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הוועדה לתכנון ולתקצוב

| Planning & Budgeting Committee

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 1

)(1050

שהתקיימה ברמת גן ביום י"ב בחשון תשע"ז13.11.2016 ,
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב15.3.17 -
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת
פרופ' ישעיהו טלמון
מר ישי פרנקל
פרופ' יוסי שיין

מינהל ות"ת:
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל לתקצוב
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לענינים אקדמיים
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
ד"ר ליאת מעוז  -סמנכ"ל לאסטרטגיה ובינלאומיות
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב  -מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
גב' נמרה גורן – יועצת ליו"ר ות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים:
מר יותם בן-שטרית  -מ"מ ממונה תחום מאקרו ותשתיות
גב' מריסה גרוס  -ממונה על משרד ארסמוס בישראל
מר רביד עומסי  -מנהל פרויקט המח"רים
גב' תמר קרביץ  -מרכזת בכירה באגף האקדמי
*******************
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 1.9.2האוניברסיטה העברית ובי"ח הדסה  -דיווח
אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 13 (1046שהתקיימה ביום 13.7.2016
תקצוב ות"ת לתוכנית "תקווה ישראלית באקדמיה" בשיתוף בית הנשיא
הרכב ועדת שיפוט לבחינת פרויקטי רוחב לקידום הוגנות מגדרית בעקבות קול קורא לקידום וייצוג
נשים במוסדות להשכלה גבוהה
עדכון תקנון ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו ,מינוי חברים חדשים לצורך יישום
תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים
עדכון מנגנון הצעה ,שיפוט ובחירה בתוכנית פיילוט לחילופי חוקרים בין ישראל ואיטליה
הצגת נתונים לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ז
בקשת המכללה האקדמית ספיר לשיפוץ ובניית מבנה כיתות )בניין (14
עדכון פרויקטים בפיתוח פיסי וקביעת קריטריונים לתוכנית התחרותית
הארכת תקופת הכהונה של ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה
החרדית
הבקשות הזוכות בקול קורא לסיוע בהגדלת תשתיות מיוחדות במוסדות המפעילים תוכניות לימוד
לאוכלוסייה החרדית
עדכון טכני לבקשת מכללת אשקלון לפתיחת תוכנית לימודים במח"ר
בקשת בצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתיחת מסלולי לימוד נוספים במח"ר
בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתיחת תוכניות לימוד במח"ר
בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בניהול
משאבי אנוש  -אישור פרסום והרשמה

***********
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החלטות
.1

מידע
1.2

האוניברסיטה העברית בירושלים  -עדכון

תשע"ז – 1/החלטה:
ות"ת מאשרת את עקרונות הסיכום כפי שהוצגו לה בישיבה כולל השינויים הנדרשים בהמשך לדיון זה-.
*****
התקיימה הצבעה על אישור ההסכם עם השינויים לעיל.
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.2

אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס'  (1046) 13שהתקיימה ביום 13.7.2016
*****
פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס'  (1046) 13מיום  13.7.2016אושרו פה אחד
)חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין ,שלא היה אז חבר ות"ת ,לא השתתף בהצבעה(.

.3

תקצוב ות"ת לתוכנית "תקווה ישראלית באקדמיה" בשיתוף בית הנשיא

תשע"ז - 2/החלטה:

)(1

הואיל ואחד מיעדי החומש הקרוב הוא קידום הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות וגיוון
המערכת ,מחליטה ות"ת לקדם ולהפעיל במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצובה את תכנית "תקווה
ישראלית באקדמיה" ,בשיתוף בית הנשיא )להלן "התכנית"( ,אשר מטרותיה הינן:
א .מיצוי הכישרון והמצוינות בחברה הישראלית לגווניה.
ב .ביסוס הקמפוס כמרחב ליצירת ישראליות משותפת המאפשר במקביל
שמירה על הזהות.
ג .קידום חזון של גיוון ושותפות כסטנדרט
ד .פיתוח מנהיגות ישראלית ,חברתית ואינטלקטואלית ,מגוונת ,קשובה ומודעת.
ה .הקניית ליבת ידע משותף וחיוני לסדר הישראלי החדש.
הפעילות אותה מעוניינת התכנית לקדם נוגעת לכל קשת העשייה המוסדית – מדיניות מוסדית ,הליבה
האקדמית ,המרחב המוסדי ,חווית הסטודנט בקמפוס וההזדמנויות הנפתחות בפניו בעקבות
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הלימודים ,היבטי העסקה אקדמיים ומנהליים ,קשרי אקדמיה-קהילה ,הערכה ומדידה ועוד הכל
כמפורט בנספח "מפת הדרכים לתקווה ישראלית באקדמיה – מימדי העשיה" המצורף להחלטה זו
כחלק בלתי נפרד ממנה.
לפיכך ,ולצורך הפעלת התכנית במוסד ,ישנו צורך כי המוסדות שבתקצוב ות"ת יפתחו תשתית מוסדית
אשר תכלול ועדת היגוי ל"תקווה ישראלית" ,כך שיו"ר הועדה יכהן גם כיועץ לנשיא המוסד ויישא
באחריות הניהולית לתכנית העבודה של "תקוה ישראלית" במוסד האקדמי .כמו כן ,מוצע כי
המוסדות ימנו ממונה "תקווה ישראלית" מוסדי ,אשר ות"ת תשתתף במימון עלות משרתו.

)(2

ות"ת מחליטה להשתתף במימון משרתו של ממונה "תקווה ישראלית באקדמיה"
אשר יהיה אחראי על
)א( ריכוז ועדת ההיגוי ,כתיבה ויישום של תכנית העבודה והיעדים המוסדיים בתחומי הגיוון
והשותפות:
 .1מיפוי מעמיק של העשייה המוסדית בכל אחד משמונה המימדים.
 .2אחריות להגדרת יעדי גיוון ,כשירות תרבותית ושותפות בין-שבטית ברמת המוסד תוך
התכתבות עם מפת הדרכים של תקווה ישראלית באקדמיה.
 .3ניסוח תכנית עבודה רב-שנתית ליישום היעדים .התכנית תכלול צעדי יישום שנתיים של יעדים
קצרי טווח וצעדי יישום רב-שנתיים של יעדים ארוכי טווח.
 .4אחריות לניסוח חזון מוסדי בדבר גיוון ,כשירות תרבותית ושותפות.
 .5קידום פעולות מוסדיות לעדכון והתאמה של תקנונים ,נהלים ומסמכי יסוד לחזון וליעדים.

)ב( מתן יעוץ והנגשת המשאבים הארגוניים הקיימים לכלל אוכלוסיות המוסד ,יצירת חיבורים ,שיתופי
פעולה ויוזמות מוסדיות – אקדמיות ,חברתיות ותעסוקתיות – בתחום הגיוון והשותפות:
.1הפעלת "שבוע תקווה ישראלית" בקמפוסים :שבוע שיא בו יתקיימו פעילויות מוסדיות רוחביות –
לסטודנטים ,לסגל האקדמי ולסגל המנהלי – ברוח החזון המוסדי ותוך התכתבות עם מפת
הדרכים של תקווה ישראלית.
 .2קיום הכשרות בתחום הגיוון והשותפות לבעלי התפקידים במוסד.
 .3זיהוי ומינוף הזדמנויות מוסדיות להכרות עם החברה הישראלית על שבטיה וגווניה.
 .4כינוס וריכוז פורום מוסדי של בעלי התפקידים המוסדיים העוסקים באוכלוסיות ספציפיות
)ערבים ,בדואים ,דרוזים ,חרדים ,יוצאי אתיופיה וכדומה( לחשיבה על ממשקים ותכנית עבודה
משותפת בנקודות החיבור שבין האוכלוסיות השונות.

YZ

נוסח
מאושר

YZ

)ג( שימוש כ"נציב פניות" מוסדי בסוגיות הקשורות בגיוון ובשותפות:
 .1מענה לפניות ,יוזמות ,אתגרים ותלונות בסוגיות הקשורות בגיוון ,בכשירות תרבותית ובשותפות
במוסד.
 .2הפנייה לגורמים הרלוונטיים במוסד ואחריות למעקב אחר מענה ו/או טיפול בסוגיה שעלתה.
 .3תיעוד הפניות כבסיס מתמשך למיפוי המצב המוסדי.

)ד( שימוש כנציג המוסד בפורומים מוסדיים וחוץ-מוסדיים העוסקים בגיוון ובשותפות:
 .1ועדות מוסדיות.
 .2מפגשים על-מוסדיים בחסות הות"ת ובית הנשיא כחלק ממטריית הפעילות של "תקווה
ישראלית".
 .3פורומים לאומיים ובינלאומיים אחרים רלוונטיים.
 .4אחריות על הדיווח השנתי לות"ת אודות הפעילות המוסדית.

) (3ות"ת תתמוך במוסדות במימון עלות העסקת הממונים המוסדיים לתוכנית כדלהלן:
א .בשנה"ל תשע"ז תשתתף ות"ת בעלות ממונה מוסדי "תקווה ישראלית באקדמיה"  ,בהיקף של
משרה מלאה לפי מפתח של  ₪ 250,000לשנה.
ב.

)(4

החל משנה"ל תשע"ח ,נוסחת התקצוב תקבע באופן דיפרנציאלי בהתאם לנפח הפעילות במוסד.

סך התקציב לנושא זה יעמוד על  6,000אש"ח בתשע"ז ,בהתאם למקורות התקציביים הבאים
א 3.5 .מיליון  ₪ייעודים לנושא )המשוריינים ברזרבה התקציבית לתשע"ז ויועברו לסעיף התקציבי החדש(.
ב 1.25 .מיליון  ₪מעודפי תשע"ו לתכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לחברה הערבית.
ג 1.25 .מיליון  ₪מעודפי תשע"ו לתוכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לחברה החרדית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .4הרכב ועדת שיפוט לבחינת פרויקטי רוחב לקידום הוגנות מגדרית בעקבות קול קורא
לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה

תשע"ז – 3/החלטה:
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  1.7.2015בה נקבע ,בין היתר ,כי יוקצה תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות
רוחבית משותפת לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה ,מחליטה ות"ת בישיבתה ביום
 9.11.16להמליץ למל"ג לקבל את ההחלטה הבאה:
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 .1להקים ועדת שיפוט לצורך בחינת הפרויקטים הרוחביים שיוגשו על-ידי המוסדות ,כמענה לקול
הקורא לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה .ועדת השיפוט תמליץ למל"ג ולות"ת על
הזוכים.
 .2לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן:
פרופ' יונינה אלדר – הנדסת חשמל ,הטכניון ,חברת האקדמיה הישראלית הצעירה )למדעים( – יו"ר הוועדה.
פרופ' רות ארנון – ביולוגיה ,מכון ויצמן למדע ,נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים לשעבר.
פרופ' אהוד גזית – ננו-ביולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב.
פרופ' אבנר דה-שליט – מדעי המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,דיקן הפקולטה למדעי החברה לשעבר.
פרופ' יעל דולב השילוני – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,המכללה האקדמית תל-אביב-יפו.
פרופ' יוסי שיין – חבר ות"ת וראש החוג למדע המדינה והתכנית ללימודי דיפלומטיה ע"ש אבא אבן,
אוניברסיטת תל-אביב.
גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.
 .3תקנון הוועדה יובא לאישור המל"ג והות"ת בישיבתה הבאה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.5

עדכון תקנון ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו ,מינוי חברים חדשים
לצורך יישום תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים

תשע"ז – 4/החלטה:
ביום  9.11.16דנה ות"ת בעדכון תקנון ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו ,ובמינוי חברים
חדשים לצורך יישום תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים זאת במסגרת תכנית ות"ת לקידום שיתופי פעולה
אקדמיים עם סין והודו ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  29.9.2016להארכת תכנית המלגות לבתר דוקטורנטים
מצטיינים מסין והודו לשנה"ל תשע"ח )להלן "התכנית"( ,ובעקבות סיום תקופת כהונתם של חברי ועדת ההיגוי
לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו )להלן "ועדת ההיגוי"( ,ועל מנת לפשט את התהליך מחליטה ות"ת על
שינוי בתקנון ועדת ההיגוי כך שבמקום שהועדה תורכב מ 5 -חברים שהינם אנשי אקדמיה בכירים ממגוון
תחומים ומוסדות ובתוכם נציג אחד ממל"ג ונציג ות"ת ,ימונו  4ראשי תתי וועדות השיפוט התחומיות אשר מונו
ע"י ועדת ההיגוי על מנת לסייע לה בעניין הזוכים במלגות בתכנית כחברי ועדת ההיגוי החדשה.
כמו כן ,יצומצמו תפקידי ועדת ההיגוי החדשה לכך שהיא תוסמך אך ורק לאשר את הזוכים בתכנית המלגות
לבתר-דוקטורנטים ולטפל בנושאים אחרים הרלוונטיים ליישום תכנית זו בלבד.
תפקידי ועדת ההיגוי יצומצמו לכך שהיא תוסמך אך ורק 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.

נוסח
מאושר
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.
למען הסר ספק ,ראשי הועדות יוסמכו אך ורק לצורך משימות אלו ולא לנושאים רחבים יותר בקשרים לקידום
שת"פ אקדמיים עם סין והודו.
בהתאם לאמור לעיל ,ות"ת ממנה את ראשי וועדות השיפוט הבאים כחברי ועדת ההיגוי החדשה:
א.

פרופ' אסתר פריאל ,המחלקה למיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת מדעי החיים

ב.

פרופ' גבריאל למקוף ,המחלקה לכימיה ,אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת כימיה

ג.

פרופ' יצחק שיחור ,פרופסור אמריטוס ,המחלקה ללימודי אסיה ומחלקת מדע המדינה,
האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה – ראש ועדת מדעי הרוח והחברה

ד.

פרופ' עדו קנטר ,המחלקה לפיסיקה ,אוניברסיטת בר אילן – ראש ועדת מדעים מדויקים

מינוי החברים לועדת ההיגוי החדשה יהיה לתקופה של שנה החל מ 13.11.16-עד ל.13.11.17-
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

עדכון מנגנון הצעה ,שיפוט ובחירה בתוכנית פיילוט לחילופי חוקרים בין ישראל
ואיטליה

.6

תשע"ז – 5/החלטה:
בישיבתה ביום  9.11.16דנה ות"ת בעדכון מנגנון הצעה ,שיפוט ובחירה לתוכנית פיילוט לחילופי חוקרים בין
ישראל ואיטליה וזאת בהמשך להחלטתה מיום  ,12.8.15לגבי קיום תכנית פיילוט לחילופי חוקרים בין ישראל
ואיטליה למשך שלושה מחזורים ,לפיה יוענקו  40אלף אירו בשנה )במשך שלוש שנות פעילות( ,מכל צד ,לאירוח
של חוקר מהצד השני למשך ארבעה חודשים לפחות וכי המימון מהצד הישראלי יעשה מתוך תקציב מרכזי
המצוינות ,ולאור נסיון הפעלת התכנית במשך שנה ,מחליטה ות"ת לעדכן את מנגנון התכנית ,כך שבשני
המחזורים הבאים:

.1

תורחב היריעה ויתאפשר ,לא רק למרכזי המצוינות ,אלא לכלל קבוצות המחקר באוניברסיטאות
המתוקצבות על-ידי ות"ת עבור מחקר במסגרת מודל המחקר )להלן" :אוניברסיטאות המחקר"(,
להציע מועמדים למלגה.

.2

תהליך הוצאת הקול הקורא ,השיפוט והבחירה של הזוכים במלגה יתבצע ע"י ובאחריות אוניברסיטאות
המחקר בהתאם לפירוט הבא:

YZ
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תוקם ועדת שיפוט בין-אוניברסיטאית ,שתפעל ע"פ מנגנון המבטיח את העקרונות של הבטחת מניעת
ניגודי עניינים ,שוויוניות ומצוינות וכן לפי העקרונות שלהלן:
2.1

האחריות לקביעת מנגנונים ותקנון למינוי חברי הוועדה ,לרבות הסדרת סדרי הנוהל לפעילותם
והקריטריונים לבחירה ,הינה של אוניברסיטאות המחקר ,אשר יעבירו את הצעתם למנגנון
ותקנון כאמור לאישור ות"ת.

2.2

אופן מינוי הועדה  -חברי הוועדה ימונו על ידי אוניברסיטאות המחקר בהסכמה .כמו כן ,על
המוסדות לקבוע מנגנון לתחלופה של חברי הועדה.

2.3

חברי הוועדה יהיו אנשי אקדמיה בכירים עם מומחיות מקצועית נדרשת .כמו כן ,נציג מינהל
ות"ת יוזמן ויהיה נוכח דרך קבע בישיבות הוועדה.

2.4

הוועדה תכלול לפחות נציג אחד מכל אוניברסיטת מחקר המשתתפת בתכנית ,והקוורום לקבלת
החלטות לא יפחת מ 60%-מחברי הוועדה.

2.5

בהרכב הוועדה יהיה ייצוג לתחומי מחקר שונים ומגדר.

2.6

חברי הוועדה לא ישתתפו באופן פעיל ולא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו
הם מועסקים ו/או בדיונים הנוגעים למציעים מהמוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.

2.7

על הוועדה יהיה לדווח לות"ת על:

2.8

נתונים סטטיסטיים )מספר הבקשות ,פירוט לפי מוסדות ,הזוכים( .יצוין כי בהקשר זה לצרכי
תקצוב ,דיווחים כספיים ואקדמיים לגבי מימוש המלגה יועברו לצוות המקצועי בות"ת ישירות
ע"י המוסדות.

2.9

שינויים בהרכב הוועדה.

2.10

ישיבות הוועדה והחלטותיה יתועדו בפרוטוקול מסודר שיאשר יו"ר הוועדה ויכלול את עיקרי
הדברים והדעות שנאמרו בישיבה .החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה ,בין
היתר ,את מידת עמידת ההצעות בקריטריונים .ההחלטות על הזוכה תועברנה כדיווח לות"ת.

.3

הצעת אוניברסיטאות המחקר למנגנון שיפוט ותקנון הוועדה כאמור לעיל ,תובא לאישור הצוות
המקצועי בות"ת ויו"ר ות"ת ,על פי המתואר לעיל ,תדווח לות"ת .יישום ההחלטה מותנה באישור
כאמור.

.4

בתום שני המחזורים שנותרו ,תוצג לות"ת התכנית ומסקנותיה ,יערך דיון לגבי אפקטיביות המנגנון
החדש ,ובהתבסס על כך יומלץ למל"ג לגבי המשך התכנית ופרטיה ,וכן לגבי עצם המעורבות של ות"ת
ומל״ג בתכניות מסוג זה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.7

הצגת נתונים לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ז
בפני ות"ת הוצגה מצגת נתונים לקראת פתחת שנה"ל תשע"ז ,בסיום המצגת ביקשו החברים לקבל
פילוחים מפורטים יותר.

.8

בקשת המכללה האקדמית ספיר לשיפוץ ובניית מבנה כיתות )בניין (14

תשע"ז – 6/החלטה:
ביום  9.11.16דנה ות"ת בבקשת מכללת ספיר לשיפוץ ובנית מבנה כיתות בבניין  .14לאחר שנבחנו כל פרטי
הבקשה מחליטה ות"ת לאשר את שיפוץ והתאמת בניין מס'  14בקמפוס המכללה האקדמית ספיר ,כמפורט
להלן:
 .1אישור לבניה בשטח של  1,338מ"ר ברוטו בעלות כוללת של כ 10-מיליון .₪
 .2השתתפות ות"ת בסך של  4.8מיליון  ,₪נתונה במחירי יולי  2011ומוקפאת במחירים אלו .כמו כן
תינתן השתתפות על סך  1.5מיליון  ,₪שמקורם בהחלטת ממשלה מס'  2017ובקשת המכללה לחלוקת
התקציב שהוקצה למיגון בין הבניינים השונים במכללה.
 .3האישור מותנה במימון יתרת הבניה מתרומה ייעודית על סך  2.6מיליון  ₪והיתרה בסך של  1.2מיליון
 ₪ממכללת הנגב בהתאם להסכם שנחתם בינם.
 .4אישור השתתפות ות"ת הינו בכפוף ליכולת המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול
ואחזקת הבניין הנאמדות בכ 380-אלפי  ,₪מתקציבה השוטף.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.9

עדכון פרויקטים בפיתוח פיסי וקביעת קריטריונים לתוכנית התחרותית

תשע"ז – 7/החלטה:
בישיבתה ביום  13.11.16קבלה ות"ת דווח על אי ניצול ההקצאה במסגרת תכנית מבוססת צרכים ועל ההצעה
לשינוי הקצאה לטובת הפעימה השנייה במסגרת התכנית התחרותית.
הואיל וטרם גובש קול קורא בעניין זה ,מחליטה ות"ת ,כמפורט להלן:

.1

במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים תשע"א-תשע"ו הקצתה ות"ת כספים לפיתוח פיזי של המוסדות
המתוקצבים על ידה ובין היתר לקידום בנייה ייחודית לפי צרכים לאומיים ,סביבתיים ואזוריים )להלן
"התכנית"( .במסגרת התכנית מבוססת הצרכים הוקצו  300מיליון  ₪ל 20-מוסדות ,על בסיס ניתוח
השטחים במוסדות עצמם תוך התמקדות בניתוח יחס השטח לסטודנט .יחס זה בחן את הצורך
האובייקטיבי של מוסד לתוספת שטחי לימוד בהתאם למספר הסטודנטים הלומדים במוסד ובהתאם
לגידול המכסות במוסד על פני התכנית הרב שנתית .
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.2

במהלך  2016החל הצוות המקצועי בבחינת היתרות הקיימות למוסדות בתכנית מבוססת הצרכים,
במטרה לבחון את האפשרות להקצות אותם מחדש בתכנית תחרותית.

.3

לאחר בחינת היתרות נעשתה פניה למוסדות וצויין בה כי מוסדות המעוניינים לנצל את היתרה שלהם
נדרשים להגיש בקשה מפורטת עד לאוגוסט  .2016מספר מוסדות פנו והגישו בקשה מפורטת לניצול הנתח
התקציבי שיועד להם וחלק מהמוסדות לא העבירו בקשה או הביעו רצון בפני ות"ת לשימוש ביתרה זו
במסגרת תקופת הזמן שניתנה למוסדות .פירוט המוסדות מופיע בנספח ב'.

.4

לפיכך ,בכוונת ות"ת להחליט כי מתוך היתרה התקציבית לפיתוח הפיסי בתכנית מבוססת הצרכים לשנים
תש"ע -תשע"ו ,העומדת על כ 110-מיליון  ,₪ישוריינו כ 78.5 -מיליון  ₪לפרויקטים הנמצאים בשלבי
תכנון מתקדמים או לקראת פרויקט משמעותי )בעל עלויות נרחבות כגון מעבר קמפוס( לתקופה שלא
תעלה על שנתיים ,ואילו היתרה ,בגובה של כ 31 -מיליון  ,₪תוסט לתקציב התכנית התחרותית לשנת
תשע"ז )דצמבר  .(2016כמפורט בנספחים ג' ו-ד' המצורפים להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

.5

בהתאם לכך מחליטה ות"ת לאשר את עקרונות הפעימה השנייה לתכנית התחרותית של מודל הפיתוח
הפיסי כמפורט להלן ,ובהתאם לקול קורא שיובא לאישורה בישיבתה הקרובה.
 5.1חיזוק יעדים לאומיים – חיזוק תחומי ההייטק וההנדסה ,העיר ירושלים וכדומה.
 5.2תכנון רב שנתי להתפתחות המוסד והתחזקותו -בהתאם לתכניות האקדמיות שהוגשו וייבחנו ע"י
אגף תכנון.
 5.3תרומה ייחודית ו/או אזורית של הפרויקט )מתוך כך ,תרומה לפריפריה חברתית גאוגרפית(-
הפרויקט יסייע בביסוס תחום אקדמי מתפתח ,חדשני או פורץ דרך ,או ישפר משמעותית יכולות
אקדמיות בתחומים קיימים מובילים .לחילופין ,לפרויקט תהיה השפעה חיובית ניכרת על האזור
הגיאוגרפי שסביב הקמפוס ,במישור החברתי ,כללי או תעסוקתי.

.6

כאמור לעיל ,בכוונת ות"ת לאשר העמדת תקציב של  59.4מיליון  ₪לטובת הפעימה השנייה של התכנית
התחרותית ,בהתאם למקורות המפורטים להלן:
 8.36מיליון  ₪מתוך היתרה בתכנית התחרותית.
6.1
 31.1מיליון  ₪מתוך יתרות בלתי מנוצלות מהתכנית מבוססת הצרכים.
6.2
 20.0מיליון  ₪תקציב התכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב .
6.3

.7

לישיבתה הבאה של ות"ת תובא החלטה סופית בנושא  ,בד בבד עם אישור הקול הקורא לתכנית
התחרותית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.10

הארכת תקופת הכהונה של חברי ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה
הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

תשע"ז 8/החלטה:
בישיבתה ביום  13.11.16החליטה ות"ת על הארכת כהונת חברי ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה
הגבוהה לאוכלוסיה החרדית ב 3-שנים נוספות החל מ 13.11.2016 -ועד ה.12.11.2019 -
להלן הרכב הועדה:
• מר ישי פרנקל ,חבר ות"ת  -יו"ר הוועדה
• פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר ות"ת  -חברת ועדה
• ד"ר רבקה ודמני ,סיו"ר מל"ג  -חברת ועדה
• מר גדי פרנק ,מנכ"ל מל"ג/ות"ת  -חבר ועדה
• פרופ' ליאת רבין-קישון ,אוניברסיטת תל-אביב  -חבר ועדה
• פרופ' אסף מידני ,המכללה האקדמית ת"א-יפו  -חבר ועדה
• ד"ר דב מיימון ,המכון למדיניות העם היהודי  -חבר ועדה
• מר רביד עומסי ,מנהל פרויקט המח"רים  -מרכז הוועדה
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.11

הבקשות הזוכות בקול קורא לסיוע בהגדלת תשתיות מיוחדות במוסדות המפעילים
תוכניות לימוד לאוכלוסיה החרדית

לסיכום
ות"ת רושמת בפניה כי בבחינת הבקשות לסיוע בהגדלת תשתיות מיוחדות במוסדות המפעילים תכניות לימוד
לאוכלוסייה החרדית ,אשר הוגשו במסגרת הקול הקורא בנושא שהתפרסם בהתאם להחלטת ות"ת מיום ה-
 ,22.6.16על ידי המוסדות :בצלאל-אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים ,הטכניון והמכללה האקדמית הדסה,
נמצא כי הבקשות אשר הוגשו על ידי בצלאל-אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים והטכניון אינן עומדות בתנאים
הנדרשים לקבלת סיוע וכי הבקשות אשר הוגשו על ידי המכללה האקדמית הדסה עומדות בכל התנאים
הנדרשים לצורך קבלת הסיוע.
בהתאם לאמור לעיל יוענק סיוע תקציבי למכללה האקדמית הדסה בהתאם לנתונים אשר נמסרו על ידה
ולתנאים אשר פורטו בקול הקורא:
הסיוע הינו עבור מעבדות ביולוגיות כימיות וחדרי בדיקה ומעבדות אופטומטריה ובהתאם למפורט
.1
בבקשת המוסד.
אומדן העלות הכוללת הינו כ 9,470-אלפי .₪
.2
סיוע ות"ת יעמוד על  3,000אלפי  ₪בהתאם לתנאי סיוע ות"ת.
.3

YZ

נוסח
מאושר
הגשת דו"ח ביצוע עד שלושה חודשים לאחר סיום הפרויקט ,השתתפות ות"ת תועבר לאחר קבלת הדו"ח.

.4

עדכון טכני לבקשת מכללת אשקלון לפתיחת תוכנית לימודים במח"ר

.12

תשע"ז – 9/החלטה:
ות"ת מחליטה לעדכן את החלטתה מיום :27.7.2016-
ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר למכללת אשקלון להגיש את התוכנית הדו חוגית בפוליטיקה וממשל
וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במח"ר מהנימוקים הבאים:
.1

המדיניות המוצעת לתוכנית החומש הבאה היא לחזק ולהרחיב את המח"רים הקיימים.

.2

מכללת אשקלון היא המוסד היחיד שמציע לימודים כלליים לאוכלוסיה החרדית בדרום הארץ )מכללת
סמי שמעון פועלת רק בתחומי ההנדסה(.

.3

קיים צורך בחרדים בוגרי חוגים מסוג זה ,לצורך השתלבות במוסדות ממשלתיים וציבוריים.

.4

על אף שמדובר במקצוע באשכול  ,3אין כיום שום מוסד המציע תוכנית מסוג זה לאוכלוסיה החרדית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.13

בקשת בצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתיחת מסלולי לימוד נוספים
במח"ר

תשע"ז - 10/החלטה
בישיבתה ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית
וממליצה למל"ג לאשר לבצלאל להגיש את התוכניות הבאות לפתיחה במח"רים המוסד :תואר ראשון
בתקשורת חזותית; תואר ראשון בצורפות ועיצוב אופנה; ותואר ראשון בעיצוב תעשייתי.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

YZ

נוסח
מאושר

.14

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתיחת תוכניות לימוד במח"ר

תשע"ז – 11/החלטה:
בישיבתה ביום  13.11.2016דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה
לאוכלוסייה החרדית מיום  5.10.2016בעניין בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל להגיש בקשה
לפתיחת תוכנית בתקשורת וניהול במח"ר.
ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי מיום  5.10.16וממליצה למל"ג לאשר את בקשת המכללה למנהל
להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון בתקשורת וניהול במח"ר המוסד מהנימוקים הבאים:
 .1התוכנית המבוקשת היא ייחודית בתחום התקשורת ואינה מוצעת ע"י שום מוסד אחר באיזור המרכז.
 .2קיים לתחום ביקוש וצורך במגזר החרדי.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 3 -
נמנע 1 -
אין מתנגדים
החלטה התקבלה

.15

בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.A.בניהול משאבי אנוש  -אישור פרסום והרשמה

תשע"ז – 12/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  13.11.2016דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בניהול משאבי אנוש.
 .2אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה
לתכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בניהול משאבי אנוש.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה :יעל עטיה
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