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) (1030שהתקיימה בירושלים
החלטות מישיבת ות"ת מס'
ביום כ"ט בתמוז תשע"ה16.7.2015 ,
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ותת שהתקיימה ב 12.8.15 -תוצאות הצבעה  4בעד – פה אחד.

נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' פייסל עזאיזה  -סגן יו"ר ות"ת
פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' מלכה רפפורט חובב
פרופ' ישעיהו טלמון
מר שמואל סלאבין
מר ישי פרנקל
מינהל ות"ת:
מר גדי פרנק  -מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל לתקצוב
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
מר שרון אחדות  -ממונה תחום דוברות והסברה
ד"ר ליאת מעוז  -ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
מר ארי סטון  -ממונה תחום תכנון כלכלי ומ"מ הסמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' נטע שדה  -יועצת ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב  -מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים מסוימים:
גב' סיגל מורדוך  -יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
מר יוני אבן טוב  -ממונה תחום מאקרו ותשתיות
גב' מרב אברהמי  -ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
מר אמיר גת  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
מר יניב כהן-שבתאי  -ממונה תחום תקצוב מכללות
גב' יעל סימן-טוב-כהן  -ממונה בכירה תחום חברה וקהילה
עו"ד נדב שמיר  -סגן היועצת המשפטית
גב' מיכל אופיר  -מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות
גב' נעה בינשטיין  -מרכזת בכירה ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' דינה גלירו  -מ"מ ממונה משרד ארסמוס +ישראל
גב' אפרת זוהר  -מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר ארן זינר  -מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
מר אריאל חנוכה  -מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר יואב טאובמן  -מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר נתן יהב  -מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
רו"ח ג'ניה מיטניצקי  -סגן חשב
גב' רעות מרציאנו  -מרכזת ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' ג'סיקה סטרווייס  -מרכזת באגף האקדמי
מר רביד עומסי  -מנהל פרויקט המח"רים
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מר אורנן פודם  -מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה ומכינות
גב' ילנה קרול  -מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
ד"ר אפרת תירם  -מרכזת בתחום תכנון כלכלי
גב' קתרין תריה  -מרכזת במשרד ארסמוס +ישראל
*******************

סדר היום
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

מידע
 1.1תחומי לימוד שיעברו הערכת איכות בשנים תשע"ו-תשע"ז
 1.2דיווח בעניין חקיקה על הגבלת אשראי ספקים במוסדות המתוקצבים
 1.3עדכונים מתוכנית ארסמוס פלוס
נושאים לקראת תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ו:
 מודל המחקר באוניברסיטאות הקצבות למחקר ולתשתיות פיזיותפעילות קרן החינוך ארה"ב-ישראל )קרן פולברייט( בשיתוף עם ות"ת  -המשך דיון
עידוד מחקרים משותפים של חוקרים מהמכללות באוניברסיטאות
פיתוח קורסים מקוונים ללימודי אנגלית
בקשת אוניברסיטת בר-אילן לאישור הגשת בקשה לקיים תוכנית בלימודים רב-תחומיים
בפלטפורמה החרדית בירושלים
בקשות לקבלת אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים במוסדות:
 7.1בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון )(B.Sc.
בהנדסת אנרגית גז ונפט  -אישור פרסום והרשמה  -המשך דיון
 7.2בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני
"מוסמך במדעים" ) (M.Sc.ללא תזה בהנדסת מכונות  -אישור פרסום והרשמה
**********

 .2נושאים לקראת תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ו:
א .מודל המחקר באוניברסיטאות
ב .הקצבות למחקר ולתשתיות פיזיות

תשע"ה - 89/החלטה:
ות"ת מחליטה להפחית את רכיב הפרסומים של הסגל הקליני ב 2 -פעימות:
 50אחוז בתקציב תשע"ו והפחתה מלאה החל מתקציב תשע"ז.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
נמנע 1 -
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

 .3פעילות קרן החינוך ארה"ב-ישראל )קרן פולברייט( בשיתוף עם ות"ת  -המשך דיון

תשע"ה - 90/החלטה
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לאור ייחודיותה של הקרן והיוקרה האקדמית של התכניות במסגרתה הנתמכות על ידי ות"ת ,מחליטה ות"ת
כדלקמן:
.1

ות"ת תמשיך להשתתף בבסיס תקציב הקרן ובתכניות המלגות לבתר-דוקטורנטים אמריקאים
המשתלמים בישראל ובתכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים ישראלים המשתלמים בארה"ב ,בהיקפים
ובתנאים הקיימים היום ,גם בשלוש השנים הבאות ,דהיינו בבסיס תקציב הקרן ובמחזורים שיפתחו
בתכניות המלגות בהשתתפות ות"ת עד לשנת תשע"ח ועד בכלל.

.2

במהלך התקופה תבצע קרן פולברייט עבודת הערכה שתבחן ,בין היתר ,את הישגיהן והשפעתן של התכניות
האמורות .ביצוע הערכה ראויה של התכניות יהווה תנאי להמשך השתתפות ות"ת בהן.

.3

במהלך תשע"ח תבחן ות"ת את מדיניותה לגבי המשך שיתופי הפעולה עם קרן החינוך ארה"ב-ישראל
בהסתמך ,בין היתר ,על תוצאות ההערכה שלעיל.
*****
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .4עידוד מחקרים משותפים של חוקרים מהמכללות באוניברסיטאות

תשע"ה - 91/החלטה:
בהמשך למימוש החלטת ות"ת מיום  23ליולי  2014בנושא הקצאת  2מש"ח לקרן הלאומית למדע עבור עידוד
שיתופי פעולה בין חוקרים מהאוניברסיטאות והמכללות ,ובהמשך לדיונים עם הנהלת הקרן הלאומית למדע
מחליטה ות"ת כי במסגרת התכנית למענקי מחקר אישיים )תכנית הליבה( יינתן תקציב תוספתי לבקשות אשר
מתקיים בהן לפחות אחד מן התנאים הבאים:
 .1הבקשה מוגשת על ידי חוקר ראשי אחד ממכללה וחוקר ראשי אחר מאוניברסיטה.
 .2הבקשה מוגשת על ידי חוקר ראשי מהמכללה אשר צירף בבקשתו מכתב שיתוף פעולה מאת חוקר
מאוניברסיטה ,כשחלקו של האחרון במחקר מוסבר בגוף הבקשה )הסבר על מהות שיתוף הפעולה(.
יודגש ,כי הכוונה לבקשות שתעבורנה את הליך השיפוט המדעי בקרן ואשר תזכינה במענק מחקר.
התקציב התוספתי למענק יהיה עד לגובה של  80אלפי  ₪בשנה ועד לשלוש השנים הראשונות של תקופת המענק
)סה"כ  240אלפי  .(₪כמו כן ,התוספת תינתן לכל היותר ל 10 -מענקים משותפים במחזור .בהתאם לכך,
התקציב המתוכנן עומד על  800אש"ח בתשע"ז 1,600 ,אש"ח בתשע"ח ו 2,400-אש"ח החל מתשע"ח ואילך.
התקציב הנוסף יתווסף לתקציב המחקר וניתן יהיה להשתמש בו ע"פ חוקי השימוש בכספי המענק בקרן.
*****
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .5פיתוח קורסים מקוונים ללימודי אנגלית

תשע"ה - 92/החלטה:
 .1ות"ת מאשרת את עיקרי המתווה שהוצג בפניה כמפורט להלן לפיתוח קורסים מקוונים פתוחים ללימוד
אנגלית .זאת כפיילוט ראשון במערכת ההשכלה הגבוהה ,על בסיס שיתוף פעולה ושימוש בפלטפורמה של
מטה המיזם הממשלתי "ישראל דיגיטלית" ,אשר הוקם בעקבות החלטת ממשלה  .1046הקורסים שיוטמעו
בפלטפורמה האינטרנטית של "ישראל דיגיטלית" יינתנו חינם דרך רשת האינטרנט .המתווה מהווה פתרון
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לסוגיית לימודי האנגלית באופן שמאגם משאבים ומפחית עלויות עבור כלל המערכת ,תוך שימוש
בטכנולוגיות חדשניות ומתן דגש על הוראה איכותית .המתווה יאפשר לסטודנטים מספר אפשרויות להשלמת
לימודי האנגלית הנדרשים לתואר בעלויות נמוכות יותר ,וגמישות רבה יותר על פני זמן ומוסד לימודים .זאת
תוך היותה של המערכת האקדמית חלק מפרויקט חדשני אליו הוקצו משאבים לאומיים לקידום העניין
הציבורי.
עיקרי המתווה המוצע:
פיתוח  4קורסים מקוונים ללימוד אנגלית כלהלן :קורס ברמת טרום בסיסי א' ,קורס ברמת טרום בסיסי ב',
קורס ברמת בסיסי ,קורס ברמת מתקדמים א' .הסטודנט יוכל להירשם לקורס ,ללמוד את התכנים
באמצעות שיעורים ותרגולים ,ולהיבחן על ידי אחת משתי האפשרויות הבאות:
) (1בחינה של האוניברסיטה הפתוחה ,שתתקיים באחד ממרכזי הלימוד שלה ,בעלות בחינה בלבד.
) (2בהינתן והסטודנט רשום למוסד אקדמי המפעיל כיתה רגילה לרמת קורס זו ,יוכל הסטודנט להיבחן
במוסד שלו יחד עם שאר הסטודנטים בקורס הרגיל בעלות בחינה בלבד.
הקורסים צפויים להיות מפותחים בשני רבדים:
•

רובד ראשון -רובד בסיסי אשר יכלול בעיקר הרצאות מצולמות ,טקסטים דיגיטליים ותרגילים
לתרגול עצמי.

•

רובד שני -שימוש נרחב ומשוכלל יותר באפשרויות האינטראקטיביות של הפלטפורמה -מסלול למידה
אישי ,משובי התקדמות ומעקב שוטף ,תרגולים אינטראקטיביים וכ'ו.
למען הסר ספק מדובר במתווה שיתווסף על האפשרויות הקיימות להיבחן בבחינה חיצונית )כגון
אמי"ר או אמיר"ם( לסיווג רמת האנגלית או ללמוד את מלוא הקורסים במוסד אליו רשום הסטודנט.

 .2ות"ת מאשרת לצוות המקצועי לפעול מול האוניברסיטה הפתוחה על בסיס ההצעה שהובאה לפניה לפיתוח
תכני הקורסים המקוונים .זאת לאור תפקידה הייחודי של האו"פ במערכת ההשכלה הגבוהה כפי שהוגדר על
ידי ות"ת ,נסיונה ומומחיותה בפיתוח תכני הוראה דיגיטליים.

 .3ות"ת מאשרת מסגרת תקציבית לנושא שלא תעלה על  3מלש"ח חד פעמי ,כאשר קורסים במתכונת הרובד
הראשון ייפתחו לשימוש ברשת במהלך סמסטר א' תשע"ו לא יאוחר מסוף שנת .2015
 .4ות"ת מבקשת לקבל דיווח באשר לפרטים הסופיים שיוסכמו ,ובכלל זה פירוט עלויות ולוחות זמנים .עם
קביעת הלו"ז הסופי תצא הודעה לציבור הסטודנטים.
*****
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.6

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לאישור הגשת בקשה לקיים תוכנית בלימודים רב-
תחומיים בפלטפורמה החרדית בירושלים

תשע"ה - 93/החלטה:
ות"ת מאמצת את המלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ,ומחליטה כדלקמן:
.1

.2

לאשר לאוניברסיטת בר-אילן להגיש בקשה לפתיחה בפלטפורמה החרדית בירושלים )המכללה
החרדית( תוכנית  B.Aרב-תחומי במדעי החברה .אישור זה נועד לקדם את המתווה המתגבש
להעברת האחריות המלאה על הפלטפורמה החרדית בירושלים לאוניברסיטת בר-אילן ,בפרט לאור
החשש ליציבותה התקציבית של הפלטפורמה .כמו כן ,תוכנית זו תחליף תוכנית דומה של
אוניברסיטת בר-אילן )החוג המשולב במדעי החברה( שפעלה במכללה החרדית עד לפני שנים אחדות.
אם התוכנית תאושר לפתיחה במל"ג ,האישור יינתן לתקופה זמנית של שנה ובכפוף להתקדמות
תהליך להעברת האחריות המלאה על הפלטפורמה החרדית בירושלים לאוניברסיטת בר-אילן .כמו
כן ,מאחר שפתיחת תוכניות רב-תחומיות אינה בעדיפות גבוהה עבור המגזר החרדי ,מספר
התלמידים שיתקבלו לתוכנית זו לא יעלה  100במחזור )נשים וגברים(.
****
תוצאות הצבעה:
בעד 5 -
נמנע 1 -
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

 .7בקשות לאישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים במוסדות:
7.1

בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון
) (B.Sc.בהנדסת אנרגית גז ונפט  -אישור פרסום והרשמה  -המשך דיון

תשע"ה - 94/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  16.7.15דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לקבל אישור רישום
פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (BS.c.בהנדסת אנרגיית גז ונפט.

 .2אין מניעה מבחינה תכנונית והעסקת הסגל להמליץ למל"ג לאשר את הבקשה .מבחינה תקציבית אישור
התוכנית בהנדסת אנרגיה גז ונפט יותנה במינימום  30סטודנטים במחזור.
 .3המל"ג תבחן בעוד שלוש שנים )לקראת סיום מחזור הלימודים הראשון( האם יש מקום להרחיב את
תכנית הלימודים לתחום הכללי של הנדסת אנרגיה ולהוסיף התמחויות פרטניות נוספות לזו של גז ונפט
ותיידע את הות"ת אודות מסקנותיה.
*****
בעד 5 -
נגד 1 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה

F.A
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נוסח
מאושר

7.2

בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני
"מוסמך במדעים" ) (M.Sc.ללא תזה בהנדסת מכונות  -אישור פרסום והרשמה

תשע"ה - 95/החלטה:
בישיבתה ביום  16.7.15דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית
לימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" ) (M.Sc.ללא תיזה בהנדסת מכונות.
אין מניעה מבחינה תקציבית תכנונית והעסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת תוכנית
לימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" ) (M.Sc.ללא תיזה בהנדסת מכונות.
*****
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חברת ות"ת פרופ' רוזה אזהרי לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה :אסתי יעקב

F.A

