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שהתקיימה  86) 757עשרה (-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתיםהחלטות ודיווחים מ

 )7.2011.01(  זתשע"  בטבת  בבירושלים ביום י"
  

 ה ח ל ט ו ת 
 : ועדת שיפוט לבחירת הצעות לפעילות ייחודית לשיפור איכות ההוראה והלמידההחלטה 1810/12

) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב ועדת 10.1.2017"ב בטבת תשע"ז (בישיבתה ביום י
השיפוט לבחירת הצעות לפעילות ייחודית לשיפור איכות ההוראה והלמידה.  ההרכב שאושר 

 כלהלן:
 גוריון, יו"ר-פרופ' שפרה שגיא, אוניברסיטת בן •
 פרופ' עזרי טרזי, הטכניון •
 ד"ר אינה בלאו, האוניברסיטה הפתוחה •
 ה לחדשנות בהוראה, המרכז הבינתחומי הרצליהמר עידן אלמוג, מנהל היחיד •
 גב' עדי משניות, התאחדות הסטודנטים •

 להערכת איכות, תרכז את עבודת הוועדה. אפרתי מהאגף-גב' תמר מעגן
 

 תמונת המצב במוסדות והוצאת שני קולות קוראים נוספים -: למידה דיגיטלית החלטה 1811/12
לפיה היא רואה חשיבות רבה בקידום משמעותי של   17.2.2016בהמשך להחלטת ות"ת מיום  .1

הדיגיטלית באקדמיה הישראלית בחומש הקרוב, ובהמשך להחלטת מל"ג מיום הלמידה 
בה אימצה המל"ג את החלטת ות"ת, ובהמשך לקול הקורא הראשון של  22.3.2016

 ואשר במסגרתו נבחרו 28.3.2016מל"ג/ות"ת יחד עם "ישראל דיגיטלית" שפורסם ביום 
העולמי,  edX.orgים)  אשר יופקו ויועלו לאתר -MOOCתשעה קורסים אקדמיים מקוונים (

ובהמשך להמלצות ועדת הליווי של מל"ג/ות"ת לנושא למידה דיגיטלית, ובהמשך להחלטת 
בה אישרה ות"ת, בכפוף להחלטת מל"ג, יציאה משותפת עם "ישראל  21.12.2016ות"ת מיום 

מאשרת מל"ג יציאה משותפת משותף עם וראים כמפורט להלן, דיגיטלית" של שני קולות ק
"ישראל דיגיטלית" בשני הקולות הקוראים המצורפים כנספח להחלטה זו ומהווים חלק 

 :  בלתי נפרד ממנה
 קורסים( ים-MOOC להעלאת גבוהה להשכלה המוכרים למוסדות שני קורא קול 1.1

 ;לפלטפורמה הלאומית "קמפוס")  מקוונים אקדמיים
 קורסים( ים-MOOC להעלאת גבוהה להשכלה המוכרים קול קורא שלישי למוסדות 1.2

 הקולות הקוראים מצ"ב להחלטה.  .העולמי edX.orgלאתר )  מקוונים אקדמיים
מל"ג מודה לצוות המקצועי במל"ג/ות"ת על העדכון לגבי תמונת המצב בנושא למידה  .2

מבקשת להמשיך את הדיונים במל"ג, במיוחד דיגיטלית במוסדות השונים להשכלה גבוהה, ו
הקוראים שהוצאו למוסדות, לגבי שאלות רוחב שעולות ושיעלו  לאור וכתוצאה מהקולות

 בעקבות היוזמות הנ"ל בנושא למידה דיגיטלית. 
 

 
חוגי בתוכנית הלימודים לתואר בוגר -חוגי ודו-) חד.B.Aלהעניק תואר ראשון (: הסמכה החלטה 1812/12

 גוריון-בן תחזותית: תוכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה, לאוניברסיטבאמנות 
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

 בנגב גוריון בן אוניברסיטת את המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה להסמיך
" יצירה ולימודי האמנות בתולדות משולבת תוכנית: חזותית אמנות"ב ) .B.A(  בוגר תואר להעניק

 .חוגית-חד ובמתכונת חוגית-דו במתכונת
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) ללא תזה .M.Ed, להעניק תואר שני (2019הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד ינואר : החלטה 1813/12
  מכללה אקדמית לחינוך -בהוראת לימודי האסלאם, לאלקאסמי 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017שיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (בי
 המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו. .1
  ).M.Edלהעניק לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך הסמכה זמנית להעניק תואר שני ( .2

, כדי לאפשר 2019ת לימודי האסלאם לתקופה קצובה של שנתיים, עד סוף ינואר בהורא
 בחינת פרויקטי גמר וסמינריונים במהלך תקופה זו.

 לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית. .3
בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4

 להשכלה גבוהה. ר ההסמכות הזמניות של מוסדמספ
  

) עם תזה .M.Ed) להעניק תואר שני (2019: הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד ינואר החלטה 1814/12
 שפות זרות, למכללה האקדמית לחינוך אורניםבהוראת 

עדת ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ו10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
 המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' עלית אולשטיין על עבודתה. .1
) .M.Edלהעניק למכללה האקדמית לחינוך אורנים הסמכה זמנית להעניק תואר שני עם תזה ( .2

בה של שנתיים, עד סוף ינואר , לתקופה קצו(אנגלית, ערבית, עברית)בהוראת שפות זרות 
2019. 

לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה יבדקו רק עבודות התזה של  .3
 דה.התמחות: אנגלית, ערבית, עברית), עפ"י דרישת הוועעבודות בכל  3הסטודנטים (לפחות 

ושא "הגבלת בנ 22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4
 .הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה" מספר ההסמכות

 
) למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני 2020עד ינואר הסמכה זמנית לשלוש שנים ( 1815/12

)M.Ed. שפות -) בהוראה ולמידה 
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

 תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן: המשנה
 ח שהגישה. "להודות לוועדה בראשותה של פרופ' חנה עזר על עבודתה ועל הדו .1
) את המכללה האקדמית בית ברל להעניק 2020להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד ינואר  .2

 שפות.-) בהוראה ולמידה.M.Edתואר שני (
שבמסגרת התואר הראשון  מועמדים שיתקבלו לתוכנית רק ולהבהיר ידלהקפ המכללה על .3

 .בהן הוראה ויש להם תעודת, בתוכנית הנלמדות השפות באחת התמחות שלהם למדו
 הלימודים במקבץ השפתי יהיו בהתאם לתחום ההתמחות של הסטודנט.

ת הפרטים ח התפתחות שיכלול, בין היתר, א"לקראת תום שלוש השנים תעביר המכללה דו .4
 האלה:

רשימה של הקורסים הנלמדים לעומת אלו שאושרו לקראת אישור הפתיחה של  א.
 התוכנית;

רשימה של עבודות הגמר של המחזור האחרון כולל שם המנחה והציון שקיבלה כל  ב.
 עבודה; 

חתכי קבלה ופרופיל סטודנטים בשלוש השנים האחרונות ובחלוקה לשלושת מוקדי  ג.
 השפות;

 חלוקת שפות, נדרש פירוט על אופן בשלוש העוסקת בתוכנית שמדובר העובדה רלאו ד.
השונות (כלומר, באילו שפות מלמדים וההתניות להוראה בשפה זו  בשפות ההוראה

הערבי  הסטודנט של לשוניות הרב את התוכנית מעודדת הנהלת או אחרת), וכיצד
 (כגון סוג התמיכה הלשונית שמקבל הסטודנט). 

בנושא "הגבלת  22.7.2014ת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום הארכ .5
 ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
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) בקידום נוער .M.Ed: מתן הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (החלטה   1816/12
 בסיכון ובמצוקה

ה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ) אימצ10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
 המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
) בקידום נוער בסיכון .M.Edהאקדמית בית ברל להעניק תואר שני ( להסמיך את המכללה .2

 ובמצוקה.
 

) .M.A.A.Tית ראשונה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (: הסמכה זמנהחלטה 1817/12
 אמנות חזותית, וזאת עד לסוף שנה"ל תשע"ט -בטיפול באמצעות אמנויות 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
 הלן:המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כל

 ח שהגישה ועל עבודתה."להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אדיר כהן על הדו  .1
תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה -ות חוץתוכנילאור החלטות ות"ת ומל"ג בנושא "  .2

ת חוץ תקציבית היכן תוכני תתקיים לא -ועדת גרונאו), לפיהן  דו"חהמתוקצבים" (
רגילה, ועל מנת לתת למוסד זמן סביר המאפשר לו לפעול מתוקצבת  תתוכני קיימת שלא

ת מתוקצבת כאמור, מאמצת המל"ג את תוכנילצורך עמידה בהחלטה זו לעניין קיומה של 
 ת עד סוף שנה"ל תשע"טתוכניבדבר הגבלת ההסמכה ב 21.12.2016המלצת הוות"ת מיום 

ל תשע"ח, ולא יתאפשר , דהיינו, עד וכולל המחזור שיחל לימודיו בשנה")2019(ספטמבר 
 ת מעבר למועד זה.תוכנירישום סטודנטים חדשים ל

ות חוץ תקציביות תוכנית תעמוד במתווה שאומץ ע"י ות"ת ומל"ג בנושא תוכניככל שה .3
ועדת הבדיקה המקצועית  דו"חת בהתאם לתוכניהמוזכר לעיל, תוארך ההסמכה הזמנית ב

הארכת ההסמכה מעבר למועד זה תהיה אשר המליצה על מתן הסמכה זמנית לחמש שנים. 
בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות  22.7.2014כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 

 של מוסד להשכלה גבוהה".

, לרבות 13.6.2016בעוד שנתיים תעביר המכללה את התייחסותה למכתב הוועדה מיום  .4
 ת.תוכניהתייחסות לפרופיל המתקבלים ל

 מכלל המתקבלים. 10%הקפיד כי אחוז המתקבלים החריגים לא יעלה על על המכללה ל .5

 
מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תוכנית  -ישור סוקרים לבדיקת בקשת אלקאסמי : אהחלטה 1818/12

 ) בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון .M.Edלימודים לתואר שני (
ועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ) אימצה המ10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

 המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
ת תוכנילמנות סוקרים לבדיקת בקשתה של אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך לפתוח  .1

 ) בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון..M.Edלימודים לתואר שני (
 לאשר את הסוקרים הבאים: .2

האקדמית חנ"ג וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון, המכללה  -' ארנון אדלשטיין פרופ •
 לחינוך ע"ש קיי

 ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית  -כסאברי  חורי מונא' פרופ  •
 

אילן לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון -: אישור סוקר לבדיקת בקשת אוניברסיטת ברהחלטה 1819/12
)B.A.חוגית (במקום מתכונת ראשי/משני)-ימודי מידע במתכונת חד) בל 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
 תוכנית לקיים אילן-בר אוניברסיטת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, בעניין בקשת

 הלימודים תוכנית במקום( חוגית-חד במתכונת ידעמ ) בלימודי.B.Aראשון ( לתואר הלימודים
 תוכנית בדיקת את להעביר החליטה והיא), ראשי חוג של במתכונת במוסד בעבר שהתקיימה

 .ילין דוד ממכללת אדלר אלחנן' לפרופ הלימודים
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: אישור למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר שני החלטה 1820/12

)M.A.A.T. ביבליותרפיה למטפלים בפועל -) בטיפול באמצעות אמנויות 
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

 המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
 להודות לפרופ' אדיר כהן על חוות דעתו ועל עבודתו. .1
כנית לימודים לתואר שני ולמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים ת לאפשר .2

)M.A.A.T.ביבליותרפיה למטפלים בפועל.   -) בטיפול באמצעות אמנויות 
כניות ייעודיות לתואר שני בטיפול והאישור הנו בכפוף להחלטת המל"ג בעניין ה'מתווה לת .3

וכפי שתוקנה ביום  23.10.2012ג מיום באמצעות אמנויות למטפלים בפועל' (החלטת המל"
21.5.2013.( 
 

: אישור למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר שני החלטה 1821/12
)M.A.A.T. טיפול בתנועה ומחול למטפלים בפועל -) בטיפול באמצעות אמנויות 

להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ) אימצה המועצה10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
 המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

 להודות לד"ר דיתה פדרמן על חוות דעתה ועל עבודתה. .1
ת לימודים לתואר שני תוכנילאפשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים  .2

)M.A.A.T.עה ומחול למטפלים בפועל.טיפול בתנו -) בטיפול באמצעות אמנויות  
ות ייעודיות לתואר שני בטיפול תוכניהאישור הנו בכפוף להחלטת המל"ג בעניין ה'מתווה ל .3

וכפי שתוקנה ביום  23.10.2012באמצעות אמנויות למטפלים בפועל' (החלטת המל"ג מיום 
21.5.2013.( 

 
(במקום מתכונת ראשי/משני) לתואר  חוגית-: אישור לקיים תוכנית לימודים במתכונת חדהחלטה 1822/12

 אילן-) במנהיגות וניהול מערכות חינוך באוניברסיטת בר.B.Aראשון (
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

 המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
 שאומן על חוות דעתה.-להודות לד"ר רבקה ודמני .1
במנהיגות וניהול ) .B.A( כנית לתואר ראשוןואילן לקיים את הת-לאשר לאוניברסיטת בר .2

 כנית הלימודים במתכונת של חוג ראשי).וחוגית (במקום ת-מערכות חינוך במתכונת חד
 , אודות עדכון רשימות הקריאה בקורסים2017לבקש מהאוניברסיטה להגיש דיווח עד יוני  .3

 ,  וכן עדכון תעודות הסיום.70 השונים ותיקון ציון המעבר בסמינר לציון
 

, למכללה 2019: מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים, עד דצמבר החלטה 1823/12
 האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות

כלה גבוהה את המלצת ועדת ) אימצה המועצה להש10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
תחומיות במדעי הרוח והחברה, -המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם. .1
לאמץ את חוות דעתם ולהסמיך את המכללה האקדמית הדסה לתקופה של שלוש שנים (עד  .2

 תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.  ) להעניק2019דצמבר 
לקראת תום תקופת ההסמכה יש לוודא כי המוסד עומד בתנאי הקבלה כפי שאושרו לו בשלב  .3

 ת הלימודים.תוכנימתן אישור הפרסום ל
בנושא "הגבלת מספר  22.7.2014מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4

 הה".ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבו
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) במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית כנרת .B.A: מתן הסמכה להעניק תואר ראשון (החלטה 1824/12
 בעמק הירדן

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
ח והחברה, תחומיות במדעי הרו-המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

במדעי  ) .B.A(להעניק למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן הסמכה להעניק תואר ראשון  חליטהוה
 ההתנהגות.

 
) .B.A: דיווח המכללה האקדמית גליל מערבי על אודות תוכנית הלימודים לתואר ראשון (החלטה 1825/12

 ווה, פרופ' אסיא פזימכתבה של יו"ר הוועדה המל -חוגית -חוגית ודו-בניהול במתכונת חד
סיכום הדיון ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

תחומיות במדעי הרוח -ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבבו
ת כניתואודות  2016ורשמה לפניה את דיווח המכללה האקדמית גליל מערבי מאוגוסט והחברה, 

חוגי, ואת חוות דעת הוועדה המקצועית בראשות -ודו -) בניהול חד.B.Aהלימודים לתואר ראשון (
 פרופ' אסיא פזי, המתייחסת לנתונים שהעבירה המכללה במסגרת הדיווח.

מסלולי/אשכולות  4ת בשנה האחרונה (הוספת תוכניהמל"ג מחליטה כי נוכח השינויים שחלו ב
ת תוכנית, ויש לבחון את יציבות תוכנילה העת למתן הסמכה קבועה בת), טרם בשתוכניהתמחות ב

הלימודים ויציבות סגל ההוראה הלכה ומעשה. לפיכך, המל"ג רושמת לפניה את דיווח המכללה 
בעינה עומדת,  8.9.2015ומכתב הוועדה בנדון. בהמשך לכך, מציינת המל"ג כי החלטת המל"ג מיום 

ת בכללותה מחדש, לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית כניתווהוועדה המקצועית תיבחן את ה
 .2018בספטמבר 

 
: אישור לקיים התמחות בייעוץ ארגוני ועסקי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני החלטה 1826/12

)M.B.A.במינהל עסקים למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ( 
עצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ) אימצה המו10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, -המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
לקיים התמחות  בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודהוהחליטה  לדחות בשלב זה, את 

 .הל עסקיםניבמ ) (.M.B.Aית הלימודים לתואר שנתוכניבייעוץ ארגוני ועסקי במסגרת 
 

) באינטרנט .B.A./B.Sc: אישור להגיש תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר ראשון (החלטה 1827/12
 וחברה לאוניברסיטה העברית בירושלים ואישור סוקרים לבדיקת הבקשה

) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
בדבר בקשת תחומיות במדעי הרוח והחברה -, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבתחומית לחברה

)  .B.A./B.Sc( ת לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר ראשוןתוכניהאוניברסיטה העברית להגיש 
תחום בעל התכנות הגשתה לאחר שהשתכנעה כי מדובר בוהחליטה לאשר את  ב"אינטרנט וחברה",

שך לכך, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת .   בהמאקדמית לתואר ראשון
והחברה מיום  הרוח במדעי תחומיות רב ותתוכניו ועסקים ניהול, משפטים, המשנה לחברה

 האוניברסיטה העברית, כלהלן: בקשת , ולמנות צוות סוקרים לבדיקת10.1.2017
 פרופ' שיזף רפאלי, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה •
 ישי מנצור, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביבפרופ'  •

 
: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להארכת החלטה 1828/12

 חוגי בהנדסה אופטית-) חד.B.Scהסמכה להעניק תואר ראשון (
צת ועדת המשנה ) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמל10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

תחומית לטכנולוגיה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר 
הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להארכת הסמכה אישור 

בהנדסה אופטית והיא החליטה לאשר את ההרכב ועדת  חוגי-חד (.B.Sc) להעניק תואר ראשון  
 דיקה, כלהלן:הב
 יו"ר -פטיקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב והיחידה להנדסה אלקטרוא -פרופ' נתן קופיקה  •
 אילן-הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר -פרופ' זאב זלבסקי  •
 הנדסת מכונות, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל -פרופ' טל כרמון  •
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סיס מגזרי לכיתת "תבונה", בתוך המסגרות החרדיות : קיום תוכנית לימודים נפרדת על בהחלטה 1829/12
בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית  3.3.2015במרכז האקדמי לב, בניגוד להחלטת מל"ג מיום 

 הבהרות -בהשכלה הגבוהה 
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה דנה ) 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

פרסום ורישום סטודנטיות לכיתת "תבונה" בהפרדה על בסיס בדבר  28.6.2016לפיקוח ואכיפה מיום 
 :כלהלןחליטה המגזרי בתוך המסגרות החרדיות, במרכז האקדמי לב והיא 

המועצה להשכלה גבוהה רואה בפתיחת כיתת "תבונה" במסגרת המח"ר במרכז האקדמי לב  .1
החרדית בהשכלה  בנושא "שילוב האוכלוסייה 3.3.2015הפרה של החלטת מל"ג מיום 

 מי לכל פתוחה תהיה חרדים במסגרות הלימוד למסלולי ההרשמההבהרות", לפיה  –הגבוהה 
 .הפלייה כל ללא, בו ללמוד מעוניין שיהיה

" דעתכיתת " בין ההפרדה המועצה להשכלה גבוהה איננה מקבלת את טענת המוסד לפיה .2
 בסיס על ולא הנשים של האקדמית ההכשרה רמת בסיס על תינעש "תבונהלכיתת "

, שכן טענה זו איננה עולה בקנה אחד עם מידע שמסר המוסד אחר או זה למגזר השתייכות
ת, לפיו ההפרדה מקורה בהשתייכות מגזרית בתוך החברה תוכנילפונות שביקשו להירשם ל

 החרדית.
לטפל בו ככל שיש פער לימודי בין הסטודנטיות במח"ר, הנובע מרקע לימודי אחר, על המוסד  .3

 במסגרת המכינה הקדם אקדמית. 
נוכח האמור לעיל, על המרכז האקדמי לב לחדול מקיום ההפרדה בין כיתות "דעת"  .4

ל"תבונה" החל משנת הלימודים תשע"ז. על המוסד לקחת אחריות על התנהלותו, לחדול 
גירת ות הנפרדות ומרישום סטודנטיות אליהן, ולדווח למל"ג על סתוכנילאלתר מפרסום ה

ות הנפרדות, זאת תוכניות הנפרדות, לרבות עדכון הסטודנטיות שנרשמו זה מכבר לתוכניה
 .10.7.2016לא יאוחר מיום 

למרות חומרת ההפרה המועצה נמנעת, בשלב זה, מנקיטת סנקציה כלפי המוסד. זאת מכיוון  .5
ובמידה  שמדובר בהפרה ראשונה של המוסד שנדונה בוועדה. יחד עם זאת, ההפרה תירשם

תילקח גם הפרה זו  -שתתרחש הפרה נוספת של החלטות הות"ת והמל"ג והנחיותיהן 
 בחשבון.

 
חוגי: פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ) -: פתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון חדהחלטה 1830/12

 ללא אישור המל"ג -באוניברסיטה העברית בירושלים 
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה) 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

חוגי: פילוסופיה, -ת הלימודים לתואר ראשון חדתוכניפתיחת בדבר  5.1.2017לפיקוח ואכיפה מיום 
ללא אישור המל"ג, בהמשך להחלטת מל"ג  -כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ) באוניברסיטה העברית 

 :כלהלןחליטה הוהיא  15.11.2016מיום 
לרשום את הודעת האוניברסיטה לפיה התוכנית נפתחה בשעתו ללא פניה  למל"ג לקבלת אישור  . 1

  . הואיל והיא סברה שאין צורך בכך כנדרש
לתקן את הטעות כדי להמשיך ולאפשר מתכונת  העברית האוניברסיטה נענתה לבקשת המועצה . 2

ובכלל ש להקפיד על כללי המל"ג מדגישה כי י, אך בד בבד המועצה לימודים שהוכחה כמוצלחת
 ת לימודים חדשה לתואר ראשון לאישור המל"ג.תוכניזה להביא כל 

, בשנים האחרונות הנדונה בוועדהמאחר ומדובר בהפרה ראשונה של האוניברסיטה העברית  . 3
רושמת לפניה  מועצהנמנעת בעת הזאת מנקיטת סנקציה כלשהי. יחד עם זאת, ההמועצה 

 ילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד.הפרה זו והיא ת
 
 גוריון-: דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בהנדסת חומרים באוניברסיטת בןהחלטה 1831/12

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
 , והחליטה כלהלן:להבטחת איכותהמשנה 

מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אנריקה לה גבוהה המועצה להשכ .1
 לורניא על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
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ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את "מאמצת את דוהמועצה להשכלה גבוהה  .2
 , וקוראת למוסד לפעול בהתאםהתוכנית להנדסת חומרים באוניברסיטת בן גוריון

 .להמלצותיה
המועצה להשכלה גבוהה מפנה את תשומת לב המוסד למספר נושאים מהותיים שהועלו  .3

 ח הוועדה הבינלאומית כמפורט להלן:"בדו
 :חזון, יעדים ומטרות א.

למחלקה להנדסת חומרים חשיבות גדולה ופוטנציאל רב. לפיכך, על המוסד  .1
 יםההתייחסות הראויוהפקולטה לוודא כי המחלקה מקבלת את המשאבים ו

 לה. 
 תקופתית הערכה לצורך מתודולוגיה וליישם לפתח והמחלקה הפקולטה על .2

 בתהליך לשתף חשוב. המחלקה צמיחת של ראיה מתוך המחלקה חזון של
 בוגרים, סטודנטים, סגל חברי זה ובכלל הרלוונטיים הגורמים כל את

 .הישראלית והתעשייה
ליך הערכה עצמית המשלב ביקורת לפתח תההפקולטה והמחלקה על  .3

 ים וקצובים. זמן קבוע יפנימית של פעילותה בטווח
 תוכנית הלימודים: ב.

 יש לשפר את רמתם ואיכותם של הקורסים בתואר הראשון. על המחלקה .1
הקורסים ולמפות את תוצרי הלמידה להגדיר תוצאות למידה עבור כל 

 שלהם. 
הוראה בקורסים המועברים ע"י יש לשפר באופן מיידי את איכות ה .2

 המחלקות למתמטיקה ופיסיקה, לסטודנטים במחלקה להנדסת חומרים. 
כך  ,כימיהקורסי הבוהתכנים את רמת ההוראה  על המוסד והמחלקה, לשפר .3

 שיהיו יחודיים ומותאמים לצרכים של מהנדסי חומרים. 
 פרסומים, מחקר וקידום: -סגל ג.

המתמחה בתחום  יס לפחות חבר סגל אחד נוסף גילעל הפקולטה והמחלקה  .1
כמו כן, על המחלקה לדאוג לגיוס חבר סגל נוסף  והנדסה. מדע החומרים

 שיחליף את חבר הסגל הפורש.
על הפקולטה והמחלקה להגדיר באופן ברור את הדרישות מהסגל הטכני על  .2

 המחקר וההוראה.  צרכימנת שיוכל לתת מענה הולם ל
 ניסטרציה:תשתיות ואדמי ד.

על הפקולטה והמחלקה להמשיך ולפעול להפחתת הצפיפות במעבדות  .1
 ההוראה.

), שתי מזכירות במשרה מלאה( במחלקהכוח האדם המינהלי  יש להגדיל את .2
וזאת בהתבסס על ניתוח מפורט של צרכי המחקר וההוראה העכשוויים 

 והעתידיים. 
מחלקה וגדולים ל םנוספילהקצות חדרים  על המוסד והפקולטה להנדסה, .3

עבור מעבדות הוראה (שייתן מענה גם לפן  ובעיקרלהנדסת חומרים 
 . הבטיחותי)

 מעבדות ההוראה לתואר ראשון.הציוד המיושן של יש להמשיך ולשדרג את  .4
 יש להקצות יותר מקום לסטודנטים לתואר שני באופן מיידי. .5

 אודות בפירוט ג"למל ד, ולדווח-א 3עיפים המופיעות בס להחלטות להתייחס מתבקש המוסד .4
   .1.11.2017עד , יישומן

הוועדה מפנה את תשומת ליבם של המוסד, הפקולטה והמחלקה להערת הוועדה לגבי  .5
מיקרוסקופ  וקניית ,המיקרוסקופים האלקטרוניים הישנים בחדשיםהחשיבות בהחלפת 

רמת פר באופן משמעותי את וזאת על מנת לש ,(HREM)אלקטרונים ברזולוציה גבוהה 
  ויוקרתה המחקרית. המחלקה 
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: מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת החלטה 1832/12
 גוריון-הלימודים בהנדסה אזרחית באוניברסיטת בן

ועדת ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
 , והחליטה כלהלן:להבטחת איכותהמשנה 

  להודות לפרופ' מירוסלב סקיבנסקי על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. .1
 המוסד התייחס כראוי לרוב המלצות הוועדה. פי חוות דעתו של פרופ' סקיבנסקי, -על .2
 :מומלץ למוסד ולמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות .3

ה, קבלת החלטות, שיתוף ספרויקט כלכלה והנד הבאים: קורסים בנושאיםהוספת  א.
 פעולה בהנדסה וניהול.

 .יחס סגל : סטודנטים שיפור ב.
 להמשיך לעדכן את קורות החיים של הסגל ואת הסילבוסים. ג.

 
בינלאומית : מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה ההחלטה 1833/12

 להערכת איכות תוכניות הלימודים במדעי המחשב באוניברסיטה העברית
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

 , והחליטה כלהלן:להבטחת איכותהמשנה 
מוסד ומתן המעצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגיש ה .1

 חוות דעתו.
המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' הרליהי על התייחסות המוסד והמחלקה  .2

ת תוכנילמדעי המחשב להמלצות הוועדה שרובן יושמו באופן מלא, במיוחד פיתוח 
 ת הלימודים.  תוכניאסטרטגית, מעקב וטיפול בנשירה, ועדכון 

 ק בהמשך ובהתאם לצורך.יישומן המלא של ההמלצות ייבד .3
 
: מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית החלטה 1834/12

 להערכת איכות תוכניות הלימודים במדעי המחשב במכללה האקדמית נתניה
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

 , והחליטה כלהלן:להבטחת איכותשנה המ
עצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן והמ .1

 חוות דעתו.
 על המוסד והמחלקה ליישם את החלטת המל"ג באופן מלא ולהתייחס לנקודות הבאות: .2

ל בשנתיים פרוט מצבת הסגל העדכנית במחלקה, הכוללת את השינויים בסג א.
 האחרונות (גיוס ופרישה).

 ת לפיתוח מקצועי של הסגל.תוכניגיבוש  ב.
, ולדווח למל"ג אודות יישומן 2על המוסד והמחלקה לתת מענה להמלצות המופיעות בסעיף  .3

 .30.07.2017עד 
 

 
מכללות : אישור הרכב ועדה בינלאומית להערכת איכות תוכניות לימודים להוראת אנגלית בהחלטה 1835/12

 האקדמיות לחינוך
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

 , והחליטה כלהלן:להבטחת איכותהמשנה 
ות תוכניו בדקיי זבמהלך שנה"ל תשע", ת הרב שנתית להערכת תחומי לימודתוכניבהתאם ל
 .מיות לחינוךהוראת האנגלית במכללות האקדבתחום הלימודים 

 להלן הרכב של ועדת הערכה בינלאומית בתחום זה:
• Prof. Claude Goldenberg, Stanford University - committee chair - expertise: 

literacy, language, and English education, teacher education 
• Prof. Charlene Rivera, George Washington University  - expertise: standards and 

accountability, policy analysis and program evaluation, teaching reading 
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• Prof. JoAnn (Jodi) Crandall, University of Maryland – expertise: secondary and 
tertiary level ESL, including teaching, research, curriculum development, program 
evaluation, standards development, and teacher training 

• Prof. Malatesha Joshi, Texas A&M – expertise: bilingualism and biliteracy, 
differential diagnosis and intervention of reading and spelling problems, literacy 
acquisition in different languages (was a member of the Education and STEM 
international QA committee) 

• Prof. Janina Brutt-Griffler, Buffalo University – expertise: understanding of language 
use in society, educational policy, and higher education 

• Prof. Penny Ur, Oranim – expertise: teaching practice of theory 
• Prof. Bernard Spolsky (Emeritus), Bar-Ilan University – expertise: sociolinguistics, 

language policy, educational linguistics, language testing, Jewish languages, 
applied linguistics, linguistic landscape 

• Prof. Hana Wirth-Nesher, Tel-Aviv University – expertise: English and American 
Studies- language and literature 

 
 : הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים לחרדים בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשבהחלטה 1836/12

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
את ההרכב הבא של ועדת הערכת איכות הלימודים  והחליטה לאשר  ,להבטחת איכותהמשנה 

 .  ההרכב שאושר כלהלן:ה ובמדעי המחשב במסגרות  החרדיותבהנדסת תוכנ
 האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר הוועדה  -פרופ' דני דולב  •
 אילן -אוניברסיטת בר -פרופ' דורון פלד  •
 הטכניון -פרופ' שמואל כץ  •
 אביב-אוניברסיטת תל –יצין פרופ' סימון ל •

 אפרתי תרכז את עבודת הוועדה.-גב' תמר מעגן
 

 יתכימ: אישור סוקרים בינלאומיים להערכת איכות מרכז המחקר הלאומי להנעה אלקטרוהחלטה 1837/12
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (

 והחליטה כלהלן:, להבטחת איכותהמשנה 
מרכז המחקר להנעה אלקטרוכימית  בדקיי זבמהלך שנה"ל תשע", ת הרב שנתיתתוכניבהתאם ל

 אילן.  להלן הסוקרים הבינלאומיים שיעריכו את המרכז:-באוניברסיטת בר
• Prof. Tetsuya Osaka - Director of Research Organization for Nano and Life 

Innovation, Wasada University, Japan (specialization: applied electrochemistry).  
• Prof. Stephen J. Harris - Materials Science Division, Lawrence Berkeley Lab, 

Berkeley, USA (specialization: applied physical chemistry).  
• Prof. Thomas Fuller - School of Chemical and biomolecular engineering, Georgia 

Tech, USA (specialization: electrochemical systems for energy conversion and 
storage, batteries and fuel cells).  

 
************ 
 ד י ו ו ח י ם

 
 
 

) במינהל מערכות בריאות המתקיימת במכללה .M.Aדיווח אודות תוכנית הלימודים לתואר שני ( :דיווח
 האקדמית לישראל ברמת גן

כי בהמשך  ) רשמה לפניה המועצה להשכלה גבוהה10.1.2017בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (
האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר , המסמיכה את המכללה 1620.15.11להחלטת מל"ג מיום 

ה של המכללה לישראל להעניק תואר מכנכנסה לתוקפה ההס בניהול מערכות בריאות,   (.B.A)ראשון
 "מערכות בריאות מינהלתזה בללא   (.M.A)שני
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המכללה לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות"  -עדכון על אודות סיום הטיפול בבקשת סמינר הקיבוצים  :דיווח
חוגית -) באזרחות במתכונת דו.B.Edלפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (

 י')-יסודי (ז'-למסלול העל
את דבר סיום  המועצה להשכלה גבוההרשמה לפניה ) 10.1.2017י"ב בטבת תשע"ז ( בישיבתה ביום

ת לימודים תוכניוח המכללה לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות" לפת -"סמינר הקיבוצים  הטיפול בבקשת
 י').-יסודי (ז'-) באזרחות במתכונת דו חוגית למסלול העל.B.Edלקראת תואר "בוגר בהוראה" (

 המועצה מודה לחברי הוועדה הבודקת על פעילותם במסגרת הוועדה הבודקת ועל הזמן שהשקיעו.
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************************************** 
 נספח

 
 1811/12נספח להחלטה מס' 

 
 הקול הקורא השני

 
                           

 קול קורא למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה  -למידה דיגיטלית: קול קורא שני-
 ) מקוונים אקדמיים קורסים( ים-MOOC להעלאת

 
 2017 קמפוס הלאומית לפלטפורמה

 
 הקדמה

י (להלן "ישראל דיגיטלית") מל"ג וות"ת ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברת
כלי לשיפור איכות כהלמידה הדיגיטלית בכלל וקורסים אקדמיים מקוונים בפרט, פועלים יחד לקידום 

ההוראה וחווית הלמידה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק 
 אקדמיים בקורסים השימוש והרחבת לקידום ותפועל הן, בין היתרמעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם. 

 ויועלו יופקו אלו קוראים קולות במסגרת. גבוהה להשכלה למוסדות קוראים קולותסדרת  באמצעות מקוונים
 :פלטפורמות לשתי מקוונים אקדמיים קורסים

   edX.orgהעולמית הפלטפורמה )א(
 קמפוס הלאומית הפלטפורמה )ב(
ים -MOOCהעלאת ו הפקתקול קורא ראשון ל דיגיטלית ישראלו"ג/ות"ת מל הוציאו 28.3.16בתאריך 

נבחרו תשעה קורסים  זההעולמית. במסגרת קול קורא  edX.org(קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר 
 לקראת שנה"ל תשע"ח. edX.orgויעלו לאתר  אלו בימים שמופקים

או  קורסים אקדמיים בעבריתשל  /הסבה והעלאההפקהבעוסק בשונה מהקול הקורא הראשון, קול קורא זה, 
 MOOCבמסגרת הקול הקורא הנוכחי, יבחרו קורסים בפורמט  קמפוס., לפלטפורמה הלאומית בערבית

קורסי ליבה, קורסי מופת או קורסים בהוראה (כמפורט בנספח  -) משלוש קטגוריות שונותבמלואם מקוונים(
 נת הלימודים תשע"ח.א' לקול קורא זה), אשר יופקו/יוסבו ויועלו לאתר קמפוס בש

כי במסגרת קול קורא זה יתקיימו שישה מסלולים תחרותיים שונים המפורטים בהמשך בהרחבה.  לציין יש
, הקורסים וליווי יצירת תהליך, הסף תנאי על בדגש, הקורא הקול סעיפי לכלל לב לשים חשוב, לכן

 .המוסד והתחייבויות לשיפוט הקריטריונים
 

  הסבר כללי .1
I. מיים מקווניםקורסים אקד  

ארבע השנים האחרונות, אנו עדים למגמה הולכת ומתרחבת בעולם כולו -מזה כעשור, ובמיוחד בשלוש
של יצירת קורסים מקוונים אקדמיים ואחרים, שהשימוש בהם משרת מטרות שונות ומיועד לקהלים 

ת הידע לציבורים מגוונים. קורסים אלו יכולים לשמש ככלי עזר למרצה, וכן להיות פתוחים תוך הנגש
 ).MOOCS - Massive Open Online Coursesרחבים (

מיזמים שונים קמו לצורך העניין והקימו פלטפורמות שיוכלו לשמש להעלאת קורסים מקוונים  
 MOOCs -ולהנגשתם לקהלי היעד הרלוונטיים. קיימים מספר ארגונים מובילים שפיתחו פלטפורמות ל

רות עסקיות וחלקן כגופים ללא מטרות רווח,  והם מציעים ברמה אקדמית, רובם במסגרת חב
פלטפורמות בינלאומיות להגשת קורסים ממוסדות אקדמיים מובילים בעולם למיליוני לומדים. 

 דרך אחד המיזמים.  MOOC-מיליון איש מרחבי העולם נרשמו ל 25ההערכה היא כי מעל 
, MIT-ר מייסודן של אוניברסיטאות הרווארד ומלכ" –  edX.Incאחד המובילים בין מיזמים אלו, הוא 

") על בסיס edX.org(להלן: " www.edx.orgאשר פיתחו פלטפורמה לקורסים מקוונים באתר 
 ).   open edXפלטפורמה בקוד פתוח (

ללא ספק אפשרויות התרחבות השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים ובלמידה דיגיטלית בכלל, פותחת 
רבות ומלהיבות בפני האקדמיה, ומביאה אותנו לבחון מחדש שאלות יסוד בתחומי הפדגוגיה וחווית 

http://www.edx.org/
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הלימוד, בתחומי הערכת סטודנטים ותוצאות למידה, שאלות לגבי אקרדיטציה והערכת איכות 
 אקדמיות, וגם שאלות לגבי תפקידה של האקדמיה ומקומה בחברת הידע החדשה. 

בהרחבת  ותהקרוב בשניםות"ת רואות ערך רב בכך שהאקדמיה הישראלית תעשה צעד משמעותי מל"ג ו
 השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים ובסקירת האפשרויות הגלומות בהם. 

II. "המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית 
קם הור שלאומי אכלכלי -") הוא מיזם חברתיהמיזם הלאומיהמיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" (להלן "

במטרה לקדם צמיחה כלכלית, צמצום הפערים חברתיים, "ממשלה חכמה" ושיפור השירות לאזרח, כל 
זאת באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת. לשם כך, הוחלט לגבש תכנית דיגיטלית לאומית שיעדיה, 

ותים , הינם: פיתוח חדשנות ואספקת שיר15.12.2013-, מיום ה1046כפי שהוגדרו בהחלטת ממשלה מס' 
, לרבות שירותים מרחוק, בתחומים כגון: חינוך, 21-חדשניים, איכותיים ויעילים המותאמים למאה ה

בריאות ורווחה; הטמעת כלים טכנולוגיים בעסקים קטנים ובינוניים ועידוד מסחר מקוון; שיתוף מידע 
 קרטיה. וידע ושימוש באמצעים מקוונים לשיפור וייעול השירות הניתן לאזרח וצמצום הבירו

ישראל במסגרת החלטת הממשלה, הוקם במשרד ראש הממשלה מטה תיאום למיזם הלאומי (להלן "
, למשרד לשוויון חברתי. על המטה הוטל, בין היתר, לגבש את 2015"), אשר הועבר בחודש מאי דיגיטלית

: יצירת המדיניות הדיגיטלית הלאומית, אשר תכלול מעטפת כוללת לקידום התשתיות הדרושות לרבות
סביבה דיגיטלית מתקדמת, אמינה ובטוחה לשימוש אזרחי ישראל (לרבות מערכות אבטחת מידע 
ומערכות זיהוי); טיפוח הון אנושי ועידוד תעשיית טכנולוגיות מידע ותקשורת וקידום אוריינות 

 דיגיטלית בציבור. 
את השימוש בפלטפורמות  במסגרת מגוון פעולותיה, "ישראל דיגיטלית", פועלת לאפשר, לזרז ולקדם

מקוונות להעלאת קורסים, הדרכות ומשאבי לימוד מקוונים, ובכלל זה, בתאום עם מל"ג/ות"ת, גם 
 קורסים אקדמיים.

III. פעילות ישראל דיגיטלית לקידום המיזם הלאומי בתחום הלמידה המקוונת 
הוא  צעד ראשון ומשמעותי שעשתה "ישראל דיגיטלית" בנושא הלמידה האקדמית המקוונת

   edX.Inc .0F1ההתקשרות עם חברת  
 שני נדבכים: edX.orgלהתקשרות של מדינת ישראל, באמצעות ישראל דיגיטלית, עם חברת 

)I(  :מדינת ישראל, באמצעות "ישראל דיגיטלית" מצטרפת כ"חבר תורם"  הנדבך הבינלאומי
contributing Member)ב (-  edX.org המוסדות המוכרים  ובכך פותחת את האפשרות בפני כלל

1Fים-MOOCלהשכלה גבוהה בישראל להעלות 

העולמית ללא עלות נוספת מצד  edx.orgלאתר  2
, הנוגעים בין היתר למספר הקורסים edX.orgהמוסדות, וזאת תחת תנאי הסף ותחת מגבלות שהציבה 

 עולם.ב edX.orgשיועלו בשנה ולאיכות הקורסים. קורסים אלו יהיו נגישים למיליוני משתמשי 
    )II ( :על בסיס  הקמת פלטפורמה לאומית בשם קמפוס עבור מדינת ישראל הנדבך הלאומי

2Fהיותה קוד פתוח, המאופיינת ב open edXהפלטפורמה הטכנולוגית 

תשמש את משרדי  הפלטפורמה. 3
3Fהממשלה וגופים אקדמיים ואחרים

הכשרות  מקוונים, אקדמיים ואחרים, כמו גם לקידום קורסים 4
 לארבעה הפונים מרכיביםארבעה  ישנםועיות בעברית, בערבית ובאנגלית. לפלטפורמת קמפוס מקצ
 תהליכי לקידום מרכיבאוכלוסיות מודרות בישראל לתעסוקה וכישורי חיים,  לקידום מרכיב: יעד קהלי

הקול הקורא  .אקדמי ומרכיבלמשרדי ממשלה  להכשרות מרכיב, תיכונים ספר בבתי וההוראה הלמידה
4Fוכחי מתייחס למרכיב האקדמי הלאומי.הנ

5 

                                                
), blended, הכשרה ושירותים אחרים בנוגע ללימוד מקוון ומעורב (hostingהוא כאמור מלכ"ר אשר מספק שירותי  edXארגון   1

, כספק חוץ, בוצעה לאחר שלא נמצא,  edXכאשר השירותים מיועדים לסייע בהגעה לתוצאות למידה מיטביות. ההתקשרות עם 
, ומקצועיות טכנולוגיות יכולות, פתוח בקוד ורמה בינלאומית מובילה ובנוסף תוכנהפלטפ בידו בישראל, ספק מקומי מתאים, שיש

 לאומי מורכב כפי שתוכנן ואופיין על ידי ישראל דיגיטלית, וזאת על אף על אף בדיקה פרויקט לביצוע הנדרש הניסיון ואת, ידע
 .חודשים מספר בנושא זה, במשך ומקצועית, שבוצעה, מקיפה

לפי ההסכם היא קורס מקוון הפתוח להמונים, אשר מוצע וזמין לכל הלומדים המעוניינים בכך ללא תשלום  MOOCההגדרה של  2
 )  verified certificateלהוציא תשלום בגין הנפקתה של תעודה מאומתת להישגים ( ,מצד משתמש הקצה

מה ומאפייניה במסמכי התיעוד הפתוחים ברשת מבוססת על קוד פתוח וניתן לצפות בכלל מרכיבי הפלטפור open edXטכנולוגיית  3
הסוקר  DemoXלמי שאינו מכיר את הפלטפורמה מומלץ להירשם לקורס מקוון קצר בשם  . http://docs.edx.orgבקישור הבא: 

 https://www.edx.org/school/edxאת יכולותיה ותכונותיה הייחודיות בקישור הבא: 
 

 משלתיות המוסמכותבהתאם ובכפוף לאישורי הוועדות המ 4
בנוסף, מומלץ לעיין/לעשות את הקורס  /http://docs.edx.orgלמידע נוסף על המערכת ויכולותיה ניתן להיכנס לקישור הבא:  5

DemoX  :אשר נותן סקירה קצרה ועניינית על הפלטפורמה. ניתן להירשם בקישור 
1-demox-edx-https://www.edx.org/course/demox 

http://docs.edx.org/
https://www.edx.org/course/demox-edx-demox-1
https://www.edx.org/course/demox-edx-demox-1
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IV.  ומטה ישראל דיגיטלית בתחום הלמידה המקוונתפעילות מל"ג/ות"ת 
 שנים הקרובותת חשיבות רבה להרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים בומל"ג/ות"ת מייחס

ככלי לשיפור איכות ההוראה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה 
שראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.  לצורך כך ובהמשך לצעדים שפורטו בי

ידי "ישראל דיגיטלית", מל"ג וות"ת פועלות בשיתוף עמה לקידום הנושא, לרבות -לעיל שנעשו על
  באמצעות קול קורא זה. 

, מעקב ויעוץ ידי מל"ג/ות"ת ועדת ליווי אקדמית לשם ליווי היוזמות-בשנה החולפת הוקמה על
משרד הור רבכפוף לאש( שוטף. בין שאר תפקידיה, וועדת הליווי אמונה על בחירת הקורסים הזוכים

 . ))להלן 6לשוויון חברתי (כמפורט בסעיף 
 28.3.16ולכן בתאריך  –בשלב הראשון פעלו מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית ליישום הנדבך הבינלאומי 

 edX.orgים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר -MOOCת העלאהפקת ויצא קול קורא ראשון ל
 edX.orgיופקו ויעלו לאתר והם העולמית. במסגרת הקול הקורא הראשון נבחרו תשעה קורסים 

 לקראת שנה"ל תשע"ח.
מתייחס  להפקה (או הסבה) של  קול קורא זהלאומי.   -אקדמי נדבך האך ורק בקול קורא זה עוסק 

 .והעלאתם לפלטפורמה הלאומית קמפוס או בערבית, קורסים אקדמיים בעברית
קול קורא נוסף ו"ישראל דיגיטלית", לפרסם בימים אלה  בכוונת מל"ג/ות"תבמקביל לקול קורא זה, 

והוא, כמו הקול הקורא הראשון, יתייחס  ,הנדבך הבינלאומיבמסגרת למוסדות להשכלה גבוהה, 
 העולמית. edX.orgר ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאת-MOOCלהעלאת 

V. והמרכיב האקדמי הפלטפורמה הלאומית קמפוס 
)I( הינו פרויקט דגל של ישראל דיגיטלית בתחום החינוך וההשכלה, שהוקם לטובת הגדלת  קמפוס

הנגישות להשכלה ולמידה דיגיטלית, צמצום פערים חברתיים, הגברת שוויון ההזדמנויות למגוון 
ם לשוק העבודה המתחדש. המיזם מתמקד בארבעה סוגי אוכלוסיות ומתן פתרונות הכשרה גמישי

 : ובהתאם בנוי מארבעה רכיבים אוכלוסיות לומדים במדינה ישראל
  .הרכיב האקדמי: מיועד לסטודנטים ולמועמדים ללימודים להשכלה גבוהה .א

מטה ישראל דיגיטלית חברו לשותפות אסטרטגית לשינוי פני אופני ההוראה מל"ג/ות"ת ו
. ברכיב זה יופיעו רות ההשכלה הגבוהה בישראל באמצעות למידה דיגיטליתוהלמידה במסג

 קורסים אקדמיים של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
  בישראלאוכלוסיות מודרות לקידום כישורי חיים ותעסוקה של רכיב המיועד  .ב

 ושירות התעסוקהמטה ישראל דיגיטלית חבר למשרד הכלכלה, משרד העבודה והרווחה 
ם פערים חברתיים למינוף פלטפורמת קמפוס לתועלת אוכלוסיות מודרות בישראל. בצמצו

מטרת קורסים אלו הנה לקדם אוכלוסיות מודרות (חרדים, ערבים, קשישים וכיו"ב) בישראל 
(אוריינות דיגיטלית), חיזוק מיומנויות שפה (אנגלית  21-באמצעות חיזוק מיומנויות המאה ה

 סוקה מקצועיים.ועברית) ופיתוח כישורי תע
  בישראלתלמידי תיכון רכיב המיועד לקידום תהליכי הלמידה של  .ג

מטה ישראל דיגיטלית חבר למשרד החינוך בפרויקט ייחודי לקורסים מחליפי בגרות וקורסי 
הכנה לבגרות. מטרת הפרויקט הנה לאפשר חלופה פדגוגית מעמיקה ותהליכית לבחינות 

 ם. הבגרות הסטנדרטיות שמתקיימות כיו
 עובדי השירות הציבורירכיב המיועד לקידום תהליכי ההכשרה המקצועית של  .ד

מטה ישראל דיגיטלית מציע למשרדי הממשלה את פלטפורמת קמפוס כאמצעי לייעול ושיפור 
תהליכי ההכשרה וההשתלמויות עבור עובדי השירות הציבורי במשרדי הממשלה והשלטון 

מנהל הרכש במשרד האוצר יוכל כל משרד  המקומי בישראל. במסגרת מכרז מרכזי של
ממשלתי ליצור התקשרות עם ספקי תוכן והפקה נבחרים לטובת יצירה והפעלה של קורסים 

 מקוונים לעובדים ולמוטבי משרדי הממשלה.
)II(  אחראיות להגדרת הרכיב האקדמי שייושם באמצעות המוסדות המוכרים להשכלה מל"ג/ות"ת

פתח קורסים במסגרת הקולות הקוראים. חשוב לציין כי הרכיב גבוהה, כאשר אלו יוכלו לתרום ול
האקדמי בקמפוס יהיה הרכיב היחיד אשר יכלול קורסים אקדמיים (שיכולים, בהתקיים תנאים 

 מסוימים, להיות מוכרים לנקודות זכות בתואר אקדמי). 
)III( יוכלו להיות  עם זאת, תפקידם של המוסדות להשכלה גבוהה יכול להיות רחב יותר מכך. המוסדות

שאינם גם ספקי התוכן עבור הרכיבים האחרים של פלטפורמת קמפוס, ולפתח גם קורסים איכותיים 
 .(זאת לא במסגרת קול קורא זה) אקדמיים
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VI. מטרת קול קורא זה 
)I( .רחב הוא יכול לאפשר שימוש אין ספק כי הרכיב האקדמי של קמפוס הוא כלי בעל פוטנציאל רחב 

ספציפי  אבל גם יכול לאפשר שימוש MOOC בפורמט קורסים דרך ההאוכלוסיי לכלל והנגשה
הוא יכול לכלול מספר מצומצם בלבד של קורסים מובילים, או . לקהילות לומדים סגורות ומוגדרות

להפוך לכלי רחב יותר ובו שפע של קורסים ברמות שונות. הוא יכול לשמש כמשאב חשוב לסטודנטים 
חשוב למוסדות להשכלה גבוהה שיסייע בפיתוח שתופי פעולה מובנים ולומדים, ויכול גם להיות כלי 

 ביניהם.
)II( עם יחד. ביותר רחב שלה והפוטנציאל יישומים רבת מערכת הינה הפלטפורמה, לעיל שהוזכר כפי 

במסגרת קול קורא  , בפלטפורמה האקדמי הרכיב של הבסיס את לבנות מנת ועל ראשון בשלב, זאת
מעולים משלושה סוגים: קורסי ליבה, קורסים  שלים -MOOCה רק זה, ייבחרו להפקה ולהעלא

המיועדים לסטודנטים להוראה, ולעובדי הוראה במערכת החינוך אקדמיים קורסים קורסי מופת ו
 instructor-led רק קורסים המתוכננים להתקיים במתכונת . כמו כן, יש להגיש ומחוצה לה

 להלן). 4.2(המפורטת בסעיף 
)III( ים הקרובים מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית יבחנו כיצד מומלץ שיתפתח השימוש במהלך החודש

בפלטפורמה בכלל ובמרכיב האקדמי בפרט (לאור מגוון האפשרויות שהוצגו לעיל), זאת לאחר שמיעת 
מנת לאפיין את המרכיב האקדמי של קמפוס כך שיענה על -הצרכים והרצונות שיעלו מהמוסדות, על

 מיטבית.צרכי המערכת בצורה 
 

VII. לגבי התכנית המפורטת בקול קורא זה הבהרות 
)I(  העלאת  קורסים אקדמיים   – אקדמי -הלאומי כאמור, קול קורא זה מתייחס אך ורק לנדבך

  פלטפורמת קמפוס.מהמעלה הראשונה ל MOOCsמקוונים 
)II(  פתוחה לכלל המוסדות המוכרים יש להבהיר, כי הגשת הצעות לקול קורא זה להעלאת קורסים

 .   שכלה הגבוהה בארץלה
 

 המוצגת להלן יעדי התכנית .2
 ותרומה (blended)פעילות האקדמיה הישראלית בתחום הלמידה המקוונת והמעורבת  קידום .א

 לגוף הידע המחקרי בנושא טכנולוגיות למידה חדשניות ושיפור איכות ההוראה.
  .ילבוסיםע"י שימוש במדיה חדשה וריענון ס שיפור איכות ההוראה האקדמית בישראל .ב
 .הנגשה של קורסים אקדמיים מעולים לסטודנטים ממוסדות אקדמיים שונים בארץ .ג
בפרט בקול קורא  –יתרונות יחסיים קורסים ותחומים בהם יש להם עידוד המוסדות לפתח  .ד

 זה: קורסי ליבה וקורסי מופת.
חשיפה של ו להנגשת ההשכלה הגבוהה לפלחים רחבים של האוכלוסייה בארץ תרומה .ה

  .דמיה לקהלי יעד פוטנציאליים חדשיםהאק
 עידוד המוסדות לשתף פעולה בפיתוח ושימוש בקורסים תוך שיפור האיכות ויעילות המערכת. .ו
 בהתייחס לקורסים בהוראה: -בנוסף  .ז

מקצועי של עובדי הוראה, ברמות השונות, באמצעות תכנים אקדמי פיתוח  קידום )1
ם לצרכיהם ולצרכי מערכת החינוך, בנגישות איכותיים, מתודות הוראה מגוונות, רלוונטיי

 גבוהה ובפריסה התואמת את צורכי ההתפתחות המקצועית. 
עובדי הוראה ב"מסלול אישי" בהתאם  לש ימודים אקדמייםלל מתן אפשרות )2

 על ידי בחירה ביחידות הוראה (מודולות) ,לקריטריונים שונים הקשורים בצרכי הלומד
 בהתייחס לקורסי מופת: -בנוסף  .ח

 תרבותי בשיח להשתתף היכולת, ביקורתיתה חשיבההרחבת אופקים, שיפור יכולת ה )1
 ואזרחי ברמה גבוהה ולנתח סוגיות מדעיות, חברתיות ותרבותיות.

חשיפת בוגרי המערכת להשכלה גבוהה לתחומי ידע מגוונים מעבר לאלו שבחרו להתמחות  )2
 בהם.

 
5Fבקשות תנאי סף להגשת .3

6  

                                                
 כל התנאים הנ"ל דרושים במצטבר לשם הזכאות להגיש בקשה. 6
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I. הצעות 10 ועד להפקההצעות לקורסים אקדמיים  4ה רשאי להגיש עד כל מוסד מוכר להשכלה גבוה 
כאשר החלוקה בין  מפלטפורמות אחרות לפלטפורמת קמפוס,  להסבה אקדמיים לקורסים

  ידי המוסד.-הקטגוריות המפורטות בסעיף הבא תקבע על
II. :בשלב זה  ניתן להגיש קורסים אקדמיים מאחת משלושת הקבוצות הבאות 

  ליבהקורסי  .1
 ורסי מופתק .2
 המיועדים לסטודנטים להוראה, ולעובדי הוראה. אקדמייםקורסים  .3

 '.אמפורט של סוג הקורסים אליהם אנו מתכוונים בכל אחת מהקבוצות לעיל מצוי בנספח  תיאור
III.  בקול קורא זה ניתן להגיש רק קורסים שהינם בפורמטMOOC . 
IV. וגשו רק קורסים המתוכננים להתקיים במתכונת י instructor-led 4.3(כפי שמפורט להלן בסעיף( . 
V.  יוגשו רק קורסים בשפה העברית ו/או הערבית (כאשר הכוונה היא לשפה בה מתנהל הקורס, ולא

מדובר בכתוביות). מל"ג/ות"ת מעודדת את המוסדות להגיש קורסים בשתי השפות גם יחד להפקה 
 מקבילה.

VI. ראת תואר ראשון/שני במוסד, אשר המוסד הקורסים שיוצעו יהיו קורסים מתוך תכניות לימודים לק
בערבית. על  גם רלוונטי אםו ,בעברית . ההצעות תוגשנההוסמך על ידי המל"ג להעניק בהן תואר

 הקורס להיות ברמה שלא תפחת מהרמה בתוכנית שאושרה למוסד להסמכה. 
VII.  מבחינת קמפוס  המוצעים לעמוד בדרישות המינימום שלהמופקים על הקורסיםCourse 

Development  גואשר מצורפות כנספח לקול קורא זה (נספח.(' 
VIII. עליו לעמוד  מפלטפורמות אחרות לפלטפורמת קמפוס,בהגשה של קורס המוצע להסבה  מדובר אם

 ג') נספח לקול קורא זה (נספח אמור כדרישות סף של קמפוס אשר מצורפות כאותן ב
 

זה ומשמעותה  קורא קול פי על האקדמיים המוסדות ידי על שתוגשנה דרישות נוספות בקשר להצעות
 .המשפטית של הגשת הצעה כאמור, מפורטים בפרקים השונים של קול קורא זה להלן

 תהליך יצירת/ הסבת וליווי הקורסים  .4
I. הפקה והסבה -שני מסלולים 

ת הפק -במסגרת קול קורא זה יהיו מספר מסלולים תחרותיים, כאשר החלוקה העיקרית תהיה בין שני סוגים
 . open edXקורסים והסבת קורסים מפלטפורמות אחרות ל

יוצעו קורסים אשר קיימים רק בפורמט של שיעור פרונטלי או קורסים חדשים  במסלול הפקה .א
 -MOOCהמפותחים לראשונה. הקורסים הזוכים במסלולי ההפקה יופקו בפורמט הדיגיטלי ויהפכו ל

 בפלטפורמת קמפוס.
 קיימים בפורמט דיגיטלי, ונמצאים על פלטפורמה אחרת (כמו יוצעו קורסים ה במסלול הסבה .ב

Futurelearn,  ,Moodle  וכו'). הקורסים הזוכים יעברו את השינויים וההתאמות הנדרשים כדי לעלות
 . open edXבסופו של דבר לפלטפורמת קמפוס על בסיס 

 
II. הקורסים  /הסבתעקרונות בהפקת 

מוסדות להשכלה גבוהה מזה שנים. גם אם אין כיום בארץ או לימוד מרחוק וקורסים מקוונים קיימים ב
ישנם מחקרים שמצביעים  ,בעולם סטנדרטים מחייבים בכל הנוגע לאופן יצירת קורסים מיטביים ומתקדמים

שביעות רצון גבוהה של לבתוצאות ו לשיפורלמידה יותר אפקטיבית, מאפיינים שמביאים לעל מספר 
 לקורסים מסוג זה. . קול קורא זה מכוון לומדיםה

  -מאפיינים אלו כוללים למשל 
 של כל יחידת קורס למספר מקטעים במרווחים של כשבוע;  חלוקה •
של לפחות כמה מהבאים: הרצאה פרונטאלית מצולמת בווידאו, קטעי וידאו ואודיו אחרים,  שילוב •

מולטימדיה, מצגות  סימולציות גרפיות, קטעי אנימציה, אינפוגרפיקה, בחני בקיאות לסוגיהם, קטעי
 שיעור  או והיפר קישורים בתוך כל מקטע

תרבותי, המאפשר שיח לימודי פורה בין הלומדים בהמשך לתכנים המוצגים -שילוב של מרכיב חברתי •
 וכיו"ב). social platforms, שילוב Meetupsבקורס (מפגשים סינכרוניים, 

דקות בלבד לכל  9עד  5המקובלת כיום היא כל מקטע או שיעור יכלול יחידות תוכן קצרות (ההמלצה  •
  ).וידאו

הבחירה כיצד לבנות את הקורס, וכן מה יהיה משך הקורס, תתבצע בשיתוף פעולה שבין המרצה לבין כי חשוב 
/ההסבה יודע כיצד להמיר קורס באופן מיטבי למדיה הדיגיטלית. על ההפקהר שא ,מעצב למידה מומחה
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פדגוגיים הרלוונטיים, בעלי גישה לאולפנים -ם באספקטים הטכנולוגייםלהיעשות על ידי גורמים המתמחי
קורסים או משאבי לימוד מקוונים ברמה גבוהה. אלו יכולים  /הסבתולעורכים מקצועיים ובעלי ניסיון בהפקת

 להיות גורמים מתאימים בתוך המוסד ככל שיש כאלו, או גורמים חיצוניים מתמחים. 
מיזם קמפוס, יועלו לפלטפורמה רק קורסים מל"ג/ות"ת ושל קצועית הרחבה של יצוין כי כחלק מהתפיסה המ

פדגוגית, הן מבחינת איכות הפקת אקדמית, הן מבחינה הן מבחינה  -מקוונים שעומדים ברף איכות גבוה 
הקפדה על איכות מעולה של טלית והן בהיבט התקשורת עם קהל הלומדים. בין היתר יידרשו: גיהמדיה הדי

גיוון פדגוגי להעשרת חוויית הלומד, הקפדה על איכות גבוהה מאוד של הפקת וידאו בתחום הקורס, מרצים 
ואודיו (למשל לא יתקבלו צילומי ארוכים של הרצאות באולם ולא צילומים עם איכות סאונד ירודה), מימוש 

 הלומדים ועוד. מדיניות הערכה ומשוב ללומדים, בניית אסטרטגיית שיווק, ניהול תקשורת אפקטיבי עם
 ועדת הליווי של מל"ג/ות"ת תסייע למוסדות ולמרצים בנוגע לאספקטים האקדמיים והפדגוגיים.

-הטכנומוסדות בנושאים לבמידת הצורך ולפי שיקול דעתה  סייעבחן את האפשרות לת"ישראל דיגיטלית" 
 כמטילכאמור, ככל שיינתן,  יעוץ במתן יראו לא .יצירת או הסבת הקורס לאורך תהליך ההפקתייםו פדגוגיים
 הקורסים יצירת של אחר אספקט לכל או תוכנו או לקורס דיגיטלית ישראל מצוות מי על כלשהי אחריות

 .בלבד המוסד של תהיה, זה קורא בקול כאמור, לקורס המלאה והאחריות
הקורס עבודת על סגל הקורס לשים לב כי יצירת קורס מקוון או הפיכת קורס פרונטלי לכזה דורשת מסגל 

פדגוגיים הייחודיים, דרך רענון -משלב כתיבת ההצעה וחשיבה על האספקטים הטכנו - הכנה משמעותית
תכנית שיווקית לקורס ועד לשעות הצילומים  בנייתוהתאמת התכנים, הזנת התכנים הנדרשים בפלטפורמה, 

 וניסיון הכשרה/ת בעל, העניין ךלצור/ית מומחה למידה/ת במעצב להיעזר הקורס סגל על והבקרה על העריכה.
 בפרט. MOOCוקורסי  דיגיטלית ובלמידהבתחום החינוך בכלל  רלוונטיים

יצוין גם כי הסבת קורס קיים מפלטפורמה דיגיטלית אחת לפלטפורמת קמפוס היא מהלך מורכב כשלעצמו, 
פלטפורמה, שינוי הכולל בין השאר התאמות של תכני הלימוד הקיימים למסגרת העיצובית והטכנית של ה

והתאמה של התרגולים בקורס בהתאם לפרוטוקולים והרכיבים הנתמכים בפלטפורמה, והתאמה של מדיניות 
מתן הציונים בקורס לרכיבי ההערכה של הפלטפורמה. מבחינת הצוות המקצועי המלווה את הקורס, תידרש 

 מחודשת של תרגילים וכיו"ב.מעורבות בקבלת החלטות, כגון קיצור ושינוי חלק מהסרטונים, כתיבה 
 האחריות על איכותם האקדמית ורמתם המדעית של הקורסים היא של המוסדות להשכלה גבוהה. 

III. עקרונות בהרצת וליווי קורסים 
וקבלת האישורים  או הסבתם לאחר הפקתם "קמפוס"הקורסים שיזכו בקול קורא זה יעלו לפלטפורמת 

 , לפחות במחזור הראשון להרצתם. instructor-led הנדרשים. הקורסים הללו, יועברו במתכונת
תוך מעורבות מלאה ופעילה של המרצה  תנהל בדומה לקורס סמסטריאלייהקורס המקוון ש הכוונה בכך היא

 סגל הם באחריותהשליטה וניהול הקורס , כאשר תאריך פתיחה וסיום היהלקורס י לאורך הסמסטר כולו:
, בהעלאת קטעי וידאו, העלאת ובדיקת מטלות, פתיחה, סגירה וליווי בקצב ההתקדמות ושלטיהם  - ההוראה

ים מחויבים לעמוד לומד. במתכונת כזו הללומדיםפעיל של הפורומים לפי הנושא השבועי ושליחת מיילים 
רף ציונים מסוים על מנת לסיים את הקורס בהצלחה ולקבל ב עמידהבובתאריכי ההגשה השונים של המטלות 

 ם של הקורס. את תעודת הסיו
כמו כן, לעיתים, בעיקר בהרצה הראשונה של הקורס, מתגלים ליקויים שלא ניתן היה לצפות קודם לכן. 

 בזמן אמת. הוא כי ניתן לבצע שינויים והתאמות בקורס  instructor-ledהיתרון במתכונת 
, אחרת. self-paced -לעבור למתכונת אחרתלהמשיך במתכונת הנ"ל או  ניתן יהיהלאחר ההרצה הראשונה, 

עדיין יכולים לגשת לתוכן, אך  שסטודנטים כלומר,  )archived( לארכיב עובר שהקורס היא המחדל ברירת
 יכולים לקבל ציון, אין פורומים פעילים, ואין צורך במעורבות המרצה או עוזרי ההוראה.  אינם

ים מוגדר מראש, אין מועדי הגשה או קצב אין לוח זמנ self-paced, במתכונת instructor-ledבשונה ממתכונת 
קורס, ואלו יכולים להתקדם בקצב המתאים להם. עם שנרשמו לים לומדהעלאת מטלות. כל החומר נגיש ל

 -אם רלוונטי , גם במתכונות אלו נדרש מהסגל לתת מענה בפורום הקורס, וinstructor-led זאת, בדומה ל
 סגל שאינה ציון אוטומטי או הערכת עמיתים).הערכת דורשות  המטלות כאשרלבדוק מטלות (

 

 השימוש האקדמי בקורס שעל פלטפורמת קמפוס  .5
 להלן מספר עקרונות לגבי השימוש האקדמי בקורסים: 

I.  כמו גם התרגילים והבחנים האוטומטיים אשר אינם דורשים השקעה נוספת מצד הקורסחומרי ,
 של נוספים לאלמנטים הגישה בחינם. ובעולם למשתמשים בישראל יםפתוח ויהיצוות הקורס, 

 המוסד. דעת שיקול לפי תנוהל לכך מעבר הקורס
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II.  ללא עלות נוספת לשכר הלימוד ולתת עבורו קרדיט  עבור תלמידיוהמוסד יוכל להשתמש בקורס
אקדמי, ובלבד שהבחינה הסופית לצורך עמידה בדרישות הקורס והשלמתו תתקיים במוסד עצמו 

 . בפלטפורמת קמפוסלא באמצעות שימוש ועל ידי המוסד בעצמו ו
III.  פלטפורמת קמפוס יעשה בהתאם השימוש שיעשו מוסדות להשכלה גבוהה בקורסים המופיעים על

  לכללי מל"ג.
 

  הקורסים לבחירתהתהליך והקריטריונים  .6
 ועדת ת, באישור"ות/ג"מל של הליווי ועדת ידי על תעשה שיועלו לפלטפורמת קמפוס בחירת הקורסים

"). ההיגוי ועדת: "להלן(  ת"ות/ג"מל נציגי גם ותכלול, במשרד לשוויון חברתי כך לצורך שתוקם היגוי
וועדות שיפוט: למדעי הטבע, למדעי הרוח והחברה -לצורך העניין, ועדת הליווי תיעזר בשלוש תת

 וך.ולהוראה. בוועדת השיפוט להוראה יהיו גם נציגי אקדמיה שיבחרו לאחר התייעצות עם משרד החינ
 תחת קול קורא זה יתקיימו מספר מסלולים תחרותיים :

 הפקת קורסים: .1
i. הפקת קורסי ליבה חדשים 

ii. הפקת קורסי מופת חדשים 
iii. הפקת קורסי הוראה חדשים 

 הסבת קורסים מפלטפורמות שונות .2
i. הסבה/המרה של קורסי ליבה קיימים 

ii. הסבה/המרה של קורסי מופת קיימים 
iii. הסבה/המרה של קורסי  הוראה קיימים 

 
 הקריטריונים לבחירה יהיו: 

רמת ההוראה של המרצה בקורס ומומחיותו איכות המרצה/ים בקורס תוך שימת דגש על  .א
על סמך אינדיקציות שהמוסד יתבקש לשלוח באשר לאיכות (תהליכי הוראה למידה והערכה ב

, פרסי סקרי איכות הוראהההוראה של המרצה/ים לרבות סרטון הרצאה רלוונטית לקורס, 
 , וכיו"ב)אההור

 רוחב קהל היעד הפוטנציאלי  .ב
 להצעה לצרף יש( אקדמי קרדיט עליו יעניקו ואשר הקורס בפיתוח השותפים המוסדות מספר .ג

א מהרקטור/ועדת ההוראה, כמפורט ברשימת החומרים להגשה). יתרון להצעה בנוש הצהרה
 שבה שותפים מספר רב יותר של מוסדות

 ענון ועדכון שנעשה בסילבוס ובהגשת הקורס.רמת החדשנות של הקורס ובכלל זה ר .ד
שפות הקורס (יתרון לקורסים המוצעים מראש בשפה נוספת מעבר לשפת הקורס הראשית  .ה

 שתהא עברית/ערבית)
העיצוב והעושר הפדגוגי המוצעים לקורס (ובכלל זה גם דרכי הערכה רלוונטיות של הלומדים  .ו

 בקורס)
 ים בקורסמעטפת המוצעת לתמיכה וליווי של המשתתפה .ז
חקר בנושא פדגוגיה מל וניתוח אנליטיקות השימוש בשל של הקורס ו תרומה מיוחדת אפשרית .ח

 וחווית לימוד אפקטיבית
 לקורסי מופת: -בנוסף  –

o מידת האינטרדיסציפלינריות 
o .המידה בה הקורס מעודד הרחבת אופקים וחשיבה ביקורתית 

 :הוראה לקורסי -בנוסף –
o ניקוד  ( ם להוראה, ולהתפתחות מקצועית למוריםרלוונטיות תכני הקורס למתכשרי

 ) ים במערכת וחסר ים מונגש ם,רלוונטיתכנים גבוה ל
  

 דגשים לגבי תהליך השיפוט:
תוך שימת לב לגיוון מגזרי ומגדרי של המרצים ותוך שיקולים של בין היתר תהליך הבחירה יעשה  -

 גיוון תחומי. 
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 Web Content Accessibility מוגבלויות ע"פ תקן:  על הקורסים להיות מותאמים ונגישים  לבעלי -
Guidelines (WCAG) 2.0ב ,-level AA6 F

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועל פי תקנות  7
(התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה 

 .2016 –גבוהה שהם נותנים) , התשע"ז 
 שמהווהוידאו בהרצאה לוידאו/קישור  יש לצרף להצעהה להתרשם מהמרצה, על מנת שניתן יהי -

  בנספח ד').של המרצה המוביל בקורס על נושא הקורס המוצע (כמפורט  מצולמת הדגמה
 קול דעת הוועדות. יניתן יהיה לקיים ראיון עם מי מהמציעים, לפי ש -
 

  תנאים והתחייבויות של מוסד שהצעתו נבחרה .7
כאמור  ההיגוי ידי ועדת-הליווי ושבחירתו אושרה על ועדת נבחר על ידי מוסד שקורס שלו .א

 בכל,  כאמור זכייתו על בכתב הודעה קבלת ממועד החל יהיה מחויב ,במשרד לשוויון חברתי
 על זה קורא בקול יראו, כאמור בכתב האישור קבלת וממועד, נספחיו על זה קורא קול הוראות
 ועניין. דבר לכל הסכם נספחיו

מוסד יתחייב לתפעל ולתחזק באופן שוטף את הקורס לתקופה של לפחות שלוש שנים מיום ה .ב
לרבות העמדת איש סגל שיהיה אחראי על ניהול התקשורת מול הלומדים  ,קמפוסלהעלאתו 

-(מענה לשאלות בפורום, בדיקת מטלות, ניהול לוח המשימות ושיעורי הבית, עדכון שוטף של ה
info-pageם וכד׳), וכן ביצוע תיקונים ושינויים בכל מחזור לימוד, בהתאם לשינוי , שליחת מיילי

 תכנית הלימודים ולמשוב שעולה מקהל הלומדים ומהאנליטיקות.
לפחות למחזור הראשון של הרצתו  instructor-ledהקורס שייבחר יועבר במתכונת  .ג

 בפלטפורמה.
7Fדגוגפ-טכנו של תפקיד לטובת ייעודי עובד להעסיקיתחייב  המוסד .ד

עבור הפרויקט באופן כולל.  8
 ויסייע ייעץ, בפלטפורמה הקיימות האפשרויות מגווןאת  שיכירפדגוג הינו בעל תפקיד -טכנו

על  נוסף. בקורס ייםבהתאמת הכלים הטכנולוגים של המערכות לצרכים הפדגוג הקורס לצוות
מומלץ שיחזיק  .מודהלי בפלטפורמתהקורס  תוצרי תחזוקת לצרכי מענה ייתןפדגוג -הטכנוכך, 

) ויהיה בעל LMS )Learning Management Systems -ברקע עם בעבודה עם קונפיגורציה ו
 יידרש הואהידע הנדרש על הפלטפורמה,  את לצבור, על מנת כמו כן אוריינטציה טכנולוגית.

פדגוג יועסק לתקופה של שלוש שנים -. הטכנולנושא קמפוס של הייעודית ההכשרה את לעבור
. יובהר כי התקן השוטף של המוסד ומתקציבפחות מיום העלאת הקורס לקמפוס ושכרו ימומן ל

הייעודי הוא מוסדי עבור כלל הפרויקט ולא פרטני עבור קורס זוכה מסוים, מטרתו הינה לספק 
פדגוגיים והתפעוליים עבור הקורס הזוכה כמו גם קורסים -תמיכה הולמת בכל הנושאים הטכנו

 סד (ככל שיפותחו בעתיד).נוספים של המו
לסטודנטים שלו דרך מערכת קמפוס לפחות במחזור  הזוכהיתחייב להעביר את הקורס  המוסד .ה

הראשון של הרצתו בפלטפורמה (בין אם במקביל לקורס פרונטלי מלא ובין אם במקומו; 
 המפורטים לכללים בהתאם, )לבחירתו fully online של או flipped classroomבמתכונת של 

 .לעיל 5 בסעיף
והטכנולוגיות המפורטות להלן,  הפדגוגיות האקדמיותהמוסד יתחייב לפעול על פי אבני הדרך  .ו

 מדדי האיכות המקצועיים שייקבעו על ידיהצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת ועל פי  הנחיותעל פי 
 ישראל דיגיטלית. מטעם קמפוס  צוות שלמומחה הלמידה הדיגיטלית 

 :להפקת קורס חדש הדרך אבני רשימת להלן
i. מסמךאישור " ;הקורס וסגל המוביל המרצה בהשתתפות וייעוץ התנעה פגישת 

וההפקתיים של הקורס ע"י צוות  פדגוגיים-הטכנו" העוסק בהיבטים הפיצוח
וועדת  עם יםפדגוגיים ותכניים, האקדמיאישור ההיבטים הייעוץ ו פגישתקמפוס; 

 קמפוס. לאתר About Page העלאתושל מל"ג/ות"ת ; הליווי 
ii. ואישורה להערכה הגשתה, מלאה לימוד יחידת יצירת 

8F

9. 

                                                
7 How to Meet WCAG 2.0  :http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/  

 WCAG 2.0 https://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformanceקישור למסמך 
חדש או עובד זה יכול להיות מועסק  אדם. ד בסעיף המתואר התפקיד את לבצע שבאחריותו במוסד אדםכי יוגדר  היא הכוונה 8

  ועומד בדרישות התפקיד. במוסדשכבר מועסק 
, בקורס הנלמדת הראשונה ביחידה דווקא מדובר לא. הליווי ועדת ושל דיגיטלית ישראל מטה של להערכה תוגש הלימוד יחידת 9

 .ההפקה של הביצוע ורמת ההתקדמות על אינדיקציה לתת היא ההערכה מטרת

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/
https://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformance
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iii. קמפוס לאתר כולו הקורס העלאת  . 
 :אבני הדרך להסבת קורס קייםלהלן רשימת 

i. של הליווי ועדת וע״י קמפוס צוות ע״י שינויים״ ״מסמך אישור התנעה;  פגישת 
 .קמפוס לאתר About Page והעלאת ות״ת;/מל״ג

ii. 9מלאה לימוד תיחיד יצירתF

 .ואישורה השינויים״ ״מסמך סמך על 10
iii. לאתר קמפוס. כולו הקורס העלאת 
ובכל מקרה עליית  ,העבודה תהליך במהלך לזוכים יוגדרוהדרך הנ"ל  לאבניהזמנים  לוחות

 לפי הזמנים הבאים: הזוכים על ההכרזה מרגע תהיהקמפוס  הקורס כולו לאתר
קורסים המופקים  ל חודשים 15, קורסים מופקיםל חודשים 12, לקורסים מוסבים חודשים 8 

 .בנוסף לעברית/ערבית גם בשפה נוספת
 ידי מטה ישראל דיגיטלית. -המוסד יתחייב לעמוד ברמת ההפקה המינימלית שתוגדר על .ז
המוסד יתחייב לפרסום פעיל של הקורסים שהוא מציע דרך קמפוס, באמצעים שונים לרבות  .ח

ת לסגל המוסד ולגורמים המקושרים או התומכים במוסד, וע"י דרך מדיה חברתית, דרך הודעו
  לינקים מאתר הבית של המוסד.

, בהם להשתמש יהיה וניתן זמינים ייעשו הקורס תכני שכל לוודא האקדמי המוסד באחריות .ט
 מטה. כלשהו שלישי צד של רוחני קניין על אחרות זכויות או כלשהן יוצרים זכויות להפר מבלי

 אליהם שבנוגע תכנים להסיר, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו רשאי יהיה יתדיגיטל ישראל
 ידאג האקדמי והמוסד, כאמור תביעה להתממשות סבירה יהיציפ או ממשית תביעה קיימת
 מי את וישפהמל"ג/וות"ת מ או/ו דיגיטלית ישראל ממטה כזו תביעה בגין אחריות כל להסיר

 של אחר רוחני בקניין זכויות או יוצרים זכויות הפרת עקב מהם למי שייגרם נזק כל על, מהם
 .שלישיים צדדים

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

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

 האקדמי למוסד או בהתקשרות מכוח הודעת הזכייה כאמור כדי להקיםאין בקול קורא זה ו/ .יב
ו/או המל"ג/וות"ת אלא במסגרת האמור בו  דיגיטלית ישראל מטה כלפי יריבות או/ו זכות כל

 כל עבור האקדמי המוסד כלפי יחובו לא ת"ות/ג"מל או/ו דיגיטלית ישראל בלבד. כמו כן, מטה
 .מימושו או/ו זה קורא קול עם בקשר שנגרם תוצאתי או מקרי, מיוחד, עקיף או ישיר נזק

 
 דיווח של מוסד שהצעתו נבחרה .8

מדי שנה ידווח המוסד לגבי כל קורס על: מספר הסטודנטים שנרשמו לקורס; מספר אלו   א.
 הסטודנט במידה שמתאפשר. מאפיינישסיימו את הקורס; לפי פילוח 

 י ההוראה המשתתפים בקורס. המוסד ידווח בכל שנה על מספר המרצים ועוזר . ב 
 

. כמו כן, מל"ג/ות"ת תהיה רשאית לקבל מקמפוס נתוני אנליטיקות לגבי היקפי ומאפייני השימוש בקורסים  
 מל"ג/ות"ת יהיו רשאים להעביר את הדיווחים והאנליטיקות הנוגעים לקורסי ההוראה גם למשרד החינוך.

  

                                                
 .ראה הערה קודמת 10



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  20 ו מ  ע
 

 הגשת הבקשות ולוח הזמנים .9
I. :2017 במרץ 31 -עד ה מועד ההגשה 
II. .יש לשלוח את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת  הבקשה תוגש בעבריתchex@che.org.il . 
III.  קורסים אקדמיים להסבה,  10להפקה ולעד קורסים אקדמיים  4עד לכל מוסד יוכל להגיש הצעות 

  .א לעיל).IV.2וסד (כמפורט בסעיף ידי המ-כאשר החלוקה בין הקטגוריות תקבע על
IV. וסמנכ"ל כספים של המוסד. רקטור יחתמו, נספחיה כל על, ההצעה על 
V. יתבקשו המגישים לכלול את הנתונים הבאים לגבי כל  הצעה לקורס תוגש כמסמך מסודר אשר בו

 קורס מוצע:
, צור קורס דיגיטלילי את העניין המיוחד והאישי שלו/ה המוביל/ה בקורס המפרט המרצהמכתב נלווה מ )1

 .הקורס וצוות/ה המוביל המרצה של קשר פרטי במכתב לפרט יש כן כמו. (עד כעמוד)
 מידע בסיסי: )2

 ליבה/מופת/הוראה. -הפקה/הסבה והתחום -קטגוריה בה מתחרה הקורס .א
 ה') שבנספחהקורס (מתוך הרשימה   נושא .ב
 שפת (או שפות) הקורס .ג
להפקת הקורס. חובה לצרף הצהרה מהרקטור/ועדת  יש לפרט את המוסדות השותפים -אם רלוונטי .ד

 ההוראה של כל מוסד שותף שהמוסד יעניק קרדיט אקדמי על הקורס המוצע.
 )תואר ראשון/שני ;(מבוא, מתחילים, מתקדמים הקורס רמת .ה
 שם הקורס ואודות הקורס .ו
 .כה שבוופרוט מבנה הקורס, תכני הקורס / מסגרת הלמידה, מטלות הקורס ומרכיבי ההערסילבוס  .ז

a. ההערכה  צורתנא לצרף את טופס  -מדובר בקורס הקיים בפורמט אחר במוסד כיום אם
 ./העבודה האחרונה שנערכה בקורסהבחינה–המסכמת 

b.  שם משתמש  הרשאה עם לקורס קישור לשלוח נא -הסבה למסלולבקורס  מדובראם)
 וסיסמא אם נחוץ).

ם/שתי פסקאות (יש לציין אם למרצה יש מילי 350תקציר קורות חיים של מרצה הקורס, מוגבל ל .ח
 בעבר) MOOCניסיון בהעברת 

 אורך, מאמץ נדרש (מבחינת שעות/שבועות) ותאריך פתיחה. .ט
 נא לפרט: )3

 לאילו קהלי יעד הקורס פונה? .א
ראיות לגבי המעמד האקדמי של המרצה ויכולות ההוראה שלו/ה (סקרי הוראה, פרסים רלוונטיים  .ב

 וכיו"ב, עד כחצי עמוד). 
a. (כפי שמפורט בנספח ד') הקורס עבורייעודית של המרצה  מצולמת הדגמה לצרף בהחו 

 אם רלוונטי, אנא פרטו על היבטים של גיוון מגזרי ומגדרי.  .ג
עמידה בדרישות פלטפורמת קמפוס: מתוך הנושאים המתוארים בנספח ג' (דרישות המינימום לפיתוח  )4

 לעמוד בנוגע לכל סעיף. אנא פרטו היכן אתם מעוניינים  -קורס על קמפוס) 
 אנא פרטו לגבי ההיבטים הדיגיטליים של הקורס: )5

 אסטרטגיית הלמידה הדיגיטלית בקורס .א
 פדגוגיים-מגוון הכלים הטכנו .ב
 כלי הערכה להישגי הלומדים במהלך הקורס (וכיצד ישתלבו בסילבוס) .ג
גרפיקה, -אליים, אינפותכנית/תכנון להפקת וידאו (סטודיו/צילומי חוץ, עזרים ויזו -רק להצעות הפקה .ד

 אנימציות, שאלות ותשובות, ראיונות)
 דיונים בפורום .ה
 )הפיכת מטלה כלשהי למשחק  ( Gamification .ו
 אסטרטגיית שיווק .ז

 פדגוגיים של הקורס. -אם רלוונטי, נא לפרט על שותפים מוצעים בעיצוב ההיבטים הטכנו )6
 הערכת עלויות: )7

בפורמט המצורף. בפורמט מצוינות דוגמאות יש להגיש הערכת עלויות להפקת/הסבת הקורס  .א
לרכיבים אשר יכולים להיחשב כעלויות של הפקת/הסבת קורס. על הערכת העלויות המוגשת לכלול 
את כל הרכיבים הרלוונטיים להפקת הקורס ואומדן עלות עבורם (כלומר יכולים להיכלל רכיבים 

 מהדוגמא, חלקם וכן רכיבים נוספים שלא צוינו). 

mailto:chex@che.org.il
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(כולל  הקורסריצת במהלך  השוטפות הצפויותהוצאות הערכת העלויות יש לציין בנפרד את הבפורמט  .ב
 ולציין בהערה את המקורות התקציביים שהמוסד מעמיד לצורך מטרה זו.   פדגוג)-שכר של טכנו

 במידה והקורס מופק ביותר משפה אחת יש להפריד את ההוצאות בפורמט לכל אחת מן ההפקות. .ג
 .במוסד סמנכ"ל תקציבים ידי על חתומה להיות ותהעלוי הערכת על .ד

 אנא פרטו לוח זמנים מוצע להפקת/הסבת הקורס. )8
 ניתן לצרף הסבר בנוגע לטיב העמידה של הקורס המוצע בקריטריונים הדרושים (עד שני עמודים). )9

 "ת תקציב מוגבל לסיוע במימון הפקה/הסבה של קורסים ממוסדות מתוקצבילות, 1בנספח ב' כאמור )10
 המציעהאם  –מימון ות"ת מעשיריה הפותחת ל נבחר לא ממוסדכם המוצעשהקורס  במקרה. ת"תו

 )?עצמיים ממקורות הפקה כלומרגם ללא תמיכת ות"ת ( edX.orgחינמית ל  העלאה על שיתמודד מבקש
 

 הנתונים. הבקשה למסמך כנספחים מצורפים להיות יכולים לעיל הנדרשים מהנתונים חלק, הבהרה לשם
 :הנם והלל
הצהרה מהרקטור/ועדת ההוראה של כל מוסד שותף שהמוסד יעניק קרדיט אקדמי  -.ד2נספח לסעיף  •

 על הקורס המוצע.
 הבחינה/העבודה האחרונה שנערכה בקורס.–טופס צורת ההערכה המסכמת  -.ז2נספח לסעיף  •
מילים/שתי  350ניתן לצרף תקצירי קו"ח של מרצים שותפים בקורס, מוגבל עד  -.ח2נספח לסעיף  •

 פסקאות למרצה.
ניתן לצרף כקישור בגוף הבקשה, או כקובץ נפרד בגוף  –צירוף הדגמה מצולמת  -.ב3נספח לסעיף  •

 המייל בשליחת הבקשה.
 

 כללי והוראות נוספות .10
 את והבין בעיון שקרא כמי ייחשב, זה קורא קול במסגרת לקורס הצעתו יגיש אשר אקדמי מוסד .א

ממנו, לרבות תנאי השימוש ומדיניות  נפרד בלתי חלק המהווים חיוונספ זה קורא קול הוראות
 והוראותיהם והתחייב לפעול כאמור בהם. תנאיהם את שאישר וכמי הפרטיות באתר "קמפוס"

ישראל דיגיטלית ומל"ג/ ות"ת רשאיות, בהודעה שתפורסם או במכתב, להקדים או לדחות את  .ב
 ים ותנאים אחרים הנוגעים להליך זה.המועד האחרון להגשת בקשות, וכן לשנות מועד

שלא לדון בבקשה, אשר לא צורפו  ם, לפי העניין, רשאיהמשרד לשוויון חברתיועדת הליווי ו/או  .ג
, לדרוש םלה כל המסמכים והנתונים הנדרשים בהתאם לקול הקורא, או לפי שיקול דעת

 השלמתם. 
בקשה כלשהי בעקבות  לבחור ליתדיגיט ישראל ומטה"ג/ות"ת מלאין בקול הקורא כדי לחייב את  .ד

 ןלבטל את ההליך או חלקים ממנו, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתהן רשאיות הליך זה, ו
 הבלעדי ובהסכמה הדדית.

אין במתן הודעה על הזוכים, בהליך מכוח קול קורא זה, כדי לסיים את ההליכים או כדי ליצור  .ה
 התקבלה שהצעתו כך על בכתב רשמית עההוד קבלת לאחר אלאיחסים חוזיים עם הזוכה, 

למילוי  אחר כל ההתחייבויות החלות עליו בהתאם לקול קורא  ובכפוף לתוקפה נכנסה והזכייה
 .זה

לעשות את כל הבדיקות הנדרשות  ם, לפי העניין, רשאיהמשרד לשוויון חברתיועדת הליווי ו/או  .ו
שה להמציא הבהרות ו/או לפנות למגישי ההצעות בדרי, לרבות םלצורך קבלת החלטותיה

 .  הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתם
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הגדרת קטגוריות: קורסי ליבה, מופת והוראה –נספח א'   
 
 קורסי ליבה .1

 כולם לתואר ראשון: – אקדמיים תחת קטגוריה זו אנו כוללים שני  סוגים של קורסים
קורסי מבוא  או קורסי חובה לתחום התואר (למשל "מבוא לפסיכולוגיה", "מבוא לבלשנות",   .1

 '" וכו')", "סטטיסטיקה א1"אלגברה לינארית 
קורסים מתקדמים הניתנים לקראת סוף התואר הראשון כקורסי חובה או בחירה ובהם סקירה של  .2

נושאים בחזית המחקר האקדמי בתחום (למשל "רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית", "מחשבה מדינית 
 בת זמננו וכו' )

 
  מופת קורסי. 2

רה  לשוק העבודה או לקריירה אקדמית, אלא  מל"ג וות"ת רואות בין יעדי ההשכלה הגבוהה, לא רק הכש
גם יעד הכשרה של אזרחים משכילים, רחבי אופקים ובעלי יכולת חשיבה ביקורתית, המסוגלים להשתתף 
בשיח תרבותי ואזרחי ברמה גבוהה ולנתח סוגיות מדעיות, חברתיות ותרבותיות. לשם כך, על בוגר 

אחד נים מעבר לאלו שהוא בחר להתמחות בהם. המערכת להשכלה גבוהה להיחשף לתחומי ידע מגוו
ים מהמעלה איכותי אקדמייםקורסים  -האמצעים להשגת מטרה זו הינו פיתוח של קורסי מופת 

 .לציבור רחב של סטודנטיםמרחיבי אופקים, המיועדים  הראשונה,
 : הובלת הקורס

פי פעולה מסוגים שונים. מנת להשיג את מטרתם כקורסים מעשירים, יתבססו קורסי המופת על שיתו על
 מרציםפעולה עם  שיתופיאלה יכולים לכלול שיתופים פנים מוסדיים (בין מחלקתיים), בין מוסדיים וכן 

  '.וכוגורמים חיצוניים נוספים כדוגמת: עמותות, גופים מהמגזר ציבורי, תעשייה מ
 אנשים כולם, מרצים של מגוון עוד מוביל/הראשי למרצה מעבר ישתתפו והוראתם המופת קורסי בפיתוח

 את מעשיר עמם המפגש שעצם, גבוהות הוראה יכולות כבעלי המוכרים, רוח ושאר קומה שיעור בעלי
 העניין תחומי למגוון ומרתק איכותי צוהר שיאפשר לקורס חזון לגבש, המרצים על. הסטודנט של עולמו

 . ביניהם המקשר החוט הצגת תוך, מהמרצים אחד כל של הייחודיים
 :כניםת

 חברה, תרבות, חינוך: מגוונים אינטרדיסציפלינריים ידע תחומי ויכללו יסוד בסוגיות יעסקו הקורסים
 יספקו הקורסים. גדולים ומורים הוגים של והוראתם מחשבתם פרי לשימור יתרמו אשר' וכדו מדע

 בבניית םהשותפי הגורמים כל של תרומתם על בעיקרו המבוסס וחדשני ייחודי, רחב מבט לסטודנט
 . והפעלתו הקורס

 הנלמדים לתכנים בהתאם מכוננות ותאוריות הוכחות, רעיונות, בטקסטים גם שימוש יעשה בקורסים
, וכלכליות פוליטיות חברתיות תיאוריות, המדעים בתחומי מפורסמים ומשפטים הוכחות, מופת יצירות(

 ').וכו המונים תקשורת אמצעי
 

, המופת קורסי של במדיה והשימוש היצירתיות, החדשנות על מיוחד דגש יושם, פדגוגי-הטכנו בהיבט
, אמנות עבודות, סרטים קטעי כמו נוספים חומרים גםחומרי קריאה, והרצאות, תרגילים  ל בנוסףיכללו ש

 "ב.וכיו אינטראקטיביים קטעים
 הוראה קורסי .3

 : לתואר ראשון או שני אקדמייםכולם קורסים  – קורסים סוגי שלושה כוללים אנו זו קטגוריה תחת
: למשל. ההוראה תעודתאו גם  התואר לתחום החינוך בלימודי חובה קורסי או  מבוא קורסי .א

 "החינוך של פילוסופיה",  "החינוך של לסוציולוגיה מבוא"
 לימודי במסגרת בחירה או חובה כקורסי הניתנים שונים דיסציפלינאריים בתחומים קורסים .ב

 מורים של עיתמקצו התפתחותאו גם  התואר
, דעת תחום הוראת של ומתודיקה דידקטיקה: ההוראה של בפרקטיקום העוסקים קורסים .ג

 ב"וכיו הפרקטיקום חקר, כיתה ניהול
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 אפשרויות סיוע ומימון -נספח ב'
 עבור מוסדות בתקצוב ות"ת (ליבה או מופת) תמיכת ות"ת בקורס זוכה   -1

 לכבוד
 ע"י ות"ת יםהמתוקצבלהשכלה גבוהה ראשי המוסדות 

 
 קמפוס -קורסים דיגיטליים לפלטפורמה הלאומית קול קורא להעלאתהנדון: : 

 
 שלום רב,

 
 בהפקת מצ"ב קול קורא שני מתוך סדרת קולות קוראים בנושא קורסים אקדמיים מקוונים, העוסק כאמור

 ה הלאומית קמפוס.לפלטפורמ םוהעלאתאקדמיים דיגיטליים  או הסבת קורסים
קורסי  -משלוש קטגוריות שונות MOOCל הקורא הנוכחי הכוונה היא לבחור קורסים בפורמט במסגרת הקו

ליבה, קורסי מופת או קורסים בהוראה (כמפורט בנספח א' בקול קורא המצ"ב), אשר יופקו/יוסבו ויועלו 
 לאתר קמפוס בשנת הלימודים תשע"ח.

, קורס 21.12.16קבלה ות"ת בישיבתה מיום לאור החשיבות שמל"ג/ות"ת רואות במיזם, ובהמשך להחלטות ש
 או ליבה ם מקטגוריותקורסיידי ות"ת, שיזכה במסגרת הקול קורא להפקה/הסבה של -ממוסד מתוקצב על

, יוכל להגיש לות"ת בקשה לתמיכה בהתאם (לא כולל קורסים בתחום ההוראה כמפורט בנספח א') מופת
 למסלול שבו נבחר הקורס:

II. המסגרת התקציבית מפורטת להלן:  במסלול של הפקת קורס 
עד יתוקצב זוכה חדש במוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת, שהינו קורס ליבה או מופת קורס  .א

(דוגמאות לרכיבים שניתן להחשיב כחלק מעלות הפקה  לכיסוי עלויות ההפקה ₪אלף  400לסכום של 
 .ניתן לראות בפורמט ההגשה לאומדן תקציב המצורף לקול הקורא)

או  עברית(ערבית,  תנוספ בשפה בנוסףחדש שהינו קורס ליבה או מופת, אשר יופק  זוכהקורס  .ב
 .₪אלף  200עד הפקה מקבילה בגובה של  לתוספת תמיכה לטובת כיסוי עלויותאנגלית), יהיה זכאי 

 לטובת הפקת₪  אלף  ₪400 ( אלף  800ות"ת עבור הפקת קורס עשויה להגיע עד  תמיכתבהתאם לאמור, 
  ).השפות משתי אחת בכל מקבילה הפקה עבור ₪ אלף 200 ועודהקורס 

III. מפלטפורמה מקבילה, המסגרת התקציבית מפורטת להלן: במסלול של הסבת קורס 
עד יתוקצב ת קמפוס המוסב מפלטפורמה קיימת לפלטפורמ שהינו קורס ליבה או מופת קורס זוכה .א

 ההסבה. לכיסוי עלויות ₪אלף  100לסכום של 
 בעמידת המוסד בתנאים הבאים:קורס מותנית  /הסבתת ות"ת בהפקתהשתתפו

 המוסד נדרש לעמוד בכל ההתחייבויות בקול הקורא ובהסכם שיחתום מול ישראל דיגיטלית. .א
את  לכלול הגשת דוח ביצוע כספי לפי פורמט אשר יישלח למוסד עם מכתב הזכייה. על דו"ח הביצוע .ב

מרכזיים בהפקת הקורס כגון הוצאות הפקה (צילום, תאורה,  תוך מתן דגש על סעיפים ההוצאות בפועל
דו"ח הביצוע יהיה חתום על ידי אגף סאונד, עריכה, וכו'), פיתוח פדגוגי, זכויות יוצרים, גרפיקה וכו'. 

 התקציבים במוסד.
פדגוג עבור הפרויקט -של עובד ייעודי לטובת תפקיד של טכנותקן המוסד יעביר התחייבות להקצות  .ג

.ד). למען הסר ספק יודגש כי מדובר בעובד אחד לכלל 7כולל (כמפורט בקול הקורא בסעיף  באופן
 הפרויקט ולא פרטנית לכל קורס.

 
ידי מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית -כפי שפורטו עלאו באבני הדרך \יודגש כי קורס שלא יעמוד בתנאים לעיל ו

 יזכה בתקציב המקורי שהוקצה עבור המוסד. ו/או לא יקבל אישור עבור העלאת הקורס לאתר קמפוס לא 
 

 הבהרות נוספות למתן תמיכת ות"ת בהפקה/הסבה והעלאת קורס מקוון: 
פעמיות בעבור רכישת שירותים -ההוצאות שיוכרו ע"י ותת הן רק הוצאות חדכי  יודגשהסר ספק,  למען .1

ה שוטפות של הצוות עבודולא עבור שעות  בלבד הקורס והסבת ההכנה, פיתוחהקשור לתקופת בכל ה
או שעות מענה לפניות שוטפות של סטודנטים  האקדמי של הקורס (מרצה, מתרגל, עוזר הוראה וכיו"ב)

 במהלך ריצת הקורס.
עם זאת הוצאות שוטפות בגין תשלום לצוות הקורס יכולות להיות ממומנות מתקציב המוסד לפי הכללים  .2

 הנהוגים בו לקורס מקביל בהנחיה פרונטלית.
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לאתר קמפוס. עם זאת לשם  להעלאת הקורס המוגמר והמאושרשצוין, תמיכת ות"ת הינה בכפוף  כפי .3
מקדמה בהתאם לעמידת המוסד באבני הדרך לפיתוח או  מוסדות אשר מעוניינים בכך יוכלו לקבל ,נוחיות

 . בקול הקוראהסבת הקורס, כפי שפורסמו 
התנעה וייעוץ  פגישתתינתן לאחר  30% בשיעור שלראשונה  פעימהתינתן  30%ראשונה של  פעימה •

פדגוגיים -"מסמך הפיצוח" העוסק בהיבטים הטכנואישור  בהשתתפות המרצה המוביל וסגל הקורס;
 התכניים, האקדמיים ההיבטים ואישור ייעוץ פגישת; קמפוס צוות י"ע הקורס של וההפקתיים

  .קמפוס לאתר About Page והעלאת;  ת"ות/ג"מל של הליווי וועדת עם ופדגוגיים
כי במידה והיה שינוי כלשהו בעלויות ההפקה, ביחס להצעה הראשונית כפי שהוגשה לות"ת  ,יודגש

"ת בותלצוות המקצועי את כל העלויות המעודכנות שנית בלהגיש  בשלב הצעת הקורס, המוסד נדרש
 ההוצאות בפרויקט על כל רכיביו.בו יפורטו 

 ואישורה. להערכה הגשתה, מלאה לימוד יחידת יצירתאחר תינתן ל 40%פעימה נוספת בשיעור של  •
10F

11 
והגשת דו"ח ביצוע כספי סופי פעימה אחרונה תינתן בכפוף להעלאת הקורס כולו לאתר קמפוס  •

 לצוות המקצועי בות"ת. 
 יובהר כי הפקה בשפה נוספת משמעותה צילום כל ההרצאות ופיתוח כל חומרי הלימוד בשפה הנוספת. .4

ה כפל מימון להפקה בין שני הקולות הקוראים של קורס זוכה: קול קורא שני לפלטפורמה כי לא יהי יודגש
. כלומר, קורס יוכל לזכות רק באחד edX.orgהלאומית קמפוס וקול קורא שלישי לפלטפורמה הבינלאומית 

 מן הקולות הקוראים ולקבל מימון רק תחת הקול הקורא שבו זכה.   

 .מצדכם פעולה לשיתוף נשמח
                                     החתום, על

 בברכה, 
 

 יותם בן שטרית
 מ"מ ממונה בתחום מקרו ותשתיות, ות"ת

                                                                                                     rg.ilyotamb@che.o 
 העתקים:

 גב' שירה נבון, סמנכ"ל תקצוב, מל"ג/ות"ת
 ד"ר ליאת מעוז, סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות, מל"ג/ות"ת

 
 

  

                                                
, בקורס הנלמדת הראשונה ביחידה דווקא מדובר לא. הליווי ועדת ושל דיגיטלית ישראל מטה של להערכה תוגש הלימוד יחידת 11

 .ההפקה של הביצוע ורמת ההתקדמות על אינדיקציה לתת היא ההערכה מטרת

mailto:yotamb@che.org.il
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 טמפלייט תקציבי אשר יש למלא ולהשלים (מצ"ב גם בפורמט אקסל)
  

.אפשרויות רכישת שירותים ע"י משרד החינוך ממוסדות זוכים 2נספח ב' 
 לפיתוח קורסי הוראה

  -נח על שולחן מל#ג ביום הישיבה יו .
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לתהליך נאות לפיתוח קורס על דרישות המינימום של קמפוס  -' ג נספח
 )Campus Minimum Requirements(הפלטפורמה  

 
 ופיתוח התנעה

 כל איוש תוך הקורס ולאופי לצרכי בהתאם) חיצוני ספק באמצעות או פנימי( צוות בניית .1
   הנדרשות הפונקציות

  מקצועי פרזנטור עם עבודה/  הקורס למגיש מצלמה מול מידהע הדרכת .2
 תהליך בכל מולם רציפה ועבודה הלמידה למפתחי החומרים להעברת תוכן מומחה הקצאת .3

  הפיתוח
 הפיצוח מסמך. קמפוס צוות של הדיגיטלית הלמידה מומחה ע״י ואישורו פיצוח מסמך יצירת .4

 . הקורס לאורך שישולבו להפעי למידה למרכיבי התייחסות השאר בין יכלול
  התירגולים כל של תיארוכים כולל מקיפה וציינון הערכה תכנית יצירת .5
  ואישורו עבודה גאנט בניית .6
  מיומן הפקה צוות ועם מקצועיים ועריכה הקלטה, צילום בציוד שימוש .7
 הלמידה מומחה ע״י ואישורו) מהקורס 5%-כ של בהיקף( אחת יחידה של prototype יצירת .8

  היחידות שאר פיתוח המשך לפני קמפוס צוות של גיטליתהדי
  הקורס תוכן לכל מקצועית לשונית הגהה .9

  הפיתוח שלבי בכל הקורס סטטוס של שוטף עדכון .10
 ) לפלטפורמה מחוץ אל בקישורים לשימוש בניגוד( עצמו הקורס בתוך שלישי-צד תכני הטמעת .11

 
 ושיווק הכרזה

 צפי, הקורס אורך, קדם דרישות היתר בין( קמפוס לצוות about page-ה רכיבי כל העברת .1
 ) וכיו״ב עובר ציון, וסיום התחלה תאריכי, מאמץ

   Course Handouts section-ל נפרד pdf כקובץ grading criteria-ו סילבוס צירוף .2
  קמפוס צוות ע״י שלה התבנית ואישור, certificate ליצירת הנדרשת האינפורמציה כל העברת .3
  הדיגיטלית הלמידה מומחה ע״י SEO שיקולי הפעלת תוך about page-ה בירכי אישור .4
  לקורס trailer יצירת .5
  לקורס שיווק אסטרטגיית בניית .6

 
 ונגישות בקרה

  level AA נגישות בסטנדרט עמידה .1
  הקורס תכני לכל מתוזמנות כתוביות יצירת .2
 ל הקורס של הבית מעמוד הפניה .3

1. demo  
2. course tab 
3.   support link  

  בהתאם התאמות וביצוע לפחות נסיינים 5 של מיקוד קבוצת על) beta testing( ניסיון הרצת .4
 ופתרונן בקורס הקשורות) יוצרים זכויות( IP-ה סוגיות כל של תיעוד .5
 open source, public domain, cleared or paid by( ללומדים וחינמי נגיש בתוכן רק שימוש .6

organization ( 
 

 והרצה וירלאו עלייה
 מהיר מענה, הפורומים ניהול כולל( אורכו לכל הקורס של שוטף לתפעול צוות אנשי הקצאת .1

 לצוות פנייה, למרצה חשובים דיון נושאי העברת, הולמות לא תכתובות ניפוי, לשאלות
 ) וכיו״ב בעיות כשמתעוררות קמפוס

, בפתיחתו, הקורס ילתתח לפני( התלמידים מול שוטף באופן אלקטרוני דואר תקשורת ניהול .2
 ) ובסיומו אורכו לכל

  הקורס של info page-ב שוטפים עדכונים .3
 זאת, הקורס של מלאות ראשונות הרצות מספר או הרצה לאחר ותיקון שדרוג תהליכי ביצוע .4

  שיתקבלו ולפידבקים לנתונים בהתאם
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הגדרת הדגמה מצולמת שיש להגיש –נספח ד'   
 demo video ליצירת הנחיות

 הכולל לקורס הצעה של במקרה. הקורס את להעביר שמתעתד המרצה יהיה demo-ה ישמג .1
 . ביותר הארוך המסך זמן משך את לקבל שצפוי המרצה demo-ה את יגיש - מרצים כמה

 המתאר טקסט לחילופין או המוצע הקורס מתוך קצר אחד objective learning לבחור יש .2
 . בכלליות הקורס את

 ). מילה 420-כ של כתוב לטקסט ערך שווה( דקות 3-4-כ היותל צריך הקטע אורך .3
 . ומעניינת נגישה, דיבורית לשפה הטקסט את מראש לשכתב מומלץ .4
 של ופשוטות חינמיות אפליקציות ישנן( המרצה מול המשוכתב הטקסט את להציב מומלץ .5

 ). המרצה עיני מול כרטיסיות יעביר נוסף שאדם אפשרי לחילופין. טלפרומפטר
 ניתן כן על. המרצה של ההגשה יכולות רק אלא כלל נבדקת לא ההפקה איכות כי דגשיו .6

 עריכת שום נדרשת לא כן וכמו, בסמארטפון כולל, צילום אמצעי בכל הסרטון את לצלם
 להישיר: הגשה יכולות להפגין חשוב בהחלט, זאת עם. ויזואליים אלמנטים הוספת או וידאו
 טון על לשמור, בפניה להרצות ולא למצלמה לדבר, לצדדים עיניים בריחת ללא למצלמה מבט

 . הלימוד בחומר ועניין אנרגיה הרבה ועם מתנשא לא
 . מפותח להיות עתיד הקורס שבה בשפה יוגש demo-ה .7
 במקרה שלמרצה יש כבר סרטון מוכן שעונה לכל הדרישות הנ״ל באפשרותו להגיש אותו. .8
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 לקורסים הנושאים רשימת –' ה נספח
 , ויתכן שתעודכן בהמשך)edX.orgרשימה מתורגמת מהרשימה של (ה

 אלקטרוניקה •
 אמנות ותרבות •
 אנרגיה ומדעי כדור הארץ  •
 ארכיטקטורה  •
 אתיקה  •
 ביולוגיה ומדעי החיים  •
 בריאות ובטיחות  •
 הנדסה  •
 היסטוריה  •
 חינוך והכשרת מורים  •
 כימיה •
 כלכלה ומימון  •
 מדעי החברה •
 מדעי הטבע  •
 מדעי המחשב  •
 הסביבה מדעי  •
 מדעי הרוח •
 מדעי התזונה  •
 מנהל עסקים וניהול  •
 משפטים •
 ניתוח מידע וסטטיסטיקה  •
 ספרות  •
 עיצוב  •
 שפות •
 תקשורת •
 אנא פרט  –אחר  •
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 קמפוס לאתר פרטיות ומדיניות שירותים הסכם –' ו נספח
 לאתר קמפוס םהסכם שירותי

 פרטיותהגנה על מדיניות תנאי שירות ו

 

 סמה אישיים.יהשירותים המוצעים באתר זה, ננפיק לכם שם משתמש וס את קבלול הירשםל על מנת
 

שימוש,  ,לאתר זה, הנכם מאשרים שאתם מבינים ומאשרים באופן חד משמעי את איסוף הכניסה תבעיש לשים לב כי 

רטים , כמפורט להלן, בישראל, באירלנד ובמדינות וטריטוריות אחרות, לצרכים המפוייםפרטיכם האישגילוי ושמירת 

נתוני "-כ וגדר להלןלזכות להעברת מידע המ הנוגעכי כל אישור  מובהר, למען הסר ספקבמסמך מדיניות פרטיות זה. 

גם את אישורכם להעברת המידע האישי הרלוונטי לתחום השיפוט שעשוי לספק רמה שונה של הגנת  ת" כוללהלומד

 פרטיות מזו הקיימת במדינתכם.
 

או להירשם אליו. אם אתם בוחרים  אלו מתכניואלה, אנא הימנעו מלגשת לאתר, לעיין באם אינכם מסכימים לתנאים 

שלא לספק לנו מידע מסוים הנדרש לאספקת שירותים מסוימים שאתרנו מציע, יתכן שלא תוכלו ליצור חשבון משתמש, 

 ויתכן שלא נוכל לספק לכם את השירותים הללו.
 

 "):נתוני לומד("כם אודותינזדקק שתספקו לנו את המידע להלן 
 שם מלא .1

 מגדר .2

 מדינת מושב .3
 תובת דוא"לכ .4
 (ככל שההרשמה לקורס נעשית במסגרת השתייכותכם לארגון) שם ארגון .5
 אליו. נרשמיםשם הקורס שהנכם  .6
 

משתתפים בקורסים כאשר הנכם חשבון משתמש, במעמד הרשמתכם לאתר לצורך קבלת אנו אוספים את נתוני הלומד 

 מקוונים, נרשמים לקבלת תעודה בתשלום, שולחים לנו הודעות דוא"ל ו/או משתתפים בפורומים הציבוריים שלנו. אנו

 ,בין היתר ,, אנחנו עוקבים אחר מידע המעידבנוסףמסוים על ביצועי תלמידים ודפוסי למידה.  יאוספים מידע שימושגם 

קישורים ובקרי ממשק אחרים -יקרתם בהם ובאילו היפרביקרתם, הסדר בו ביקרתם בהם, מתי ב באלו מדפי האתר

 השתמשתם.
 

, מערכת ההפעלה ותוכנת הדפדפן המשמשים כל משתמש באתר, וביכולתנו לזהות IP-לתעד את כתובת ה אנו עשויים

את ספק האינטרנט והמיקום הגאוגרפי של נקודת ההתקשרות של המשתמש. מבחר כלי אנליטיקת רשת  IP-מכתובת ה

(קבצי טקסט קטנים המוכנסים למחשב  Cookiesלאיסוף מידע זה. חלק מהמידע נאסף באמצעות קבצי  משמשים

שלכם ומתעדים מידע עליכם, שאליו האתר יכול לגשת). אמורה להיות לכם היכולת לשלוט באופן שבו דפדפן האינטרנט 

אות כיצד לאפס את הדפדפן כך , אם בכלל יקבל אותם. מרבית הדפדפנים מספקים הורCookiesשלכם מקבל קבצי 

שלנו, תפקודים ואלמנטים  Cookies-בסרגל הכלים. אם תדחו את קבצי ה "עזרה", באיזור הCookiesשיידחה קבצי 

 באתר עשויים שלא לעבוד כראוי. כלי עזררבים של 
 

 ,האתר באמצעותים המספקים קורס"מוסדות החינוך"), :, אקדמיה וגופים אחרים (להלןמוסדות חינוך ,בין היתר, אנו

להלן. במקרה שנשתף או נמסור את שהאתר (כולל נתוני הלומד) במקרים  מן אסףיעשויים להשתמש במידע עליכם שי

ם אלו באופן חסוי  ולהפעיל לנהוג בנתוני נדרשים צדדים שלישיים המקבלים את נתוני הלומד) 1: (אודותיך נתוני הלומד

בדן, שימוש בלתי הולם, גישה בלתי מורשה או חשיפה, שינוי וידע מאלשם ההגנה על המ אמצעי אבטחה מספקים

אחת המטרות נחשוף ונשתף את נתוני הלומד בפני צד ג' רק כשהדבר יידרש על ידי צד ג' לשם ביצוע אנו ) 2והשמדה; (

 :בעת איסוף המידעשהוצהרו בפניך, 
 

 ם ולשפר אותם.על מנת לאפשר לנו ולמוסדות החינוך לספק את הקורסים, לנהל אות •
אתר, הן באופן פרטני (למשל על ידי צוות צעת הערך של העל מנת לסייע לנו ולמוסדות החינוך לשפר את ה •

צורך ביצוע קורס בעת העבודה עם תלמיד), והן באופן כולל, ולהפוך את החוויה ליותר מותאמת אישית ול

נוך הישראלית וקהילת החינוך ואת השפעתו על קהילת החי ,הגישה לאתר השימוש בו הערכה בדבר 

 הבינלאומית.
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 לצרכי מחקר מדעי, ובייחוד, לדוגמה, בתחומים של מדע הקוגניציה וחינוך. •
למטרות שלשמן סיפקתם את המידע במפורש, למשל, למענה על שאלה מסוימת או כדי לאפשר לכם גישה  •

 לתוכן הקורס המסוים ו/או שירותי הקורס המסוימים שתבחרו.
ל מעקב פרטני וכולל של נוכחות, התקדמות והשלמתו של קורס מקוון, ולשם ניתוח הסטטיסטיקה על מנת לנה •

 תלמידים. אופן הלימוד שלעל ביצועי תלמידים ו
על מנת לנטר ולזהות הפרות של קוד הכבוד או של תנאי השירות, כמו גם ניצול לרעה או ניצול אפשרי לרעה של  •

 האתר.
ך לא מידע אישי, הנוגע לגישה לאתר, לשימוש בו, להשפעתו ולביצועי לפרסם מידע שנאסף, א על מנת •

 התלמידים.
 לשלוח לכם עדכונים על קורסים מקוונים שאנו או מוסדות חינוך מציעים, או על אירועים אחרים. על מנת •
 לארכב מידע זה ו/או להשתמש בו בתקשורת עתידית עמכם. על מנת •
 ת התוכנה, המערכות והרשת שלנו, ואת אבטחתם.על מנת לשמר ולשפר את תפקוד האתר, א •
 , שיתוף עם צד ג').דוגמהלמטרות המתוארות במקומות שונים במדיניות הפרטיות הזו (כולל, ל •
 לצורך אימות זהותך בעת ההרשמה לתעודה בתשלום. •
 לעבד בקשות החזר כספי, ככל שהדבר ישים. על מנת •

 
ספקי תוכן אחרים וכן ספקי שירות  לרבותעל ידי צד ג',  מתופעליםהאתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט 

. אתרי אינטרנט אחרים אלה אינם נמצאים תחת מטעמנומסוימים, כגון אותם ספקים המעבדים את התשלומים 

מסגרת ביקורכם שליטתנו, והנכם מסכימים ומכירים בכך שאיננו אחראים לאיסוף המידע האישי שלכם והשימוש בו ב

ם אלה, אלא אם מצוין אחרת במדיניות פרטיות זו. אנו ממליצים לכם להיזהר כשאתם מופנים לאתרי צד ג' אתריב

 ולעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר שאתם מבקרים בו ומשתמשים בו.מתוך אתר זה, 
דע זה (כולל נתוני אנו נחלוק את המידע שאנו אוספים עם מוסדות חינוך, ואנו ומוסדות החינוך עשויים לחלוק מי

 הלומד) עם צד ג' כדלקמן:
 

עם ספקי שירות או קבלנים שמבצעים פעולות מסוימות בשמנו או בשם מוסדות החינוך, כולל עיבוד מידע  •

שסיפקתם לנו באתר, עיבוד רכישות ועסקאות אחרות באתר דרך ספקי צד ג', הפעלת האתר או חלקים ממנו, 

 .לכל היבט אחר של השירותים המוענקים על ידנוקשר  אספקת קורסים או ניהולם, או בכל
עם מבקרים אחרים באתר, במידה שהנכם שולחים תגובות, שיעורי בית או מידע אחר ותכנים אחרים (יחדיו,  •

") לחלק באתר שיועד לתקשורת ציבורית; ולחברים אחרים בכיתה שאתם חברים בה, במידה הפרסומים"

ם כר שיועד לעיונם של חברי כיתה אלה. אנחנו עשויים לספק את פרסומישהנכם שולחים פרסומים לחלק באת

לתלמידים שיירשמו לאותם קורסים שלמדתם, בהקשר של הפורומים, הלומדה או בכל הקשר אחר. אם אנו 

ציבוריים של האתר, נפרסם אותם ללא -ם, שהופיעו במקור בחלקים הבלתיכמפרסמים מחדש את פרסומי

הדוא"ל האמיתית שלכם (אלא אם תאשרו את פרסום פרטיכם במפורש), אך נוכל שמכם האמיתי וכתובת 

 להשתמש בשם המשתמש שלכם ללא הסכמתכם.
חלוק את המידע אנו נ, יחד עם זאתלצרכי מחקר מדעי, ובייחוד, לדוגמה, בתחומים של מדע הקוגניציה וחינוך.  •

 הדין ובמידה המותרת על פי הדין בלבד.וניתן לעשות זאת על פי האישי שלכם למטרה זו אך ורק במידה 
הזדמנויות  לתקשר עם משתמשים אחרים בעלי תחומי עניין דומים לשלכם ומטרות לימוד לכם לספק  על מנת •

דומות לשלכם. למשל, אנחנו עשויים להמליץ על שותפים מסוימים ללימוד או לקשר בין תלמידים עם 

ם כאלה, נוכל להשתמש במידע שאספנו עליכם כדי להכריע מי פוטנציאל להיות מנטורים אחד של השני. במקרי

את  ףך נספק לתלמידים אחרים רק את שם המשתמש שלכם, ולא נחשואיהיה מעוניין בתקשורת עמכם, 

 שמכם האמיתי או את כתובת הדוא"ל שבה ניתן ליצור איתכם קשר.
לחקור, או למנוע חקירה,  על מנתאחר;  חוקיבתגובה לזימון לבית דין או לצו בית משפט, או עבור כל תהליך  •

חוקיות, חשד להונאה, או לאור בעיות אבטחה או בעיות טכניות, או -לפעול בתגובה לפעילויות בלתי על מנתאו 

לאכוף את תנאי השירות שלנו, את קוד הכבוד שלנו או את מדיניות הפרטיות שלנו, ככל שיידרש מעבר  על מנת

 אחרים.ובטחוננו או של גן על זכויותינו, רכושנו , או על מנת להדין החללכך ב
גופים וארגונים הקשורים אלינו או למוסדות החינוך ו/או שעמם אנו או מוסדות החינוך משתפים פעולה, עם  •

או עם אלו שיבואו במקומנו, במקרה שניהול אתר זה או כל חלק ממנו יועבר לצד שלישי אחר כלשהו, לצורך 

 בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.מתן השירותים על ידם, 
 או בהתאם להסכמתכם.ממכם בעת גביית כספים  בפניכםתואר יכפי ש •
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או  YouTubeשיועלו על גבי אתר לצורך אינטגרציה עם שירותי צד ג'. לדוגמה, סרטונים ותכנים נוספים  •

 באתרים אחרים שאינם תחת שליטתנו.
 

 לתשומת ליבכם:

אירוח ושירותים שירותי לנו מספקת או תספק , שEdX.inc אודותיכם עם חברת לומד נתוני הבכוונתנו לשתף ולחלוק 

 אחרים כמנהל האתר. 
 : EdX.incלבין  (מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית")שנחתם ביננו  יםשירותלמתן לפי הסכם 

"EdX תעשה שימוש בנתוני לומד כאלה רק במידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע המשימות בהתאם 

קיבלה אישור בכתב תבטיח שלא תחלוק את נתוני הלומד עם צד ג' אלא אם יש  EdXלהסכם זה. 

לחלוק את המידע, וזאת בתנאי שתנקוט  נדרשת EdX-שבמקרה או מטה ישראל דיגיטליתמ ומראש 

תפעל על פי כל החוקים, כללי המדיניות והתקנות החלים  EdXאמצעי בטיחות וחשאיות ראויים. 

 בנתוני הלומד."  שהיא מבצעתלשימוש  עים עליה והנוג
עיון צורך בדבלין, אירלנד. ל Amazon) של AWS( האתר והנתונים המאוחסנים בו מאוחסנים בחוות השרתים

       /privacy/https://aws.amazon.com  , גשו לכתובת:AWSבמדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של 
  

https://aws.amazon.com/privacy/
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 באתר קמפוס שימוש תנאי -נספח ז' 
 אתר -  מקצועיות והכשרות לקורסים הלאומית בפלטפורמה שימוש תנאי

 "האתר") או"קמפוס" (להלן: "קמפוס" 
קמפוס. אנא קרא את תנאי השימוש שלהלן ("ת"ש"), את מדיניות הפרטיות והקוד האתי של ל הבאים ברוכים

", הכולל את כל האתר(" ביצוע שימוש כלשהו בכל חלק מאתר קמפוס או סקמפול ההרשמה טרםקמפוס, 
). לרבות גישה לכל חומרי הקורסים, לחדרי הצ'אט campus.gov.il הדומייןהתוכן והעמודים המצויים בשם 

או לשירותים אלקטרוניים אחרים. ת"ש אלה, מדיניות הפרטיות והקוד האתי מהווים הסכמים 
 מכוח משפטית מחויב להיות ומסכים מקבל הנך, באתר שימושך מעצםן קמפוס. ("ההסכמים") בינך לבי

 אינך אם או לך בהירים אינם ההסכמים שתנאי ככל. לאו אם ובין רשום משתמש הנך אם בין, ההסכמים
 .באתר מהשימוש הימנע, להתניותיהם כפוף להיות מעוניין
ל עת וללא הודעה מראש. כל שינוי בתנאי השימוש על הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש בכ שומרת קמפוס

מרגע פרסומו בעמוד זה, בצירוף תאריך תחולה מעודכן. כניסתך לאתר לאחר  מיידיייכנס לתוקף באופן 
שהתבצע שינוי כלשהו תראה כהסכמה, מכאן ולהבא, לתנאי השימוש המעודכנים ולכלל השינויים שנעשו. 

 להבטיח היכרות מרבית עם הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש.מומלץ לבקר בדף זה מעת לעת על מנת 
 קמפוס תיאור
 אישית הערכהתלמיד, -ותלמידתלמיד -מורה לממשקי הזדמנויות הכוללים מקוונים קורסים מציעה קמפוס

 .אחר מסוג הכרה או סיום תעודת, הנלמדות בסוגיות שליטה המראים תלמידים ועבור, התלמיד עבודת של
 מקוונת בסביבה תנהגותה כללי

מאשר כי אתה נושא באחריות בגין שימושך באתר ובגין פרסומי המשתמש שלך. "פרסומי משתמש"  הנך
כוללים את כלל התוכן הנשלח, המועלה, המפורסם או המופץ באמצעות האתר, על ידך או על ידי משתמשים 

, התגובות, השאלות, ההערות, וויקיהבפורומים, עריכות  הפוסטיםאחרים באתר, לרבות אך לא רק, כלל 
 בקוד, אלה השימוש בתנאי עמידה תוך באתר תשתמש כי מסכים הנך. הווידאו וקטעי הקבצים העלאות

 בנסיבות החלים והבינלאומיים הארציים, המדינתיים, המקומיים והתקנות הכללים, החוקים ובכלל, האתי
 ממדינת המיוצאים טכניים נתונים של להעברה תייחסיםהמ החוקים כלל, יוצרים זכויות חוקי לרבות, העניין

 .ישראל לגבולות מחוץ מידע העברת הגבלת חוקי וכלל מגוריך
לשימושך בשירותי קמפוס, לא תעשה כל שימוש באתר באופן הנועד להזיק, להשבית, להעמיס יתר על  כתנאי

חוברות לכל אחד משרתי קמפוס, המ ות/הרשת של או המידה או לפגוע בפעילותו של כל אחד משרתי קמפוס
או להפריע לשימושו או להנאתו של אדם אחר כלשהו מהאתר. אינך רשאי לנסות להיכנס באופן בלתי מורשה 
לאתר, לחשבונות המשתמשים האחרים, למערכות מחשב או לרשתות המחוברות לאחד משרתי קמפוס בדרך 

לקבל או לנסות לקבל חומרים או מידע כלשהו  של פריצה, כריית סיסמאות או בכל דרך אחרת. אינך רשאי
 השמורים באתר, בשרתיו או במחשבים המקושרים אליו, בכל דרך שלא הותרה במכוון על ידי האתר.

 :באתר בהחלט אסורה הינה הבאים הפריטים רשימת
 ;עליהם מאיים או המטריד, אחרים של הטוב בשמם הפוגע תוכן •
 ;לבצען כוונה מתוךחוקיות -בלתי בפעילויות העוסק תוכן •
 ;מסחר סימני או יוצרים זכויות, רק לא אך לרבות, אחר של הרוחני קניינו את המפר תוכן •
 חוקי;-בלתי או מכובד לא, בוטה, פורנוגרפי, מבזה תוכן •
 ;מסחרי שידול של סוג כל או פרסומת •
 ;מפלגתיות פוליטיות לפעילויות הקשור תוכן •
 ריגול תוכנות, זדוניות תוכנות, פגומים קבצים", זמן, "פצצות , "תולעים"טרויאניים סוסים, וירוסים •

 של בבעלותו המצוי כלשהו נכס או מחשב של לפעילותו להזיק העשויה אחרת דומה תוכנה כל או
 ;אחר

 .אחרים להטעות בכוונה המועלה מידע או, מדויק בלתי מידע מכוונת בצורה המכיל תוכן •
של תוכן מהאתר, או להוריד מהאתר תוכן בכמויות גדולות בכל דרך כן, הנך מסכים לא לבצע "גירוד"  כמו

אחרת, לרבות אך לא רק, רשימות או ספריות של המשתמשים הרשומים במערכת, ספרי לימוד מקוונים, 
או מידע אישי של משתמשים. הנך מתחייב שלא להציג או לנסות להציג את זהותך באופן מטעה  פוסטים

אף שהנך מוזמן להשתמש, ואף רצוי כי תעשה כן, בשם משתמש אנונימי לצורך במהלך השימוש באתר (על 
 הגלישה בפורומים, וכי תנהג בדרך שאין בה כדי לחשוף את זהותך).

 משתמש והרשאת חשבונות
 וסיסמת, אימייל כתובת, שם: הבאים הפרטים את לספק עליך, האתר בפעילויות מלא באופן להשתתף מנת על

 את תחלוק או תגלה לא עת בכל כי מסכים הנך"). משתמש("חשבון  משתמש חשבון ורליצ מנת על משתמש
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 הקמת בעת. שהיא סיבה מכל, כלשהו שלישי צד עם שלך המשתמש חשבון של הגישה פרטי את או גישתך
 כלל כי מצהיר הנך). כתובתך(למשל,  אופציונאלי מידע להזין להתבקש עשוי אתה, שלך המשתמש חשבון
 עליו לשמור מנת על שלך המידע את ולעדכן לנהל מתחייב הנך. ועדכני מדויק הינו ידך על ופקהמס המידע
 .ועדכני מדויק
לנו מסודיות ומביטחון המידע האישי שלך. אנא ראה את מדיניות הפרטיות שלנו לצורך קבלת מידע  אכפת

 ופן בו נעשה שימוש במידע זה.נוסף על המידע האישי שלך אשר נאסף על ידי קמפוס או מטעם קמפוס, ועל הא
 באתר המצוי בתוכן להשתמש זכותך

מקום בו צוין כי הינו מצוי בנחלת הכלל, התוכן הקיים באתר הינו מוגן תחת דיני זכויות היוצרים של  למעט
ישראל ו/או דינים זרים. למעט היכן שצוין אחרת במפורש באתר, הטקסטים, המבחנים, סרטוני הווידאו, 

ומרי הלימוד האחרים המוצעים יחד עם הקורסים הניתנים באתר זה, מיועדים לשימושך האישי התמונות וח
תחת תנאי  לנגיש בהקשר לקורסים אלה בלבד. אנו משתדלים להפוך חלק גדול מתוכן הקורסים של קמפוס

ת מטרתה רישיון פתוחים יותר, באופן אשר יסייע ביצירת מערכת אקולוגית שוקקת של כותבי תוכן, ויקדם א
 השגה ברחבי העולם כולו.-של קמפוס להפוך את ההשכלה לנגישה ולברת

 נעשה שבאתר האחרים המידע ופריטי המאמרים, הדיגיטליים הלימוד ספרי, מהמסמכים בכמה השימוש
 יפורסמו אשר, מסוימים וכללים לתנאים כפוף זה במידע והשימוש, שלישיים צדדים של להרשאתם בהתאם

 "ל.הנ והתנאים הכללים בכלל לעמוד מתחייב הנך זה באתר שימושך צםמע. המידע בצד
 מאתר מקבל שהנך לתוכן המצורפות האחרות וההודעות היוצרים זכויות הודעות כלל על לשמור מתחייב הנך
 .שמורות הינן, במפורש שניתנו היכן למעט, ובתכניו באתר הזכויות כלל. זה

 של משתמשים פוסטים
של המשתמש שלך הנך  פוסטים. מעצם שליחת או הפצת של משתמשים פוסטיםת בדבר והתחייבויו הצהרות

) כי הנך מחזיק בזכויות, ברישיונות, בהרשאות ו/או בהיתרים הנדרשים לצורך 1מאשר, מצהיר ומתחייב (
לביצוע שעתוק, עריכה, פרסום או  ומשתמשיה אלה, וכן לצורך הסמכת קמפוס פוסטיםשעתוקם ופרסומם של 

) וכי אין 2שלך באופן ההולם את ההרשאות הניתנות על ידך להלן, ( הפוסטיםשימוש אחר ולהפצת כל 
של המשתמש שלך או בשימושך בהרשאות הניתנות להלן כדי לפגוע או להפר את זכויותיו  הפוסטיםבשליחת 

תמש שלך של המש הפוסטיםשל צד שלישי כלשהו. אתה בלבד, ולא קמפוס, נושא באחריות הבלעדית בגין 
 והשלכות העלאתם או פרסומם.

 זכות של המשתמש שלך, הנך מעניק  לקמפוס הפוסטים. מעצם שליחת או הפצת קמפוסל הרשאה מתן
בלעדית, הניתנת להעברה, להקצאה ולמסירה ברישיון משנה, משולמת במלואה, ללא -והרשאה עולמית, לא

ע, לשחזר, לשנות, להפיץ ולהפיץ בהפצת משנה, חוזרת, לארח, להעביר, להציג, לבצ-תמורה, קבועה ובלתי
של המשתמש  הפוסטיםאו לנצל את  להנגישלהביא תחת הרשאה חדשה או לעשות כל שימוש אחר, לרבות 

שלך, כולם או חלקם, בכל צורה ובכל מדיה, בכל פורמט שהוא ובאמצעות כלל אפיקי המדיה השונים 
 (המוכרים בהווה או שיפותחו בעתיד).

של המשתמש שלך, הנך מעניק לכל  הפוסטים. מעצם שליחת או הפצת ה למשתמשי קמפוסהרשא מתן
של המשתמש שלך, בכל הנוגע לשימושיו  בפוסטיםבלעדית לגשת ולהשתמש -משתמש של האתר הרשאה לא

 באתר, לצורך מטרותיו הפרטיות.
 "בוכיו תעודות

ר (ביחד, "המוסדות"), רשאים להעניק . קמפוס, המוסדות האקדמיים ואחרים המציעים קורסים באתכללי
תעודת סיום או הכרה מסוג אחר ("תעודה") למשתמשים אשר, להערכתם, הציגו שליטה מספקת בתכני 

שמו של המוסד שהעלה את הקורס. ההחלטה בדבר  תחת הקורס המועבר. תעודות יונפקו על ידי קמפוס
המעניק אך כפופה לקבלת אישור קמפוס.  הענקת תעודה למשתמש הינה בשיקול דעתו הבלעדי של המוסד

 .מסוימים קורסים בגין תעודה להעניק שלא לבחור רשאים באתר קורסים המספקים המוסדות/או ו קמפוס
 .מאומתת סיום תעודת קבלת לצורך ייעודי תשלום לשלם ותתבקש ייתכן, לעיל לאמור בכפוף
וס ו/או השלמתם של הקורסים, לא מקנה לך . היותך משתמש באחד או יותר מהקורסים בקמפזכויות מיצוי

באלו ממשאבי המוסד  שימושזכות כלשהי כלפי המוסד האקדמי שהעלה את הקורס ולא תהיה זכאי לעשות 
-לקורסים המקוונים המוצעים באתר, וכן לא תהיה זכאי לקבל הטבות או זכויות קמפוסמעברהאקדמי ו/או 

 יתר הניתנות לתלמידים הרשומים למוסדות.
 מסחר ימניס

. השמות, סמלי הלוגו והסמלילים והמוסדות המדינה וסמלילי, המסחר סימני, ובשמות וסבשם קמפ שימוש
, סמלים הגנת חוקשל המדינה והמוסדות הינם סימני מסחר ("סימני המסחר") של המוסדות או מוגנים על ידי 

סחר או בסמלילים, או בכל גרסה , לפי העניין. אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו בסימני המ1974-ה"תשל
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שלהם, ללא הסכמה בכתב ומראש של הבעלים ובהתאם לדין. אינך רשאי להשתמש בסימני מסחר אלה, או 
בכל גרסה שלהם, למטרות שיווקיות, או בכל אופן אשר, בין המתכוון ובין אם לאו, טוען, מרמז או יוצר חזות 

בלעדי של מוסדות אלה, בדבר קיומה של מערכת יחסים עם דעתם ה-או רושם, וזאת כפי שיקבע על פי שיקול
 .מצידםמוסדות אלה או תמיכה כלשהי 

סימני המסחר המופיעים באתר או המופיעים בשירותים המונגשים דרך האתר או באמצעותו או שהגישה  כל
לה, אליהם מתאפשרת באמצעות שירותים אלה, ושאינם בבעלות קמפוס או מי מהמוסדות, ככל שישנם כא

 מהווים רכוש פרטי השייך לבעלי הזכויות בהם, בהתאמה.
או בכל בדרך אחרת, הרשאה או זכות כלשהי  בהשתקלפרש דבר המופיע באתר כמעניק, במשתמע,  אין

 להשתמש בכל סימן מסחר המוצג באתר, ללא שניתנה רשות לכך בכתב מבעליו של סימן המסחר הנ"ל.
 הדיגיטלי בעידן יוצרים זכויות חוק
זכות יוצרים, המאמין כי חומר שבבעלותו נפגע באתר, מתבקש לפנות לנציג זכויות היוצרים המיועד של  בעל

________ או לרחוב __________לידי נציג/יועץ כללי זכויות יוצרים בעידן הדיגיטלי,  בכתובת קמפוס
 קמפוס.

 :לכלול ההודעה על
 מייצגת רשימה, מיקום באותו עבודות מספר של במקרה או יוצרים בזכות המוגנת העבודה של זיהוי •

 .באתר הנדון מהסוג עבודות של
 לאפשר מנת על מספיק מידע לכלול יש. המפירה הפעילות חלה שבעניינו או כמפר הנטען החומר זיהוי •

 ).המחשב שם, IP), כתובת URL( הדף כתובת(למשל  החומר את לאתר לנו
 ).טלפון מספר, אימייל כתובת(למשל  ונןהמתל הצד עם קשר ליצור לנו המאפשר מידע •
 נציג רשות או היוצרים זכות בעל רשות ללא נעשה בחומר השימוש כי מאמין המתלונן הצד כי הצהרה •

 .מוסמך
 .היוצרים זכות בעל בשם לפעול מוסמך המתלונן הצד וכי מדויק הינו בהודעה המידע כי הצהרה •

 פטור / הגבלת אחריות תניות
התוכן והשירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באתר או דרכו, מסופקים "כמות שהם" וכל המידע,  האתר

"כפי שהם מוצעים", ללא אחריות משום סוג (מפורשת, משתמעת או אחרת), לרבות, ומבלי להוות רשימה -ו
הפרה, למעט ככל שחוק החל -ואי מסוימתסגורה, כל אחריות משתמעת בדבר סחירות, תאימות למטרה 

 פטור יכולה לפטור מאחריות משתמעת כאמור. תנייתע כי אין בעניין קוב
מופרעת ונטולת השגיאות של -(כמוגדר להלן) אינם אחראים לעניין פעילותו הבלתי ומשתתפיה קמפוס

האתר, או לכך שהאתר הינו או יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, או כי הקורסים או החומר 
קמפוס ומשתתפיה אף אינם נושאים באחריות בקשר לדיוקו,  תיך או בציפיותיך. המסופקים יעמדו בדרישו

שלמותו, עדכניותו או איכותו של האתר או של כל קורס או חומר, וכן אין הם מתחייבים כי קורס או חומר 
 לשוויון המשרד, ישראל מדינת, משמעם" כלשהו ימשיך להיות נגיש תמיד לגולשים. "משתתפי קמפוס

 או התוכן, המידע את המספקות הישויות, והמוסדות דיגיטלית ישראל הלאומי המיזם מטה ,חברתי
 .וצוותיהם הקורסים ומדריכי, האתר עבור השירותים

באתר, בתוכן ובשירותים הניתנים באתר או באמצעותו הינו באחריותך בלבד. גישה או הורדה של  השימוש
אתר אחר אליו הופנית מהאתר מצויים בשיקול דעתך  מידע, חומרים או נתונים דרך האתר או דרך כל

ובאחריותך בלבד, ואתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק לרכושך (לרבות למערכות המחשב שלך), ולכל 
אובדן של מידע, אשר ייגרמו כתוצאה מהורדה של או משימוש בחומרים או במידע כאמור, למעט היכן 

 ות של קמפוס.שנקבע במפורש אחרת במדיניות הפרטי
. הנך מאשר שהנך מבין כי במהלך שימושך באתר תהיה חשוף של משתמשים פוסטיםפטור לעניין  תניית

אחראים לדיוק, לשימושיות, לאמינות  אינם של משתמשים ממגוון מקורות, וכי קמפוס ומשתתפיה לפוסטים
בנוסף, הנך מבין ומכיר בכך כי  של המשתמשים כנ"ל או הקשורות בהם. בפוסטיםאו לזכויות הקניין הרוחני 

הולמים או -מדויקים, פוגעניים, משמיצים, בלתי-של משתמשים שהינם בלתי לפוסטיםהנך עשוי להיחשף 
מעוררי התנגדות, והנך מסכים לוותר, ומוותר בפועל, על כל זכות בדין או ביושר, ועל כל סעד העומד לך או 

 פוסטיםבהקשר לכך. קמפוס ומשתתפיה לא מאמצים  העשוי לעמוד לך כנגד קמפוס או מי ממשתתפיה
על מי  או שפורסמו על ידי משתמשים, או כל דעה, המלצה או עצה המובעת בהם. לא חלה חובה על קמפוס

של משתמשים, או על כל העברת מסרים אחרת בין משתמשים המתבצעת דרך  פוסטיםממשתתפיה לפקח על 
 האתר.

של משתמשים ולפעול על פי שיקול דעתה  לפוסטיםת לערוך ביקורת האמור, קמפוס שומרת על הזכו לצד
הבלעדי לעריכה או הסרה, באופן מלא או חלקי, של כל פוסט של משתמש, בכל עת ומכל סיבה שהיא, וכן 
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רשאית היא לאפשר למשתתפי קמפוס לפעול כאמור. מבלי לגרוע מן האמור, עם קבלת התראה ממשתמש או 
משתמש אינו עומד, לכאורה, בתנאי השימוש דנן, רשאית קמפוס לבצע חקירה ביחס  מבעל תוכן כי פוסט של

לטענה להחליט בהתאם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על הסרת פוסט המשתמש, והיא שומרת על הזכות 
 לעשות כן בכל עת וללא הודעה מראש.

המצויים בשליטתו של אחר. . האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים המנוהלים או אחרים לאתרים קישורים
קמפוס ומשתתפיה אינם נושאים באחריות בגין, ואינם מסננים, מאשרים, סוקרים או מאמצים באופן תדיר, 
את התכנים של או את השימוש הנעשה בכלל המוצרים או השירותים המוצעים באתרים כנ"ל. אם הנך 

 זאת באחריותך בלבד.מחליט להיכנס לאתרים מקושרים של צדדים שלישיים, הנך עושה 
הרחב ביותר המתאפשר על פי הדין החל בעניין, הנך מסכים כי לא קמפוס ולא אף אחד ממשתתפיה  בהיקף

יהיה אחראי כלפיך בגין כל אבדן או נזק, ממשי או תוצאתי, הנובע או הקשור לתנאי שימוש אלה או לשימוש 
ר זה או הקשור להצבתך של תוכן כלשהו שלך (או של צד שלישי) או לחוסר היכולת לעשות שימוש באת

באתר או להסתמכותך על מידע שהושג מהאתר או באמצעותו, בין אם לטענתך בסיס חוזי, נזיקי, חוקי או כל 
 בסיס אחר שבדין.

, בהיקף הרחב ביותר המתאפשר על פי הדין החל בעניין, לא קמפוס ולא מי ממשתתפיה יהיו אחראים בפרט
 לצפותוי נזיקי תוצאתי, עקיף, עונשי, מיוחד, אגבי או פיצוי לדוגמה, בין שניתן היה בכל דרך בגין כל פיצו

 סיבה מכל לפגם טעם במעשיהם שהיה או ברשלנות פעלו ממשתתפיה מי או ובין אם לאו, בין אם קמפוס
, רווחים אובדן, לטעויות, אדם של הטוב בשמו לפגיעה לטענות מוגבל אינו אך כולל(הנ"ל  לאו אם ובין, שהיא
 ).מידע בזמינות פגיעה או נתונים אובדן
מדינתיים אחדים אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת או על ההחרגה או ההגבלה של פיצויים  דינים

הפטור, ההחרגות וההגבלות המפורטות לעיל, כולן או  תניותמסוימים. ככל שחוקים אלה חלים בעניינך, 
 וייתכן כי עומדות לך זכויות נוספות.חלקן, עשויות שלא לחול עליך, 

 שיפוי
 מי של העובדים או והמוסדות ישראל מדינת ואת מסכים להגן, להחזיק כנטולי אשמה ולשפות את קמפוס הנך

 דרך בכל הקשורה או נובעת, העולה, כלשהו שלישי צד מטעם דרישה או תביעה, טענה כל בגין, בהתאמה מהם
 פיצוי, הפסד ומכל, היא באשר טענה מכל הנובעת הוצאה או חבות כל לרבות וזאת, באתר לשימושך שהיא
. וסוג טיב מכל, דין עורך טרחת ושכר הליכים ניהול הוצאותדין, -פסק, תביעה), תוצאתי או(ממשי  נזיקי

 הליך או תביעה, לטענה ביחס, מהמוסדות אחד או קמפוס ידי על בכתב התראה אליך תישלח, כאמור במקרה
 .כאמור

 ותשונ
מאשר בזאת כי קמפוס, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  הנךהפסקת פעילות; הפסקת קורסים או תכנים.  זכויות

רשאית להפסיק את שימושך באתר או את השתתפותך בו, בגין כל סיבה שהיא או בלא כל סיבה, וזאת ממועד 
אימות חשבונות משתמשי בנסיבות המת יבוטלו שליחת התראה אליך בעניין. בהתאם למדיניותה של קמפוס

על הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתם  שומרים האתר שהינם מפרי זכויות יוצרים חוזרים. קמפוס והמוסדות
הבלעדי לבטל, להשהות, לקבוע למועדים חדשים ולשנות את הפורמט של כל קורס הניתן באמצעות קמפוס או 

למי  או מלא או חלקי, והנך מסכים כי לקמפוס להפסיק לספק כל תוכן של האתר או שירות נלווה, באופן
, באתר להשתתף עוד מעוניין אינך אם. כאמור פעולה בגין כלפיך חבות כל תהיה לא ממשתתפיה של קמפוס

 פקיעת עם יפקעו אלה שימוש תנאי מכוח לך המוקנות הזכויות. עת בכל השתתפותך את להפסיק רשאי הנך
 .כאמור פקיעה לאחר גם לחול ימשיכו אחרותה הוראותיהם אך, באתר להשתמש זכותך

ביחד את ההסכם בשלמותו  מהווים הפרטיות מדיניותו האתי הקוד, אלה שימוש תנאי. בשלמותו ההסכם
 בנוגע בינך לבין קמפוס, בכל הקשור לשימושך באתר, והם גוברים על כל הסכם קודם בינך לבין קמפוס

 .כאמור לשימושך
אי אכיפתה או הפעלתה של זכות או הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה על ידי  .השימוש תנאי ופקיעת ויתור

 תנאי מהוראות הוראה כי מוסמך משפט בית והחליט היה. כאמור הוראה או זכות על ויתור תהווה לא קמפוס
 לכוונות תוקף להעניק מאמצים המשפט בית יעשה האמור חרף כי הצדדים מסכימים, בטלה אלה שימוש

 לעמוד ימשיכו אלה שימוש תנאי של האחרות ההוראות וכי"ל הנ בהוראה ביטוי לידי באות שהן כפי הצדדים
 .המלא ובכוחן בתוקפן
. הנך מסכים בזאת כי תנאי שימוש אלה וכל טענה או סכסוך הנובעים או הקשורים פורום/בחירת הדין ברירת

ו, יידונו על פי חוקי מדינת ישראל. הנך לתנאי שימוש אלה, או לכל תוכן או שירות הניתן באתר או באמצעות
 מסכים בזאת כי כל טענה או סכסוך כאמור יידונו ויוכרעו אך ורק בבית המשפט המוסמך בירושלים. 

 .2016דצמבר  31החל מיום:  תחולה תאריך
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 בדבר תקנון הכבוד של קמפוס התחייבות

 פעולה שיתוף מדיניות
 עולם. השאיפה של קמפוס-קהילת לומדים מיוחדת וחובקתקמפוס, הנך מצטרף לב לקורס הרשמתך מעצם
 האוניברסיטאות של אקדמיים לקורסים לגשת אפשרות לאינטרנט חיבור בעל אדם לכל לספק הינה

 ללומדים ולספק, המדינה מטעם או ידי על המועברים ואחרים הכשרות ולקורסי בישראל הטובים והמוסדות
 חלק הנך. האינטרנטית הטכנולוגיה באמצעות המתאפשרת רביות הטובה הלימודית החוויה את שלנו

 חומרי את ללמוד שלך המוטיבציה על נסמכת מטרה זו. קמפוס לממש קמפוסל תסייע אשר מהקהילה
 לקוד להסכים עליך קמפוס,ב להשתתף מנת על. ומקצועית אקדמית יושרה ומתוך בכנות כן ולעשות, הלימוד

 וכן אתי הקוד. ספציפי קורס של מדרישותיו חלק להוות העשויים הנוספים התנאים ולכלל שלהלן האתי
 .מהקורסים אחד כל של הפרטני באתר יפורסמו, שישנם ככל, הנוספים התנאים

 לקוד האתי של קמפוס התחייבות
 :מתחייב אניהרשמתי לקורס של קמפוס,  בעצם
 באופן הותר אחרים םע פעולה שיתוף אם למעט, עצמי בכוחות והמטלות המבחנים כל את להשלים •

 .מסוימת למטלה בקשר מפורש
 .שלי בסיסמה או המשתמש בשם להשתמש אחר אדם לכל אתן ולא אחד משתמש חשבון רק אנהל •
 בהישגיהם תפגע או תשפר אשר או שלי בהישגים לשיפור במרמה תוביל אשר פעולה בכל אנקוט לא כי •

 .אחרים של
 .הלומדים ביצועי הערכת לצורכי וששימ בהן נעשה אשר לשאלות תשובות אפרסם לא •

 הפרות
 מן יותר או לאחת עילה להוות עשוי הדבר, האתי הקוד של או השימוש תנאי של בהפרה אשם ונמצאת היה

 :כנגדך יינקטו אשר הבאות הפעולות
 ;מסוימת מטלה עבור ציון מתן אי או אפס ציון מתן •
 ;עיכובה או בקורס שקיבלת התעודה שלילת •
 ;מסוים לקורס הרשמתך ביטול •
 ;באתר שימושך ביטול •
 מדינת שלויינקטו פעולות נוספות (לרבות משמעתיות) על פי שיקול דעתם הבלעדי של קמפוס,  ייתכן •

 .קמפוס באתר קורסים בעלי האחרים המוסדות/או ו ישראל
יין. של הקוד האתי תיקבע על פי שיקול דעתם הבלעדי של קמפוס או המדינה או המוסדות, לפי הענ הפרה

במידה ונקבע כי הפרת את הקוד האתי, תישלח לך הודעה בעניין ותעודכן באשר לפעולה התואמת אשר תינקט 
 בעקבות כך.

 האתי בקוד שינויים ביצוע
 יכנס זה אתי בקוד שינוי כל. האתי בקוד לעת מעת שינויים לבצע ועשויים ביקורות עורכים אנו, ליבך לתשומת

 שינויים שנערכו לאחר, לאתר כניסתך בעצם. מעודכן תחולה תאריך בצירוף, הז לדף העלאתו עם מיד לתוקף
 מומלץ. בו הכלולים השינויים ולכלל המתוקן האתי לקוד, ולהבא מכאן, הסכמתך את מבטא הנך, כלשהם

 .זה אתי קוד של ביותר העדכנית הגרסה עם מרבית היכרות להבטיח מנת על לעת מעת זה בדף לבקר
 .2016 דצמבר 31: מיום להח תחולה תאריך

 
 
 
 

 השלישיהקול הקורא 
 

-קול קורא שלישי :למידה דיגיטלית -  
 קול קורא למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה 
MOOCלהעלאת     )מקוונים אקדמיים(קורסים  ים-
edX.org לאתר 2017 יהעולמ   

 הקדמה
(להלן "ישראל דיגיטלית")  מל"ג וות"ת ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי

כלי לשיפור איכות כהלמידה הדיגיטלית בכלל וקורסים אקדמיים מקוונים בפרט,  פועלים יחד לקידום
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ההוראה וחווית הלמידה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק 
 אקדמיים בקורסים השימוש והרחבת לקידום תפועלו הן, בין היתרמעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם. 

 ויועלו יופקו אלו קוראים קולות במסגרת. גבוהה להשכלה למוסדות קוראים קולותסדרת  באמצעות מקוונים
:פלטפורמות לשתי מקוונים אקדמיים קורסים  

   edX.orgהעולמית הפלטפורמה )ג(
 קמפוס הלאומית הפלטפורמה )ד(

העלאת ו הפקתקול קורא ראשון ל דיגיטלית ישראל טהומ"ג/ות"ת מל הוציאו 28.3.16בתאריך  MOOC ים -
edX.org(קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר  נבחרו תשעה קורסים  זההעולמית. במסגרת קול קורא  

ויעלו לאתר  אלו בימים שמופקים edX.org לקראת שנה"ל תשע"ח.   
ת קורסים אקדמיים לפלטפורמת הוא, בהמשך לקול הקורא הראשון, בהפקת והעלאעוסק גם  ,קול קורא זה

edX.org קורסים בפורמט  20-כ עדבחור ול המשיךהעולמית.  במסגרת הקול הקורא הנוכחי, הכוונה היא ל 
MOOC יופקו ויועלו לאתר  אשרשיבחרו כטובים ביותר מתוך כלל הקורסים שיוצעו, ,   edX  הלימודים בשנת 

"ח.תשע  
 הקורא מהקול והתאמות שינויים ביצוע, לקחים בהפקת לווה זה קורא קול של הכתיבה תהליך כי לציין יש

, הקורסים וליווי יצירת תהליך, הסף תנאי על בדגש, הקורא הקול סעיפי לכלל לב לשים חשוב ולכן, הראשון
. המוסד והתחייבויות לשיפוט הקריטריונים  

ארבע השנים האחרונות, אנו עדים למגמה הולכת ומתרחבת בעולם כולו -מזה כעשור, ובמיוחד בשלוש
בהם משרת מטרות שונות ומיועד לקהלים של יצירת קורסים מקוונים אקדמיים ואחרים, שהשימוש 

בהמשך החיים המקצועיים  יםאת הלומד לשרתככלי עזר למרצה,  מגוונים. קורסים אלו יכולים לשמש
ן להיות פתוחים תוך הנגשת הידע לציבורים רחבים., וכקור ללימוד חוזרכמ להםש  

מיזמים שונים קמו לצורך העניין והקימו פלטפורמות שיוכלו לשמש להעלאת קורסים מקוונים  
 MOOCs -ולהנגשתם לקהלי היעד הרלוונטיים. קיימים מספר ארגונים מובילים שפיתחו פלטפורמות ל

במסגרת חברות עסקיות וחלקן כגופים ללא מטרות רווח,  והם מציעים  ברמה אקדמית, רובם
פלטפורמות בינלאומיות להגשת קורסים ממוסדות אקדמיים מובילים בעולם למיליוני לומדים. 

-מיליון איש מרחבי העולם נרשמו ל 25ההערכה היא כי מעל  MOOC דרך אחד המיזמים.   
-מלכ"ר מייסודן של אוניברסיטאות הרווארד ו –  edX.Incאחד המובילים בין מיזמים אלו, הוא  MIT ,
www.edx.orgאשר פיתחו פלטפורמה לקורסים מקוונים באתר  "(להלן:   edX.org על בסיס ("
 ).  open edXפלטפורמה בקוד פתוח (

, פותחת ללא ספק אפשרויות התרחבות השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים ובלמידה דיגיטלית בכלל
רבות ומלהיבות בפני האקדמיה, ומביאה אותנו לבחון מחדש שאלות יסוד בתחומי הפדגוגיה וחווית 
הלימוד, בתחומי הערכת סטודנטים ותוצאות למידה, שאלות לגבי אקרדיטציה והערכת איכות 

  אקדמיות, וגם שאלות לגבי תפקידה של האקדמיה ומקומה בחברת הידע החדשה.
בהרחבת  ותהקרוב בשניםמל"ג וות"ת רואות ערך רב בכך שהאקדמיה הישראלית תעשה צעד משמעותי 

 השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים ובסקירת האפשרויות הגלומות בהם. 
IV. "המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית 

הוקם ר שאכלכלי -") הוא מיזם חברתיהמיזם הלאומיהמיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" (להלן "
במטרה לקדם צמיחה כלכלית, צמצום הפערים חברתיים, "ממשלה חכמה" ושיפור השירות לאזרח, כל 
זאת באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת. לשם כך, הוחלט לגבש תכנית דיגיטלית לאומית שיעדיה, 

ירותים , הינם: פיתוח חדשנות ואספקת ש15.12.2013-, מיום ה1046כפי שהוגדרו בהחלטת ממשלה מס' 
, לרבות שירותים מרחוק, בתחומים כגון: חינוך, 21-חדשניים, איכותיים ויעילים המותאמים למאה ה

בריאות ורווחה ; הטמעת כלים טכנולוגיים בעסקים קטנים ובינוניים ועידוד מסחר מקוון; שיתוף מידע 
ירוקרטיה. וידע ושימוש באמצעים מקוונים לשיפור וייעול השירות הניתן לאזרח וצמצום הב  

ישראל במסגרת החלטת הממשלה, הוקם במשרד ראש הממשלה מטה תיאום למיזם הלאומי (להלן "
, למשרד לשוויון חברתי. על המטה הוטל, בין היתר, לגבש את 2015"), אשר הועבר בחודש מאי דיגיטלית

בות: יצירת המדיניות הדיגיטלית הלאומית, אשר תכלול מעטפת כוללת לקידום התשתיות הדרושות לר
סביבה דיגיטלית מתקדמת, אמינה ובטוחה לשימוש אזרחי ישראל (לרבות מערכות אבטחת מידע 
ומערכות זיהוי); טיפוח הון אנושי ועידוד תעשיית טכנולוגיות מידע ותקשורת וקידום אוריינות 
 דיגיטלית בציבור. 

http://www.edx.org/
http://www.edx.org/
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קדם את השימוש בפלטפורמות במסגרת מגוון פעולותיה, "ישראל דיגיטלית", פועלת לאפשר, לזרז ול
מקוונות להעלאת קורסים, הדרכות ומשאבי לימוד מקוונים, ובכלל זה, בתאום עם מל"ג/ות"ת, גם 
 קורסים אקדמיים.

V. פעילות ישראל דיגיטלית לקידום המיזם הלאומי בתחום הלמידה המקוונת 
ונת הוא צעד ראשון ומשמעותי שעשתה "ישראל דיגיטלית" בנושא הלמידה האקדמית המקו

edX.Incההתקשרות עם חברת    .11 F

12   
edXלהתקשרות של מדינת ישראל, באמצעות ישראל דיגיטלית, עם חברת  שני נדבכים:   
)I(  "הנדבך הבינלאומי: מדינת ישראל, באמצעות "ישראל דיגיטלית" מצטרפת כ"חבר תורם 
contributing Member) edX.org  -) ב המוסדות המוכרים ובכך פותחת את האפשרות בפני כלל  
MOOCלהשכלה גבוהה בישראל להעלות  12ים- F

לאתר  13 edx.org העולמית ללא עלות נוספת מצד  
, הנוגעים בין היתר למספר הקורסים edXהמוסדות, וזאת תחת תנאי הסף ותחת מגבלות שהציבה 
edXשיועלו בשנה ולאיכות הקורסים. קורסים אלו יהיו נגישים למיליוני משתמשי  בעולם.   

 )   II הנדבך הלאומי: הקמת פלטפורמה לאומית בשם קמפוס עבור מדינת ישראל על בסיס (
open edXהפלטפורמה הטכנולוגית  תשמש את משרדי  הפלטפורמההיותה קוד פתוח. , המאופיינת ב 
13הממשלה וגופים אקדמיים ואחרים F

הכשרות  מקוונים, אקדמיים ואחרים, כמו גם לקידום קורסים 14
 לארבעה הפונים מרכיביםארבעה  ישנם קמפוס תת, בערבית ובאנגלית. לפלטפורמבעברי מקצועיות

 תהליכי לקידום מרכיב, חיים וכישורי לתעסוקה בישראל מודרות אוכלוסיות לקידום מרכיב: יעד קהלי
14.אקדמי ומרכיב ממשלה למשרדי להכשרות מרכיב, תיכונים ספר בבתי וההוראה הלמידה F

15  
VI.  ישראל דיגיטלית בתחום הלמידה המקוונתומטה פעילות מל"ג/ות"ת 

 בשנים הקרובותת חשיבות רבה להרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים ומל"ג/ות"ת מייחס
, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי וחווית הלמידה ככלי לשיפור איכות ההוראה

לם.  לצורך כך ובהמשך לצעדים האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעו
ידי "ישראל דיגיטלית", מל"ג וות"ת פועלות בשיתוף עמה לקידום הנושא, -שפורטו לעיל שנעשו על

  לרבות באמצעות קול קורא זה. 
ידי מל"ג/ות"ת ועדת ליווי אקדמית לשם ליווי היוזמות, מעקב ויעוץ שוטף. -בשנה החולפת הוקמה על

משרד הור רלקבלת איש בכפוף( ליווי אמונה על בחירת הקורסים הזוכיםבין שאר תפקידיה, וועדת ה
. )להלן) 6לשוויון חברתי (כמפורט בסעיף   

יצא  28.3.16בתאריך  ,לכן. הנדבך הבינלאומיבשלב הראשון פעלו מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית ליישום 
העלאת הפקת וקול קורא ראשון ל MOOC ר ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאת- edX.org העולמית.  

יופקו ויעלו לאתר והם במסגרת הקול הקורא הראשון נבחרו תשעה קורסים  edX.org לקראת שנה"ל  
בנדבך הבינלאומי ומתייחס אך ורק אליו.  העוקבקול קורא זה הנו הקול הקורא תשע"ח.   

ל קורא נוסף קו , בכוונת מל"ג/ות"ת ו"ישראל דיגיטלית", לפרסם בימים אלהבמקביל לקול קורא זה
למוסדות להשכלה גבוהה, לגבי הנדבך הלאומי והוא יתייחס להפקה (או הסבה) של קורסים אקדמיים 

קמפוס .ו/או משאבי לימוד מקוונים והעלאתם לפלטפורמה הלאומית  וערבית בעברית  
VII. נית המפורטת בקול קורא זההבהרות לגבי התכ 
)I(  העלאת  קורסים אקדמיים מקוונים   –אומי כאמור, קול קורא זה מתייחס אך ורק לנדבך הבינל

MOOCs  מהמעלה הראשונה לאתרedX.org . 
)II(  יש להבהיר, כי הגשת הצעות לקול קורא זה להעלאת קורסים בהתאם להתקשרות מדינת ישראל עם

edX והשימוש בפלטפורמת ,edX.org ,פתוחה לכלל המוסדות המוכרים להשכלה , ללא עלות
 על פי מסמכי ההתקשרות.    edXה בהתחייבויות ישראל דיגיטלית כלפי , בכפוף לעמידהגבוהה בארץ

                                                
), blended, הכשרה ושירותים אחרים בנוגע ללימוד מקוון ומעורב (hostingהוא כאמור מלכ"ר אשר מספק שירותי  edXארגון   12

, כספק חוץ, בוצעה לאחר שלא נמצא,  edXכאשר השירותים מיועדים לסייע בהגעה לתוצאות למידה מיטביות. ההתקשרות עם 
, ומקצועיות טכנולוגיות כולותי, פתוח בקוד פלטפורמה בינלאומית מובילה ובנוסף תוכנה בידו בישראל, ספק מקומי מתאים, שיש

 לאומי מורכב כפי שתוכנן ואופיין על ידי ישראל דיגיטלית, וזאת על אף על אף בדיקה פרויקט לביצוע הנדרש הניסיון ואת, ידע
 , .חודשים מספר בנושא זה, במשך ומקצועית, שבוצעה, מקיפה

מוצע וזמין לכל הלומדים המעוניינים בכך ללא תשלום  לפי ההסכם היא קורס מקוון הפתוח להמונים, אשר MOOCההגדרה של  13
 )  verified certificateלהוציא תשלום בגין הנפקתה של תעודה מאומתת להישגים (, מצד משתמש הקצה

 בהתאם ובכפוף לאישורי הוועדות הממשלתיות המוסמכות 14
בנוסף, מומלץ לעיין/לעשות את הקורס  /http://docs.edx.orgלמידע נוסף על המערכת ויכולותיה ניתן להיכנס לקישור הבא:  15

DemoX  :אשר נותן סקירה קצרה ועניינית על הפלטפורמה. ניתן להירשם בקישור 
1-demox-edx-https://www.edx.org/course/demox 

http://docs.edx.org/
https://www.edx.org/course/demox-edx-demox-1
https://www.edx.org/course/demox-edx-demox-1
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11. 
 המוצגת להלן עדי התכנית

ולתרום לגוף  (blended)לקדם את פעילות האקדמיה הישראלית בתחום הלמידה המקוונת והמעורבת  .ט
 הידע המחקרי בנושא טכנולוגיות למידה חדשניות ושיפור איכות ההוראה.

 ל האקדמיה הישראלית בזירה הגלובלית ולהנגיש ידע ישראלי לעולם.לחזק ולבסס את מעמדה ש .י
 לתרום להנגשת ההשכלה הגבוהה לפלחים רחבים של האוכלוסייה בארץ ובעולם.  .יא

 
12. 

15Fבקשות להגשתנאי סף 

16  
I.  פי הפירוט -לקורסים אקדמיים על עד ארבע הצעותכל מוסד מוכר להשכלה גבוהה רשאי להגיש

 הבא: 
 מדעי הרוח והחברה. מיבתחום לקורסיעד שתי הצעות  -
 מדעי הטבע. מיבתחולקורסים עד שתי הצעות  -

II. קול קורא זה ניתן להגיש רק קורסים שהינם בפורמט לMOOC . 
III. וגשו רק קורסים המתוכננים להתקיים במתכונת י instructor-led 4.2(כפי שמפורט להלן בסעיף( . 
IV. ראת תואר ראשון/שני במוסד, אשר המוסד הקורסים שיוצעו יהיו קורסים מתוך תכניות לימודים לק

הוסמך על ידי המל"ג להעניק בהן תואר ויוגשו באנגלית. על הקורס להיות ברמה שלא תפחת מהרמה 
 בתוכנית שאושרה למוסד להסמכה. 

V.  על הקורסים המוצעים לעמוד בדרישות המינימום שלedX  מבחינתCourse Development  ואשר
 ) .MDC – MOOC Development Checklistמסמך בשם  -' בזה (נספח מצורפות כנספח לקול קורא 

 ראו, זה קורא קול פי על האקדמיים המוסדות ידי על שתוגשנה ההצעות עם בקשר נוספות לדרישות
".הקורסים לבחירת והקריטריונים תהליךה: " כותרתוש בפרק להלן  

 
 הקורסים  תהליך יצירת וליווי .13
I.  עקרונות בהפקת הקורסים 

לימוד מרחוק וקורסים מקוונים קיימים במוסדות להשכלה גבוהה מזה שנים. גם אם אין כיום בארץ או 
ישנם מחקרים שמצביעים  ,בעולם סטנדרטים מחייבים בכל הנוגע לאופן יצירת קורסים מיטביים ומתקדמים

שביעות רצון גבוהה של לבתוצאות ו לשיפורלמידה יותר אפקטיבית, מאפיינים שמביאים לעל מספר 
. קול קורא זה מכוון לקורסים מסוג זה. לומדיםה  

  -מאפיינים כאלו הם למשל 
 של כל יחידת קורס למספר מקטעים במרווחים של כשבוע;  חלוקה •
אים: הרצאה פרונטאלית מצולמת בווידאו, קטעי וידאו ואודיו אחרים, של לפחות כמה מהב שילוב •

סימולציות גרפיות, קטעי אנימציה, אינפוגרפיקה, בחני בקיאות לסוגיהם, קטעי מולטימדיה, מצגות 
 שיעור או והיפר קישורים בתוך כל מקטע

לתכנים המוצגים תרבותי, המאפשר שיח לימודי פורה בין הלומדים בהמשך -שילוב של מרכיב חברתי •
 בקורס.

דקות בלבד לכל  9עד  5כל מקטע או שיעור יכלול יחידות תוכן קצרות (ההמלצה המקובלת כיום היא  •
  ).וידאויחידת 

הבחירה כיצד לבנות את הקורס, וכן מה יהיה משך הקורס, תתבצע בשיתוף פעולה שבין המרצה לבין כי חשוב 
קורס באופן מיטבי למדיה הדיגיטלית. על ההפקה להיעשות על יודע כיצד להמיר ר שא ,מעצב למידה מומחה

פדגוגיים הרלוונטיים, בעלי גישה לאולפנים ולעורכים -ידי גורמים המתמחים באספקטים הטכנולוגיים
מקצועיים ובעלי ניסיון בהפקת קורסים או משאבי לימוד מקוונים ברמה גבוהה. אלו יכולים להיות גורמים 

ככל שיש כאלו, או גורמים חיצוניים מתמחים. מתאימים בתוך המוסד   
יועלו לפלטפורמה רק קורסים  ,קמפוסמיזם מל"ג/ות"ת ושל יצוין כי כחלק מהתפיסה המקצועית הרחבה של 

פדגוגית, הן מבחינת איכות הפקת אקדמית, הן מבחינה הן מבחינה  -מקוונים שעומדים ברף איכות גבוה 
הקפדה על איכות מעולה של רת עם קהל הלומדים. בין היתר יידרשו: טלית והן בהיבט התקשוגיהמדיה הדי

גיוון פדגוגי להעשרת חוויית הלומד, הקפדה על איכות גבוהה מרצים בעלי מוניטין בינלאומי בתחום הקורס, 
מאוד של הפקת וידאו ואודיו (למשל לא יתקבלו צילומי ארוכים של הרצאות באולם ולא צילומים עם איכות 

                                                
 .כל התנאים הנ"ל דרושים במצטבר לשם הזכאות להגיש בקשה 16

https://courses.edx.org/c4x/edX/edX101/asset/edX_MOOC_Development_Checklist-a11y.pdf
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רודה), מימוש מדיניות הערכה ומשוב ללומדים, בניית אסטרטגיית שיווק, ניהול תקשורת אפקטיבי סאונד י
 עם הלומדים ועוד.

של מל"ג/ות"ת תסייע למוסדות ולמרצים בנוגע לאספקטים האקדמיים והפדגוגיים.ועדת הליווי   
מוסדות בנושאים עתה במידת הצורך ולפי שיקול ד ללוותסייע ובחן את האפשרות לת"ישראל דיגיטלית" 

לאורך התהליך. סיוע, כאמור, ככל שיוחלט להעמידו לרשות המוסדות, יכלול גם  פדגוגיים וההפקתיים-הטכנו
edXהיעזרות בשירותי הייעוץ שהועמדו לטובת ישראל דיגיטלית במסגרת ההתקשרות עם   4, בהיקף של עד 

ת לבין , בכפוף להתקשרות בין ישראל דיגיטלישעות יעוץ לכל קורס  edX .(ראה נספח)  
על סגל הקורס לשים לב כי יצירת קורס מקוון או הפיכת קורס פרונטלי לכזה דורשת מסגל הקורס עבודת 

פדגוגיים הייחודיים, דרך רענון -משלב כתיבת ההצעה וחשיבה על האספקטים הטכנו - הכנה משמעותית
נית שיווקית לקורס ועד לשעות הצילומים תכ בנייתוהתאמת התכנים, הזנת התכנים הנדרשים בפלטפורמה, 

על סגל הקורס להיעזר במעצב/ת למידה מומחה/ית לצורך העניין, בעל/ת הכשרה וניסיון  והבקרה על העריכה.
MOOCרלוונטיים בתחום החינוך בכלל ובלמידה דיגיטלית וקורסי  בפרט.   

דות להשכלה גבוהה. האחריות על איכותם האקדמית ורמתם המדעית של הקורסים היא של המוס  
II. עקרונות בהרצת וליווי קורסים 

edX.orgהקורסים שיזכו בקול קורא זה יעלו לפלטפורמת  לאחר הפקתם וקבלת האישורים הנדרשים.  
 , לפחות במחזור הראשון להרצתם. instructor-ledהקורסים הללו, יועברו במתכונת 

תוך מעורבות מלאה ופעילה של המרצה  טריאליתנהל בדומה לקורס סמסיהקורס המקוון ש הכוונה בכך היא
 סגל הם באחריותהשליטה וניהול הקורס , כאשר תאריך פתיחה וסיום היהלקורס י לאורך הסמסטר כולו:

בקצב ההתקדמות, בהעלאת קטעי וידאו, העלאת ובדיקת מטלות, פתיחה, סגירה וליווי  ושלטיהם  - ההוראה
ים מחויבים לעמוד לומד. במתכונת כזו הללומדיםשליחת מיילים פעיל של הפורומים לפי הנושא השבועי ו

רף ציונים מסוים על מנת לסיים את הקורס בהצלחה ולקבל ב עמידהבובתאריכי ההגשה השונים של המטלות 
 את תעודת הסיום של הקורס. 

פות קודם כמו כן, לעיתים, בעיקר בהרצה הראשונה של הקורס, מתגלים לעיתים ליקויים שלא ניתן היה לצ
instructor-ledלכן. היתרון במתכונת  בזמן אמת. הוא כי ניתן לבצע שינויים והתאמות בקורס    

 . self-paced -לעבור למתכונת אחרתלהמשיך במתכונת הנ"ל או  ניתן יהיהלאחר ההרצה הראשונה, 
( לארכיב רועבי הקורסבתום תקופת ההתקשרות, כהגדרתה להלן,  archived  וכלועדיין י נטיםסטוד כלומר, )

צורך במעורבות המרצה או עוזרי  לא יהיהפורומים פעילים, ו לא יהיולקבל ציון,  לא יוכלולגשת לתוכן, אך 
  ההוראה.

self-paced, במתכונת instructor-ledבשונה ממתכונת  אין לוח זמנים מוגדר מראש, אין מועדי הגשה או  
קורס, ואלו יכולים להתקדם בקצב המתאים להם. נרשמו לשים לומדקצב העלאת מטלות. כל החומר נגיש ל

instructor-led עם זאת, בדומה ל  -אם רלוונטי , גם במתכונות אלו נדרש מהסגל לתת מענה בפורום הקורס, ו
הערכת סגל שאינה ציון אוטומטי או הערכת עמיתים).דורשות  המטלות כאשרלבדוק מטלות (  

III.  מפוסקהעלאה מקבילה לפלטפורמה הלאומית 
פלטפורמת ל להעלאה במקביל edX.org לפלטפורמה  לעלותגם  חויבושיזכו בקול קורא זה י הקורסים, 

 מן באחת )זה בנושאכאמור  שיפורסם נפרד קורא קול מכוח שייבחרו נוספים קורסים לצד( קמפוסהלאומית 
:הבאות האפשרויות  

 לסטודנטים מיטבית הבצוראת התכנים שילמדו  להנגישמנת -מלא בשפה נוספת: על קורס .1
 עברית -נוספת בשפהמלאה  בצורה, תינתן האפשרות להפיק במקביל את הקורסים הללו הישראלים

 בשפה וההערכההלימוד  חומרי כל ופיתוח ההרצאות כל צילום משמעות הפקה זו היא .ערבית או

  .הנוספת
 הקורס יעלה מסגרתהוב, הזוכים לקורסים המחדל ברירת הנה זו אפשרות"מראה":  בפורמט קורס .2

 הפלטפורמה דרך לקורס יירשמו הלומדים זה בפורמט. קמפוס לפלטפורמת"מראה"  בפורמט
 ידרשו המוסדות לספקזו  במתכונת. edX.orgישירות לקורס שמועבר באתר  דרכה ויופנו הלאומית

 ערבית, מה שיקל על הלומדים הישראלים לקחת חלק בקורס. אן /ו כתוביות בעברית
השנה הראשונה, במקביל להרצתו של הקורס בפלטפורמת  במהלךין כי לצי יש edX.org  סגלמנת להקל על  על, 

self-paced במתכונת הרצתו תתאפשרהקורס  במידה שהקורס יעלה לאוויר באותו מועד של עליה לאוויר של  
edX.orgהקורס על   במתכונתמפוס בפלטפורמה הלאומית ק . עם זאת, תינתן גם האפשרות להריץ את הקורס
instructor-led נפרדת.    

 גבי על כלשהם קורסים העלאת לאפשר ת"ות/ג"המל או/ו דיגיטלית ישראל את לחייב כדי לעיל באמור אין
."קמפוס" פלטפורמת  
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14. 
  edXשימוש האקדמי בקורס שעל פלטפורמת 

התחייב, לפעול מוסד אקדמי אשר יגיש הצעה מכוח קול קורא זה, רואים אותו כאילו הסכים, אישר ו
  בהתאם להוראות קול קורא זה על נספחיו.

 להלן מספר עקרונות לגבי השימוש האקדמי בקורסים:
I.  בחינם. –בישראל ומחוצה לה  –הקורס יהיה פתוח למשתמשים מכל העולם 
II.  הקורס יהיה זמין לתקופה מינימלית של _____ חודשים ותקופה מקסימלית של _______ חודשים

"), אך בכל מקרה, תהיה תקופת ההתקשרות כפופה להסכמים שנחתמו ההתקשרות תקופת(להלן: "
 .edX.incו/או ייחתמו בין ישראל דיגיטלית לבין 

III.  ללא עלות נוספת לשכר הלימוד ולתת עבורו קרדיט  עבור תלמידיוהמוסד יוכל להשתמש בקורס
תקיים במוסד עצמו אקדמי, ובלבד שהבחינה הסופית לצורך עמידה בדרישות הקורס והשלמתו ת

 . edXועל ידי המוסד בעצמו ולא באמצעות שימוש באתר 
IV. הענקת בגין או/ו בקורס השימוש בגין, בקורס כלשהם ממשתמשים תשלום יגבה לא האקדמי המוסד 

 שכר גביית להוציא וזאת( הקורס עם בקשר אחרים אישורים או מקורסים פטורים או זכות נקודות
 .דיגיטלית ישראל מטה של ובכתב מראש אישור ללא וזאת, )המוסד של מתלמידיו רגיל לימוד

V.  לקבל תעודה מאומתת (יהיו זכאים משתמשים מאשר כי ההמוסדverified certificate לאישור (
שיגבה על ידי ישראל , בעבור תשלום סמלי edXהשתתפות בקורס, וזאת בפורמט המקובל של 

 בקורס מהמשתתפים כלשהו תשלום לקבלת זכאי יהיה לאדיגיטלית ו/או מטעמה. המוסד האקדמי 
 יוסכם אם אלא, שיונפקו ככל, אלו אישורים הנפקת בגין edX או/ו דיגיטלית ישראל ממטה או/ו

  )5.3למעט עבור תלמידיו כאמור בס"ק וכל זאת ( .הצדדים ידי על ובכתב מפורשות אחרת
VI. השימוש שיעשו מוסדות להשכלה גבוהה בקורסים המופיעים על edX.org ובפרט בקורסים ,

 הישראליים שם, יעשה בהתאם לכללי מל"ג.
 

15. 
  הקורסים לבחירתתהליך והקריטריונים 

I. באישורת, "ות/ג"מל של הליווי ועדת ידי על תעשה קמפוסשיועלו לפלטפורמת  בחירת הקורסים 
 ועדת: "הלןל(  ת"ות/ג"מל נציגי גם ותכלול, במשרד לשוויון חברתי כך לצורך שתוקם היגוי ועדת

וועדות שיפוט: למדעי הטבע, ולמדעי הרוח -לצורך העניין, ועדת הליווי תיעזר בשתי תת .")ההיגוי
 והחברה.

II.  קורסים אקדמיים מקוונים להעלאה ל 20בשלב זה, ומכוח קול קורא זה, יבחרו לכל היותר-edX 
מתוכם  ,בחירהבשנה"ל האקדמית תשע"ח, אשר ימצאו כמתאימים ביותר בהתאם לקריטריונים ל

ידי -קורסים יוכלו לזכות בהשתתפות מימון ות"ת כאשר המוסד המציע הינו מוסד מתוקצב על 10עד 
מהמעלה הראשונה, להדגיש כי הכוונה היא לבחור קורסים  יש .ות"ת (בהתאם למפורט בנספח א')

 אשר ימשיכו לבסס ולחזק את מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.
III. רה יהיו:הקריטריונים לבחי 

המוסד ומיקומו בדירוגים של המרצה/ים (מעמד מחקרי וכיו"ב) ו/או מוניטין בינלאומי של  .ב
 בינלאומיים (באופן כללי ובתחום הקורס)

, האם נמצא ברשימת התחומים אטרקטיביות נושא הקורס לקהלים בינלאומיים (באופן כללי .ג
16Fהמבוקשים בפלטפורמה

 ישראל) יים שלוהאם עומד על יתרונות יחסיים תחרות 17
ומומחיותו רמת ההוראה של המרצה בקורס בקורס תוך שימת דגש על  /יםאיכות המרצה .ד

על סמך אינדיקציות שהמוסד יתבקש לשלוח באשר לאיכות (תהליכי הוראה למידה והערכה ב
, פרסי סקרי איכות הוראהההוראה של המרצה/ים לרבות סרטון הרצאה רלוונטית לקורס, 

 , וכיו"ב)הוראה
 )edX.org(באופן כללי והבידול מקורסים הקיימים כבר ב מת החדשנות של הקורס המוצער .ה
(ובכלל זה גם דרכי הערכה רלוונטיות של  הפדגוגי המוצעים לקורסוהעושר רמת העיצוב  .ו

 הלומדים בקורס)
תרומה מיוחדת אפשרית של הקורס ושל ניתוח אנליטיקות השימוש בו למחקר בנושא פדגוגיה  .ז

 מוד אפקטיביתוחווית לי
 

                                                
 ג' נמצאת בנספח 2015 לנובמבר רשימת התחומים האלו נכון 17
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 דגשים לגבי תהליך השיפוט:
תוך שימת לב לגיוון מגזרי ומגדרי של המרצים ותוך שיקולים של בין היתר תהליך הבחירה יעשה  -

 גיוון תחומי. 
 Web Content Accessibility ע"פ תקן:  על הקורסים להיות מותאמים ונגישים  לבעלי מוגבלויות -

Guidelines (WCAG) 2.0ב ,-level AA17F

18. 
וידאו שמהווה בהרצאה לוידאו או קישור  יש לצרף להצעהעל מנת שניתן יהיה להתרשם מהמרצה,  -

 '). ד נספחשל המרצה המוביל בקורס על נושא הקורס המוצע (כמפורט ב מצולמת הדגמה
 דעתה שיקול לפי, מהם חלק או המציעים את לראיון לזמן ,חייבת אינה אך ,רשאית הליווי ועדת -

  הבלעדי
  

                                                
18 How to Meet WCAG 2.0  :http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/  . 

 WCAG 2.0 https://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformanceקישור למסמך 
 

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/
https://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformance
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16. 
  נאים והתחייבויות של מוסד שהצעתו נבחרה

כאמור  היגויה ועדתידי -בחירתו אושרה עלשהליווי ו ועדת מוסד שקורס שלו נבחר על ידי .יג
, החל ממועד קבלת הודעה בכתב על זכייתו כאמור, בכל יהיה מחויב ,במשרד לשוויון חברתי

 עליראו בקול קורא זה ור, קבלת האישור בכתב כאמ מועדומהוראות קול קורא זה על נספחיו, 
 לכל דבר ועניין. הסכםנספחיו 

שוטף את הקורס לתקופה של לפחות שלוש שנים מיום ולתחזק באופן המוסד יתחייב לתפעל  .יד
לרבות העמדת איש סגל שיהיה אחראי על ניהול התקשורת מול הלומדים  ,edX.org-העלאתו ל

-ימות ושיעורי הבית, עדכון שוטף של ה(מענה לשאלות בפורום, בדיקת מטלות, ניהול לוח המש
info-page שליחת מיילים וכד׳), וכן ביצוע תיקונים ושינויים בכל מחזור לימוד, בהתאם ,

 .לשינוי תכנית הלימודים ולמשוב שעולה מקהל הלומדים ומהאנליטיקות
לפחות למחזור הראשון של הרצתו  instructor-ledהקורס שייבחר יועבר במתכונת  .טו

 מה.בפלטפור
18Fפדגוג-המוסד יתחייב להעסיק עובד ייעודי לטובת תפקיד של טכנו .טז

עבור הפרויקט באופן כולל.  19
פדגוג הינו בעל תפקיד שיכיר את מגוון האפשרויות הקיימות בפלטפורמה, ייעץ ויסייע -טכנו

לצוות הקורס בהתאמת הכלים הטכנולוגים של המערכות לצרכים הפדגוגיים בקורס. נוסף על 
פדגוג ייתן מענה לצרכי תחזוקת תוצרי הקורס בפלטפורמת הלימוד. מומלץ שיחזיק -נוכך, הטכ

) ויהיה בעל LMS )Learning Management Systems -ברקע עם בעבודה עם קונפיגורציה ו
כמו כן, על מנת לצבור את הידע הנדרש על הפלטפורמה, הוא יידרש  אוריינטציה טכנולוגית.

פדגוג יועסק לתקופה של שלוש שנים -הטכנות של קמפוס לנושא. לעבור את ההכשרה הייעודי
השוטף של המוסד. יובהר כי  וושכרו ימומן מתקציב edX.orgללפחות מיום העלאת הקורס 

התקן הייעודי הוא מוסדי עבור כלל הפרויקט ולא פרטני עבור קורס זוכה מסוים, מטרתו הינה 
יים והתפעוליים עבור הקורס הזוכה כמו גם פדגוג-לספק תמיכה הולמת בכל הנושאים הטכנו

 קורסים נוספים של המוסד (ככל שיפותחו בעתיד).  
והטכנולוגיות המפורטות להלן,  הפדגוגיות האקדמיותהמוסד יתחייב לפעול על פי אבני הדרך  .יז

מדדי האיכות המקצועיים שייקבעו על ידי הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת ועל  הנחיותעל פי 
 :הדרך אבני רשימת להלןקמפוס בישראל דיגיטלית.  צוותמידה הדיגיטלית מטעם מומחה הל

i. מסמך אישור  התנעה וייעוץ בהשתתפות המרצה המוביל וסגל הקורס; פגישת"
פדגוגיים ההפקתיים של הקורס ע"י צוות קמפוס -הפיצוח" העוסק בהיבטים הטכנו

 וועדת הליווי עם יםוגיפדגים ותכניים, האקדמיאישור ההיבטים הייעוץ ו פגישת; 
 . edX.org  לאתר About Page העלאתושל מל"ג/ות"ת ; 

ii. 19ואישורה הגשתה להערכה, יצירת יחידת לימוד מלאהF

20. 
iii. הקורס כולו לאתר  העלאתedX.org  . 

ובכל מקרה עליית  ,העבודה תהליך במהלך לזוכים יוגדרוהדרך הנ"ל  לאבניהזמנים  לוחות
edx.orgהקורס כולו לאתר  , בכפוף להתקשרות בין ישראל 2018יה לכל המאוחר ביוני תה 
-דיגיטלית ל edX. 

מדדי האיכות המקצועיים שיוגדרו על ידי צוות קמפוס מטעם ישראל המוסד יתחייב לעמוד ב .יח
 . דיגיטלית

, באמצעים שונים לרבות דרך  edXהמוסד יתחייב לפרסום פעיל של הקורסים שהוא מציע דרך  .יט
דעות לסגל המוסד, ולגורמים המקושרים או התומכים במוסד, וע"י מדיה חברתית, דרך הו

 לינקים מאתר הבית של המוסד.
 מטה דעת לשיקול בהתאםיקבע , edX באתראופן הופעת סמלילו ושמו של המוסד האקדמי  .כ

 שימוש רישיון ויראו בהגשת הצעה מטעם המוסד, מתן edX להסכמת ובכפוף דיגיטלית ישראל
 .קול קורא זה ביצוע לצורך האקדמי המוסד של סמלילו או/ו בשמו, מורהת וללא מוגבל בלתי

 Learner)  ,בקורסים המשתמשים לתקשורת ,edX להנחיות בהתאם יפעל האקדמי המוסד .כא
Communication Guidelines)  המצ"ב לקול הקורא כנספח ___. בנוסח 

                                                
חדש או עובד זה יכול להיות מועסק הכוונה היא כי יוגדר אדם במוסד שבאחריותו לבצע את התפקיד המתואר בסעיף ד. אדם  19

  ועומד בדרישות התפקיד. במוסדשכבר מועסק 
 הנלמדת הראשונה ביחידה דווקאהליווי. לא מדובר  ועדת ושל דיגיטלית ישראל מטה, edX.orgהלימוד תוגש להערכה של  יחידת 20

 ההפקה. ההתקדמות ורמת הביצוע של לגבי אינדיקציה לזוכים. מטרת ההערכה היא לתת בקורס
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 בהם להשתמש יהיה תןוני זמינים ייעשו הקורס תכני שכל לוודא האקדמי המוסד באחריות .כב
 שלישי צד של רוחני קניין על אחרות זכויות או כלשהן יוצרים זכויות להפר מבלי, edX באתר

 להסיר, רשאית תהיה עצמה edX -ו, edX -ל להורות רשאי יהיה דיגיטלית ישראל מטה. כלשהו
 ,כאמור תביעה להתממשות סבירה ציפיה או ממשית תביעה קיימת אליהם שבנוגע תכנים

 edX -מ או/ו דיגיטלית ישראל ממטה כזו תביעה בגין אחריות כל להסיר ידאג האקדמי והמוסד
 או יוצרים זכויות הפרת עקב מהם למי שייגרם נזק כל על, מהם מי את וישפהו/או מהמל"ג 

 .שלישיים צדדים של אחר רוחני בקניין זכויות
 edX באתר מקורסים תכנים להרשות בתכניתו החברים המוסדות את מעודד edX -הואיל ו .כג

-Creative Commons (CC BY-NC של זהה שיתוף-מסחרי לא שימוש-ייחוס לרישיון בכפוף
SA (פתוח ברישיון להשתמש האקדמי המוסד יבקש אםהרי ש, אחר רלוונטי פתוח רישיון כל או 

 מוכללים הם כאילו אוטומטי באופן ייחשבו) i( כזה רישיון תנאי, שלו הקורס של התכנים עבור
 הקורס של לתכנים יתייחסו) ii), (להלן מוגדר( היוצרים זכויות ברישיון ההפנייה דרך על

 באתר או/ו edX באתר הקורס בתכני ייכללו) iii(-ו זה פתוח רישיון מתוקף המורשים הרלוונטי
edge. 

 באתר או -ל אחר אינטרס או קנין, זכות וכל, edX אתר על הבעלותלמען הסר ספק, מובהר כי  .כד
edX ,בבעלות הם edX במסגרת בינים שהוסכמו לתנאים בהתאם, דיגיטלית ישראל ומטה 

 מין מכל edX באתר זכות כל תהיה ולא אין האקדמי למוסד וכי, והחברות ההשתתפות הסכם
 .שהוא וסוג

 שהצעתו נבחרהדיווח של מוסד  .17
 

מו לקורס; מספר אלו מדי שנה ידווח המוסד לגבי כל קורס על: מספר הסטודנטים שנרש  .א
verified certificate; מספר אלו שקבלו certificateשסיימו את הקורס; מספר אלו שקבלו   – 
 כל אלו לפי פילוח מדינת הסטודנט במידה שמתאפשר.

. ב   המוסד ידווח בכל שנה על מספר המרצים ועוזרי ההוראה המשתתפים בקורס.  
 

מל"ג/ות"ת תהיה רשאית לקבל מ   edX ך "ישראל דיגיטלית") נתוני אנליטיקות לגבי היקפי ומאפייני (דר 
 השימוש בקורסים .

 הגשת הבקשות ולוח הזמנים .18
I. 2017 במרץ 31: מועד ההגשה 
II.  הבקשה תוגש באנגלית. יש לשלוח את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובתchex@che.org.il . 
III. עד שתי הצעות כאשר קורסים  לארבעה יוכל להגיש הצעות עדהשכלה גבוהה מוכר ל כל מוסד

 בתחום מדעי הטבע. לקורסים יהיו עד שתי הצעותו בתחום מדעי הרוח והחברהלקורסים יהיו 
IV. וסמנכ"ל כספים של המוסד. רקטור יחתמו ההצעה, על כל נספחיה, על 
V. לול את הנתונים הבאים לגבי יתבקשו המגישים לכ הצעה לקורס תוגש כמסמך מסודר אשר בו

 כל קורס מוצע:
1. A Cover Letter written by the principal lecturer, explaining his/her main motivation and interest in 

developing such a course (up to 1 page). Please make sure to include the contact information of the 

principal lecturer and the course's staff.  

2. Basic information: 

a. Course subject (pick one from the edX list of subjects20F

21) 

b. Course title + about this course 

c. Course level (introductory / Intermediate / Advanced ) 

d. Syllabus and Synopsis 

e. Instructor(s) and CV(s)- limited to 350 words/ two paragraphs (please mention if they 

have instructed MOOCs before) 

                                                
21 Architecture, Art & Culture, Biology & Life Sciences, Business & Management, Chemistry, Communication, 
Computer Science, Data Analysis & Statistics, Design, Economics & Finance, Education & Teacher Training, 
Electronics, Energy & Earth Sciences, Engineering, Environmental Studies, Ethics, Food & Nutrition, Health & 
Safety, History, Humanities, Language, Law, Literature, Math, Medicine, Music, Philanthropy, Philosophy & Ethics, 
Physics, Science, Social Sciences. 

mailto:chex@che.org.il
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f. Length, efforts (hours/week) and starting date 

3. Please indicate the following: 

a. Some indications on your HEI's international standing in general, and in the proposed 

course field in particular 

b. Rationale for the course's attractiveness for international students (in general and 

whether it leverages Israel's relative strengths) 

c. Indications for the instructor's academic stature and teaching skills 

i. Required: "Filmed Presentation" (as delineated in appendix D) 

d. If relevant, please expand on aspects of inclusion and diversity 

4. Please describe the digital aspects of the course  

a. Overall digital learning strategy  

b. Variety of digital learning tools  
c. Students assessment and evaluation plan and tools (and how they are to be incorporated 

within the syllabus)  

d. Video production plan (studio/outdoor footage, visuals, infographics, animations, 

Q&A, interviews)    

e. Forum discussions  
f. Gamification  

g. Marketing strategy  
5. Please delineate the nature of the proposed course with respect to the edX MOOC development 

Checklist (MDC) appearing in appendix B- for each item, indicate where the target stands between 

the minimal requirements and the best practice level.  

6. Proposed partners, if relevant, in designing the technical-pedagogic aspects of the course and in 

producing the course 

7. Financial estimate of  

a. Initial course production / set-up costs displayed in the attached format. This format 
shows some examples of components that can be accounted as production / set-up 
costs.  The financial estimate for the course should include the components relevant for 

its production and their cost (meaning it can include all, some or more than the 

components shown in the format). 

b. Ongoing expenses while the course is running (including the salary of the contact 
person for online courses in the institution). The ongoing expenses and the institution's 
financial resources for this purpose should be detailed in the format as well, separately 
from the course production costs. 

c. If the course will be produces in more than one language the expenses detailed will be 
displayed separately for each production in the format. 

d. The financial estimation will be signed by the institution's budgeting department. 
8. Please delineate suggested schedule for course development. 
9. Optional: additional information describing if and how the course meets the required evaluation 

criteria (up to two pages)    
 

 "ת תקציב מוגבל לסיוע במימון הפקה/הסבה של קורסים ממוסדות מתוקצבילות, א' בנספח  כאמור .19
 מבקש המציעהאם  –מימון ות"ת מעשיריה הפותחת ל נבחר לא כםממוסד המוצעשהקורס  במקרה. ות"ת

 )?עצמיים ממקורות הפקה כלומרגם ללא תמיכת ות"ת ( edX.orgחינמית ל  העלאה על שיתמודד
 כללי .20

 את והבין בעיון שקרא כמי ייחשב, זה קורא קול במסגרת לקורס הצעתו יגיש אשר אקדמי מוסד .ז
 לרבות, תנאיהם את שאישר וכמי ממנו נפרד בלתי חלק םהמהווי ונספחיו זה קורא קול הוראות

 .בהם הכלולים התחייבות או הצהרה כל
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ומל"ג/ ות"ת רשאיות, בהודעה שתפורסם או במכתב, במשרד לשוויון חברתי ישראל דיגיטלית  .ח
להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים 

 הנוגעים להליך זה.
שלא לדון בבקשה, אשר לא צורפו  ם, לפי העניין, רשאיהמשרד לשוויון חברתיהליווי ו/או ועדת  .ט

, לדרוש םלה כל המסמכים והנתונים הנדרשים בהתאם לקול הקורא, או לפי שיקול דעת
  השלמתם.

במשרד לשוויון חברתי  דיגיטלית ישראל מטה/או ו"ג/ות"ת מלאין בקול הקורא כדי לחייב את  .י
לבטל את ההליך או חלקים ממנו, מכל סיבה הן רשאיות בקשה כלשהי בעקבות הליך זה, ו לבחור

 הבלעדי ובהסכמה הדדית. ןשהיא, בהתאם לשיקול דעת
אין במתן הודעה על הזוכים, בהליך מכוח קול קורא זה, כדי לסיים את ההליכים או כדי ליצור  .יא

כתב על כך שהצעתו התקבלה אלא לאחר קבלת הודעה רשמית ביחסים חוזיים עם הזוכה, 
והזכייה נכנסה לתוקפה ובכפוף  למילוי אחר כל ההתחייבויות החלות עליו בהתאם לקול קורא 

 .זה
לעשות את כל הבדיקות הנדרשות  ם, לפי העניין, רשאיהמשרד לשוויון חברתיועדת הליווי ו/או  .יב

הבהרות ו/או לפנות למגישי ההצעות בדרישה להמציא , לרבות םלצורך קבלת החלטותיה
 . הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתם

 אתר לנגישות בנוגע ב"ארה עם edX קול קורא זה והזכויות מכוחו כפופים להסכם שנחתם בין .יג
edX של דרישות של רחב למגוון לענות מנת עלוזאת , מוגבלויות בעלי לאנשים, אחרים ויישומים 

 שימוש ייעשה שלא ככל. edX  ידי על שיסופקו עריכה בכליתלוי  כן ועל, מוגבלויות בעלי לומדים
 עריכה בכלי השימוש כי מובהר, ספק הסר למען. נגיש יהיה לא והקורס ייתכן, אלו עריכה בכלי

 .נגיש יהיה אכן שהקורס מבטיח אינו edX של
 מטה כלפי או/ו edX כלפי יריבות או/ו זכות כל קול קורא זה, אין בו כדי להקים למוסד האקדמי .יד

 ישראל מטהשנחתם ביניהם. כמו כן,  והחברות ההשתתפות הסכם מכוח דיגיטלית לישרא
, מיוחד, עקיף או ישיר נזק כל עבור האקדמי המוסד כלפי ויחוב לא ו/או מל"ג/ות"ת דיגיטלית

 עם קול קורא זה ו/או מימושו. בקשר שנגרם תוצאתי או מקרי
 

תוכן עניינים -נספחים  
.................................ממוסדות בתקצוב ות"תם ימיכה בקורסמימון ותאפשרויות  -'אנספח  21עמ'    

של דרישות המינימום  –' בנספח  edX.org מבחינת   Course Development.........................  '25עמ  
רשימת התחומים המבוקשים בפלטפורמת  –' גנספח  edX.org )........2015(מעודכן לנובמבר   28עמ'    

...................................................................הגדרת הדגמה מצולמת שיש להגיש –' דנספח   
הסכם החברות שנחתם בין  –נספח ה'  edX.Inc .לבין ישראל דיגיטלית.................................   

 
 

32עמ'   
 

33עמ'   
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בקורסים ממוסדות בתקצוב ות"ת אפשרויות מימון ותמיכה –' אנספח   
 

 לכבוד
 ראשי המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת
 
  העולמיedX.org-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר MOOCהנדון: קול קורא להעלאת 
 שלום רב,
 מצ"ב קול קורא שלישי מתוך סדרת קולות קוראים בנושא קורסים אקדמיים מקוונים, העוסק כאמור

לפלטפורמת והעלאתם ת קורסים אקדמיים בהפק edX.org יבחרו בשלב זה, ומכוח קול קורא זה, . העולמית 
-קורסים אקדמיים מקוונים להעלאה ל 20לכל היותר  edX בשנה"ל האקדמית תשע"ח, אשר ימצאו  

"ת ות מימון בהשתתפות לזכות יוכלו קורסים 10 עד מתוכםכמתאימים ביותר בהתאם לקריטריונים לבחירה, 
."תותידי -על מתוקצב מוסד הינו המציע המוסד כאשר  

 
, מוסד 21.12.16 לאור החשיבות שמל"ג/ות"ת רואות במיזם, ובהמשך להחלטות שקבלה ות"ת בישיבתה מיום

בהתאם למסגרת , יוכל להגיש בקשה לתמיכה בהפקת הקורסידי ות"ת, -מתוקצב עללהשכלה גבוהה ה
 תקציבית המפורטת להלן: 

לכיסוי  ₪אלף  400עד לסכום של יתוקצב  ,מתוקצב ע"י ות"תלהשכלה גבוהה הסד ובמה זוכקורס  .ג
לרכיבים שניתן להחשיב כחלק מעלות הפקה ניתן לראות בפורמט ההגשה  דוגמאות( עלויות ההפקה

 .לאומדן תקציב המצורף לקול הקורא)
לטובת  תוספת תמיכהי ל, יהיה זכא)או ערבית\ו נוספת (עברית הבשפ בנוסף אשר יופק ,זוכהקורס  .ד

  .₪אלף  200עד הפקה מקבילה בגובה של  כיסוי עלויות
לטובת הפקת ₪  אלף  400(  ₪אלף  800ות"ת עבור הפקת קורס עשויה להגיע עד  תמיכתבהתאם לאמור, 

  שפות).השתי כל אחת מהפקה מקבילה בעבור ₪ אלף  200הקורס ועוד 
קורסים. 10-ות"ת תינתן לכל היותר לתמיכת  יודגש כי כפי שמפורט בקול הקורא,  

 
 השתתפות ות"ת בהפקת קורס מותנית בעמידת המוסד בתנאים הבאים:

 ישראל דיגיטלית.  מוליחתום שהסכם בקול הקורא ונדרש לעמוד בכל ההתחייבויות בהמוסד  .ד
ת א לכלול אשר יישלח למוסד עם מכתב הזכייה. על דו"ח הביצוע פורמטהגשת דוח ביצוע כספי לפי  .ה

תוך מתן דגש על סעיפים מרכזיים בהפקת הקורס כגון הוצאות הפקה (צילום,  ההוצאות בפועל
דו"ח הביצוע יהיה חתום על  תאורה, סאונד, עריכה, וכו'), פיתוח פדגוגי, זכויות יוצרים, גרפיקה וכו'.

 תקציבים במוסד.כספים/ידי אגף ה
 עבור הפרויקט באופן כוללפדגוג -ד של טכנותפקילטובת של עובד ייעודי  משרהלהקצות  נדרשהמוסד  .ו

למען הסר ספק יודגש כי מדובר בעובד אחד לכלל הפרויקט ולא . .ד)7(כמפורט בקול הקורא בסעיף 
 פרטנית לכל קורס.

ישראל מל"ג/ות"ת וידי -על וכפי שפורטאו באבני הדרך \ו לעיל בתנאיםקורס שלא יעמוד יודגש כי 
ר עבור העלאת הקורס לאתר ו/או לא יקבל אישו דיגיטלית edX.org לא יזכה בתקציב המקורי שהוקצה עבור  

 המוסד. 
 
 הבהרות נוספות למתן תמיכת ות"ת בהפקה והעלאת קורס מקוון: 

פעמיות בעבור רכישת -ידי ות"ת הן רק הוצאות חד-ההוצאות שיוכרו עלכי  יודגשהסר ספק,  למען .5
עבודה שוטפות של ולא עבור שעות  בלבד הקורס הסבתו ההכנה, פיתוחלתקופת הקשור בכל השירותים 

או שעות מענה לפניות שוטפות של  הצוות האקדמי של הקורס (מרצה, מתרגל, עוזר הוראה וכיו"ב)
 סטודנטים במהלך ריצת הקורס.

מוסד לפי הכללים מתקציב ה יכולות להיות ממומנותהוצאות שוטפות בגין תשלום לצוות הקורס עם זאת  .6
 נטלית.לקורס מקביל בהנחיה פרו והנהוגים ב

. עם זאת לשם edX.orgלאתר  להעלאת הקורס המוגמר והמאושרשצוין, תמיכת ות"ת הינה בכפוף  כפי .7
מקדמה בהתאם לעמידת המוסד באבני הדרך לפיתוח או  מוסדות אשר מעוניינים בכך יוכלו לקבל ,נוחיות

 . בקול הקוראהסבת הקורס, כפי שפורסמו 
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התנעה וייעוץ בהשתתפות המרצה המוביל וסגל  פגישתלאחר תינתן  30% בשיעור שלה ראשונ פעימה •
 צוות י"ע הקורס של פדגוגיים וההפקתיים-"מסמך הפיצוח" העוסק בהיבטים הטכנואישור  הקורס;
 של הליווי וועדת עם ופדגוגיים התכניים, האקדמיים ההיבטים ואישור ייעוץ גישתפ;  קמפוס

 . edX.org לאתר About Page תוהעלא;  ת"ות/ג"מל
כי במידה והיה שינוי כלשהו בעלויות ההפקה, ביחס להצעה הראשונית כפי שהוגשה לות"ת  ,יודגש

"ת בותלצוות המקצועי את כל העלויות המעודכנות שנית בלהגיש  בשלב הצעת הקורס, המוסד נדרש
  .ההוצאות בפרויקט על כל רכיביובו יפורטו 

 21F22 .ואישורה להערכה הגשתה מלאה לימוד יחידת יצירתתינתן לאחר  40% של בשיעורפעימה נוספת  •
והגשת דו"ח ביצוע כספי סופי  edX.orgלהעלאת הקורס כולו לאתר  פעימה אחרונה תינתן בכפוף •

  לצוות המקצועי בות"ת.
 

 .יובהר כי הפקה בשפה נוספת משמעותה צילום כל ההרצאות ופיתוח כל חומרי הלימוד בשפה הנוספת .8
 

לא יהיה כפל מימון להפקה בין שני הקולות הקוראים של קורס זוכה: קול קורא שני לפלטפורמה יודגש כי 
. כלומר, קורס יוכל לזכות רק באחד edX.orgהלאומית קמפוס וקול קורא שלישי לפלטפורמה הבינלאומית 
 מן הקולות הקוראים ולקבל מימון רק תחת הקול הקורא שבו זכה.   
 

.מצדכם פעולה תוףלשי נשמח  
,החתוםעל   

 בברכה, 
 
 יותם בן שטרית

בתחום מקרו ותשתיות, ות"ת מ"מ ממונה  
yotamb@che.org.il 

 העתקים:
 גב' שירה נבון, סמנכ"ל תקצוב, מל"ג/ות"ת
 ד"ר ליאת מעוז, סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות, מל"ג/ות"ת

ציבי אשר יש למלא ולהשלים (מצ"ב גם בפורמט אקסל)טמפלייט תק  
  

MDC –נספח ב'  של   edX.org 
EdX is committed to delivering the best courses from the top faculty and instructors at 
the most highly regarded universities, colleges and other institutions throughout the 
world. In order to ensure that we maintain the highest degree of course quality, edX has 
developed the following MOOC Development Checklist (“MDC”) . 
 
Course teams should use the MDC as a development tool for MOOC courses. EdX will 
use the MDC as the criteria for determining if a course is ready to be offered on the 
edx.org site. 

Requirement 
Course Introduction 
Welcome message posted on the Home page 
Learners new to edX are requested to view edX Demo101 
Welcome message prompts the learner on how to get started with the course (e.g. "To get 
started, click on the "Course" tab at the top of the page.") 
Explanation posted of how to get help with learner issues (e.g. "To get help with the course, 
click the Discussion tab and post a question. To get help with a technical problem, click Help to 
send a message to edX Student Support.") 
Course Syllabus 

                                                
, בקורס הנלמדת הראשונה ביחידה דווקא מדובר לא. הליווי ועדת ושל דיגיטלית ראליש מטה של להערכה תוגש הלימוד יחידת 22

 .ההפקה של הביצוע ורמת ההתקדמות על אינדיקציה לתת היא ההערכה מטרת
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Course syllabus is included as a separate static page or a PDF in the "Course Handouts" 
section 
Prerequisites for the course are clearly stated 
Time commitment for the course is clearly stated 
All course deadlines and due dates, including time zone differences, are clear 
Grading policy including the grade needed to receive a certificate is clearly stated 
Learning objectives, goals, and outcome(s) are clearly stated 
Academic Policy for the course is clearly stated 
Guidelines provided for discussion forum etiquette 
Expectations for frequency of learner forum participation in the course is clear 
Roles and expected level of involvement for Instructors/TAs is clear to students 
Schedule for releasing course content, and the expected frequency of course updates is clear 
Any unexpected changes to released content will be communicated clearly to students  
Course Structure and Design 
Course design intersperses instructional content such as videos and text with exercises 
Course has set a grading policy  
Course design is clear and consistent from week to week 
Assessments 
Course includes gradable assignments, e.g., exercises/homework/quizzes and assigns a grade 
Questions and prompts in assignment problems are articulated clearly 
Deadline for assignments are clear 
Course Videos 
Course includes original videos that are hosted in the edX video player 
Consistent and adequate video quality and audio levels 
Timed captions provided for all videos and audio content 
Other Instructional Material 
Any images used in the course are of consistent and adequate quality 
All content from third-party sources is integrated into the course material rather than linked to 
another site, if applicable  
All content is freely available to learners (e.g. open source, in the public domain, or cleared or 
paid for by your organization), if applicable 
Paid content is not required to achieve learning goals and is clearly marked as paid content, if 
applicable 
Off-platform content is optional and it is clearly noted that the link will take learners to a site 
outside of the course and the edX platform, if applicable 
Learner Engagement 
A welcome email message will be sent to learners on the course start date 
Email messages will be sent to learners to communicate the release of new content, provide 
updates on course events, and so on at regular intervals throughout the course (once a week is 
recommended) 
A closing email message to learners with final course details will be sent near the end date of 
the course 
Learners are encouraged to use the discussion forum to introduce themselves 
Certificate Preparation (courses ending after November 1, 2015) 
All certificate information is correct and has been uploaded in Studio  
Certificate templates have been reviewed by the course team and are approved to activate 
Reruns, Reusability, and Licensing 
All IP issues are cleared for the course and clearly documented 
Accessibility 
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All team members have reviewed the edX Website Accessibility Policy [1] 

All team members have reviewed the Accessibility Best Practices Guidance for Content 
Providers [2] 

Footnotes: 
[1] https://www.edx.org/accessibility 
[2] https://edx.readthedocs.org/projects/edx-partner-course-
staff/en/latest/accessibility/index.html 

 
  

https://www.edx.org/accessibility
http://edx.readthedocs.org/projects/edx-partner-course-staff/en/latest/accessibility/index.html
http://edx.readthedocs.org/projects/edx-partner-course-staff/en/latest/accessibility/index.html
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רשימת התחומים המבוקשים בפלטפורמת  –' גנספח  edX.org 
2015מעודכן לנובמבר 
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הגדרת הדגמה מצולמת שיש להגיש -נספח ד'  
 demo videoהנחיות ליצירת 

 מרצים כמה הכולל לקורס הצעה של במקרה. הקורס את להעביר שמתעתד המרצה יהיה demo-ה מגיש .9
  .ביותר הארוך המסך זמן משך את לקבל שצפוי המרצה demo-ה את יגיש -

 הקורס את המתאר טקסט לחילופין או המוצע הקורס מתוך קצר אחד objective learning לבחור יש .10
  .בכלליות

  ).מילה 420-כ של כתוב לטקסט ערך שווה( דקות 3-4-כ להיות צריך הקטע אורך .11

  .ומעניינת נגישה, דיבורית לשפה הטקסט את מראש לשכתב מומלץ .12
. טלפרומפטר של ופשוטות חינמיות פליקציותא ישנן( המרצה מול המשוכתב הטקסט את להציב מומלץ .13

  ).המרצה עיני מול כרטיסיות יעביר נוסף שאדם אפשרי לחילופין

 את לצלם ניתן כן על. המרצה של ההגשה יכולות רק אלא כלל נבדקת לא ההפקה איכות כי יודגש .14
 אלמנטים הוספת או וידאו עריכת שום נדרשת לא כן וכמו, בסמארטפון כולל, צילום אמצעי בכל הסרטון

 עיניים בריחת ללא למצלמה מבט להישיר: הגשה יכולות להפגין חשוב בהחלט, זאת עם. ויזואליים
 בחומר ועניין אנרגיה הרבה ועם מתנשא לא טון על לשמור, בפניה להרצות ולא למצלמה לדבר, לצדדים
  .הלימוד

  .מפותח להיות עתיד הקורס שבה בשפה יוגש demo-ה .15
 .אותו להגיש באפשרותו הנ״ל הדרישות לכל שעונה מוכן סרטון כבר יש שלמרצה במקרה .16
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הסכם החברות שנחתם בין  -נספח ה'  edX.Inc לבין ישראל דיגיטלית   
CONTRIBUTING MEMBER PARTICIPATION AGREEMENT 
 Cover Sheet 
Parties: State of Israel, The National Digital Bureau, Ministry for Social Equality, with a 

principal place of business of 3 Kaplan St., Jerusalem, Israel (“The National Digital 
Bureau” or “NDB”) 
edX Inc., a Massachusetts nonprofit corporation, with a principal place of business 
of 141 Portland Street, 9th Floor, Cambridge, MA 02139 (“edX”) 

Effective Date: December 31, 2015 

Membership Fee: US $500,000, payable as set forth in Section 1(b) of the attached terms and 
conditions. 

Annual Maintenance 
Fees: 

US $45,000, payable starting in year 2 of the Term for each remaining year of the 
Term as set forth in Section 1(b) of the attached terms and conditions. 

Initial Term:   2 years  

Option Term After the Initial Term, The National Digital Bureau will have the sole option to 
renew the agreement for consecutive one-year terms (each a “Renewal Term”). 
NDB shall provide a signed writing to edX at least ninety days before the 
expiration of the Initial Term if it is wishes to enter into a Renewal Term. Should 
NDB elect not to renew the agreement, it shall have the option to re-instate its edX 
membership on the same terms and conditions contained herein if it provides notice 
to edX within two (2) years of such non-renewal provided that NDB pays its 
$45,000 annual fee to edX. The Initial Term and any Renewal Term(s) are 
collectively referred to as the “Term.” 

Term: The Initial Term and the Renewal Term(s) are collectively referred to as the 
“Term.” 

Hosting: NDBx Courses on the edX Site: up to 20 per year with no additional fee, subject to 
maintaining the Course Ratio set forth below  
 
Private use of NDBx Courses by Course Creators on Edge Site (as defined in 
Section 1(c)(ii)): up to 50 per year with no additional fee 

Course Minimum: Each year of the Term, NDB must offer 4 distinct NDBx Courses as MOOCs on 
the edX Site, with each such NDBx Course created and administered by one of 
Israel’s top six ranked colleges or universities (the “Course Minimum”).  
 
For purposes of clarity, a repeat MOOC shall not be considered a distinct MOOC 
for purposes of satisfying the Course Minimum.   

Course Ratio: The ratio of distinct Professional Ed Courses to distinct MOOCs hosted by edX 
during the Term shall not exceed 1.5:1 (the “Course Ratio”) without express 
written consent from edX – i.e., edX will host 1.5 Professional Ed Courses for 
every 1 MOOC offered by NDB. 
 
For purposes of determining compliance with the Course Ratio, a repeat MOOC 
shall not be considered a distinct MOOC and a repeat Professional Ed Course shall 
not be considered a distinct Professional Ed Course. 
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Revenue Share: 50% of Revenue to edX and 50% of Revenue to NDB 

edX Studio:  Free access for up to 20 NDB designees at any given time to the edX-hosted 
version its course authoring software and content management system (“Studio”). 

Training: Training for 7 NDB designees as outlined in the attached terms and conditions. 

Learner Support: Processing of unlimited support tickets in English with respect to NDBx Courses 
offered as MOOCs or Professional Ed Courses on the edX Site.  

Course Team Support: 4 hours of support from an edX partner manager for each NDBx Course offered as 
a MOOC or a Professional Ed Course on the edX Site. 

Learner Data: EdX will provide NDB with full access to the Learner Data that edX collects with 
respect to students enrolled in NDBx Courses. 

Marketing:  Marketing support as set forth on Schedule A to the attached terms and conditions.  

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereby have executed this Agreement as of the Effective Date. 
 
EDX INC.       STATE OF ISRAEL, THE 
NATIONAL DIGITAL  

BUREAU, MINISTRY FOR 
SOCIAL EQUALITY 
 

By:_____________________________  
 By:_____________________________ 
Name:        Name: 
Title:        Title: 
 
 
CONTRIBUTING MEMBER PARTICIPATION AGREEMENT 
Terms and Conditions 
These terms and conditions and the cover sheet to which they are attached (the “Cover Sheet” and, 
collectively, the “Agreement”) constitute the agreement between State of Israel, The National Digital 
Bureau, Ministry for Social Equality (“The National Digital Bureau” or “NDB”) and edX Inc. 
(“edX”), effective as of the date set forth on the Cover Sheet (“Effective Date”), whereby The 
National Digital Bureau is participating in the edX Membership Program (defined below). EdX and 
The National Digital Bureau may hereinafter be identified as, each, individually, a “Party” and, 
collectively, the “Parties.”  This Agreement should be read together with each schedule (“Schedule”) 
hereto, all subject to the terms of this Agreement, which are expressly incorporated herein. 
Background 

A. EdX is a non-profit company that provides hosting, training and certain other 
services in connection with online and blended learning, which services are 
designed to facilitate optimum learner outcomes.  

B. Under the “edX Membership Program,” edX offers colleges, universities, for-profit 
companies and other institutions an opportunity to participate in its online and 
blended learning efforts by developing massive open online courses and 
professional education courses to be hosted by edX on its Open edX software 
platform (the “Platform”) and made available via the www.edx.org website and the 
companion mobile applications (“edX Site”).  

C. The National Digital Bureau is interested in establishing a “white label” national Israel 
platform based on the Platform in Hebrew, Arabic and English that would initially by 
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hosted by edX, with hosting eventually migrated to an Israeli organization, in 
accordance with NDB's instructions (the “Digital Israel Site”).  

D. The National Digital Bureau desires to develop and contribute courses created, 
produced and administered by Israeli institutions of higher education with which NDB 
partners (the “Course Creators”) to the edX course offerings on the edX Site (“NDBx 
Courses”) and engage edX to provide hosting, training and certain other services, 
including with respect to the Digital Israel Site, upon the terms and conditions set 
forth in a separate agreement to be signed by the Parties on or after the date of this 
Agreement, and edX is willing to perform such services.  

The Parties hereby agree as follows:   
1. Membership Benefits.   

a. General.  NDB has elected to participate in the edX Membership Program as a 
“Contributing Member,” upon the terms and conditions set forth below.   

b. Membership Fee and Annual Maintenance Fee. NDB shall pay edX a nonrefundable 
membership fee equal to US $500,000 (the “Membership Fee”), which is payable 
within thirty days after the Effective Date.  NDB shall pay edX a nonrefundable 
annual maintenance fee equal to US $45,000 (each, an “Annual Fee”), which is 
payable within thirty days after each anniversary of the Effective Date. There is no 
Annual Fee for the first year of the Term. 

c. Benefits. NDB will be entitled to the following benefits as a Contributing Member:  
• Hosting of NDBx Courses.  Each year of the Term, edX will host up to twenty 

NDBx Courses to be offered on the edX Site, subject to compliance with the 
Course Ratio. For purposes of this Agreement, (1) a “MOOC” is a massive 
open online course offered and available to any and all interested learners at 
no cost to the end-user except for any fees associated with the issuance of 
verified certificates of achievement and (2) a “Professional Ed Course” is a 
course offered to interested learners for a mandatory registration fee 
determined by NDB.  

• Hosting for Campus Use of NDBx Courses.  Each year of the Term, edX will 
host up to fifty NDBx Courses for Course Creators’ on-campus use with their 
registered students.  Such NDBx Courses will be hosted on the private course 
environment available at https://edge.edx.org website or, at edX’s option, a 
different private course environment with equivalent functionality (the “Edge 
Site”).   

• Access to Studio.  At any given time, edX will provide up to twenty NDB 
designees with access to Studio for the purpose of creating and administering 
the NDBx Courses. 

• Training Services.  
1. NDB may send up to seven of its personnel or other designees to one 

of edX’s standard 1.5 day training sessions on course development, 
which will take place at edX’s offices in Cambridge, MA and be open 
to NDB and other institutions on a first-come, first-serve basis.  
Subject to availability, NDB may send its designees to the same 
training session or divide them among up to three different sessions.   

•  In addition, an edX team (of up to 4 people) will conduct a three-day training 
session onsite for up to 30 NDB designees in Israel, at a location to be 
determined by NDB, with the date, time and cost of such session to be 
mutually agreed upon in writing by the Parties. Course Support.  During the 
Term, edX will process an unlimited number of learner support tickets in 
English for NDBx Courses offered as MOOCs or Professional Ed Courses on 
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the edX Site and provide up to four hours of course support from an edX 
partner manager for each NDBx Course offered as a MOOC or a Professional 
Ed Course on the edX Site.   

• Access to Learner Data.  Subject to Section 4, edX will provide NDB with 
full access to the Learner Data (as defined in Section 4) that edX collects with 
respect to students enrolled in NDBx Courses. 

• Marketing of NDB and NDBx Courses.  EdX will provide the marketing 
services set forth on Schedule A.   

d. Revenue Share.    
• Definition of Revenue.  For purposes of this Agreement, “Revenue” means 

the gross revenue actually received by edX that is directly derived from 
NDBx Courses, less taxes, credits (i.e., any NDB credits actually used by 
learners or other end users to partially or fully pay for NDBx Courses), 
refunds, charge-backs and the actual out-of-pocket sums paid to third parties 
for ID verification and credit card processing with respect to verified 
certificates of achievement. For clarity, any revenue received in connection 
with offering of credit or another credential for any NDBx Course offered as 
a MOOC or Professional Ed Course on the edX Site as discussed in Section 
3(e) shall not be included in the calculation of Revenue. 

• Revenue Share. Revenue will be shared between the Parties as follows:  50% 
of Revenue to edX and 50% of Revenue to NDB.  Upon written notice to 
NDB, edX may increase the percentage of Revenue shared with NDB. 

• Distributions of Revenue.  EdX shall pay to NDB its share of Revenue 
quarterly in arrears, payable via wire to the account set forth on Schedule B. 

• Reporting and Audit Rights. Along with any payment to NDB of its share of 
Revenue, edX will deliver to NDB a reasonably detailed computation of the 
Revenue share for such quarter, including the gross revenue derived from 
NDBx Courses actually received by edX, and any taxes, credits, refunds, 
charge-backs and sums paid to third parties for ID verification and credit card 
processing taken into account when calculating Revenue, as mentioned 
above.  All books and records related to edX’s performance of its payment 
obligations hereunder shall be maintained in accordance with generally 
accepted accounting principles. NDB or its designated representatives shall 
have the right, upon reasonable prior notice, to audit edX’s books and records 
related to edX’s performance of its payment obligations under this 
Agreement; provided, however that NDB may only conduct such an audit 
during normal business hours and not more than once during any twelve-
month period, and NDB shall bear the cost of obtaining any such audit. 

2. Payment Terms.  All invoices issued by edX hereunder will be sent via e-mail to Mrs. Shai-lee 
Shpigelman at shai-lees@pmo.gov.il. Except as otherwise set forth in this Agreement or as 
otherwise agreed in writing by the Parties, all invoices issued by edX hereunder shall be payable 
by NDB in US Dollars within thirty days of NDB’s receipt of the invoice. In addition to all other 
remedies available under this Agreement or at law (which edX does not waive by the exercise of 
any rights hereunder), edX shall be entitled to suspend the provision of any services hereunder if 
NDB fails to pay any undisputed amounts when due hereunder and such failure continues for 
thirty days following written notice thereof.  

3. Additional Course Terms.   
a. Generally. While edX encourages collaboration with edX on course selection (for 

example, to expand the breadth of courses offered on the edX Site), the final decision 
of which courses to offer rests with NDB.  NDB shall satisfy the Course Minimum 

mailto:shai-lees@pmo.gov.il
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and maintain the Course Ratio set forth on the Cover Sheet.  For MOOCs needed to 
satisfy the Course Minimum during the first year of the Term, NDB shall provide 
edX with the course name, description and probable starting date for each such 
MOOC no later than three months after the Effective Date.   

b. Program Manager.  NDB has appointed Mrs. Shai-lee Shpigelman at shai-
lees@pmo.gov.il  to serve as its program manager (the “Program Manager”)  NDB 
will use its best efforts to streamline communications through the Program Manager, 
who will serve as the primary point of contact and communication for edX with 
respect to this Agreement. 

c. Quality Control.   
• In an effort to ensure the quality of courses offered on the edX Site, edX will 

provide NDB with a checklist outlining certain requirements for all NDBx 
Courses offered on the edX Site (as amended from time to time, the “MOOC 
Development Checklist”).  The MOOC Development Checklist may be 
reasonably amended from time to time by edX upon thirty days’ prior written 
notice to NDB, including but not limited to notice by e-mail to the Program 
Manager.   

• Prior to the launch date for each new MOOC or Professional Ed Course on 
the edX Site, NDB or, as applicable, the Course Creator, must certify to edX 
at checklist@edx.org that such NDBx Course satisfies the requirements set 
forth in the then current MOOC Development Checklist.  EdX shall not be 
obligated to make any NDBx Course available on the edX Site unless this 
certification has been made or edX has waived the certification requirement 
in its sole discretion.  For purposes of clarity, this certification requirement 
does not apply to repeat offerings of an NDBx Course.  In accordance with 
Section 7, edX reserves the right to remove from the Platform or suspend 
hosting services with respect to an NDBx Course in the event edX determines 
in its sole discretion that such NDBx Course does not satisfy the requirements 
set forth in the MOOC Development Checklist in effect when the NDBx 
Course was first offered. 

d. Certificates.  
i. NDB agrees that edX may issue honor code certificates (or, as applicable, 

some other written statement acknowledging achievement that may replace 
an honor code certificate for courses offered on the edX Site) to online 
learners who demonstrate mastery of the course subject for an NDBx Course 
offered on the edX Site, with mastery to be based on NDBx Course 
requirements determined by NDB.  

ii. In addition, NDB agrees that edX may offer verified certificates of 
achievement for any NDBx Course offered on the edX Site for a specified 
charge.  NDB will have sole discretion to determine the amount of any such 
charge, provided that such charge is at least equal to edX’s then approved 
minimum pricing.  EdX may notify NDB of any new initiatives involving 
pricing for verified certificates on the edX Site in accordance with Section 
3(h).   

iii. All certificates or written statements of achievement described above will 
bear NDB’s X brand name as set forth in the Trademark License, the edX 
name and the name of the NDBx Course.  In addition, if requested by NDB 
and accepted by edX, the certificates may also include the name and logo of 
the applicable Course Creator.  By making such request to edX, NDB 
represents and warrants to edX that it has the appropriate authorization for 
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use of the name and logo of the applicable Course Creator.  NDB will 
designate a person or persons to sign such certificates or statements, as 
applicable.  EdX will maintain the capacity to verify the authenticity of such 
certificates and statements, as applicable.  NDB must use the “edX” approved 
styles of certificates or statement of achievement, which may be updated from 
time to time at edX’s sole discretion.  

e. Offering of Credit or Credential.  NDB may offer credit or another credential for 
NDBx Courses in a manner to be determined solely by NDB or the applicable Course 
Creator.  Prior to NDB or any Course Creator offering such credit or credential for 
any NDBx Course offered as a MOOC or Professional Ed Course on the edX Site, 
the Parties shall enter into a Schedule under this Agreement setting forth a mutually 
agreeable revenue share for any revenue generated by such for-credit or for-credential 
NDBx Course, which will not be deemed Revenue for purposes of Section 1(d). NDB 
will use commercially reasonable efforts to prohibit Course Creators from offering 
credit or another credential for NDBx Courses offered on the edX Site unless NDB 
has reached an agreement with edX with respect to an agreeable revenue share for 
any revenue generated by such for-credit or for-credential NDBx Course.  In 
addition, edX may notify NDB of new initiatives involving third parties offering 
credit or another credential for NDBx Courses on the edX Site in accordance with 
Section 3(h).  

f. Marketing.  NDB agrees that it shall actively market the NDBx Courses, including 
through social media posts and communications to its staff, affiliates and supporters.  
NDB will include link(s) on the NDB homepage and any other appropriate NDB 
website(s) to the edX Site and the NDBx Courses. NDB will use commercially 
reasonable efforts to require each Course Creator to actively market the NDBx 
Course(s) it offers in the manner set forth above.   

g. Learner Communication Guidelines.  NDB shall comply, and shall make best efforts 
to ensure that each Course Creator complies, with edX’s Learner Communication 
Guidelines, which may be updated from time to time upon e-mail notice to the 
Program Manager.  The current version of the Learner Communication Guidelines is 
attached hereto as Schedule C. 

h. New Programs, Pilots and Initiatives.  From time to time, edX may create new 
programs, pilots, or initiatives to explore opportunities in marketing, course 
development, credit or credential offerings, product design, system innovation and 
other business areas (each, a “New Program”).  EdX may invite NDB to participate in 
a New Program subject to NDB’s acceptance of terms and conditions specified by 
edX that will apply to such New Program, which will supplement and, as applicable, 
modify the terms of this Agreement for the duration of NDB’s participation in the 
New Program. 

4. Learner Data.   
a. EdX Rights in Learner Data.  EdX will have the right to use to the fullest extent 

permitted by applicable law and edX’s Privacy Policy, as amended from time to time:  
(i) any registration data, such as the identity, contact information and location of 
learners, collected from edX learners who enroll in one or more NDBx Courses on 
the edX Site and (ii) any data derived from such learners’ participation in such NDBx 
Courses, such as data regarding learning methods, experiences and outcomes (the 
data described in clauses (i) and (ii), collectively, “Learner Data”).  To the extent edX 
may need permission from NDB to use such Learner Data in accordance with this 
paragraph and/or to distribute such Learner Data in de-identified form to other edX 
member institutions; NDB hereby grants edX such rights.  For clarity, edX confirms 
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that: (1) before enrolling in an NDBx Course, each learner is required to create an 
account on the edX Site or Edge Site, as applicable depending on the site on which 
such NDBx Course is offered; (2) as part of this account creation process, each 
learner is required to affirmatively agree to edX’s Terms of Service (which 
incorporates edX’s Privacy Policy), which are accessible via a link included on the 
account creation page and/or in the footer of the edX Site.  

b. NDB Rights in Learner Data. NDB will receive the identifiable Learner Data from its 
NDBx Courses, which it may use in accordance with edX’s Privacy Policy and 
Learner Communication Guidelines, as they may be amended from time to time, 
subject to compliance with data privacy and all other applicable laws.  To the extent 
NDB may need permission from edX to use Learner Data from its NDBx Courses in 
accordance with this paragraph, edX hereby grants such rights.   

5. Intellectual Property.   
a. Ownership of Course Content. NDB and its personnel or other representatives and 

third parties, with whom NDB partners, including the Course Creators, retain all of 
their rights, including intellectual property rights, titles and interests in and to NDBx 
Course Content. For the avoidance of doubt, edX shall not acquire any rights, 
including any intellectual property rights, in said NDBx Course Content except for 
the license hereby granted to edX in Section 5(c) below, alone. “NDBx Course 
Content” means any information, data, works of authorship or other materials that 
NDB, any Course Creator, any personnel or other representatives of NDB or any 
Course Creator or, acting at the direction of NDB, edX, uploads to or makes available 
through the Platform in connection with NDBx Courses. 

b. Open License.  EdX encourages its member institutions to license content from 
MOOCs on the edX Site under the Creative Commons’ Attribution-Noncommercial-
Share Alike license (CC BY-NC-SA) or another appropriate open license.  If NDB 
wishes to use an open license for its NDBx Course Content, the terms of such open 
license shall (i) automatically be deemed to be incorporated by reference into the 
Copyright License (defined below), (ii) apply to the applicable NDBx Course 
Content being licensed under such open license and (iii) be included with such NDBx 
Course Content on the edX Site and/or the Edge Site. 

c. Copyright License.  
• License.  NDB as licensor hereby grants to edX as licensee on the terms and 

conditions set forth in this Section 5(c) a non-exclusive, non-transferable, sub 
licensable (in accordance with Section 5(c)(ii)), royalty-free, fully paid-up, 
worldwide license to use NDBx Course Content: (1) solely in connection 
with the exercise of its rights and obligations under this Agreement, including 
the right to provide NDBx Course Content to individual online learners for 
personal use only in connection with the applicable NDBx Course(s) on the 
edX Site, the Digital Israel Site and/or the Edge Site; or (2) as otherwise 
agreed in writing by the Parties (the “Copyright License”).  The Copyright 
License shall apply only to media that edX now employs.  The Copyright 
License includes without limitation the right to reproduce, modify, adapt, 
translate or have translated, distribute, transmit, publicly display, publicly 
perform and otherwise disseminate and make available the NDBx Course 
Content, in each case, such right is solely to the extent (a) specifically 
authorized by NDB, (b) necessary to enable such NDBx Course Content to be 
made available on the Platform, the edX Site, the Digital Israel Site and/or the 
Edge Site in accordance with this Agreement or (c) necessary for the NDBx 
Course Content to be in compliance with the requirements of applicable laws 
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or regulations with respect to accessibility.  Notwithstanding the foregoing, 
edX shall not modify or adapt the intellectual or scientific content of any 
NDBx Course without NDB’s prior written consent.   

• Sublicense.  With NDB’s prior written consent, edX shall have the right to 
sublicense NDBx Course Content to third parties, provided that each such 
sublicense, if given, shall (1) be subject to the terms and conditions of the 
Copyright License, and/or any other terms and conditions that NDB deems 
appropriate (2) terminate upon termination of the Copyright License except to 
the extent required to allow edX to fulfill obligations undertaken in good faith 
prior to termination of the Copyright License.  

d. Trademarks.  Schedule D attached hereto specifies the terms for the use of edX’s and 
NDB’s respective trademarks, service marks and logos (the “Trademark License”).  

e. Ownership of Platform.  All right, title and interest in and to the Platform are owned 
by edX, provided that edX and NDB will jointly own all updates, modifications, 
enhancements, improvements or upgrades to the Platform made by NDB or its 
representatives.  If NDB or its representatives seek to contribute to the Platform, 
NDB will execute edX’s then-current Platform contributor agreement that includes an 
assignment to edX of joint ownership in all Platform elements (and all updates, 
modifications, enhancements, improvements and upgrades) provided by NDB or its 
representatives. 

f. Agreements with Instructors, Personnel and Third Parties; Releases.  NDB will 
require and obtain from the Course Creators and any other instructors providing 
NDBx Course Content for the Platform, its personnel, its contractors and third parties 
(e.g., textbook publishers) an applicable license, release and/or other written 
authorization, as needed, to enable NDB to grant to edX the rights described above 
and to otherwise carry out this Section 5.  In addition, to the extent any other persons 
participate in an NDBx Course, NDB will require and obtain from such course 
participants a suitable license and release, as needed, to enable NDB to grant to edX 
the rights described above and to otherwise carry out this Section 5. 

6. Non-Infringement.   
a. Content.  NDB will be responsible for ensuring that all content (including NDBx 

Course Content) uploaded or otherwise made available to edX by NDB, any Course 
Creator or any representatives of NDB or any Course Creator, may be used and made 
available via the Platform, including without limitation, on the edX Site and the Edge 
Site, without infringing or violating any copyright or other intellectual property rights 
of any third party.  EdX may take down content that is the subject of an actual or 
reasonably anticipated claim by a third party and, to the maximum extent permitted 
by applicable law, NDB will indemnify, hold harmless and, at its option, defend edX 
and its affiliated entities and members of their governing boards and their respective 
officers, employees, and agents, from and against any such claim.  

b. Platform.  NDB will be responsible for ensuring that all source code (including third 
party code) contributed to the Platform by NDB or its representatives may be used 
and made available by edX without violating any copyright or other intellectual 
property rights of any third party.  EdX may delete any code that is the subject of an 
actual or reasonably anticipated claim by a third party and, to the maximum extent 
permitted by law, NDB will indemnify, hold harmless and, at its option, defend edX 
and its affiliated entities and members of their governing boards and their respective 
officers, employees, and agents, from and against any such claim relating to source 
code contributed to the Platform by NDB or its representatives. 
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7. Removal of Content.  Notwithstanding anything in this Agreement to the contrary, in the event 
edX determines in its sole discretion that any content provided on the Platform under NDB’s 
name (including NDBx Course Content) is offensive, inappropriate, obscene, unlawful, or 
otherwise objectionable or does not satisfy the requirements set forth in the MOOC Development 
Checklist in place when the NDBx Course was first offered, edX may remove such content from 
the Platform upon written notice to NDB.  Within five business days of receiving such notice, 
NDB may appeal the removal of such content by written notice to edX.  During the ten business 
days following edX’s receipt of such appeal notice, the Parties agree to work together in good 
faith to resolve edX’s objections to the content and implement a mutually agreeable resolution; 
provided, however, that any decision to repost the removed content to the Platform either during 
or after the appeal process described herein shall be in edX’s sole discretion.  The Parties 
acknowledge that edX’s rights under this Section 7 are in addition to and not in substitution of its 
rights under Section 6. 

8. Digital Israel Site Terms and Conditions; Additional Services.   
a. In accordance with that certain Digital Israel Site Service Agreement, to be signed by 

the Parties on or after the Effective Date (the “Service Agreement”), edX will provide 
NDB with certain additional services with respect to the Digital Israel Site. 

b. For the avoidance of doubt, in any case of conflict between the provisions of this 
Agreement and those of the Service Agreement, the provisions of the Service 
Agreement shall control with respect to any issue relating to the services provided 
under the Service Agreement, unless explicitly stated otherwise. 

c. NDB may engage edX to perform additional services set forth in edX’s Services 
Catalog (e.g., additional training of NDB personnel, course development services) at 
a fee to be priced based on the scope of work.  In such case, the Parties shall enter 
into a Schedule under this Agreement specifically identifying such services and the 
applicable fee and payment terms. 

9. Compliance with Laws.  NDB and edX shall each comply with all applicable laws in connection 
with its activities hereunder.  

10. Accessibility.  EdX has entered into an agreement with the United States regarding the 
accessibility of the edX Site, its Platform and its mobile applications to individuals with 
disabilities. Under the terms of the agreement, edX has agreed to (a) incorporate accessibility in 
the edX Site, its Platform and its mobile applications to meet a wide variety of requirements of 
learners with disabilities and to enable NDB to develop accessible course content and (b) inform 
NDB that use of authoring tools other than those provided by edX may result in inaccessible 
NDBx Course Content.  However, for clarity, use of edX authoring tools does not ensure that 
NDBx Course Content will be accessible. 

11. Term and Termination.   
a. After the Initial Term, The National Digital Bureau will have the sole option to renew 

the agreement for consecutive one-year terms (each a “Renewal Term”). NDB shall 
provide a signed writing to edX at least ninety days before the expiration of the Initial 
Term if it is wishes to enter into a Renewal Term. Should NDB elect not to renew the 
agreement, it shall have the option to re-instate its edX membership on the same 
terms and conditions contained herein if it provides notice to edX within two (2) 
years of such non-renewal provided that NDB pays its $45,000 annual fee to edX. 
The Initial Term and any Renewal Term(s) are collectively referred to as the “Term.”  

b. This Agreement may be terminated: 
i. upon the mutual written agreement of the Parties; or 

ii. if either Party shall fail to perform any of the material terms or conditions of 
this Agreement and such material breach shall not have been cured within 
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thirty days after the other Party has given written notice thereof to the 
breaching Party. 

c. In the event of any termination or expiration of this Agreement, NDB shall pay any 
invoices submitted for services delivered up to the date of termination or expiration.  

12. Survival.  Upon termination or expiration of this Agreement, any terms of this Agreement that 
by their nature extend beyond the termination of this Agreement, including, without limitation, 
the terms of Sections 2 (with respect to payment obligations), 4, 5(a), 5(e), 6, 11(c) and Sections 
12 through 18 will continue in full force and effect.   

13. Confidentiality.  Subject to NDB’s obligations under Israeli law, the Parties each agree to keep 
confidential (and not use other than for the purposes of this Agreement) information, whether 
provided or retained in writing, verbally, by electronic or other data transmission or in any other 
form or media whatsoever or obtained through on-site visits at NDB’s or edX’s facilities and 
whether furnished or made available before or after the date of this Agreement, that is 
confidential, proprietary or otherwise not generally available to the public including, without 
limitation, trade secrets, marketing and sales information, product information, technical 
information and technology, information about trade techniques and other processes and 
procedures, financial information and business information, plans and prospects and is either 
marked by the disclosing Party as “Confidential” or which a reasonable person would assume to 
be confidential or proprietary given the terms of its disclosure.  This obligation shall not apply (a) 
to materials the recipient already knows, receives from a third party without any obligation of 
confidentiality, or independently develops; (b) to materials that were publicly published with the 
other Party’s consent; or (c) to materials to the extent required to be disclosed by operation of 
law, court order or governmental order.  To the extent a Party is required to disclose any such 
confidential information by operation of law, court order or governmental order, such Party shall 
give the other Party prompt notice, and shall use its reasonable efforts to cooperate with such 
other Party, if such other Party wishes to obtain a protective order or otherwise protect its rights 
and interests in and to such confidential information and the confidentiality thereof.  Without 
limiting the foregoing, all personally identifiable information and student educational records 
shall be maintained in confidence as required by law. 

14. Non-Solicitation.  Each Party agrees that, during the Term and for a period of one year 
thereafter, it will not either directly or indirectly solicit the services of any of the other Party’s 
employees or contractors.  The use of general solicitations (such as advertisements in 
publications) and the hiring of persons obtained through such method shall not be deemed a 
violation of this Section.  Notwithstanding the foregoing, this Section 14 shall not apply to the 
specific employees or contractors the edX hires or engages at the request of NDB to provide 
services to NDB in accordance with the Digital Israel Site Service Agreement. 

15. Publicity.  The Parties will coordinate regarding any potential press or media announcement 
regarding NDB’s participation in the edX Membership Program.  Neither edX nor NDB will 
make any press or media announcements concerning this Agreement or, except as expressly 
provided by the Trademark License, use the other’s names, trademarks, logos or insignia, or any 
version, abbreviation or representation of them, in any advertising, publicity, promotional 
materials or other public announcement without the prior written consent of the other. 

16. Limitation of Liability.  Neither Party nor any affiliate (nor any trustee, officer, director, 
employee or agent of any of them) will be liable to the other for any indirect, special, incidental 
or consequential damages sustained or incurred in connection with this Agreement and the 
services that are subject to this Agreement, regardless of the form of action and whether or not 
such damages are foreseeable; provided, however, that the foregoing limitation of liability shall 
not apply to (a) each Party’s indemnification obligations hereunder or (b) finally awarded 
damages incurred by NDB arising from any claim brought by a Course Creator for direct 
damages to the extent caused by edX’s breach of this Agreement. 
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17. Notices.  Any notice or other communication required or permitted under this Agreement will be 
properly addressed to the other Party as set forth below and will be:  (a) hand delivered; (b) 
mailed, postage prepaid, first class, certified mail, return receipt requested; or (c) sent, shipping 
prepaid, receipt requested via a reputable courier service.  Either NDB or edX may change its 
address to which notices must be sent by giving notice to the other Party in accordance with the 
terms of this Section. 

For notices to NDB: 
Mrs. Shai Lee Shpiegelmann 
The National Digital Bureau 
Ministry for Social Equity 
3 Kaplan Street 
 
 
For notices to edX: 
Tena Z. Herlihy 
General Counsel 
edX Inc. 
141 Portland Street, 9th Floor 
Cambridge, MA 02139 
 

18. Miscellaneous 
a. Entire Agreement.  This Agreement, together with all Schedules, constitutes the sole 

and entire agreement between the Parties as to the matters hereunder, supersedes all 
prior and contemporaneous understandings and agreements, with respect to such 
matters, and there are no other contracts, express or implied.  In the event of any 
conflict between these terms and conditions and those of the Cover Sheet or any 
Schedule, these terms and conditions shall control, unless explicitly stated otherwise.   

b. Independent Contractors. The Parties are acting hereunder as independent contractors 
and this Agreement shall not be construed as any authority for either Party to act for 
the other Party in any agency, joint venture or other capacity, or to make 
commitments of any kind for the account of or on the behalf of the other.  

c. Amendment and Waiver. This Agreement may be amended or modified only by a 
writing signed by each Party.  A Party may waive one or more of the other Party’s 
obligations or its own rights under this Agreement.  A Party’s waiver shall be read 
narrowly to apply only to the rights or obligations described in the waiver, and the 
waiver may not be construed to waive any future obligation or exercise of rights. 

d. Governing Law; Venue. The laws of the Commonwealth of Massachusetts (without 
regard to its conflict of laws principles) exclusively govern all matters based upon, 
arising out of, or relating in any way to this Agreement, including all disputes, 
claims, or causes of action arising out of or relating to this Agreement as well as the 
interpretation, construction, performance, and enforcement of this Agreement.  The 
Parties shall bring all actions and proceedings arising out of or related to this 
Agreement only in a state or federal court located in Suffolk or Middlesex Counties, 
Massachusetts, and the Parties hereby consent to such venue and to the jurisdiction of 
such courts over the subject matter of such proceeding and themselves.  EACH 
PARTY WAIVES ITS RIGHT TO A JURY TRIAL IN CONNECTION WITH ANY 
DISPUTE OR LEGAL PROCEEDING ARISING OUT OF THIS AGREEMENT 
OR THE SUBJECT MATTER HEREOF. 

e. No Assignment. Neither Party may assign this Agreement or any of its rights or 
obligations hereunder to a third party, including, without limitation, by merger, 
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operation of law or otherwise, without the other Party’s prior written consent; 
provided, however, that no consent shall be required for an assignment of this 
Agreement by a Party to any other entity, which controls, is controlled by or is under 
common control with such Party.  Any attempted assignment in violation of this 
Section will be void. 

f. Successors and Assigns. This Agreement will be binding upon and inure to the 
benefit of edX and NDB and their permitted successors and assigns. 

g. Severability. If any provision of this Agreement is held by a court of competent 
jurisdiction to be contrary to law, the remaining provisions of this Agreement shall 
remain in full force and effect. 

h. Headings. This Agreement contains headings only for convenience and the headings 
do not constitute or form a part of this Agreement and should not be used in the 
construction of this Agreement. 

i. Counterparts. This Agreement may be executed in two or more counterparts, each of 
which will be deemed to be an original, and all of which together constitute one and 
the same instrument.  Facsimile or scanned signatures shall be deemed original 
signatures for all purposes. 

j. Insurance. EdX shall maintain in force the insurance policies referred to in the 
schedule of insurance cover attached at Schedule E. 
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Schedule A 
Marketing Services 
 

1. Inclusion of NDB logo on the edX schools and partners website* 
2. One hour marketing strategy/kickoff meeting with edX Marketing and Public 

Relations team  
3. Bi-monthly marketing strategy meetings with edX Marketing and Public Relations 

team (optional for NDB) 
4. Access to all marketing marketing/communications content, including best practices 

documentation, included in edX’s partner portal, a private site housing resources for 
edX member institutions 

5. Homepage presence/marketing of NDBx Courses*  
6. Ongoing inclusion within outboard e-mail communications to registered edX 

learners*  
7. Ongoing inclusion within edX social media outreach* 

*Note:  For items 1, 5, 6 and 7 above, the location and prominence of NDB and NDBx Courses on 
the edX schools and partners website and the homepage and in communications and social media 
posts in relation to other edX member institutions will be dependent on NDB’s and such other 
institutions’ type of membership and, in edX’s discretion, the status of the participating institution(s) 
and the course relevance and quality.  
 
Schedule B 
Wire Instructions 
 
 
BANK OF ISRAEL – BANK CODE 99 
HEAD BRANCH – BRANCH NUMBER 001 
ACCOUNT NUMBER 1317040084026 PRIME MINISTERS OFFICE 
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Schedule C 
Learner Communication Guidelines 
 
 
ACTIVITY PERMITTED 
Postings - Posting of content in discussion forums or edX 
social media accounts:  

• urging learner to participate in activities related to an 
edX course 

Yes 

• urging learners to participate in activities not related 
to edX, including any non-edx.org courses (whether 
connected to an edX course or not) 

No, unless otherwise authorized by 
edX (i.e., only with a predefined 
business arrangement) 

E-mails – Sending e-mails to learners using edX platform:  
• related to an edX course (e.g., reminders, surveys, 

promoting other edX courses, e-mails related to 
improving course quality or learner experience) 

Yes, but only using edX approved 
template 

• not related to an edX course No 
• asking learners to opt in to non-edX marketing efforts 

or courses 
No 

• soliciting donations No 
E-mails – Sending e-mails to learners not using edX 
platform (i.e., via e-mail tool of member’s choice under 
their own policy) 

Yes, but only: 
• if the member is entitled to 

receive a data package, which 
includes all research data and 
the opt-in/opt-out e-mail list for 
marketing purposes; AND 

•  to those learners who have not 
opted out for such 
communications 

Link Sharing – Mutual link sharing or one-way links to 
non-edX courses in member about page or Course about 
page 

No, unless otherwise authorized by 
edX (i.e., only with a pre-defined 
business arrangement and pre-
approved links) 

Course Sponsorship – Tastefully acknowledging course 
sponsorship in member about page or course about page 

Yes, but only using edX approved 
template 
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Schedule D 
Trademark License 
 

This Schedule sets forth the terms and conditions on which NDB licenses to edX the marks 
and logos listed on Exhibit A attached hereto (the “NDB Marks”) and edX licenses to NDB the 
marks and logos listed on Exhibit B attached hereto (the “edX Marks” and, together with the NDB 
Marks, the “Marks”), in each case, for use in connection with each Party’s exercise of its rights and 
obligations arising under and pursuant to the Agreement. 

 
Grant of Licenses – Terms and Conditions 

1. Licenses.  
a. NDB as licensor hereby grants to edX as licensee on the terms and conditions set 

forth in this Schedule and for the term specified in Section 10 hereinafter, a non-
exclusive, non-transferable, sub licensable (in accordance with Section 2 below), 
royalty-free, fully paid-up, worldwide license to use the NDB Marks in connection 
with the exercise of its rights and obligations under the Agreement, including the 
hosting, delivery, marketing and promotion of NDBx Courses on the Platform or the 
Digital Israel Site, or as otherwise expressly authorized by NDB.  In the event 
NDB (or any Course Creator) provides edX with any marks or logos of any Course 
Creator for use in connection with an NDBx Course, this license will be deemed to 
apply to such Course Creator marks and logos.     

b. EdX as licensor hereby grants to NDB as licensee on the terms and conditions set 
forth in this Schedule a non-exclusive, non-transferable, sublicensable (in accordance 
with Section 2 below), royalty-free, fully paid-up, worldwide license to use the edX 
Marks in connection with the exercise of its rights and obligations under the 
Agreement or as otherwise expressly authorized by edX.   

2. Right to Sublicense.  
a. EdX shall have the right to sublicense to third parties any or all of the rights granted 

to edX by this Schedule, provided that any such sublicense shall (i) not be granted to 
third parties other than in connection with the marketing and promotion of NDBx 
Courses (e.g., social media posts and listings on third-party aggregator sites that link 
back to the edX Site) without NDB’s prior written consent, (ii) be subject to the terms 
and conditions of this Schedule and the proposed sublicensee shall have so 
acknowledged in writing, and (iii) terminate upon termination of the Agreement 
except to the extent required to allow edX to fulfill obligations undertaken in good 
faith prior to termination of the Agreement. 

b. NDB shall have the right to sublicense to third parties any or all of the rights granted 
to NDB by this Schedule, provided that any such sublicense shall (i) not be granted to 
third parties other than in connection with the marketing and promotion of NDBx 
Courses (e.g., social media posts and listings on third-party aggregator sites that link 
back to the edX Site) without edX’s prior written consent, (ii) be subject to the terms 
and conditions of this Schedule and the proposed sublicensee shall have so 
acknowledged in writing, and (iii) terminate upon termination of the Agreement 
except to the extent required to allow IDB to fulfill obligations undertaken in good 
faith prior to termination of the Agreement. 

3. Term.  The term of the licenses granted in this Schedule shall be the Term of the Agreement. 
4. Title in Marks.  EdX acknowledges that NDB is the owner of the NDB Marks and the rights 

therein and that all use of the NDB Marks by edX and its sublicensees shall inure to the 
benefit of NDB.  EdX shall not do anything that is inconsistent with such ownership and shall 
neither acquire nor claim any title to the NDB Marks by virtue of the license granted herein 
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or edX’s use of the NDB Marks.  NDB acknowledges that edX is the owner of the edX 
Marks and the rights therein and that all use of the edX Marks by NDB shall inure to the 
benefit of edX.  NDB shall not do anything that is inconsistent with such ownership and shall 
neither acquire nor claim any title to the edX Marks by virtue of the license granted herein or 
NDB’s use of the edX Marks.  

5. Infringement.  Each Party will immediately advise the other Party of any infringement of the 
other Party’s Marks.  In each instance, such other Party will have the sole right to take legal 
action. 

6. Manner of Use.   
a. Each Party has the right to establish specifications for the manner of display and 

other uses of such Party’s Marks in all media whether now or only hereafter existing.  
From time to time, either Party may notify the other Party of any such specifications, 
and the other Party will use the notifying Party’s Marks only in compliance with the 
then most recent version of such specifications.  EdX’s current trademark 
specifications are set forth on Exhibit C hereto. 

b. Each Party agrees that it shall not use the STATE OF ISRAEL mark with respect to 
any online learning activities other than in connection with the NDBx Courses on the 
Platform or as licensed through edX or in connection with the Digital Israel Site.  

7. Quality Control.  The quality of the Services to be provided by edX under the NDB Marks 
shall meet or exceed all standards and requirements applicable by law; generally accepted in 
the relevant industry; imposed by any governmental, quasi-governmental, or private rating or 
accreditation agency to whose oversight or jurisdiction in such matters either NDB or edX is 
subject, whether by agreement or otherwise; and any and all other standards that may be 
reasonably specified in writing from time to time by NDB. 

8. Indemnity Relating to NDB Marks.  EdX shall indemnify, hold harmless and, at its option, 
defend NDB and its affiliated entities and members of their governing boards and their 
respective officers, employees, and agents, from and against all claims, including without 
limitation reasonable attorneys’ fees, brought by third parties arising from the quality or 
nature of the services provided by edX under the NDB Marks or edX’s use of the NDB 
Marks outside the scope of the license granted herein.  NDB represents and warrants that it is 
the owner of the NDB Marks and that edX’s use of the NDB Marks in accordance with the 
Agreement shall not infringe the intellectual property rights of any other person.  NDB shall 
indemnify, hold harmless and, at its option, defend edX and its affiliated entities and 
members of their governing boards and their respective officers, employees, and agents, from 
and against all claims, including without limitation reasonable attorneys’ fees, brought by 
third parties arising from any breach of the foregoing representation and warranty.  

9. Indemnity Relating to edX Marks.  NDB shall indemnify, hold harmless and, at its option, 
defend edX and its affiliated entities and members of their governing boards and their 
respective officers, employees, and agents, from and against all claims, including without 
limitation reasonable attorneys’ fees, brought by third parties arising from the quality or 
nature of any services provided by NDB under the edX Marks or NDB’s use of the edX 
Marks outside the scope of the license granted herein. EdX represents and warrants that it is 
the owner of the edX Marks and that NDB’s use of the edX Marks in accordance with the 
Agreement shall not infringe the intellectual property rights of any other person.  EdX shall 
indemnify, hold harmless and, at its option, defend NDB and its affiliated entities and 
members of their governing boards and their respective officers, employees, and agents, from 
and against all claims, including without limitation reasonable attorneys’ fees, brought by 
third parties arising from any breach of the foregoing representation and warranty. 

10. Termination.  Upon termination or expiration of the Agreement for any reason, each Party 
will cease and desist from use of the other Party’s Marks, provided that the desisting Party 
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shall have a reasonable period of time, not to exceed six months, to remove the other Party’s 
Marks from its materials in all media and during which the desisting Party shall have the 
right to exhaust supplies of existing written materials displaying the other Party’s Marks, 
after which period all remaining supplies of such materials shall be destroyed.  
Notwithstanding the foregoing, the desisting Party shall not be required either (a) to procure 
the removal of displays of the other Party’s Marks from any locations on the Internet that it 
does not control, though the desisting Party will cooperate with the other Party, upon the 
written request and at the sole expense of such other Party, in any undertaking to procure 
such removal, or (b) to retrieve for destruction any printed materials bearing the other Party’s 
Marks that have already been disseminated to third parties.  
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Schedule E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exhibit A to Trademark License 
 
NDB Marks 
 
 
 
STATE OF ISRAEL 
 
 
Exhibit B to Trademark License 
 
edX Marks 
 
 
edX 
 
 

 
 
Exhibit C to Trademark License 
 
edX Trademark Specifications 
 
 
See Trademark Guidelines at:  https://open.edx.org/trademark-guidelines  
 
 

 
 

edX Logo 
 
The edX Logo consists of a single unit of three letters. 
 
The logo is supplied to you as an EPS file, and as a JPEG file. Please use it only as 
described on the following pages. 
 
Squeezing, stretching or letterspacing the logo is prohibited. 

 
 

edX VISUAL IDENTITY GUIDELINES 
Overview 
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Clear Space & Sizes 
 
The edX Logo requires a protected or clear space around it, equal to — or more 
than the thickness of the slab serif. 

 
 

 
edX Logo & Backgrounds 
 
The edX Logo requires a plain, very light and unvaried background. 
 
It may not be placed over photography, or densely patterned areas.   
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