא זה
לאפשר גישה פתוחה ) (open accessלכל האנליטיקות והraw data-

1

של הקורסים שפותחו וינוהלו

על ידם ,וזאת לצרכי מחקר בתחום ולשיפור איכות ההוראה.
.3

על הקורסים לעמוד בדרישות המינימום של ) Course Developmentראה נספח ד( .האחריות על
איכותם האקדמית ורמתם המדעית של הקורסים תהיה של המוסדות.

.4

כל מוסד שזכה באחד משני המסלולים או בשניהם מתחייב לתפעל ולהריץ למינימום של  3שנים את
הקורסים שבגינם קיבל תמיכה תקציבית להפקה ו/או הסבה .כמו כן ,באחריות המוסד לבצע ,לאחר
מחזור ההרצה הראשון ,הערכה לגבי הצורך במקצה שיפורים לקורס )ראה פירוט בנספח ג(.

.5

באחריות המוסד האקדמי לוודא שכל תכני הקורס ייעשו זמינים וניתן יהיה להשתמש בהם ,מבלי
להפר זכויות יוצרים כלשהן או זכויות אחרות על קניין רוחני של צד שלישי כלשהו .מטה ישראל
דיגיטלית יהיה רשאי בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו ,להסיר תכנים שבנוגע אליהם קיימת תביעה
ממשית או ציפייה סבירה להתממשות תביעה כאמור ,והמוסד האקדמי ידאג להסיר כל אחריות בגין
תביעה כזו ממטה ישראל דיגיטלית ו/או ממל"ג וות"ת וישפה את מי מהם על כל נזק שייגרם למי מהם
עקב הפרת זכויות יוצרים או זכויות בקניין רוחני אחר של צדדים שלישיים.

.6

מוסד שזכה באחד משני המסלולים יתחייב להעסיק עובד ייעודי לטובת תפקיד של טכנו-פדגוג ,אם
אין אחד כזה כבר במוסד )ראה פירוט בנספח ג(.

.7

במסלול א':
•

השותפים בקונסורציום מתחייבים להיות בקשר שוטף עם מל"ג וות"ת וישראל דיגיטלית ,לתאם
את הפעילות ולדווח עליה במידת הנדרש )ראה פירוט אבני דרך בהמשך(.

•

הקונסורציום והצעתו מאושרים בהתאם לכתוב בהצעה וייבחרו על פי כך .לכן ,כל רצון לביצוע
שינוי מהותי בחלוקת העבודה בין המוסדות ,במהות הקורסים וכדומה ,דורש קבלת אישור של
וועדת הליווי ללמידה דיגיטלית.

.8

המוסדות הזוכים בקול קורא זה יתחייבו לפעול על פי אבני הדרך המפורטות להלן ועל פי הנחיות
ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית.

 1אנליטיקות = מכלול הנתונים הסטטיסטיים שייווצרו במהלך הרצת הקורסים הדיגיטליים ע"י המשתמשים;
 = Raw dataה clickstream-שנוצר על ידי משתמשי הקורס

YZ

נוסח
מאושר

YZ

אופן השימוש בקורסים הזוכים
.1

חומרי הקורס ,כמו גם התרגילים והבחנים האוטומטיים אשר אינם דורשים השקעה נוספת מצד צוות
ההוראה ,יהיו פתוחים למשתמשים בישראל ובעולם בחינם .עבור לומדים שאינם סטודנטים רשומים,
הגישה לאלמנטים נוספים של הקורס אשר דורשים השקעה נוספת מצד צוות ההוראה )לדוגמא :מענה
שוטף בפורומים ולפניות סטודנטים במייל ,שעות קבלה ,בדיקת מטלות שאינה אוטומטית וכו'( ,תנוהל
לפי שיקול דעתו של המוסד שהפיק ו/או הסב את הקורס.
ככלל ,התמיכה הכספית לזוכים בקול קורא זה הינה עבור הפקה ו/או הסבה של קורסים
אקדמיים דיגיטליים; לא תינתן תמיכה בעלויות ההרצה של הקורסים והן באחריות המוסדות.

.2

כל מוסד מוכר להשכלה גבוהה יוכל להשתמש בכל קורסי המאגר ,גם אלו שלא הופקו על ידו ,עבור
תלמידיו ללא עלות נוספת לשכר הלימוד ולתת עבורו קרדיט אקדמי ,ובלבד שהבחינה הסופית לצורך
עמידה בדרישות הקורס והשלמתו תתקיים במוסד עצמו ועל ידי המוסד בעצמו ולא באמצעות שימוש
בפלטפורמת קמפוס.

.3

השימוש שיעשו מוסדות להשכלה גבוהה בקורסים המופיעים על פלטפורמת קמפוס יעשה בהתאם
לכללי מל"ג.

העלאה מקבילה לפלטפורמת edX
הקורסים הזוכים במסלולים א' ו-ב' יוכלו לעלות לפלטפורמת  edX.orgהעולמית ללא צורך בשיפוט נוסף
במגבלת המכסה שנקבעה בהסכם בין ישראל דיגיטלית ל .edX.org-במקרה של עודף היצע ,ועדת השיפוט
ללמידה דיגיטלית תבצע תיעדוף על בסיס ההיצע הקיים על פלטפורמת  .edXלפרטים ,ראה נספח ג סעיף .3

הרצה בשפות נוספות
תינתן אפשרות לבצע תרגום מלא של כל חומרי העזר )תרגילים ,וכו'( לשתי השפות המשניות ,בנוסף לשפת
הקורס הראשית )ראה פירוט תמיכה כספית בנספח ג סעיף  ,(4עם זאת יודגש כי באחריות המוסד לדאוג
לתפעול נוסף עבור הרצה מקבילה שכן משמעות תרגום כלל חומרי הקורס לשפה נוספת הינה
הרצה מקבילה של הקורס באותה השפה.

דיווח של מוסד שהצעתו נבחרה
מדי שנה ,לפרק זמן של שלוש שנים לפחות ,ידווחו הזוכים לוועדת הליווי ללמידה דיגיטלית על:
 .1אופן ההרצה של הקורס ,blended, flipped classroom ,fully online :וכו'.
 .2אופן שקלול ההשתתפות בקורס עם ציון המבחן הסופי במקרה ורלוונטי.
 .3מספר הסטודנטים שנרשמו לקורס לפי פילוח מאפייני הסטודנט ,במידת האפשר.
 .4מספר המרצים ועוזרי ההוראה שהשתתפו בקורס.

אבני דרך עבור הזוכים

נוסח
מאושר

במסלול א':
.1

פגישת התנעה עם נציגים מכל חברי הקונסורציום

עבור הפקת קורס בשני המסלולים:
.1

פגישת התנעה וייעוץ בהשתתפות המרצה המוביל/ה וסגל הקורס

.2

אישור "מסמך פיצוח" העוסק בהיבטים הטכנו-פדגוגיים וההפקתיים של הקורס

.3

פגישת ייעוץ ואישור ההיבטים האקדמיים/פדגוגיים ע"י וועדת הליווי ללמידה דיגיטלית

.4

הגשת יחידת לימוד מלאה  2ואישורה.

.5

אישור כל רכיבי ה About page-והעלאתם לאתר קמפוס

.6

העלאת הקורס לאתר קמפוס

.7

מקצה שיפורים )ראה פירוט בנספח ג (5

עבור הסבת קורס בשני המסלולים:
.1

פגישת התנעה וייעוץ בהשתתפות סגל הקורס

.2

אישור ״מסמך שינויים.״

.3

אישור כל רכיבי ה About page-והעלאתם לאתר קמפוס

.4

העלאת הקורס לאתר קמפוס

.5

מקצה שיפורים )ראה פירוט בנספח ג סעיף (5

הגשת הבקשות ולוח הזמנים
 XXXXXXXמועד ההגשה המלאה עד הXXXXXXX --מועד ההגשה המקדמית למסלול א' עד ה-
XXXXXXXמועד ההגשה למסלול ב' עד ה-
.1

הבקשה תוגש בעברית .יש לשלוח את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת .chex@che.org.il

.2

במסלול א' יש לצרף להגשה המקדמית:
א .פירוט של המוסדות המרכיבים את הקונסורציום ,ופרטי קשר של נציג מכל מוסד.
ב .רשימת קורסים שכל מוסד יפיק ו/או יסב בהתאם לרשימת הקורסים בנספח ב.

.3

במסלול ב' ,עבור קורסי הבחירה במדעי המחשב אשר יוגשו בשיתוף עם התעשייה יש לצרף הסבר
מפורט על אופן שיתוף הפעולה ומעורבות התעשייה בפיתוח ובהפקת הקורס )כולל תמיכה כספית
מצד התעשייה ,אם קיימת כזו(.

עבור כל קורס בכל אחד משני המסלולים יש לצרף:

 2יחידת לימוד היא חלק משיעור ואורכה הינו לכל הפחות חצי שעה .מבחינת התוכן ,היא חייבת לעמוד בפני עצמה ולהיות בעלת מבנה ויעדי למידה מוגדרים.
בנוסף ,היא צריכה להיות מגוונת ומורכבת לכל הפחות מרכיבי וידאו ,טקסט ותרגילים אינטראקטיביים .לא מדובר דווקא ביחידה הראשונה הנלמדת בקורס,
מטרת ההערכה היא לתת אינדיקציה על ההתקדמות ורמת הביצוע של ההפקה.

YZ

נוסח
מאושר
.1

לוח זמנים ייעודי לפיתוח הקורס כאשר עליית הקורס לאתר קמפוס תהיה לא יאוחר מ 6-חודשים מרגע
ההכרזה על הזוכים לקורסים מוסבים ו 12-חודשים לקורסים חדשים.

.2

תוכן הקורס:
א.

קטגוריית הקורס )בסיס ,ליבה מדעי המחשב ,קורסי בחירה במדעי המחשב ,קורסים במדעי
הנתונים(

ב.

שם ונושא הקורס )עבור קורסי בסיס וליבה יש להתייחס לרשימה בנספח ב(

ג.

אורך ,מאמץ נדרש )שעות בשבוע/מס' שבועות(

ד.

סילבוס ופירוט מבנה הקורס .אם מדובר בקורס להסבה ,נא לשלוח קישור לקורס עם הרשאה
)שם משתמש וסיסמא(.

.3

ההיבטים הדיגיטליים של הקורס:
א.

אסטרטגיית הלמידה הדיגיטלית

ב.

מגוון הכלים הטכנו-פדגוגיים

ג.

כלי הערכה להישגי הלומדים במהלך הקורס )וכיצד ישתלבו בסילבוס(

ד.

עבור הצעות הפקה :תכנית/תכנון להפקת וידאו )סטודיו/צילומי חוץ ,עזרים ויזואליים ,אינפו-
גרפיקה ,אנימציות ,שאלות ותשובות ,ראיונות(

ה.
.4

אסטרטגיית שיווק ופרסום הקורס לפני העלאתו לאוויר

מרצה הקורס:
א.

פרטי קשר של המרצה המוביל וצוות הקורס כולל תקציר קורות חיים של המרצה )מוגבל ל-
 350מילים/שתי פסקאות( ,היבטים של גיוון מגזרי ומגדרי )אם רלוונטי(

ב.

מכתב נלווה מהמרצה המוביל בקורס המפרט את העניין המיוחד והאישי שלו ליצור קורס
דיגיטלי )עד כעמוד(.

ג.

הדגמה מצולמת ייעודית של המרצה עבור הקורס )כפי שמפורט בנספח ה(

.5

פירוט מעטפת התמיכה המוצעת ללומדים

.6

הערכת עלויות:
א.

יש להגיש אומדן תקציב להפקת ו/או הסבת הקורס בפורמט המצורף.

ב.

בפורמט הערכת העלויות יש לציין בנפרד ,במקום המתאים לכך ,את העלויות הנוספות עבור
העסקת טכנו-פדגוג וכן כל ההוצאות השוטפות הנדרשות על מנת לספק "מעטפת תמיכה
ללומדים" ,והוצאות שוטפות נוספות שצפויות במהלך הרצת הקורס ושאינן נתמכות בקול קורא
זה ,ולציין את המקורות התקציביים עבורן.

ג.

על הערכת העלויות להיות חתומה על ידי סמנכ"ל תקציבים במוסד.

כללי והוראות נוספות
.1

מוסד אקדמי אשר יגיש הצעתו לקורס במסגרת קול קורא זה ,ייחשב כמי שקרא בעיון והבין את
הוראות קול קורא זה ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
באתר קמפוס וכמי שאישר את תנאיהם והוראותיהם והתחייב לפעול כאמור בהם.
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.2

כל מוסד יהיה מחויב ,החל ממועד קבלת הודעה בכתב על זכייתו באחד משני המסלולים ,בכל
הוראות קול קורא זה על נספחיו ,וממועד קבלת האישור בכתב כאמור ,לראות בקול קורא זה על
נספחיו הסכם לכל דבר ועניין

.3

אופן הופעת סמלילו ושמו של המוסד האקדמי באתר קמפוס ,יקבע בהתאם לשיקול דעת מטה ישראל
דיגיטלית אשר יראה בהגשת הצעה מטעם המוסד מתן רישיון שימוש בלתי מוגבל וללא תמורה בשמו
ו/או סמלילו של המוסד האקדמי לצורך ביצוע קול קורא זה.

.4

ישראל דיגיטלית ומל"ג וות"ת רשאיות ,בהודעה שתפורסם או במכתב ,להקדים או לדחות את המועד
האחרון להגשת בקשות ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים להליך זה.

.5

ניתן שלא לדון בבקשה אשר לא צורפו לה כל המסמכים והנתונים הנדרשים בהתאם לקול הקורא,
או לדרוש השלמתם.

.6

אין בקול הקורא כדי לחייב את מל"ג וות"ת ומטה ישראל דיגיטלית לבחור בקשה כלשהי בעקבות
הליך זה ,והן רשאיות לבטל את ההליך או חלקים ממנו ,מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעתן
הבלעדי ובהסכמה הדדית.

.7

אין במתן הודעה על הזוכים ,בהליך מכוח קול קורא זה ,כדי לסיים את ההליכים או כדי ליצור יחסים
חוזיים עם הזוכה ,אלא לאחר קבלת הודעה רשמית בכתב על כך שהצעת המוסד התקבלה והזכייה
נכנסה לתוקפה ,ובכפוף למילוי אחר כל ההתחייבויות החלות על המוסד בהתאם לקול קורא זה.

.8

ניתן לעשות את כל הבדיקות הנדרשות לצורך קבלת החלטות ,לרבות פניה למגישי ההצעות בדרישה
להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתם.

.9

אין בקול קורא זה ו/או בהתקשרות מכוח הודעת הזכייה כאמור כדי להקים למוסד האקדמי כל זכות
ו/או יריבות כלפי מטה ישראל דיגיטלית ו/או המל"ג וות"ת אלא במסגרת האמור בו בלבד .כמו כן,
מטה ישראל דיגיטלית ו/או מל"ג וות"ת לא יחויבו כלפי המוסד האקדמי עבור כל נזק ישיר או עקיף,
מיוחד ,מקרי או תוצאתי שנגרם בקשר עם קול קורא זה ו/או מימושו.

.10

למען הסר ספק ,מובהר כי הבעלות על הפלטפורמה הלאומית קמפוס וכל זכות ,קנין או אינטרס אחר
ל-או בפלטפורמה הלאומית קמפוס ,הם בבעלות ישראל דיגיטלית וכי למוסד האקדמי אין ולא תהיה
כל זכות בפלטפורמה מכל מין וסוג שהוא.
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