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החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 8

()1070

שהתקיימה בירושלים ביום י' באייר תשע"ח25.4.2018 ,
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב4.7.18 -
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת
פרופ' ישעיהו טלמון
ד"ר רבקה ודמני
פרופ' מונא מארון
פרופ' יוסי שיין
מר שמעון יצחקי
מינהל ות"ת:
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לענינים אקדמיים
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל לתקצוב
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
גב' דנה אהרון  -סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
מר תומר ולמר  -ממונה תחום דוברות והסברה
גב' נמרה גורן  -יועצת ליו"ר ות"ת
גב' סיגל מורדוך  -יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גב' אסתי יעקב  -מרכזת בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים מסוימים:
מר משה אהרוני  -ממונה בכיר בתחום מלגות
גב' אמה אפטרמן  -הממונה על תחום אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ
מר יותם בן-שטרית  -ממונה תחום מאקרו ותשתיות
ד"ר נעמי בק  -ממונה תחום מחקר ואסטרטגיה
מר אמיר גת  -ממונה בכיר בתחום הקצבות למחקר
גב' אפרת זהב  -ממונה על תחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן  -ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
מר ארי סטון  -ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גב' יעל סימן-טוב-כהן  -ממונה בכירה תחום חברה ,קהילה ומכינות
גב' חוה קליין  -ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
גב' מיכל אופיר  -מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות
גב' נינה אוסטרוז'קו  -מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
גב' שירה אפרת  -מרכזת באגף תכנון ומדיניות
עו"ד עמרי גולן  -הלשכה המשפטית
מר טל גרנית  -רכז בתחום תקצוב מכללות
מר מתן מור  -מ"מ מרכז באגף התקצוב
רו"ח ג'ניה מיטניצקי  -סגנית חשבת
מר דניאל מילבאור  -מרכז בתחום אסטרטגיה
גב' חני רובלין  -מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות
מוזמנים (לסעיף  :)7פרופ' יובל גולן ופרופ' משה דויטש
*******************
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החלטות
יו"ר ות"ת פתחה את הישיבה ובירכה את חבר ות"ת החדש שמצטרף היום  -מר שמעון יצחקי.

.1

מידע

.2

אישור פרוטוקולים מישיבות ות"ת

.3

2.1

אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  )1066( 4מיום 3.1.2018
*****
פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  )1066( 4מיום  3.1.2018אושר פה אחד.

2.2

אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  )1067( 5מיום 30.1.2018
*****
פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  )1067( 5מיום  30.1.2018אושר פה אחד.

כוח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית
3.1

המלצות ועדת ההיגוי של ות"ת להגדלת כוח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית (הייטק)

תשע"ח - 90/החלטה:
בישיבתה ביום  25.4.18דנה ות"ת בהמלצות ועדת ההיגוי הבינמשרדית להגדלת כח האדם המיומן בתחומי
טכנולוגיה עילית (היי-טק) כפי שהוצג בפניה במסמך .4235
ות"ת רואה חשיבות רבה בהמשך קידום הכשרת כ"א מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית (היי-טק) ,זאת בהתאם
להחלטת הממשלה מס'  2292מיום  15.11.17בנושא" :תוכנית לאומית להגדלת כח אדם לתעשיית ההי-טק"
ולהסכם הרב שנתי בנושא .בהמשך לכך ,ובהמשך להחלטות ות"ת הקודמות בנושא ,מחליטה ות"ת כדלהלן:

| ע מ ו ד3

yz

נוסח
מאושר
 .1ות"ת מברכת על העבודה המקיפה של ועדת ההיגוי להגדלת כח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית
(היי-טק) בראשות יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ ,ומודה לחברי הוועדה ולמשתתפים הנוספים ,ולכל
מי שהופיע בפני הוועדה ,ולכל מי שייעץ וסייע לעבודת הוועדה ולצוות המקצועי של ות"ת/מל"ג.
 .2ות"ת מאמצת את עיקרי המלצות הוועדה הנוגעות לסמכויותיה.
 .3ות"ת מבקשת כי הוועדה תתכנס מפעם לפעם על מנת לעקוב אחר יישום ההמלצות ,להשלים ולעדכן
אותן לאור הגידול בפועל במספר הסטודנטים במקצועות ההי-טק לעבר היעד שנקבע.
 .4לאור ההמלצות הנוגעות לגופים אחרים ,המשיקים להשכלה הגבוהה וישליכו עליה ,מבקשת ות"ת כי
יוקמו צוותי משנה מקצועיים בתחומים השונים – אקדמיה ,חינוך ,שירות צבאי ותעשייה לקביעת
סדרי עדיפות וליישום המלצות הוועדה בתחומים אלה.
 .5ות"ת תמשיך את העבודה לזיהוי חסמים ולקידום פעולות לחיזוק תכניות הלימודים ואיכות בוגרי
המכללות שבתקצובה במקצועות ההי-טק לטובת הגדלת שיעור השתלבותם בתפקידי מו"פ בתעשייה
בתחום .יינתן דגש על הגדלת מספר הסטודנטים במכללות האקדמיות המתוקצבות בהן קיימת
הקפדה על האיכות האקדמית והכשרת בוגרים מצוינים לתעשייה.
 .6ות"ת תפעל להקמת פורומים להעברת ידע בין המוסדות האקדמיים בנוגע לאופן יישום ההמלצות
הנוגעות להם והמופיעות בדו"ח זה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

3.2

התקציב הרב שנתי בנושא כוח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית (היי-טק)

תשע"ח – 91/החלטה:
בישיבתה ביום  25.4.18דנה ות"ת בהמשך תוכנית ות"ת לעידוד הגדלת מספרי סטודנטים בתחומי ההיי-טק,
בעקבות המלצות הועדה בראשות פרופ' יפה זילברשץ.

.1

.2

בהתאם להחלטת הממשלה האמורה המאמץ של ות"ת לגידול רב שנתי של  40%במספר הסטודנטים
בהשכלה הגבוהה במקצועות ההי-טק יעשה בדגש על האוניברסיטאות ,בין השאר לאור שיעור הגידול
במספר הסטודנטים במוסדות אלה בעשור האחרון הנמוך משמעותית מהגידול במכללות שם כבר הושג
היעד (שם נתנה ות"ת עדיפות בהקצאת מכסות בתכנית הר"ש הקודמת והנוכחית ,והצורך האקוטי
בהגדלת כח האדם המעולה במו"פ בתחום .לפיכך ות"ת תמשיך בקידום תכניות להגדלת מספרי
הסטודנטים במקצועות ההי-טק בעיקר באוניברסיטאות.
עידוד זה יעשה במסגרת תכנית ות"ת רב שנתית אשר תפעל בין השנים תשע"ט-תשפ"ב הכוללת את
הרכיבים הבאים:
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הגדלת מספר הסטודנטים לתואר ראשון (שנה א') בתחומי ההיי-טק  -ות"ת תקצה למוסדות תמיכה
מיועדת שמטרתה לעודד גידול סטודנטים לתואר ראשון במקצועות ההי-טק כפי שהוגדרו ע"י הועדה,
באמצעות תמיכה המיועדת לטובת הבאים והעדפתם על פי הסדר הבא:
(א) התאמות המתחייבות בתשתיות ההוראה והמחקר וקליטת סגל בכיר וזוטר כנגזרת מהגידול
במספרי הסטודנטים;
(ב) מתן מלגות לסטודנטים לתואר שני עם תזה ,דוקטורנטים ומסטרנטים;
(ג) ביסוס תשתית האקדמית ופעולות לצמצום נשירה ובהן :שיעורי עזר ,ליווי סטודנטים ,תוכניות
למניעת נשירה  ,תגבורים ,שדרוג תשתיות הוראה;
(ד) תכניות לשילוב אוכלוסיות מיוחדות ,הגדלת מספר הנשים וכיו"ב ,כל זאת תוך שמירה על רמת
ההוראה.
תקצוב רכיב זה:
ברכיב זה יתוקצבו אוניברסיטאות שמגדילות במצטבר את מספר הסטודנטים בשנה א' בכלל מקצועות ההי-
טק המוגדרים יחד ב 15-סטודנטים ומעלה לכל הפחות ,ביחס לשנה הקודמת.

התקצוב במסגרת רכיב זה יחושב באופן הבא:
א .סטודנטים לתארים חד חוגיים בתחומים המבוקשים :הכפלת הגידול המצטבר במספר הסטודנטים
החד חוגיים בתעריף  40אלפי  ₪ובממוצע משוקלל של מקדמי הניצולת המוסדיים בתחומים אלה,
לא הכפלה במקדם ההתאמה ליעד המוסדי למשך  3שנים.
ב .סטודנטים לתארים דו-חוגיים או תכניות מובנות :הכפלת הגידול המצטבר במספר הסטודנטים הדו
חוגיים ומספר הסטודנטים בתכניות המובנות בתעריף  18אלפי  ₪ובממוצע משוקלל של מקדמי
הניצולת המוסדיים בתחומים אלה ,ללא הכפלה במקדם ההתאמה ליעד המוסדי למשך  3שנים.
ג .בנוסף ,על כל גידול של  30סטודנטים במצטבר חד חוגיים ,דו חוגיים ותכניות מובנות יחד) בשנה
נתונה ,יזכה המוסד למענק חד פעמי בגובה 1.5מיליון .₪
מענק זה מוגבל לעד  5מענקים לכל מוסד לכל אורך התכנית.
ד .סטודנטים לתארים דו-חוגיים או תכניות מובנות :הכפלת הגידול המצטבר במספר הסטודנטים הדו
חוגיים ומספר הסטודנטים בתכניות המובנות בתעריף  18אלפי  ₪ובממוצע משוקלל של מקדמי
הניצולת המוסדיים בתחומים אלה ,ללא הכפלה במקדם ההתאמה ליעד המוסדי למשך  3שנים.
ה .בנוסף ,על כל גידול של  30סטודנטים במצטבר )חד חוגיים ,דו חוגיים ותכניות מובנות יחד( בשנה
נתונה ,יזכה המוסד למענק חד פעמי בגובה 1.5מיליון .₪
מענק זה מוגבל לעד  5מענקים לכל מוסד לכל אורך התכנית.
חוג לאחר תואר במדעי המחשב  -ות"ת תתמוך תקציבית בתכנית "חוג לאחר תואר
"במדעי המחשב באוניברסיטאות בהתאם לקריטריונים המופיעים בתכנית המפורטת.
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תקצוב רכיב זה:
עבור כל סטודנט יתוקצב המוסד בסך של 63.9אלפי ( ₪תעריף וחצי של תחום מדעי המחשב) ע"פ
המודל הבא :עבור כל סטודנט שהתחיל את התכנית ,תקבל האוניברסיטה  42.6אלפי  ₪ובתנאי
שסיים לפחות מחצית מנקודות הזכות בתכנית עד תום השנה הראשונה ,ועבור כל סטודנט שסיים
את התכנית וקיבל תעודה ,תתוקצב האוניברסיטה ב 21.3אלפי  ₪נוספים.
עידוד נשים לתחומי ההי-טק  -ות"ת תקצה תמיכה לכל מוסד אשר יגדיר יעד תמהיל של  35%נשים
לכל הפחות בכל מחזור בתחומים המוגדרים או לחליפין ,ששיעור הנשים בתחומים אלה גדל ב15%-
לכל הפחות ביחס לשנה הקודמת.
תקצוב רכיב זה:
מוסד שיעמוד ביעד הנ"ל ,יזכה למענק בגובה  250אלפי ש"ח .ניתן לזכות במענק בכל שנה.

.3

.4

בהתאם לכך ,ות"ת מאשרת את פרטי התכנית לקידום והגדלת מספרי הסטודנטים באוניברסיטאות
במקצועות ההיי-טק המצ"ב להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

המשך הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית

סיכום:
ות"ת רשמה לפניה את הדיווח אודות המשך הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית כפי שהוצג במסמך מס'
.4248

.5

הפעימה השניה להקצאת המכסות עבור תקציבי תשע"ט-תשפ"ב כחלק מהתוכנית
הרב-שנתית

תשע"ח – 92/החלטה:
בישיבתה ביום  25.4.18דנה ות"ת בפעימה השנייה להקצאת המכסות עבור תקציבי השנים תשע"ט -תשפ"ב
כחלק מהתוכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב ,וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום  28.9.16אשר קבעה
כי הקצאת המכסות לתכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב ,מחליטה ות"ת על מודל הקצאת  4,400המכסות
לפעימה השנייה -תשע"ט-תשפ"ב ( 1,100מכסות בשנה) עפ"י הכללים דלהלן:
אוניברסיטאות:
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  28.9.16בנושא התאמת המכסות באוניברסיטאות ,ולהחלטות ות"ת מיום 5.4.17
ומיום  2.8.17בנושא הטכניון ומכון ויצמן בהתאמה ,ולאור כך שהגידולים באוניברסיטאות שחלו במקצועות
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הנדרשים בהתאם ליעדי התכנית הרב שנתית קיבלו מענה ,מחליטה ות"ת שלא לכלול את האוניברסיטאות
בפעימה השנייה להקצאת המוסדות ,וכי במידת הצורך ייבחנו תוספות בעתיד.
כיוון שבאוניברסיטת אריאל מספר הסטודנטים בפועל גבוה מהמכסה באופן משמעותי והואיל והיא לא קיבלה
התייחסות במסגרת החלטת ות"ת על התאמת המכסות באוניברסיטאות ,היא נכללת בהצעה להקצאת
המכסות יחד עם המכללות גם בתכנית רב שנתית זו.
מכללות (וכן אוניברסיטת אריאל):
א .עבור כל אחת מהשנים תשע"ט ,תש"פ ,תשפ"א ותשפ"ב יוקצו מכסות למוסדות בהם שיעור המכסות
הפנויות (עפ"י נתוני תקציב תשע"ח) הינו  7.5% ,5% ,2.5%ו 10%-ומטה בהתאמה בלבד.
ב .עבור מוסדות בהם שיעור המכסות הפנויות גבוה מ ,5%-המכסות אשר יוקצו (בשנים תשפ"א ותשפ"ב) לא
יחולקו כעת ,אלא ישוריינו לטובת המוסדות בהתאם להקצאה .מכסות אלו יוענקו באם יחול בפועל גידול
במספר הסטודנטים במוסדות הרלוונטיים אשר יצריך את גידול המכסה .במידה ומוסדות אלו לא יצטרכו
למכסות ,תיבחן הקצאה מחודשת של מכסות אלו לקראת שנה"ל תשפ"א.
ג .בצלאל והאקדמיה למוסיקה – במוסדות אלו צפויים גידולים קטנים ועל כן לא תתבצע הקצאת מכסות
מראש עפ"י המודל אלא תבוצע עפ"י גידולים בפועל ,ועד לגידול מצטבר של  5%ביחס למכסות בתשע"ח.
ד .בהתאם למדיניות הרחבת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית ,ולצורך חיזוק מוסדות בהם אחוז
הסטודנטים מהחברה הערבית גבוה באופן ניכר 200 ,מכסות יומרו לכדי תקציב סיוע בסך  4מיליון ₪
בשנה למוסדות אלו .הקצאת התקציב תתבצע החל משנה"ל תשע"ט עבור כלליים בהם שיעור הסטודנטים
מהחברה הערבית עומד על  50%ומעלה ,ועבור מוסדות ייעודיים להנדסה בהם שיעור הסטודנטים
מהחברה הערבית עומד על  20%ומעלה .כללי התקצוב יובאו לאישור בות"ת בנפרד לקראת שנה"ל
תשע"ט.
ה .שמירת רזרבה -בשלב זה לא יוקצו כל המכסות ותישמר רזרבה המיועדת לגידול פוטנציאלי בתחומים
נדרשים והתאמות נוספות ככל שיקבע בהמשך.
ו .המכסות יוקצו למוסדות בהתאם לניקוד אותו יצבור המוסד עפ"י הקריטריונים הבאים:
( )1צורך המוסד במכסות35% -
על חלוקת המכסות לתת מענה למוסדות אשר ניצלו את המכסה הקיימת עבורם וזקוקים למכסות נוספות
על מנת להתפתח ,תוך שקלול צפי סביר של התפתחות המוסד בשנים הקרובות ,זאת לטובת ניצול מיטבי
של המכסות אשר יחולקו .בהתאם לאמור קריטריון הצורך במכסות יימדד על פי שני הפרמטרים הבאים:
.i

שיעור המכסות הפנויות -25% -ככל ששיעור המכסות הפנויות של המוסד נכון לתקציב שנה"ל
תשע"ח נמוך יותר ,כך הניקוד שיוענק יהיה גבוה יותר.
ניקוד
25
10
5
0

שיעור מכסות פנויות
 -5%ומטה
-5%-5%
5%-10%
 10%ומעלה

צורך
גבוה מאוד
גבוה
בינוני
נמוך  -אין צורך
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ii

גידול סטודנטים בשנה א' -10% -גידול במספר הסטודנטים בשנה א' משקף גידול בבסיס מחזור
הלימוד וצפי לגידול עתידי בסטודנטים .גידול משמעותי במספרי הסטודנטים יעניק למוסד ניקוד
גבוה יותר ,הגידול ייבחן עפ"י מספרי הסטודנטים בתשע"ז ביחס לתשע"ו (למעט בית ברל שבעקבות
תנודיות דו שנתית הנתוהים ייבחנו בתשע"ז ביחס לתשע"ה).
ניקוד היקף גידול בשנה א'
 90 10סטודנטים ומעלה
 40-90סטודנטים
5
עד  39סטודנטים
0

( )2שיעור מקצועות נדרשים40% -
לצורך עידוד מקצועות הנדרשים למשק ,יוענק ניקוד גבוה יותר ככל ששיעור סטודנטים במקצועות
נדרשים במוסד גבוה יותר .המקצועות הנדרשים (בהתבסס על דוחות ועדות שונות ומקצועות הנדרשים
במשק) הם :מקצועות ההנדסה ,לרבות מתמטיקה ומדעי המחשב ,וכן ,עבור המכללות לחינוך ובהתייעצות
עם משרד החינוך -מקצועות הוראת האנגלית ,המתמטיקה והפיסיקה.
ניקוד
40
25
15
5
0

שיעור מקצועות נדרשים
שיעור גבוה מאוד
90-100
שיעור גבוה
65%-90%
שיעור בינוני
35%-65%
שיעור נמוך
10%-35%
אין בכלל
0-10

( )3אזורי פריפריה10%-
יוענק ניקוד עבור אזורי פריפריה גאוגרפית ו/או חברתית -לאור הצורך בחיזוקם.
ניקוד
10
0

אשכול פריפריאלי/סוציו-אקונומי
אשכולות 1-4
אשכולות 5-10

( )4שיעור הסטודנטים מהחברה הערבית במוסד15% -
בהתאם למדיניות הרחבת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית ,וכן לאור הצפי כי הגידול העיקרי במספרי
הסטודנטים בהשכלה הגבוהה בשנים הקרובות יגיע מקרב החברה הערבית ,יוענק ניקוד עפ"י הבחינה
הבאה :שיעור סטודנטים מהחברה הערבית במוסד עומד נכון לנתוני תשע"ז על  15%ומעלה; המוסד הגדיל
את שיעור הסטודנטים מהחברה הערבית בין השנים תשע"ה לתשע"ז באופן משמעותי :גידול של לפחות
[ 2%נומינלי] שמהווה לפחות גידול של  20%ביחס לשיעורם במוסד בתשע"ה.
ניקוד
15
10
0

אחוז ערבים במוסד
 15%ומעלה
גידול של לפחות  2%בין תשע"ה לתשע"ז [נומינלי] שמהווה
לפחות גידול של  20%ביחס לשיעורם במוסד.
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להלן הניקוד והקצאת המכסות שנקבעו עפ"י הניקוד המפורט לעיל:
שם המוסד

ניקוד

תשע"ט

תש"פ

תשפ"א

תשפ"ב

סה"כ
פעימה
שניה

בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב
האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים
שנקר הנדסה .עיצוב .אמנות
המרכז האקדמי לב
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
אפקה המכללה האקדמית להנדסה
סמי שמעון
עזריאלי
חולון
הדסה
ת"א יפו
עמק יזרעאל
תל חי
ספיר
רופין
אשקלון
גליל מערבי
צפת
כנרת
אחוה
בית-ברל
סמינר הקיבוצים
אריאל

30
30
30
25
75
50
45
65
60
50
35
45
35
20
25
10
30
40
40
20
30
25
50

0
0
48
0
0
80
0
0
95
80
0
72
56
0
40
0
0
64
0
0
48
40
80

0
0
68
0
0
114
0
0
136
114
0
102
80
0
57
0
0
91
0
0
68
57
114

0
0
59
0
0
98
0
0
118
98
0
88
69
0
49
0
0
79
0
0
59
49
98

0
0
51
0
0
85
0
0
102
85
0
77
60
0
43
0
0
68
0
0
51
43
85

0
0
226
0
0
377
0
0
451
377
0
339
265
0
189
0
0
302
0
0
226
189
377

200

100

0

0

500

903

1,101

1,099

1,100

4,403

רזרבה כללית
סה"כ

865

להלן מכסות אשר ישוריינו ויוקצו בהתאם לצורך בפועל:

שם המוסד
המכללה האקדמית אורט בראודה
המכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון בנגב
המכללה האקדמית של תל אביב –יפו
המכללה האקדמית ע"ש ספיר
המכללה האקדמית גליל מערבי
סה"כ

ניקוד

תשפ"א

תשפ"ב

סה"כ
פעימה
שניה

75
45
35
20
30

147
88
0
0
0

128
77
60
34
51

275
165
60
34
51

235

350

585
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כמו כן ,בהמשך להחלטת ות"ת מיום  ,2.8.17עד הקצאה בפועל של הרזרבה המשוריינת בשנים תשע"ט ותש"פ,
מכסות אלו ישמשו באופן חד פעמי להקדמת מכסות עבור המכללות בהן חל גידול משמעותי במקצועות ההי-
טק :אפקה וחולון .גובה ההקדמה עבור תשע"ט ותש"פ יעמוד על  70%מהמכסה שהוקצתה בשנה העוקבת
בהתאמה .להלן משמעות הקדמה זו:
תשע"ט

תש"פ

סך
מכסות
מוקדמות

אפקה המכללה האקדמית להנדסה
 HITהמרכז האקדמי חולון

80
95

69
83

149
178

סה"כ

175

152

327

מוסד

*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .6תוכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת  -מודל צמיחה

תשע"ח – 93/החלטה:

.1

בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל ,ובהוראה בפרט ,אשר הציבו
את הנושא כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב) ובהמשך להחלטת ות"ת מיום
 21.2.2018אשר על מנת לתת מענה מלא על מטרות התכנית הכוללת לקידום הבינלאומיות בהשכלה
הגבוהה ,ובהתייחס לגיוון המוסדות בישראל ולסטטוס הקיים שלהם בפיתוח הבינלאומיות ,ובנוסף
לשונות האופי והאתגרים של המוסדות בתחום הבינלאומיות ,אישרה ות"ת שני מסלולי תמיכה לפיתוח
הבינלאומיות במוסדות בין השנים תשע"ט-תשפ"ב:
( )1המסלול הראשון הינו מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות בינלאומיות ,למוסדות אשר החלו
בפעילות זו באופן משמעותי (להלן "מודל מבוסס תפוקות").
( )2המסלול השני הינו מודל תקצוב לסיוע בצמיחת המוסדות אשר נושא הבינלאומיות נמצא בתחילת
דרכו ולמוסדות המתמקדים בהיבטים מסוימים של בינלאומיות ( ,להלן "מודל הצמיחה").

 .2והואיל ובהתאם להחלטת ות"ת ,מוסדות שאינם עומדים בתנאי הסף להיכלל במודל התחרותי מבוסס
התפוקות ,רשאים להגיש בקשה להיכלל במודל הצמיחה (להלן" התכנית")  .התכנית תתמוך בפעילויות
מוגדרות ,שמתאימות למוסדות הנמצאים בתחילת דרכם בנושא הבינלאומיות ,כאשר כל מוסד יוכל
להחליט להתמקד באספקטים של בינלאומיות כגון :בניית תשתיות מוסדיות לבינלאומיות ,הקניית
כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים ,ניידות סגל אקדמי ומנהלי ,פרויקטים לבניית יכולות
מוסדיות ,או ניידות סטודנטים על בסיס קשרים בילטראליים מול מוסדות או חוקרים בחו"ל ,בהתאם
לאסטרטגיה המוסדית לבינלאומיות של המוסד.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.7

הסקר החברתי האירופי ( - )ESSurveyהצטרפות ישראל כ"מדינה חברה"

תשע"ח – 94/החלטה:
לאור המלצות הוועדה המקצועית של משרד המדע והסקירה שקיבלה ות"ת בדבר חיוניות התשתית של הסקר
החברתי האירופאי ) )ESSurveyהתפתחות המחקר במדעי החברה בארץ ולשיתופי פעולה עם מדינות אירופה
בתחום הנ"ל ,ובדבר היותו של הסקר הנ"ל תשתית מרכזית שבעזרתה ניתן לבצע מחקרים בתחום מדעי
החברה וכי השתתפות רציפה בסקר תביא לשיפור התוצאות הנאספות בארץ ולעלייה בשימוש הנתונים,
מחליטה ות"ת כדלקמן:
 .1ות"ת תממן הצטרפות ישראל לסבבים התשיעי והעשירי של איסוף הנתונים במסגרת הסקר החברתי
האירופי ) )ESSurveyעל תקן של "מדינה חברה" למשך  5שנים וזאת החל משנת  2019ועד שנת .2024
 .2מימון ות"ת מוערך בסך של כ 5,800-אלפי עבור שני הסבבים  ₪ממנו כ 85%-מהתקציב ייוועד לאיסוף,
עריכת ,הפצת הנתונים ולהסדרת תהליך ביצוע הסקר וכ 15%-מסך תקציב ייועד לדמי ההשתתפות
בפרויקט.
 .3ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי להמשיך לבחון את הנושאים הבאים:
א .מציאת שותפים אסטרטגיים למימון התשתית ,לרבות תמריצים שיסיעו להפצתה או להגברת
השימוש בה וזאת לאור העובדה שבסבב השמיני היה שימוש בנתוני הסקר ע"י משרדי הממשלה
שונים.
ב .שינוי הרכב הוועדה המקצועית הארצית בשיתוף עם משרד המדע במטרה לצמצם את הרכב הוועדה
וליעל את עבודתה.
ג .לקראת חידוש המכרזים לביצוע הסקר ולשיווק והפצת התכנית באמצעות משרד המדע ,תתקיים
בחינה של לקחי התהליך המכרזי הקודם שתכלול בין היתר ,שיפור המכרזים ,לרבות הפרדה
אפשרית בין המכרז לביצוע הסקר ובין המכרז לשיווק והפצת התכנית ועוד.
 .4בתיאום עם משרד המדע הטכנולוגיה והחלל הוחלט כי ניהול התכנית ,הפיקוח ,הבקרה וייצוג ישראל
בתשתית האירופית של הסקר החברתי האירופאי ) )ESSurveyימשיך להיות באחריותו של משרד המדע
כמו בסבב הקודם ומתקציב של ות"ת בגין סעיפי הפעילות המפורטים.
 .5החלטה זו ותקצובה ,מותנים בחתימת סיכום בין ות"ת ומשרד המדע ,המעגן את העקרונות ,חלוקת תחומי
האחריות בין הגופים ומחויבויותיהם ,את מסגרת התקציב והשתתפות ות"ת בתכנית ועוד .הסיכום יובא
לאישור ות"ת מראש.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 .7התוכנית ליצירת קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית
בישראל  -הוצאת קול קורא למוסדות

תשע"ח – 95/החלטה:
ב 25.4.18-קיבלה ות"ת סקירה בנוגע להפעלת התכנית לקהילות סטודנטים ומידת השפעתה ביצירת קהילות
מעורבות ומשפיעות בכל תחומי החיים הרלוונטיים בישובי הפריפריה הגאוגרפית והחברתית ,ועל מנת הן
להוסיף קהילות סטודנטים חדשות והן להרחיב ולבסס את הקהילות שהוקמו במסגרת הקול הקורא הקודם,
ככל שיש להן סיכויי היתכנות ,מחליטה ות"ת לאשר את המשך תקצוב הפרויקט "יצירת קהילות סטודנטים"
כמפורט בקול הקורא המצ"ב להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה .במסגרת הקול הקורא ייבחרו עד  5הצעות
למוסדות ממשיכים ועד  3הצעות למוסדות חדשים .
להלן עקרונות הקול הקורא:
תנאי סף
ההצעה תוגש על ידי מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת 1אשר קהילת הסטודנטים אותה הוא מעוניין
להפעיל הינה בתחום רשות מקומית שהינה פריפריה גיאוגרפית או חברתית ,אשר מדורגת באשכול כלכלי
חברתי  5ומטה בלבד.
לקול קורא יהיו רשאים להגיש מועמדות גם מוסדות אשר זכו בקול הקורא הקודם ומפעילים כיום קהילות
סטודנטים (להלן" :מוסדות ממשיכים") אשר מעוניינים להמשיך את הקהילות שהקימו בתכנית לשלוש
שנים נוספות.
פרטי התכנית
 .1ההצעות תתייחסנה לשנים תשע"ט – תשפ"א.
 .2התכנית מעודדת יצירת קהילות סטודנטים אשר יתגוררו ברחבי הרשות המקומית בו פועל המוסד
ויהפכו לחלק פעיל מהקהילה המקומית .הסטודנטים יחויבו להשתתף בפעילות חברתית בישוב לאורך
השנה ויתגבשו כקבוצה במטרה לעודדם להישאר תושבי הרשות גם לאחר סיום לימודיהם.
 .3הסטודנטים שייקחו חלק בתכנית יפעלו לפחות  250שעות שנתיות במסגרת התכנית ,כך שהפעילות
השבועית תעמוד על  7שעות לפחות ,בחלוקה לפעילות חברתית במסגרת הרשות המקומית ולגיבוש
קהילתי (שילווה ע"י גורם מקצועי).
 .4השתתפות ות"ת במימון התכנית לפי מפתח של מספר הסטודנטים הפעילים בה כאשר בגין כל סטודנט
יתוקצב המוסד עבור התכנית בסכום של עד  ₪ 22,000לשנה  .סכום זה כולל ,בין היתר  ,מלגה שנתית
שיעניק המוסד לכל סטודנט שיקח חלק בתכנית בגובה ) ₪ 16,000המחושב לפי גובה שכ"ל שנתי לתואר
ראשון וסבסוד שכר דירה בגובה  ₪ 500לחודש) .בנוסף ,כולל הסכום גם מימון לתפעול התכנית ולליווי
מקצועי ,כך שכל קהילה תלווה ע"י מלווה קהילתי בהיקף של כחצי משרה ולאפשר שלכל ישוב ימונה
מנהל תכנית לפי צורך.
 .5המלגה השנתית בסך  ₪ 16,000תחולק לסטודנט המשתתף בתכנית לתקופה שלא תעלה על שנתיים (4
סמסטרים).
 1המוסד רשאי לשתף פעולה עם ארגונים חיצוניים על מנת להפעיל ולשפר את התכנית.
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 .6בנוסף יינתן תקצוב למוסד עבור הפעלת קהילות המשך ,המורכבות עפ"י רוב מסטודנטים שהנם מעבר
ל  4סמסטרים בתכנית ,לפי מפתח תקצוב של  ₪ 4,000לסטודנט .התקצוב מיועד להמשך הליווי
המקצועי שלהם כקהילות ולפעילות אותה הם מארגנים בישוב.
 .7הסעיפים שפורטו לעיל התייחסו להפעלה בשנת לימודים מלאה .גובה המלגה ומספר שעות הפעילות
השנתית ,משמשים כמפתח תקצוב ויותאמו להיקף התכנית בפועל.
 .8בתום שלוש שנים של פעילות תבחן הות"ת למול הצלחת הפרויקט ,סדרי עדיפויות ובכפוף לקיום
תקציב לנושא ,מתן אישור המשך פעילות ל 3 -שנים נוספות למוסדות אשר יציגו תכנית אשר תכלול
מבנה יציב לתוכנית ,השפעה משמעותית ובת-קיימא על הישובים בהם פועל המוסד.
תקציב התכנית
להלן המקורות הקיימים לנושא זה מתקציב ות"ת:
 .1עד  16,000אש"ח בשנה בחלוקה הבאה  -עד  10,000אש"ח מסעיף מעורבות האקדמיה בקהילה
ועד  6,000אש"ח מסעיף קרן הסיוע לסטודנטים ,כמפורט בראשית המסמך .
 1,000 .2אש"ח יתוקצב בתשע"ט ו 1,500 -אש"ח יתוקצבו בתש"פ ובתשפ"א (בכל אחת מהשנים)
מהתקציב הייעודי למגזר החרדי לטובת קהילת הסטודנטים החרדית.
 .3יתרות צבורות למטרה זו (ח"פ) בסך  6,000אש"ח בשל תת ביצוע של התכנית בתשע"ו-תשע"ז.
ועדת השיפוט
לטובת בחינת ההצעות שתוגשנה ע"י המוסדות במענה לקול הקורא תוקם תת ועדה של ועדת ההיגוי
למעורבות אקדמיה בקהילה ,אשר הרכבה הינו כדלקמן:
פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר ות"ת ,ד"ר איילת שביט ,חברת ועדת ההיגוי למעורבות אקדמיה בקהילה ומר ערן
לוי ,נציג התאחדות הסטודנטים בועדת ההיגוי למעורבות אקדמיה בקהילה.
הקול הקורא מצ"ב להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה .
קול קורא למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת להגשת תכניות לקהילות סטודנטים ביישובי
הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל
בשנה"ל תשע"ט תמשיך ות"ת את תמיכתה במוסדות המתוקצבים על ידה ,במסגרת פעילותה למעורבות
האקדמיה בקהילה ,לצד קורסים משלבי עשייה ,פרויקטי דגל ופרויקטי חשיפה לאקדמיה  ,גם בקידום
פרויקטים ליצירת קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל.
לפני כ  3שנים יצאה ות"ת בקול קורא ליצירת קהילות סטודנטים ,אשר כתוצאה ממנו הוקמו קהילות
סטודנטים ב  7ישובים פריפריאליים ע"י  5מוסדות להשכלה גבוהה .הקול הקורא הנוכחי ,לשנים תשע"ט-
תשפ"א ,נועד להוסיף קהילות סטודנטים בתקצוב ות"ת ,ובמקביל לבסס ולהרחיב את הקהילות שהוקמו
במסגרת הקול הקורא הקודם ,ככל שקיימת היתכנות לפעילות .
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רקע
המוסדות להשכלה גבוהה מהווים פוטנציאל עצום להשפעה על הקהילה המקומית ולעזרה בקידום תכניות
ארוכות טווח של הרשות המקומית שבתחומה הם פועלים .לצד תרומה אקדמית לקהילה מהווים
המוסדות גם כוח משיכה לקהל צעיר ,משכיל ואקטיבי .יחד עם זאת ,פעמים רבות מהווים המוסדות רק
"תחנת מעבר" לסטודנטים המתגוררים ב"ערים האקדמיות" בזמן לימודיהם ולאחר  3-4שנים ,עם סיום
הלימודים ,עוזבים הסטודנטים לישובים אחרים .
ות"ת בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית  ,גיבשה סט כלים המסייע בעיקר לפריפריה הגיאו-חברתית
להשאיר את בניה הצעירים וכן סטודנטים נוספים בעיר גם בסיום התואר האקדמי וגובש הקול הקורא
ליצירת ולביסוס קהילות הסטודנטים (להלן" התכנית)".
מטרת התכנית היא ליצור קהילות סטודנטים אשר יתגבשו יחדיו במהלך תקופת הלימודים באקדמיה
ויהפכו עד לסיום לימודיהם לקהילה מגובשת אשר תבחר להשתקע בעיר גם בסיום התואר לטווח הארוך.
קהילות אלו יהיו קהילות משימתיות אשר לצד המגורים בעיר יפעלו לייצר שינוי בסביבה בה הם חיים
בדרך להפיכת העיר למקום טוב יותר ולבית עבורם ולצעירים נוספים אשר יבחרו להשתקע בה .הקהילות
תהיינה מעורבות ומשפיעות בכל תחומי החיים הרלוונטיים לקידום צעירים לרבות חינוך ,תעסוקה ,תרבות
פנאי ,העצמה אזרחית וכל תחום אשר אופיין על ידי המוסד והרשות המקומית כמנוע צמיחה עירוני
להתחדשות ומשיכת צעירים.
שנים אלה של עיצוב העתיד המקצועי ,תחילת בניית התא המשפחתי ולצד זה בחירת מקום המגורים
העתידי ,יש בהן הזדמנות להיות כר פורה לשינוי כיוון של צעירים אקטיביים ומוכשרים שיחליטו באופן
מודע לאמץ חיים קהילתיים ומעורבות ברשויות ושכונות המשוועות לכח צעיר ,משכיל ויוזם.
לפיכך ,אנו קוראים למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת להגיש תכנית מוצעת אשר במסגרתה
יופעלו קהילות סטודנטים שיתגוררו ברחבי הרשות המקומית בו פועל המוסד ,כאשר הסטודנטים יחויבו
להשתתף בפעילות חברתית לאורך השנה ויתגבשו כקבוצה במטרה ,כאמור ,להשאירם כתושבי הרשות גם
לאחר סיום לימודיהם .
פרטי התכנית:
.1

ההצעות תתייחסנה לשנים תשע"ט – תשפ"א.

.2

ות"ת תשתתף במימון התכנית לפי מפתח של מספר הסטודנטים הפעילים בה כאשר בגין כל סטודנט
יתוקצב המוסד עבור התכנית בסכום של עד  ₪ 22,000לשנה  .סכום זה כולל ,בין היתר ,מלגה שנתית
שיעניק המוסד לכל סטודנט שיקח חלק בתכנית בגובה ( ,₪ 16,000המחושב לפי גובה שכ"ל שנתי
לתואר ראשון וסבסוד שכר דירה בגובה  ₪ 500לחודש) .בנוסף ,כולל הסכום גם מימון לתפעול התכנית
ולליווי מקצועי ,כך שכל קהילה תלווה ע"י מלווה קהילתי בהיקף של כחצי משרה ולאפשר שלכל ישוב
ימונה מנהל תכנית לפי צורך.

.3

המלגה השנתית בסך  ₪ 16,000תחולק לסטודנט המשתתף בתכנית לתקופה שלא תעלה על שנתיים ( 4

סמסטרים).
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.4

בנוסף יינתן תקצוב למוסד עבור הפעלת קהילות המשך ,המורכבות עפ"י רוב מסטודנטים שהנם מעבר
ל 4 -סמסטרים בתכנית ,לפי מפתח תקצוב של  ₪ 4,000לסטודנט .התקצוב מיועד להמשך הליווי
המקצועי שלהם כקהילות ולפעילות אותה הם מארגנים בישוב.

.5

הסעיפים שפורטו לעיל התייחסו להפעלה בשנת לימודים מלאה .גובה המלגה ומספר שעות הפעילות
השנתית ,משמשים כמפתח תקצוב ויותאמו להיקף התכנית בפועל.

.6

בתום שלוש שנים של פעילות תבחן הות"ת למול הצלחת הפרויקט ,ובכפוף לקיום תקציב לנושא ,מתן
אישור המשך פעילות ל 3 -שנים נוספות למוסדות אשר יציגו תכנית אשר תכלול מבנה יציב לתוכנית,
השפעה משמעותית ובת-קיימא על הישובים בהם פועל המוסד.

תנאי הסף
על מנת שהצעת המוסד תיבחן עליה לעמוד בתנאי הסף הבאים:
ההצעה תוגש על ידי מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת 2אשר קהילת הסטודנטים אותה הוא
מעוניין להפעיל הינה בתחום רשות מקומית שהינה פריפריה גיאוגרפית או חברתית ,אשר מדורגת באשכול
כלכלי חברתי  5ומטה בלבד.
לקול קורא זה רשאים להגיש מועמדות גם מוסדות אשר זכו בקול הקורא הקודם ומפעילים כיום קהילות
סטודנטים (להלן" :מוסדות ממשיכים") אשר מעוניינים להמשיך את הקהילות שהקימו בתכנית לשלוש
שנים נוספות.

עקרונות ההצעה
א .ההצעות תוגשנה לשנה"ל תשע"ט-תשפ"א.
ב .התכנית המוצעת תכלול תכנון לפיו יתגוררו הסטודנטים בקהילות  20-25סטודנטים בקהילה' בדירות
שכורות בתחומי הרשות לצד יתר תושבי הרשות ,תוך שהם מתערים בקהילה הסובבת אותם ,זאת
בשונה ממגורים ייעודיים דוגמת מעונות סטודנטים או מודלים דומים( .ניתן לצרף לתכנית סטודנטים
בני הישוב אשר גרים בבית ההורים .סטודנטים אלה לא יקבלו תמיכה בשכר דירה ,אולם בסכום
המקביל להשתתפות בשכ"ד ,דהיינו עד  ₪ 000,6בשנה לסטודנט ,המוסד האקדמי יעמיד סיוע כלכלי
לסטודנטים אלה בכפוף לקריטריונים סוציואקונומיים כפי שמקובל במוסד.
ג .התכנית המוצעת תכלול תכנון לפיו הסטודנטים שייבחרו יפעלו לא פחות מ 250 -שעות שנתיות

ד.
ה.
ו.
ז.

במסגרת התכנית ,כך שהפעילות השבועית תעמוד על  7שעות לפחות ,בחלוקה לפעילות חברתית
במסגרת הרשות המקומית ולגיבוש קהילתי )שילווה ע"י גורם מקצועי(.
התכנית המוצעת תכלול בנייה של מסגרות קהילתיות מגוונות ,לדוגמא קיום שבתות יחד על ידי
הסטודנטים ,קיום סמינרים בפתיחת השנה ולאורכה וכדומה.
על המוסד להתחייב למנות איש סגל אשר ילווה את התכנית לאורך כל השנה בין בנוסף לתפקידו כמנהל
התכנית ובין בנוסף למנהל תכנית נפרד.
על המוסד להתחייב להעסיק מלווה קהילתי בהיקף של כחצי משרה לפחות.
מומלץ פיתוח קורס אקדמי משלב עשייה ,אשר יאפשר מרכיב אקדמי לעשייה בתכנית ,החל משנה"ל
תשע"ט.

 2המוסד רשאי לשתף פעולה עם ארגונים חיצוניים על מנת להפעיל ולשפר את התכנית.
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ח .אישור השתתפות בתכנית יינתן לשלוש שנים )תשע"ט ,תש"פ תשפ"א (.לפיכך ,על כל מוסד המגיש
מועמדותו להצהיר על מניין הסטודנטים אותם הוא מתכוון לגייס לתכנית בכל שנה .
היקף הסטודנטים בכל מוקד )עיר/רשות( בו תוקם קהילת סטודנטים חדשה יתחיל לכל הפחות בכ-
 25סטודנטים בשנה הראשונה )קהילה אחת בתוך הישוב( ובכל שנה יוכל לגדול ,כך שניתן להגיש
בקשה לעד  100סטודנטים לכל מוסד בשנת תשפ"א .לגבי הרחבת קהילות קיימות ,ניתן להגיש
בקשה לעד  150סטודנטים לכל מוסד בשנת תשפ"א .במתן האישורים למוסדות הזוכים תתייחס
ות"ת להיקף הקהילות המכסימלי האפשרי בכפוף לשיקולי
צרכים ,סבירות ולמגבלת התקציב .על כל מוסד לפרט את הנסיבות אשר בגינן הגיש את גרף
הצמיחה הנ"ל (קיבולת הישוב ,היצע שכירות ,מספר הסטודנטים הנגישים לתוכנית וכדומה וכיצד
הוא מתכוון לעמוד בהן).
ט .יובהר כי המוסד יורשה לצרף לקהילות אותן הוא מפעיל בישוב גם סטודנטים אשר אינם לומדים
במוסד האקדמי )כל עוד אלו לומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג והמתוקצבים
ע"י ות"ת( ,זאת בכפוף להתחייבות כי הניהול של אותם הסטודנטים גם אם אין הם לומדים במוסד,
תישאר באחריותו המלאה.
י .יובהר כי לא יאושר לבצע כפל תקצוב בין קהילות הסטודנטים המוקמות לבין תקצוב ממשלתי אחר
המתקבל במוסד או בגופים שותפים והמופנה למטרה זו .מוסדות המייעדים תקצוב ממשלתי אחר
למטרה זו נדרשים לדווח על כך לות"ת .

תוכן ההצעה
התכניות המוגשות חייבות לכלול את המרכיבים הבאים )אנא הקפידו על דיווח ענייני ותמציתי באשר לכל
אחד מהסעיפים הבאים:
א .ההצעה תכלול מכתב נלווה החתום ע"י הראש האקדמי של המוסד או סגנו המאשר את פרטי התכנית
המוצעת ,וכן אישור של ראש הרשות הרלוונטית שמכיר בפרויקט וכי יש עניין מטעם הרשות בקיומה
של התכנית בתחומה .בין היתר תכלול ההצעה את מניין הסטודנטים אותם הוא מתכוון לגייס לתכנית
בכל שנה ואת פירוט הנסיבות אשר בגינן הגיש את גרף הצמיחה הנ"ל )קיבולת הישוב ,היצע שכירות,
מספר הסטודנטים הנגישים לתוכנית וכדומה וכיצד הוא מתכוון לעמוד בהן.
ב .פירוט מהותי ותקציבי של התכנית המוצעת :מדיניות המוסד ,אופן השתלבות התכנית במדיניות ,פירוט
לגבי תוכן התכנית ,בעלי התפקידים הלוקחים בה חלק ,שותפויות חיצוניות ,היקף פעילות ,תקציב
התכנית וכו'.
ג .ההצעה תכלול מכתב המאשר את כל הדיווחים התקציבים המצורפים להצעה ,החתום ע"י מנכ"ל
המוסד או הממונה על התקציבים במוסד.
ד .ההצעה צריכה לכלול את הפוטנציאל לגיוס הסטודנטים לתכנית תוך התייחסות לנגישות לתחבורה
ציבורית ,היצע הדירות ברשות ,פרויקטים מקבילים ברשות ועוד.
ה .לא תהיה השתתפות תקציבית בתכניות בהן מופרשת תקורה למוסד .לפיכך ,המוסד נדרש להתחייב
בחתימת מנכ"ל המוסד או הממונה על התקציבים במוסד ,שלא לגבות תקורה מן התכניות המוגשות
לוועדה.
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הקריטריונים לבחירה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מדד פריפריאלי של הרשות המקומית בה תתבצע פעילות המוסד (עדיפות ראשונית תינתן למוסדות
הפועלים בפריפריה הגיאוגרפית).
מדד האשכול החברתי כלכלי של הרשות המקומית בה תתבצע פעילות המוסד .
הצגת אסמכתאות לנכונות הרשות וראש העיר לשיתוף פעולה וכן רשויות אשר ישתתפו מתקציבן
בתמיכה בתוכנית מטעמם או באמצעות תמיכות אחרות.
התרשמות ועדת השיפוט מיכולת התכנית לייצר השפעה קצרה וארוכת טווח על הרשות באמצעות
התבססות קהילות צעירים.
פיתוח קורס אקדמי משלב עשייה אשר יפעל במסגרת התכנית ,החל משנה"ל תשע"ט – יהווה יתרון.
יתרון למוסדות אשר ילוו את כניסתם לישוב מטעמם עם מחקר\ים אקדמיים על מנת למדוד את עוצמת
השינוי בישוב ,שלא מתקציב התכנית.

בחירת ההצעה הזוכה
ההצעות העומדות בתנאי הסף ,תיבחנה על פי מידת התאמתן לתהליך ,על ההיבטים השונים כמפורט לעיל.
במסגרת קול קורא זה ייבחרו עד  5הצעות למוסדות ממשיכים ועד  3הצעות למוסדות חדשים .
הגשת ההצעות
 .1המוסד המציע יגיש את הצעתו בצירוף כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים להוכחת הנדרש בתנאי
הסף ובסעיפים שפורטו לעיל.
 .2את ההצעות יש להגיש עד ליום  24.5.18בקובץ סרוק לדואר אלקטרוני:
. yosis@che.org.il

 .3ניתן להגיש שאלות/הבהרות בכתב עד ליום  10.5.18לכתובת הדואר האלקטרוני שלעיל או בטלפון:
. 02-5094470
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.9

הארכת הסכם החברות של מדינת ישראל בESRF-

תשע"ח – 96/החלטה:
בהמשך לפניית האקדמיה הלאומית למדעים ,המלצת הוועדה לקרינת סינכרוטרון ,למסמך שהוגש ע"י הצוות
המקצועי ולדיון שהתקיים ,המבהירים את חשיבותה של החברות ב ESRF-למדע בישראל ,מחליטה ות"ת
כדלקמן:
ות"ת מחליטה לתמוך בהארכת הסכם ההתקשרות עם ה ESRF-לשנים  ,2023-2019ומבקשת מהאקדמיה
הלאומית למדעים לפעול לחידוש ההסכם עם ה ESRF-בכפוף לנקודות שלהלן.
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.1

מבין החלופות שהוצעו ע"י ה ESRF-מחליטה ות"ת לקבל את מתווה ההשתתפות המתבסס על שיעורי
ההשתתפות שלהלן:

שיעור
השתתפות

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.75%

1.50%

1.50%

1.75%

1.75%

1.75%

.2

התוספת התקציבית הנדרשת בגין מתווה זה בתקופה  2023-2019מוערכת בכ 1,050-אלפי אירו שהם כ-
 4,100אלפי ( ₪לפי שע"ח המתוקצב של האירו לתשע"ח העומד על  ₪ 3.9לאירו) .מזה ,התוספת
להשתתפות ות"ת עומדת על כ 740-אלף אירו ,שהם כ 2,880-אלפי .₪

.3

בשנים בהם שיעור ההשתתפות יעמוד על  1.50%ות"ת תממן את השתתפות מדינת ישראל עד לשיעור
של  1.0%מזמן השימוש הכולל במתקן ובשנים בהם שיעור ההשתתפות יעמוד על  1.75%ות"ת תממן את
השתתפות ישראל עד לשיעור של  1.25%מזמן השימוש האמור והיתרה תמומן ע"י אוניברסיטאות
המחקר.

.4

ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לפנות לאוניברסיטאות המחקר כדי להסדיר מולן את נושא השתתפותן
במימון ההתקשרות עם ה ESRF-ולפעול ,ככל שהדבר נדרש ,לפישוט שיטת החיוב ולייעולה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.10

אישור התוכנית להקמת והפעלת תשתית מידע למחקר ולפיתוח של מידע גנומי וקליני
 -מיזם "פסיפס"

תשע"ח – 97/החלטה:
ב 25.4.18-דנה ות"ת בהסכם תל"מ פסיפס -פרויקט משותף של תל"מ ,משרד הבריאות וישראל דיגיטלית.
בהמשך לתכנית הרב-שנתית להשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"ב ,לפיה החליטה ות"ת להקצות מאמצים
ומשאבים לפיתוח המחקר בתחום הרפואה המותאמת אישית (רמ"א) ,לאור הצורך הלאומי לקידום הנושא
ולאור הפוטנציאל הגבוה במיוחד של מחקר עתיר טכנולוגיה ורב-תחומי זה בישראל ,מחליטה ות"ת לאשר את
הסכם תל"מ-פסיפס המצ"ב.
במסגרת ההסכם ,תעביר ות"ת בשנים  ,2018-2022תקציב כולל בסך של  52.5מיליון  24.0 + ₪מיליון ( ₪חלקם
של משרד האוצר וות"ת מתוך תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה שמיועד לחיזוק יעדים לאומיים) למשרד
הבריאות ,שמסכים להקים ולתפעל את המיזם בכפוף להנחיות ועדת ההיגוי .קצב העברת התקציב יהיה
בהתאם להתקדמות בתכנית העבודה המאושרת.
הקמת המיזם ,תפעולו וניהולו יפוקחו על ידי הגופים השותפים למימונו באמצעות ועדת היגוי אשר תכלול נציג
אחד לכל שותף .בראש הועדה יעמדו במשותף נציג משרד הבריאות ונציג רשות החדשנות .החלטות הועדה
תתקבלנה בהסכמה פה אחד של כל השותפים.
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ועדת ההיגוי תקים ועדה מדעית שתלווה את הפעלתו השוטפת של המיזם .הועדה תיעזר בוועדה המדעית לשם
קבלת החלטות ,וכן לכל פגישות ועדת ההיגוי יוזמן מומחה מהתחום אשר יוסכם על כל השותפים ויהיה חבר
בוועדה המדעית.
בין תפקידי ועדת ההיגוי:


מימוש ההמלצות המדעיות ותכולת העבודה בהתאם להמלצות ועדת רבל ,לרבות עדכונן בהסתמך על
המלצות הועדה המדעית המוזכרת לעיל.



אישור תכנית העבודה הרב-שנתית להקמת והפעלת המיזם ,לרבות מדדים ואבני דרך ,וכן אישור
תכניות העבודה השנתיות והתקציבים השנתיים ,כולל בחינת דו"חות הביצוע אשר יוגשו לוועדה.



קביעת כללים להפעלת המיזם ,בין היתר כללים הנוגעים לזמינות ולנגישות הנתונים ,ולאופן ביצוע
הריצוף ,כולל בחינת האפשרות לביצוע הריצופים בתשתיות קיימות ו/או משודרגות במוסדות
להשכלה גבוהה.

עד לגיבוש פתרון המקובל על ועדת ההיגוי לזמינות של המידע הקליני הרלוונטי לטובת פעילות המיזם ,וכן
גיבוש פתרון מאושר על ידי ועדת ההיגוי בנוגע לאופן בו יבוצע הריצוף ולמיקום בו יבוצע הריצוף (כולל בחינת
האפשרות לביצוע הריצופים בתשתיות קיימות ו/או משודרגות במוסדות להשכלה גבוהה) ,סך ההוצאות
שיוציא משרד הבריאות מכספי כלל השותפים לא יעלה על  15מיליון  ,₪וזאת בכפוף לאישור וועדת ההיגוי.
לא גובשו הפתרונות האמורים לעיל לזמינות המידע הקליני ו/או לאופן ולתשתיות בהן יבוצע הריצוף עד תום
שנה ממועד החתימה על ההסכם ,רשאים השותפים לפרוש מהמיזם ולהפסיק את תקצובו.
*****
התקיימה הצבעה
 5בעד;  1נמנע

 .11מלגות הצטיינות לעידוד קליטת סגל אקדמי יוצאי אתיופיה ואישור הרכב ועדת השיפוט
לתוכנית

תשע"ח – 98/החלטה:
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  ,16.8.2017ביום  25.4.18דנה ות"ת על גיבוש תכנית מלגות לעידוד קליטת אנשי
סגל אקדמי יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת ,ומחליטה כדלקמן:
 .1תכנית המלגות לעידוד קליטת אנשי סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים
א .לאשר תכנית מלגות לעידוד קליטת אנשי סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה
גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת .
ב .בתכנית ייקלטו מלגאים חדשים החל משנה"ל תשע"ט .לאחר קליטת  3מחזורים תובא התכנית
לבחינה נוספת בות"ת.
ג .התוכנית מיועדת למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה והמתוקצבים ע"י ות"ת.
ד .המלגה שתינתן תהיה בגובה עלות ממוצעת של משרה בדרגה המתאימה ,בהתאם לטבלאות השכר
של ות"ת ,והיא תשולם מדי שנה למוסד .כמו כן ,כל מלגאי הנקלט באחת מאוניברסיטאות
| ע מ ו ד19

נוסח
מאושר yz
המחקר יהיה זכאי למענק מחקר חד פעמי שגובהו  ₪ 170,000לתחומים הניסויים ,ו 50-אלף ש"ח
לתחומים העיוניים (נכון למחירי תשע"ט).
ה .כל מלגאי הנקלט באחת המכללות המתוקצבות ע"י ות"ת יהיה זכאי למענק קליטה חד פעמי
שגובהו  100,000אלף ש"ח לתחומים הניסויים ו 30-אלף  ₪לתחומים העיוניים (נכון למחירי
תשע"ט) המלגות יועברו למוסדות.
ו .המלגות הן תלת-שנתיות ,לשלוש שנים אקדמיות רצופות מתחילת השנה האקדמית העוקבת את
ההחלטה על מתן המלגה .
ז .מס' המלגות המוענקות :בתשע"ט –  ;2בתש"פ –  3מלגות חדשות; החל מתשפ"א –  4מלגות
חדשות בכל שנה.
 .2תקציב התכנית:
התכנית מתוקצבת במסגרת התקציב הרב שנתי של ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.
עלות התכנית ל  3המחזורים הראשונים הנה כ  9,500אש"ח ,מזה כ  8,260אש"ח בשנים תשע"ט-
תשפ"ב ,עד לסיום תכנית החומש.
 .3הרכב ועדת השיפוט לתוכנית המלגות:
פרופ' יוסי שיין ,חבר ות"ת ,ממשל ויחב"ל -אוניברסיטת ת"א -יו"ר
פרופ' דני ריטר ,הנדסה ,הטכניון
פרופ' דניאלה דוויק ,היסטוריה ,אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר ווביט מגנסטו ,חינוך ,מכללת דוד ילין
פרופ' שפרה שגיא ,חברת מל"ג ,ניהול ויישוב סכסוכים ,אונ' בן גוריון -
פרופ' דבי שלו ,כימיה ופרמצבטיקה ,עזריאלי -המכללה להנדסה ירושלים
פרופ' משה ענבר ,ביולוגיה אבולוציונית ,אוניברסיטת חיפה
.4

אישור התקנון
ות"ת מחליטה לאשר עקרונית את התקנון לתוכנית המלגות לעידוד קליטת סגל מקרב יוצאי אתיופיה.
יו"ר ות"ת תפנה את תשומת לב הנשיאים לתקנון ורק אז ניתן יהיה להוציא את התקנון למוסדות.
התקנון מופיע כנספח להחלטה זו.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.12

תוכנית מבוססת צרכים במסגרת המודל לפיתוח פיסי

תשע"ח – 99/החלטה:
בישיבתה ביום  25.4.18דנה ות"ת בתוכנית מובססת צרכים במסגרת המודל בפיתוח פיסי במוסדות להשכלה
גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת (ראה מסמך מס'  .)4255בישיבתה ביום  2018.3.21החליטה ות"ת לאשר
מודל לפיתוח פיסי במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה כך שבתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-
תשפ"ב תופעל תכנית מבוססת צרכים עבורה הוקצו  110מיליון  ,₪יתרת סכום תוקצה בהתאם למודל פיתוח
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פיסי אחר שיבוא לדיון בות"ת בהמשך .התקציב יוקצה למוסדות בהתאם לקול קורא המצ"ב להחלטה
ובהתאם לעקרונות המפורטים להלן:
 .1התכנית תהיה בעיקרה מבוססת על צרכים של המוסד .הצרכים נקבעו בהתאם למודל הפיתוח הפיסי
על בסיס המטריצה להלן:
תואר
ראשון
מדעי הרוח והחברה
מדעי המחשב\ פסיכולוגיה\
רפואי

עזר

טבע וטכנולוגיה\

תואר
שני

תואר
שלישי

5.5

6.6

9.4

12.7

18.7

20.4

24.2

13.8

7.7

אמנות ועיצוב

המוסדות שנמצאים ברשימה וזכאים להגיש פרויקט בפיתוח מפורטים במצגת ,מוסד רשאי לערער
על החוסר בשטחים עד לתאריך 16.5.2018מוסד שלא יערער לא יוכל לטעון לקבל תקציב בפיתוח
פיסי במסגרת תכנית זו .

 .2הנתח התקציבי שמוסד יהיה זכאי לו מבוסס על מודל התעריפים של ות"ת .אך בכדי לאפשר זכאות
לנתח תקציבי עבור מספר מוסדות הוחלט להגביל את השתתפות ות"ת ל 30-מיליון  ₪באופן
מצטבר .כלומר ,מוסדות שיש להם יתרה ששוריינה מחומש קודם יהיו זכאים לתוספת תקציבית
אשר תשלים את השתתפות ות"ת לעד  30מיליון .₪

 .3כל פרויקט שיוגש ייבחן בהתאם לפרמטרים הבאים:
א .קריטריון בחינת הצרכים של המוסד:
נעשתה השוואה בין כלל המוסדות לגבי השטח הקיים בכל מוסד לבין השטח הרצוי בו בהתאם
למספר המכסות או מספר הסטודנטים הנמוך בין השניים  .בנוסף יינתן פקטור עבור מוסדות
שקיבלו תוספת מכסות במסגרת התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב.
החישוב והניקוד בסעיף זה מבוסס על המטריצה לעיל .יצוין כי ניקוד גבוה יותר ככל שלמוסד יש
חוסר גדול יותר בשטחים קרי צורך מחסור יותר שטחים .
ב .קריטריון ישימות הפרויקט  -איזון תקציבי:
עבור כל תכנית שתוגש ייבחן האיזון התקציבי של הפרויקט ומקורות מימון שהתקבלו עד כה.
למען הסר ספק מקורות מימון עתידיים או התחייבויות לתרומות לא ייחשבו כחלק מהאיזון
התקציבי ,זאת למעט הנתח התקציבי של ות"ת בתכנית זו .יודגש כי המוסד יוכל להתבסס על
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הנתח התקציבי בהתאם להגבלה המופיעה בסעיף  2בה מקסימום השתתפות ות"ת עומדת על
 30מיליון  .₪הניקוד יינתן באופן יחסי לגובה התקציב שנשאר להוציא לפועל את הפרויקט .
ג .קריטריון חיזוק יעדים לאומיים בתחומי הייטק והנדסה
הפרויקט המוצע על ידי המוסד ייבחן לפי התאמתו ליעדי ממשלה ו/או יעדי מל"ג ות"ת 50%.
מהניקוד יינתן לפי נתונים אובייקטיבים בהתאם לאופי הסטודנטים במוסד .לשם כך נבחן את
שיעור הסטודנטים שלומדים במוסד בתחום ההי-טק ובתחום ההנדסה בהתאם לנתונים
הקיימים באגף תכנון .
 50%יינתנו בהתאם לאופי הפרויקט שיוגש .כלומר ,אם מוסד יגיש מבנה בתחום ההי-טק
וההנדסה הוא יקבל ניקוד יותר גבוה ממוסד שיגיש מבנה שאינו בתחום ההי-טק וההנדסה,
הניקוד בסעיף זה יהיה לפי סולם מ 1-5-כאשר  5זה פרויקט שכולו מיועד להייטק והנדסה ו1-

אין בו שום נגיעה בתחום ההי-טק וההנדסה .

ד .קריטריון חיזוק המוסדות הפריפריאליים
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2262לחיזוק הצפון והחלטת ממשלה  2025לחיזוק הדרום ,מוצע
כי בתכנית זו גם תינתן התייחסות למוסדות שנמצאים באזורי פריפריה.
לשם כך מוצע לבחון את רמת הפריפראליות של כל מוסד בהתאם לנתוני הלמ"ס.
הניקוד ינתן באופן יחסי לפי רמת הפריפראליות של כל מוסד.

 .4על מנת לעודד את המוסדות האקדמיים להקים קרן תפעול ותחזוקה ,הוחלט לתת מכפילים על
הניקוד בקול קורא במידה ומוסד יעמיד קרן ייעודית לתפעול ותחזוקה של  10%מעלות הפרויקט .
 .5בנוסף בשביל לעודד בנייה יעילה של מבנים מוצע לתת מכפיל שלילי עבור מבנה בו יחס השטח
נטו/ברוטו יהיה נמוך מ 40%-זאת בהתאם להנחיות ות"ת בחלוקת השטחים.
 .6כלל הפרויקטים יבואו לדיון ואישור ות"ת .הפרויקטים ייבחנו בהתאם להנחיות בתכנית זו ,כאשר
הניקוד הכולל ישקף סדר עדיפות לתמיכה בפרויקטים דהיינו :החל מהפרויקט שידורג ראשון ,יזכה
כל פרויקט להשתתפות לפי תוצאת מודל התעריפים לבינוי ועד למגבלת התקציב הכוללת למועד זה
דהיינו הסך של  110מיליוני ש"ח .למרות האמור ,ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע רף
מקסימלי אחר מהמפורט במסמך זה להקצאה.

קול קורא לתכנית מבוססת צרכים תחרותית
מבוא
במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב הוקצה עבור פיתוח פיסי ונגישות תקציב בסך 299

מיליון  ,₪מתוך כך יועדו  90מיליון  ₪עבור סעיף נגישות) החלטת ות"ת מיום ( 27/9/17ביום  5.4.17אישרה
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ות"ת את תוצאות הקול קורא עבור התכנית התחרותית בפיתוח פיסי בסך של  75מיליון  ₪מתוכו  35מיליון
 ₪מתקציב התכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב והיתרה הייתה מעודפי התכנית הרב שנתית
הקודמת .בהתאם לכך ,יתרת הסעיף פיתוח פיסי ,בתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב ,עומדת על כ-
 174מיליון  ₪אשר יוקצו לכלל המוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים על-ידי ות"ת .
בדומה לשנים קודמות הקצאת המשאבים בפיתוח פיסי דורשת בדיקה מקדימה על מצבו של כל מוסד בשנה
בה מעוניינים להקצות נתח תקציבי .לשם כך ,בשנה האחרונה ,העבירו אלינו המוסדות נתונים מפורטים על
השטחים הקיימים במוסדות האקדמיים .לפי הנתונים שנבדקו נמצא כי בלפחות  15מתוך  31מוסדות יש
מחסור בשטחים ,זאת בהתאם לדיווחי המוסדות על השטחים שהעבירו במהלך שנה"ל תשע"ז.
תקציב התכנית
מטרת תכנית זו ,הנה לסייע למוסדות הזקוקים לתוספת שטח בנוי בכדי לקיים תשתית הוראתית ומחקרית
ראויה ,תוך התייחסות לחיזוק תחום ההי-טק .לטובת יישום מטרה זו הוחלט להקצות  110מיליון ₪
מתקציב פיתוח פיסי אשר יחולקו על בסיס הצרכים הקיימים במוסד אך יינתן משקל גם ליכולת המוסד
להוציא את הפרויקט לפועל .מובהר בזאת כי ות"ת רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על
הגדלת הסכום או להפחיתו .
מבנה ההצעה הנדרש על-ידי מוסד
ההצעה תכלול תכנית להקמת מבנה לפעילות אקדמית .על ההצעה להיות מוגשת בהתאם להנחיות ות"ת
במסגרת פיתוח פיסי וכן להגיש את קובץ האקסל המצ"ב .כמו כן יצורפו כל המסמכים הנדרשים בהתאם
לנוהל המפורט בדגש על מקורות מימון חיצוניים .
מוסד לא יגיש פרויקט שאינו מאוזן תקציבית ,לשם איזון תקציבי ניתן להניח השתתפות ות"ת בפרויקט
בהתאם למודל התעריפים ועל בסיס מגבלת התקציב כמפורט במסמך זה .טרם הגשה מומלץ להסתייע
בצוות המקצועי לבחון את מודל התעריפים הצפוי בתכנית .
תנאי סף להשתתפות בתכנית – התנאים הינם מצטברים:
א .מוסד מוכר להשכלה גבוהה המתוקצב על-ידי ות"ת.
מוסד אשר נמצא ברשימה בנספח א' המצ"ב .יש לציין כי השטחים נבחנו בהתאם למודל הפיתוח של
ות"ת ולפי הנתונים שהעביר בשנה"ל תשע"ז ,מוסד רשאי לערער על החוסר בשטחים עד לתאריך
 16.5.2018מוסד שלא יערער לא יוכל לטעון לקבל תקציב בפיתוח פיסי במסגרת תכנית זו .
פרמטרים לניקוד:
בהתאם להחלטת ות"ת מיום  25.4.2018הוגדרו ארבעה פרמטרים לניקוד .הצוות המקצועי ייבחן את
הפרמטרים בהתאם לנתונים שהוגשו על-ידי המוסד וכבר נמצאים במאגר פנימי של ות"ת .
 .1בחינת הצרכים של המוסד:
נעשתה השוואה בין כלל המוסדות לגבי השטח הקיים בכל מוסד לבין השטח הרצוי בו  ,זאת בהתאם
למודל השטחים של ות"ת ועל בסיס המטריצה להלן:
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תואר
ראשון
מדעי הרוח והחברה
מדעי המחשב\ פסיכולוגיה\
רפואי
טבע וטכנולוגיה\

עזר

תואר
שני

תואר
שלישי

5.5

6.6

9.4

12.7

18.7

20.4

24.2

13.8

7.7

אמנות ועיצוב

לאור העובדה כי מספר הסטודנטים בפועל במוסדות נמוך או גבוה ממספר המכסות שאושרו למוסד
בשנה"ל תשע"ח ,הוחלט כי השטח הרצוי ייבחן לפי הנמוך בין השניים .בנוסף לבחינת השטח יינתן
פקטור עבור מוסדות שזכאים לתוספת מכסות בתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב.
הניקוד בסעיף זה יהיה ניקוד גבוה יותר ככל שלמוסד יש חוסר גדול יותר בשטחים בהתאם
למטריצה לעיל.
 .2קריטריון ישימות הפרויקט  -איזון תקציבי:
עבור כל תכנית שתוגש ייבחן האיזון התקציבי של הפרויקט ומקורות מימון שהתקבלו עד כה .למען
הסר ספק מקורות מימון עתידיים או התחייבויות לתרומות לא ייחשבו כחלק מהאיזון התקציבי,
זאת למעט הנתח התקציבי של ות"ת בתכנית זו .יודגש כי המוסד יוכל להתבסס על הנתח התקציבי
בהתאם להגבלה המופיעה מטה בה מקסימום השתתפות ות"ת עומדת על  30מיליון .₪
הניקוד יינתן באופן יחסי לגובה התקציב שנשאר להוציא לפועל את הפרויקט .
 .3חיזוק יעדים לאומיים בדגש על תחומי הייטק והנדסה
הפרויקט המוצע על ידי המוסד ייבחן לפי התאמתו ליעדי ממשלה ו/או יעדי מל"ג ות"ת .
 50%מהניקוד יינתן לפי נתונים אובייקטיבים בהתאם לאופי הסטודנטים במוסד .לשם כך
נבחן את שיעור הסטודנטים שלומדים במוסד בתחום ההי-טק ובתחום ההנדסה בהתאם לנתונים
הקיימים באגף תכנון.
 50%יינתנו בהתאם לאופי הפרויקט שיוגש .כלומר ,אם מוסד יגיש מבנה בתחום ההי-טק וההנדסה
הוא יקבל ניקוד יותר גבוה ממוסד שיגיש מבנה שאינו בתחום ההי-טק וההנדסה ,הניקוד בסעיף זה
יהיה לפי סולם מ 1-5-כאשר  5זה פרויקט שכולו מיועד להייטק והנדסה ו 1-אין בו שום נגיעה
בתחום ההי-טק וההנדסה.

 .4חיזוק המוסדות הפריפריאליים
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2262לחיזוק הצפון והחלטת ממשלה  2025לחיזוק הדרום ,מוצע כי
בתכנית זו גם תינתן התייחסות למוסדות שנמצאים באזורי פריפריה .לשם כך מוצע לבחון את רמת
הפריפראליות של כל מוסד בהתאם לנתוני הלמ"ס .הניקוד ינתן באופן יחסי לפי רמת הפריפראליות
של כל מוסד.
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חישוב גובה השתתפות ות"ת לפרויקט המוסדות שיגישו פרויקטים לבינוי ידורגו בהתאם לקריטריונים
לעיל ויהיו זכאים לנתח תקציבי אשר ייקבע בהתאם למודל התעריפים .
מודל התעריפים הינו מודל שבוחן את אופי השטחים של הפרויקט המוצע ומתקצב אותם בהתאם .כלומר
שטח שמיועד למעבדות מקבל תקציב יותר גבוה מאשר שטח שמיועד לכיתות .בנוסף יש לציין כי במסגרת
מודל התעריפים לא ניתן תקצוב עבור שטחי רווחה ,חניונים ומעונות סטודנטים.
מגבלת גובה השתתפות ות"ת
על מנת לאפשר למוסדות לקבל נתח תקציבי מידתי אשר יאפשר למוסדות הזוכים להוציא את הפרויקט
לפועל )לשם השוואה ממוצע השתתפות ות"ת בפרויקט בינוי נע סביב  14מיליון  .(₪מוצע כי השתתפות
ות"ת המקסימלית לפרויקט תהיה עד  30מיליון  ,₪אך התקציב יכלול גם יתרות תקציביות ששוריינו
למוסד מהתכנית הרב שנתית לשנים תשע"א-תשע"ו.
תקופת שיריון הנתח התקציבי
לאור העובדה כי תקציב פיתוח פיסי לחומש הנוכחי מוגבל אז הנתח התקציבי שהוקצה לכל מוסד משוריין
עד ליום  .1.10.2020ות"ת שומרת לעצמה את הזכות להאריך את שיריון התקציב ככל שהמוסד יצביע על
התקדמות בפרויקט ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .לחילופין ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לגרוע נתח
תקציבי במידה ומוסד אינו מצליח להוציא לפועל פרויקט .

ניקוד נוסף עבור החלת שיטות יישום נאותות בפרויקט
לאחר חישוב הניקוד הבסיסי של כל פרויקט ,יופעלו מכפילים עבור שיטות יישום המבנה:
•

הוכחת המוסד ליכולתו להעמיד קרן ייעודית להוצאות תפעול ותחזוקה של  10%מעלות הפרויקט – על
הניקוד יופעל מכפיל של .12

• ניצול לא יעיל של יחס שטח נטו/ברוטו בפרויקט ,בהתאם להגדרות ות"ת בפיתוח פיסי
)שטחי עזר אשר מהווים יותר מ 40% -מהמבנה( – על הניקוד יופעל מכפיל שלילי של 0.9
כללי בחינת ההצעות וקביעת השתתפות ות"ת:
.1

המוסד יעביר תכנית מפורטת בהתאם להנחיות ות"ת בפרויקט פיתוח פיסי עד ליום  30.5.18על גבי
המסמכים הקבועים להגשת פרויקט בינוי .הצעה אשר לא תגיע עד לתאריך הנקוב לא תתקבל.

.2

יודגש שנית כי מוסד רשאי לערער על החוסר בשטחים עד לתאריך  16.5.2018מוסד שלא יערער לא יוכל
לטעון לקבל תקציב בפיתוח פיסי במסגרת תכנית זו .ההצעה תיבחן בהתאם לפרמטרים במסמך זה
ותבוא לדיון ולאישור במליאת ות"ת .

.3

הפרויקטים ייבחנו בהתאם להנחיות בתכנית זו ,כאשר הניקוד הכולל ישקף סדר עדיפות לתמיכה
בפרויקטים דהיינו :החל מהפרויקט שידורג ראשון ,יזכה כל פרויקט להשתתפות לפי תוצאת מודל
התעריפים לבינוי ועד למגבלת התקציב הכוללת למועד זה דהיינו הסך של  110מיליוני ש"ח .למרות
האמור ,ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע רף מקסימלי אחר מהמפורט במסמך זה להקצאה .
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מוסד שיש לו נתח תקציבי מחומש קודם יוכל לבקש השלמה עד לנתח תקציבי כולל של  30מיליון .₪

את ההצעה הנכם מתבקשים להעביר אל הח"מ לא יאוחר כאמור מיום .30.05.2018
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .13בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים בניין מחקר בתחום ההי-טק בשיתוף חברת
ברודקום

תשע"ח – 100/החלטה:
בישיבתה ביום  25.4.18דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים בניין מחקר בתחם ההי-טק בשותפות
עם חברת ברודקום .ות"ת מחליטה לאשר את הקמת פרויקט בניין מעבדות המחקר בתחום ההי-טק של הפקולטה
להנדסה באוניברסיטת תל-אביב בשיתוף עם חברת ברודקום ,על פי התנאים הקבועים בהסכם שהוצג בפניה להלן
עיקריו:
 .1הקמת מבנה מעבדות מחקר בתחום ההיי-טק ,במימון מלא של חברת ברודקום ,בשטח של  15,000מ"ר,
בתוספת חניון תת-קרקעי ,מתוכם בתום ההקמה כ 10,500-מ"ר יהיו בשימוש חברת ברודקום לתקופה של
 24שנים ו 11-חודשים וכ 4,500-מ"ר יהיו בשימוש האוניברסיטה .בתום התקופה הבניין יועבר
לאוניברסיטה ללא תמורה.
 .2התחייבות האוניברסיטה למימון מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת  4,500מ"ר  ,אשר ישמשו את
האוניברסיטה מתום ההקמה ,בעלות הנאמדת בכ 1.5-מיליוני .₪
 .3אישור ות"ת לביצוע העסקה מותנה בתנאים הבאים:
האוניברסיטה מתחייבת להעמיד  10מיליון  ₪עבור החשיפה בגין הסעיפים להלן:
היטל השבחה –  6.5מיליון ₪
.I
עבודות פיתוח מחוץ למתחם –  2מיליון ₪
.II
עבודות גמר וריהוט שיבוצעו על-ידי ברודקום לטובת האוניברסיטה – הוצאות בלתי צפויות
.III
של  1.5מיליון .₪
 .4האוניברסיטה תתחייב כי טרם הפעלת סעיף הביטול עקב הפרה יסודית של ברודקום הנושא יועבר לדיון
בות"ת ועל האוניברסיטה להציג תכנית מלאה במצב זה.
 .5האוניברסיטה תעמיד קרן בלתי צמיתה להפרשת בטחונות במשך  25שנה לצורך תשלום לעיריית תל-אביב
בתום תקופת השימוש  20%מעלות הקמת החלק אשר הועמד לטובת חברת ברודקום ותעדכן אחת ל5-
שנים מה הגובה הסכום שנצבר בקרן.
 .6ות"ת מטילה על הצוות המקצועי לבצע בחינה מקיפה לגבי השטח הרצוי בו מוסדות אקדמיים יוכלו
להקצות קרקע לטובת הקמת מבנים ו/או הקצאת קרקע לפעילות אקדמיה תעשייה ו/או אקדמיה ופיתוח
מיזמים חברתיים.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בדיון ובהצבעה
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בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במתחם נמל חיפה

תשע"ח – 101/החלטה:
ביום  25.4.18דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה ,בהתאם למכתבה מיום  ,3.11.18לקבל אישור לרכישת
מבנה בעיר התחתית בחיפה ולקיים לימודים מחוץ לקמפוס במתחם נמל חיפה ,מחליטה הות"ת להמליץ
למל"ג ,מבחינה תכנונית ,לאשר עקרונית את קיום הלימודים מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד ,וזאת מן
הנימוקים הבאים:
א .אילוץ פיזי מוצדק  /מוכח – זאת לאחר שנמצא כי קיים אילוץ פיזי מוצדק ומחסור בשטחי הוראה
ומחקר בקמפוס הראשי של המוסד ,וכי עלות בינוי בקמפוס הראשי גבוהה משמעותית מרכישת
מבנה קיים וכי קיימת נחיצות למבנים כבר עתה .עוד ,יודגש ,כי מדובר בלימודים שיתקיימו באותה
העיר ובמרחק קצר יחסית מהקמפוס הראשי.
ב .תחומי לימוד מועדפים – לאור העובדה כי המוסד מבקש לפתוח במתחם הנמל תכניות לימוד
בתחומי מדעי המחשב ומערכות מידע – תחומים אשר הוגדרו ע"י ות"ת כתחומים שיש בהם צורך
לאומי מתוקף החלטת הממשלה  2292מיום  – 2017.1.15וכן קיימת הצדקה לקיומם במתחם הנמל
בחיפה ,לאור החלטות הממשלה  147-145מיום  2015.6.28אשר הדגישו את הצורך בפיתוח אזורי
של המטרופוליטניים הגדולים מחוץ לאזור גוש דן.
על האוניברסיטה להגיש בהתאם להנחיות ות"ת מל"ג פירוט אודות התוכניות שבכוונתה לפתוח ,לרבות
התייחסות לאופן התנהלות הלימודים כגון :כיצד תישמר הרמה האקדמית וכיצד ינוהל הקמפוס הלכה
למעשה והמשמעויות הכספיות של הפעילות ,ולקבל על כך אישור ות"ת ומל"ג.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

14.1

בקשת אוניברסיטת חיפה לקבלת אישור לרכוש חלק ממבנה בבעלות עיריית
חיפה לקמפוס במתחם הנמל

תשע"ח – 102/החלטה:
בישיבתה ביום  25.4.18דנה ות"ת ברכישת מבנה בעיר התחתית בחיפה (בניין מכללת כרמל לשעבר).
בהתאם להמלצת אגף תכנון במסמך ( 4271ראה החלטת ות"ת תשע"ח ,)101/מחליטה ות"ת לאשר את רכישת
מבנה האקדמיה בקמפוס נמל חיפה ושיפוץ מבנה האקדמיה ברחוב פלמר  4זאת בכפוף לתנאים דלהלן:
 .1העמדת מלוא מקורות המימון בסך של  37מיליוני  ₪בהתאם להתחייבות האוניברסיטה.
 .2התחייבות האוניברסיטה למימון מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקה בסך של כמיליון  ₪בשנה.
 .3לאחר שיפורסמו הנחיות במודל פיתוח פיסי במהלך החומש הנוכחי האוניברסיטה תוכל להגיש בקשה
לתמיכה בפרויקט באופן רטרואקטיבי.
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התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

.15

פרויקט הקמת מעונות לסטודנטים  -המרכז האקדמי לב

תשע"ח – 103/החלטה:
ביום  25.4.18דנה ות"ת בפרוייקט הקמת מעונות לסטודנטים למרכז האקדמי לב וזאת בהמשך לאישורה
העקרוני של ות"ת להקים מעונות סטודנטים במרכז האקדמי לב בשני שלבים :בנין ראשון מעונות
לסטודנטים נשואים ובנין שני לסטודנטים רווקים .לאור הסקירה שקיבלה ות"ת לפיה ,המרכז האקדמי לב
הוכיח יכולת להוציא את פרוייקט המעונות אל הפועל מחליטה ות"ת לאשר את פרויקט המעונות של
המרכז האקדמי לב ,בכפוף לתנאים דלהלן:
 .1בניין המעונות השני שיוקם יהיה בשטח של  4,800מ"ר לפחות שיאפשרו הוספת  192מיטות לדיור
סטודנטים בעלות כוללת של כ 35.16-מיליוני  ,₪כאשר יחד עם עלות מבנה מעונות הנשואים שהקמתו
הושלמה סך עלות פרויקט המעונות של המכללה נאמדת בכ 52.74-מיליוני .₪
 .2סך השתתפות ות"ת בפרויקט היא  10.318מיליוני  ,₪מתוכם  8.64מיליוני  ₪עבור  288מיטות מתקציב
ות"ת להשתתפות במעונות לסטודנטים ו 1.678-מיליוני  ₪מהלוואה תקציבית מתקציב פיתוח הפיסי של
ות"ת  ,שהוקצה למוסד עבור פרויקט בניין ווילר.
 .3העמדת מלוא מקורות המימון כלהלן:
א .מקורות מימון של המוסד בסך  14,864מיליוני  ₪כמפורט להלן:
 .iתקבולי דמי שכירות מהמבנה הראשון לשנים תשע"ו-תשע"ח בסך  4.7מיליוני ₪
שהתקבלו בפועל והוקצו לפרויקט.
 .iiתקבולי דמי שכירות מהמבנה הראשון לשנים תשע"ט-תש"פ בסך  3מיליוני  ₪שיתקבלו

ב.
ג.
ד.
ה.

מהכנסות עתידיות בשלב בינוי מבנה המעונות הנשואים .בהתאם להתחייבות המוסד .
 .iiiהקמת קרן ייעודית מעודפי המכללה בסך  7.164מיליוני .₪
השתתפות הרל"י בסך  6.825מיליוני .₪
תרומה מעיזבון הוסנסקי בסך  1.3מיליוני .₪
תרומת קרן קנדית בסך כ 5.5-מיליוני .₪
תרומות שהתקבלו עבור הקמת המבנה הראשון למעונות לסטודנטים נשואים בסך
 13.934מיליוני .₪

 .4עמידה בהנחיות ות"ת בדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן ,וכן הפרדת תשלומים נלווים.
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 .5ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ 787-אלפי  ₪בשנה ,ימומנו מתוך הכנסות
הפרויקט תוך שמירה על האיזון התקציבי של המכללה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

פרויקט מעבר בצלאל  -אישור הקמת שלב א' של הקמפוס במרכז ירושלים

.16

תשע"ח – 104/החלטה
ביום  25.4.18דנה ות"ת באישור הקמת שלב א' של פרוייקט מעבר בצלאל האקדמית לאומנות ועיצוב
והקמת קמפוס במרכז העיר ירושלים.
בהמשך להחלטות ות"ת מיום  21.10.2015ומיום  21.5.2017ולאחר ש"בצלאל אקדמיה לאומנויות ועיצוב
ירושלים" מילאה אחר התנאים המפורטים בהחלטות ות"ת :עמדה בגיוס מלוא מקורות המימון והציגה
תכנון מפורט של שלב א'  ,מחליטה ות"ת לאשר את היקף הבניה הסופי של שלב א 'של פרויקט מעבר
הקמפוס של מכללת בצלאל למרכז העיר ירושלים ,בכפוף לתנאים להלן:
 .1היקף הבניה המאושר הינו בשטח של  27,265מ"ר.
 .2אומדן העלות הכוללת לשלב א 'של הפרויקט מוערכת בכ 285.3-מיליוני .₪
 .3השתתפות ות"ת בסכום של  14.865מליוני ש"ח נתונה במחירי יולי  2011ומוקפאת במחירים אלו,
הינה בכפוף לתנאים הבאים:
.4

מימון יתרת הבניה בסך כ 270-מיליוני  ₪כמפורט להלן :תרומות בסך כ 173-מיליוני  ,₪לפי
הפירוט הבא:
א .תרומת קרן מנדל בסך כ 85-מיליוני .₪
ב .תרומת קרן ברי בסך כ 17-מיליוני .₪
ג .תרומת שפירו בסך כ 6.8-מיליוני .₪
ד .תרומת פולונסקי בסך כ 17-מיליוני .₪
ה .תרומת נזריאן בסך כ 10.2-מיליוני .₪
ו .תרומת דווידסון בסך כ 10.2-מיליוני .₪
ז .תרומות נוספות בסך מצטבר של כ 27-מיליוני .₪



ח.

השתתפות משרדי הממשלה בסך  70מיליוני .₪
השתתפות הרל"י בסך  30מיליוני .₪
התחייבות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת שלב א' של הבניין
החדש שנאמדות בכ 14-מיליוני  ₪בשנה מתקציבו השוטף.
| ע מ ו ד29

yz

נוסח
מאושר
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
(חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה)

.17

בקשה לאישור הקמת פרויקט מעונות כפר הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תשע"ח – 105/החלטה:
בישיבתה ביום  25.4.18דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב להקים פרוייקט מעונות כפר
הסטודנטים.
בהמשך להחלטת ממשלה מס'  1317ולהחלטות ות"ת מיום  23.11.2016ומיום  ,28.6.2017ובהמשך למסמך
מס'  4259שהוצג היום לות"ת מחליטה ות"ת לאשר את התכנית להקמת פרויקט כפר מעונות הסטודנטים
ואת הקווים המנחים לתפעול המעונות ,כדלקמן:
 .1לאשר בניית פרוייקט המעונות בשטח של כ 33,000 -מ"ר בו יוקמו  1,00פתרונות דיור לסטודנטים.
 .2לאשר מימון הפרוייקט אשר העלות הכוללת עבורו מסתכמת בכ 230-מיליוני  ₪כמפורט להלן:
(א) סיוע מחברת "דירה להשכיר" בסך  8.365מיליוני .₪
(ב) מענק ות"ת בסך  25.475מיליוני .₪
(ג) היתר אשראי עד סך של  115מיליוני .₪
(ד) מקורות עצמיים של האוניברסיטה ותרומות בסך של כ 81.2-מיליוני .₪
 .3להקים רשת ביטחון לתקופת ההקמה של הפרויקט בסך של לפחות  23מיליוני .₪
 .4לאשר שהוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת המעונות שנאמדות בכ 3.4-מיליוני  ₪בשנה שימומנו מתוך
הכנסות הפרויקט תוך שמירה על האיזון התקציבי של האוניברסיטה.
 .5לחייב עמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות ,כמפורט בנספח ג' להחלטה זו ,בדגש על הצמדת שכר
הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד ,וכן הפרדת התשלומים נלווים משכר הדירה.
 .6אגף התקצוב מתבקש לבדוק שההסכם שאמור להיחתם בין האוניברסיטה לבין דירה להשכיר ,ייחתם
ולדווח על כך לות"ת.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

| ע מ ו ד30

yz

נוסח
מאושר
.18

הרכב ותקנון ועדת שיפוט לבחינת ובחירת ההצעות שהוגשו כתגובה לקול הקורא של
ות"ת בנושא הקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים

תשע"ח - 106/החלטה:
בישיבתה ביום  25.4.18דנה ות"ת במסמך מס'  4260הרכב ותקנון ועדת שיפוט לבחינת ובחירת ההצעות
שהוגשו כתגובה לקול הקורא של ות"ת בנושא הקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים.
בהמשך למדיניות מל"ג\ות"ת ליישום המלצות מפת הדרכים וקידום הקמת תשתיות מחקר כיעד מרכזי
בתכנית הרב שנתית אישרה ות"ת בישיבתה מתאריך  22.11.17ופרסום קול קורא לאוניברסיטאות המחקר
עבור השתתפות במימון הקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים מחליטה ות"ת כדקלמן:
 .1ות"ת מחליטה למנות ועדת שיפוט לצורך בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה כמענה לקול הקורא.
להלן הרכב ועדת השיפוט כלהלן:
פרופ' אהרן צ'חנובר ,הטכניון ,יו"ר הועדה.
פרופ' מונא מארון אוניברסיטת חיפה ,חברת ות"ת
פרופ' אלון הרמלין ,מכון ויצמן
פרופ' יובל שקד ,הטכניון
פרופ' ארי אלסון ,מכון ויצמן
את הוועדה ירכז הצוות המקצועי באגף תקצוב של ות"ת.
יצוין כי בקול הקורא נקבע ניקוד במשקל  20%עבור ניהול ויישום מתוכנן בשלב ההקמה והתפעול של
התשתית .כיוון שמדובר בפן תפעולי-פיננסי ,תוכל הועדה להתייעץ בנושא זה עם הצוות המקצועי
בטרם מתן הניקוד על ידה.
 .2ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת ההיגוי כדלקמן:

תקנון ועדת ההיגוי לבחינת ושיפוט ההצעות שהוגשו בקול קורא להקמת תשתית מרכזית
למניפולציה גנטית בעכברים
רקע
בהמשך למדיניות מל"ג\ות"ת ליישום המלצות מפת הדרכים וקידום הקמת תשתיות מחקר כיעד מרכזי
בתכנית הרב שנתית אישרה ות"ת בישיבתה מתאריך  22.11.17פרסום קול קורא לאוניברסיטאות המחקר
עבור השתתפות במימון הקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים ,החליטה ות"ת על הקמת
ועדת היגוי לבחינה ושיפוט ההצעות שהוגשו במסגרת הקול הקורא.
תפקידי הועדה
 .1בחינה ושיפוט ההצעות שהוגשו במסגרת הקול הקורא להקמת תשתית מרכזית למניפולציה גנטית
בעכברים והמלצה לות"ת על ההצעה הזוכה.
 .2עבור מתן הניקוד בגין הקריטריון של ניהול ויישום מתוכנן בשלב ההקמה והתפעול של התשתית ,תהיה
הועדה רשאית להתייעץ עם הצוות המקצועי.
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תקופת כהונה:
 .1יו"ר ועדת השיפוט והחברים יתמנו באופן חד-פעמי לצורך תהליך בחינה ושיפוט ההצעות שהוגשו לקול
הקורא להקמת תשתית מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים.
 .2המינוי יהיה תקף לתקופת עבודת הועדה ובלבד שלא יתעורר ניגוד עניינים במהלך תקופת הכהונה (למשל
מינוי של אחד מחברי הוועדה כחבר סגל באוניברסיטה שניגשה לקול הקורא) .קרה והתעורר ניגוד עניינים
במהלך תקופת הכהונה של הוועדה תובא לות"ת הצעה להחלפת חבר הוועדה שבעניינו התעורר ניגוד
העניינים בחבר אחר.

ישיבות ועדת השיפוט:
 .1ועדת ההיגוי תתכנס לפחות פעם אחת בתיאום עם חברי הוועדה ע"מ להגדיר קריטריונים מדויקים לניקוד
ההצעות ,לבחון את ההצעות שהוגשו ולנקדן ולהמליץ לותת על ההצעה הזוכה .כינוס הישיבה יעשה בתיאום
עם חברי הועדה.
 .2סדר יום הישיבה ייקבע בהמלצת הצוות המקצועי בות"ת ובתיאום עם יו"ר ועדת השיפוט .סדר היום וכל
חומר הנוגע לדיון יופץ לכל חברי הוועדה לפחות  14יום לפני מועד הישיבה.
 .3חבר ועדת שיפוט יוכל להעלות הצעה לסדר היום בהודעה לצוות המקצועי בות"ת לפחות  7ימים לפני המועד
שנקבע לישיבה.
 .4הקוורום לקיום ישיבה של ועדת השיפוט יהיה לפחות שלושה חברים כאשר לפחות אחד מהם יהיה יו"ר
הועדה.
 .5החלטות ועדת השיפוט תתקבלנה בהצבעת רב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
 .6החלטות ועדת השיפוט ומתן הניקוד להצעות תהיינה מנומקות.
 .7בכל ישיבה של ועדת השיפוט יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה .העתק
הפרוטוקול יישלח לכל חברי הועדה לפני מועד הישיבה הבאה ,לאחר שאושר ע"י יו"ר הועדה .לא הגיש חבר
הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו ,יוגש הפרוטוקול לאישור היו"ר .הגיש חבר
וועדה הערה כאמור והציע תיקון לפרוטוקול ,יקרא אותו יו"ר הועדה בראשית הישיבה ובאין הסכמה
לתיקון המוצע ,יוכרע בהצבעה ללא דיון.
 .8כל פרוטוקול וכל החלטה ייחתמו ע"י יו"ר ועדת השיפוט.
מניעת חשש לניגוד עניינים:
חברי ועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.
שמירה על סודיות:
חברי ועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הועדה ,לרבות מסירת מסמכים ,פרוטוקולים ,החלטות
וכו' ,ויחתמו על הסדר מתאים; מידע בנושאים אלו יימסר ע"י המל"ג בלבד.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
(חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה)
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הצעות לתוספות ועדכונים תקציביים בפרויקט למידה דיגיטלית

תשע"ח – 107/החלטה:
בישיבתה ביום  25.4.18דנה ות"ת בהצעות לתוספות ועדכונים תקציביים בפרייקט למידה דגיטלית כפי שהוצג
בפניה במסמך .4272
בהמשך ל 4-קולות הקוראים של מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית ,העוסקים בפיתוח )באמצעות הפקה/הסבה
והעלאה( של קורסים אקדמיים לפלטפורמות הלמידה קמפוס ו edX.org-מחליטה ות"ת לפנות בהודעה
לכלל המוסדות שזכו ,במסגרת קולות קוראים  , 1-3ולאפשר להם לבקש השתתפות במימון שיפורים
בהפקת/הסבה והעלאה של קורסים אקדמיים לפלטפורמות הלמידה קמפוס ו edX.org-מחליטה ות"ת
כדלקמן:
 .1הפקת קורסים מקוונים ובפרט הפקת  MOOCSהוא תחום חדש עבור מוסדות רבים וחלקם נכנסים
לתהליך הפקה בפעם הראשונה  .אם יעלה הצורך בביצוע מקצה שיפורים הנושא יבוא להחלטה בפני ועדת
הליווי ללמידה הדיגיטלית ובאפשרותה להמליץ למוסד על ביצוע מקצה שיפורים והמוסד יביא לאישור
הצוות המקצועי בות"ת הצעת תקציב עבור ביצוע השיפורים .במסגרת מקצה שיפורים יכולים להיכלל
צילומים מחדש של קטעים מסוימים בקורס ,שינוי נוסחים בתרגולים וחומרי עזר ,תוספת תכנים
והסברים ועוד .התקצוב יעמוד על סך של עד  30אלף  ₪לקורס בהשתתפות מקבילה של המוסד )מטצ'ינג(
של עד  30אלף  ₪לקורס לפחות .סה"כ התוספת לתקצוב לקורסים הזוכים בקולות קוראים  1-3עבור
ביצוע מקצה שיפורים הינו :עד  1,410לפי  ₪לפי מקסימום של  47קורסים.

 .2על מנת לאפשר נגישות לכלל הלומדים ,ינתן תקצוב של עד  40אלף  ) ₪עבור תוספת כתוביות בשתי שפות,
נוסף על שפת המקור  20אלף  ₪לכל שפה( .מאחר ותוספת זו אושרה לזוכים בקול הקורא מס ' 1הרי
שסה"כ התוספת לתקצוב בגין תוספת כתוביות בשתי שפות לכל הקורסים הזוכים בקולות קוראים  2ו-
 3הינו עד  1,520אלפי ( ₪לפי מקסימום של  38קורסים).

 .3ע"מ למקסם את הנגישות של קורסים שזכו בהעלאה לפלטפורמה הבינלאומית  edX.orgלקהל ישראלי
קולות קוראים  1ו ,3-ינתן תקצוב של עד  25אלף  ₪לשפה בגין תרגום חומרי המעטפת של הקורס כגון:
בחנים ,סיכומים ,תרגילי כיתה ועוד לשפות עברית ו/או ערבית .סה"כ התוספת בגין התקצוב לתרגום
החומרים לכל הקורסים הזוכים בקולות קוראים  1ו 1,050 3 -אלפי ( ₪לפי מקסימום של  21קורסים
אשר גם ניתן לתרגם חומרי מעטפת לשתי שפות).
 .4על מנת לקדם את נושא הלמידה הדיגיטלית עורכות ות"ת וישראל דיגיטלית כנסים שונים כגון :כנס
מציעים ,כנס זוכים וכו' אליהם מוזמנים סגל אקדמי במוסדות ,סגל היחידות להוראה מקוונת במוסדות
ועוד .לפיכך ,מוקצה בזה סכום של עד  100אלף  ₪לטובת ההוצאות הקשורות בארגון הכנסים כגון:
הזמנת אולם ,כיבוד ועוד.
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 .5כל התקציבים להלן יועברו בכפוף להגשת דו"חות ביצוע המדווחים על הוצאות וביצוע בפועל של הפעולות
עבורן נועד התקציב.
 .6רק מוסדות שיפנו בבקשה מפורטת כפי שידרש מהם יוכלו לקבל תקצוב .
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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איוש הוועדה למעקב ובקרה אחרי ביצוע תוכנית ההבראה לאוניברסיטה העברית
הצעת החלטה :לאשר את ההרכב בכפוף לבדיקת חבר או חברת ות"ת הנוסף.
*****
התקיימה הצבעה על הצעת ההחלטה
בעד 2 -
נגד 2 -
נמנעים 1 -

הצעת ההחלטה לא התקבלה

.21

המרכז האקדמי לב  -מח"ר טל  -שנת מעבר בעקבות שינוי אופן התקצוב

תשע"ח – 108/החלטה:
ביום  25.4.18דנה ות"ת בתוכנית המחרים של המרכז האקדמי לב מח"ר טל – שנת מעבר בעקבות שינוי אופן
תקצוב כפי שהוצג במסמך .4268
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  17.8.2על העברת התקציב הרגיל (הוראה) בגין מח"ר טל של המרכז האקדמי
לב ממרכיב ההוראה אל תקציב חרדים ,ולצורך היערכות המוסד להשפעת שינוי זה ,מחליטה ות"ת כי
שנה"ל תשע"ח תשמש כשנת מעבר .במסגרת שנת המעבר ,במידה ותחול ירידה משמעותית במספרי
הסטודנטיות במח"ר טל בין שנה"ל תשע"ז לשנה"ל תשע"ח ,ניתן יהיה לתקצב את מח"ר טל על פי נתוני שנה
קודמת (תשע"ז) במקום על פי נתוני שנה בפועל (תשע"ח) .שנת המעבר תקפה לתקציב תשע"ח בלבד ועבור
מח"ר טל בלבד .אין צורך בתוספת תקציבית עבור שנת המעבר כיוון והתקציב הנדרש הוקצה במסגרת
התקציב המקורי.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
(חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה)
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הארכת מזכר ההבנות בין מל"ג/ות"ת למועצה הסינית למלגות ( Chinese

)Council Scholarship
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4269

תשע"ח – 109/החלטה:
ביום  25.4.18דנה ות"ת בהארכת מזכר ההבנות בין מל"ג/ות"ת לבין המועצה הסינית למלגות .במסגרת
המהלכים של מל"ג/ות"ת לקידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בכלל ,ושיתופי פעולה אקדמיים עם
סין והודו בפרט ,ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  ,14.1.2015נחתם בינואר  2015מזכר הבנות בין מל"ג/ות"ת
והמועצה הסינית למלגות ( )Chinese Scholarship Councilלפיו העניק ה CSC -מימון משלים (דמי מחיה
חודשיים וכרטיס טיסה) למלגות אשר מעניקה ות"ת לסטודנטים סינים אשר מגיעים לישראל ללימודי תואר
שני וקורסי קיץ (עד  60מלגות בשנה) וקורסי קיץ (עד  200מלגות בשנה) .כן סוכם כי הצדדים יעבדו על גיבוש
הסכם רחב יותר במסגרת שלב ב' של ההתקשרות .מזכר זה הוארך בשנה נוספת ,בתנאים הקיימים ,עד לחודש
ינואר  .2018עותק המזכר ונספח ההארכה מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ומסומנים "א".
מאחר ונספח ההארכה הגיע לסיומו וטרם גובש הסכם רחב במסגרת שלב ב' של ההתקשרות ,ועל מנת להמשיך
לקיים את השותפות עם ה CSC-ולמנף את המימון הישראלי ,מחליטה ות"ת כדלקמן:
 .1מזכר ההבנות יוארך בשנה נוספת ,עד לחודש אפריל  2019על בסיס התנאים הקיימים ובאותה
מתכונת וזאת בכפוף לשינויים הבאים:

2

.23

 1.1גובה ההשתתפות של ות"ת בקורסי קיץ יעמוד על  ₪ 2,500-10,000לסטודנט ,בהתאם למתווה
התכנית שאושר בישיבת ות"ת ב.12.08.2015-
 1.2לא יוענקו מלגות לתואר שני ,בהתאם להחלטת ות"ת מיום  18.01.2017שלפיה תשע"ח הינה
השנה האחרונה של מימון ות"ת למלגות אלו.
יש להמשיך את העבודה לגיבוש הסכם רחב יותר במסגרת שלב ב'.
עותק הנספח המאריך את המזכר בשינויים הנ"ל מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
(חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה)

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית
לימודים לתואר ראשון ( )B.S.W.בעבודה סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר

תשע"ח – 110/החלטה:
בישיבתה ביום  25.4.2018דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תכניות לימודים לתואר ראשון
( )B.S.Wבעבודה סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר ,ולהלן החלטתה בנושא:
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 .1אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכניות להמליץ למל"ג לאשר למכללה
האקדמית הדסה פרסום והרשמה לתכניות הלימודים לתואר ראשון ( )B.S.Wבעבודה סוציאלית
בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר.
 .2יחד עם זאת ,על מנת להביא לאיזון תקציבי בתכנית נדרש כי בהפעלה מלאה ילמדו בתכנית לא פחות
מ –  i197סטודנטים .עמידה בתנאי זה תיבחן במסגרת הבדיקה לקראת הסמכה.
 .3תכנית הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית בקמפוס המח"ר תיפתח לפני מתן ההסמכה
לתכנית הלימודים בקמפוס הראשי המהווה חריגה מנוהל פתיחת תכניות לימודים במח"רים .חריגה
זו נקבעה בהחלטת מל"ג מיום  27.9.2016אודות המשך פעילות המכללה החרדית בירושלים .זאת על
מנת לאפשר המשכיות הפעילות באופן רציף וחד פעמי ולתת מענה לסטודנטים בתחום העבודה
הסוציאלית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
(חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה)

 .24בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( )M.S.N.ללא תזה
בסיעוד

תשע"ח – 111/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  25.4.18דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
ללא תזה ( )M.S.Nבסיעוד.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
(חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה)
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הארכת ההסמכה של שנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות .להעניק תואר ראשון ()B.F.A.
באמנות רב-תחומית

תשע"ח – 112/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  25.4.2018דנה ות"ת בהארכת ההסמכה של שנקר –הנדסה .עיצוב .אמנות להעניק תואר
ראשון ( )B.F.A.באמנות רב תחומית.
 .2נוכח הקשיים עליהם דיווח המוסד ומספר הסטודנטים בפועל ,אשר מביא לגרעון תקציבי משמעותי
בהפעלת התכנית ,מאמצת ות"ת את חוות דעת אגף תקצוב וממליצה למל"ג להאריך את ההסמכה הזמנית
של שנקר להעניק תואר ראשון ) (B.F.Aבאמנות רב תחומית עד סוף שנה"ל תש"פ.
 .3במהלך תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתכנית החל משנה"ל תשפ"א ,המוסד
יידרש להציג לצוות המקצועי בות"ת תכנית לאיזון תקציבי של המוסד וצמצום הגרעון הצבור לרבות
התייעלות תקציב התכנית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
(חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה)
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המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח תוכנית
לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.חד-חוגי בקוגניציה ומדעי המוח

תשע"ח – 113/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  25.04.2018דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון חד-חוגי ( )B.Sc.בקוגניציה ומדעי המוח.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך
לטכנולוגיה ולאמנויות ,לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ()M.Teach
"מוסמך בהוראת המתמטיקה" במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב)

תשע"ח – 114/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  25.4.18דנה ות"ת בבקשת סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה(  )M.Teachמוסמך בהוראת המתמטיקה במסלול העל-
יסודי (ז'-יב)'.
 .2אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום
והרשמה לתכנית לימודים לתואר שני ללא תזה(  )M.Teachמוסמך בהוראת המתמטיקה במסלול
העל-יסודי (ז'-יב)'.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חברת ות"ת ד"ר רבקה ודמני לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
(חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה)

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה :אסתי יעקב
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109/תוספת להחלטה תשע"ח
'1 נספח
)2019  להארכת המזכר לשנה נוספת (עד לאפרילCSC-ות"ת ל/עותק נספח הארכה בין מל"ג
SECOND ADDENDUM TO
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL
AND
THE COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION OF ISRAEL

The China Scholarship Council (hereinafter, the “CSC”) and the Council for Higher Education of
Israel (hereinafter “CHE”, and together with CSC, the “Sides”) signed Memorandum of
Understanding (the “MOU”) relating to the establishment of the CSC–CHE Joint Funding
Program on 29 January, 2015.
Whereas, Section 9 of the MOU provides that this MOU shall be effective for two years in the
first instance, and during its second year of operation could be renewed for an extension with
the common agreement of both Sides; the First Addendum to the MOU signed on 21 March,
2017 extended the validity to the 28 January, 2018.
Whereas, the Sides wish to extend the validity of the MOU by mutual consent. Any term not
specifically defined herein shall have the meaning ascribed to it in the MOU, the Sides should
execute the CSC–CHE Joint Funding Program as determined in the MOU.
NOW, THEREFORE, the Sides here to agree as follows:
1. The MOU is hereby extended by another one year, and shall remain in effect until 8th
April, 2019.
2. Section 2 of the MOU about the Program Details - Both Sides agree to discontinue the
Master Degree Program.
3. Section 3 of the MOU about the Entry Criteria and Condition of Eligibility and Section 5
about Funding Model - The Master Degree Program will be discontinued according to the
above change.
4. Section 5 relating to the Summer Courses Program - CHE will provide a scholarship of
between 2,500 to 10,000NIS for each Summer Course Program student.
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5. All other provisions of the MOU which are not specifically altered or modified by this
Addendum shall remain in effect.
6. In the event of any conflict between the particular provisions of the MOU and those of
this Addendum, the provisions of this Addendum shall prevail.

[Signature Page to Second Addendum]

Signed for:

China Scholarship Council

Council for Higher Education of Israel

_______________________

_____________________________

Name: Mr Sheng Jianxue

Name: Prof. Yaffa Zilbershats

Title: Secretary-General

Title: Chair, Planning and Budgeting Committee

Date: _____________, 2018

Date: ____________, 201

________________________
Name: Prof. Ido Perlman
Title: Chair
Date: ____________, 2018
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'2 נספח
CSC-ות"ת ל/עותק מזכר ההבנות המקורי בין מל"ג
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL
AND
THE COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION OF ISRAEL

The China Scholarship Council (hereinafter “CSC”) and The Council for Higher Education of Israel
(hereinafter “CHE”) (hereinafter the “Sides”), via its Planning and Budgeting Committee, in
accordance with the principles of equality and mutual benefit and through friendly negotiation;
Based on the Cultural Agreement between the Government of the People's Republic of China and
the Government of the State of Israel, signed in Beijing on May 20, 1993;
hereby agree to establish the “CSC–CHE Joint Funding Program”.
1. Program Overview
CSC and CHE agree to collaborate on (i) providing scholarship opportunities and placements to
selected Chinese students wishing to study in Israel for graduate degrees; (ii) providing
scholarship opportunities and placements to selected Chinese students who wish to attend
summer courses as visiting students in Israel.
2. Program Details
2.1 The Sides have agreed that the CSC-CHE Joint Funding Program will be carried out in two
phases: (i) the first phase will be based on CHE's current scholarship programs for Chinese
students from 2015-2017 and funding provided by CSC; (ii) in the second phase the two Sides
shall work together to formulate a new joint scholarship cooperation program, subject to the
mutual consent of both Sides.
2.2 Master degree program
Based on CHE's current scholarship programs, CSC and CHE will jointly provide funding for
up to 60 (possibly more subject to mutual agreement between CHE and CSC) selected
Chinese students who meet candidate eligibility requirements of the current programs. CHE
and CSC will each prescribe their rules, policies, and the students will take Master degree
programs in Israel each year for up to 24 months ( for students who will start their studies in
2015- 2016). If the selected Chinese students successfully complete the Israeli institutions’
requirements of the designated program and successfully defend their thesis, they will be
conferred Master degrees by Israeli institutions.
2.3 Summer courses program
Based on CHE's current scholarship programs, in 2015 CSC and CHE will jointly provide
funding for up to 200 selected Chinese students who meet candidate eligibility requirements
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as prescribed by CHE in accordance with its rules, policies to attend summer courses in
Israel each year for at least one month.
2.4 PhD Program
Chinese students completing a Master’s degree in Israel and meeting the relevant candidate
requirements and regulations can apply for a CSC scholarship to continue to undertake a
PhD in Israel.
2.5 All scholarship recipients must comply with candidate eligibility requirements and regulations
set by CSC and CHE for each respective program.
3. Entry Criteria and Conditions of Eligibility
3.1 Master degree program
Candidates for Master degree program should have or be going to obtain Bachelor degree
by August in the same year of application, meet the normal selection criteria for the Master
degree program of Israeli higher education institutions including academic performance and
English language requirements.
3.2 Summer courses program
Candidates for Summer courses program should be undergraduates or graduates students,
currently studying in Chinese higher education institutions and meet the normal selection
criteria for the visiting students of Israeli higher education institutions, including academic
performance and English language requirements.
3.3 All Candidates should satisfy the selection criteria set out by CSC and complete the CSC
online Application Form and the CSC Employer Reference Form.
4. Application and Selection Procedures
4.1 Candidates shall apply to Israeli universities directly for acceptance. Acceptance will be
based on the normal selection criteria of Israeli higher education institutions including academic
performance and English language requirements. The Israeli universities are responsible for
deciding to whom to award a CHE scholarship, in accordance with the policies and regulations
of CHE.
4.2 By the 31st of May each year, CHE will provide CSC with a list of CHE scholarship recipients
for Master’s degree programs, and by the 30th of June of each year CHE will provide CSC
with a list of CHE scholarship recipients for summer courses. In the event that additional
students are selected to receive a CHE scholarship after these deadlines, the two Sides will
discuss a solution to enable these students to apply for CSC funding.
4.3 Candidates who have obtained the scholarship from CHE shall apply to CSC for funding
following the procedures set by CSC. Candidates shall specify in their applications that they
are applying through the “CSC- CHE Joint Funding Program”.
4.4 CSC and CHE encourage the Chinese universities and institutions which have collaborative
relationships with Israeli higher education institutions to recommend students and faculties
for this program.
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5. Funding Model
5.1 Master degree program
For successful applicants, CHE will provide scholarship support: (i) the cost of
accommodation equal to 12,000 NIS per year, (ii) full tuition or at least half tuition for up to
24 months，as well as information on other financial support such as teaching assistant or
research assistant positions.
CSC will provide successful applicants a living allowance as prescribed from time to time
by the Chinese Government (which includes student health insurance) for up to 24 months,
and a return international airfare.
5.2 Summer courses program
For successful applicants, CHE will provide scholarship support equivalent to the cost of
full tuition, research and accommodation fee. CSC will provide successful applicants with
a return international airfare.
5.3 Following the conclusion of the initial two year period, a new funding model shall be
determined only with the mutual consent of both Sides.

6. Cooperation Between Universities
Wherever possible, cooperation between Israeli higher education institutions and the
Chinese universities from which the candidates come will be encouraged. This is seen as
a channel for the development of long-term research collaboration between Israeli
universities and Chinese Universities, which both CSC and CHE embrace as a long-term
goal.
7. Best Endeavours
7.1 Both CSC and CHE shall endeavour to promote the program administration,
achievements’ tracking and the establishment of the liaison mechanism.
7.2 CSC and CHE shall take active steps to promote this program with the higher education
institutions in Israel and China. CHE shall endeavour to support the promotional activities
of the scholarship programs funded by CSC in both China and Israel, including active
involvement in the International Graduate Scholarship Fair conducted by CSC through
either direct participation or supply of promotional materials. Both CHE and CSC will
implement these undertakings independently according to their own needs and priorities.
7.3 CSC and CHE shall endeavour to encourage their Chinese partner institutions to promote
and recommend candidates to the CSC-CHE joint funding program.
7.4 Successful candidates are expected to return to China upon completion of their studies.
8. Coordinators of Activities:
CSC and CHE shall designate a coordinator of activities to advance and implement the
program, and the designated coordinators for the arrangement are:
For the China Scholarship Council
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Ms. Li Xin

Emma Afterman

Deputy Director

Manager Israel-Asia Academic Cooperation

Division of Asian & African Affairs

Council for Higher Education

Tel: +86-010-66093935

Tel: +972 2 509 4516

Fax: +86-010-66093581

Fax: +972 2 509 4517

E-mail: xli@csc.edu.cn

E-mail: emmaa@che.org.il

Change in coordinators may be made by an exchange of letters, without the need to amend
the Agreement.

9. Arrangement Duration and Review:
This Arrangement shall become effective for two years in the first instance, commencing from
the date of the signatures below. It may be terminated by either Side giving six months’ notice
of its intention to do so. Both Sides want to ensure that all CSC students will have sufficient
financial support during the whole period of their studies in Israel. This Arrangement will be
reviewed during its second year of operation and could be renewed for an extension of
another two years with the common agreement of both Sides through an exchange of letters.
In the event that the program is discontinued, students admitted under the program will
continue to receive support at the levels and for the time periods stipulated above.

10. Additional Activity and Dispute Resolution
Any modification or supplement to this Arrangement can be done with the mutual consent of
both Sides. Matters not included in the Arrangement, but directly related to it, may be addressed
by the mutual agreement of the Sides. Any such agreement must be appended to this
Arrangement and become valid upon the date of signing by both Sides.

This Arrangement shall be written in English with two officially duplicated copies. In case of
different understanding in the implementation of this Arrangement, both Sides commit to
resolving any disputes on the terms of this Arrangement by seeking friendly, mutually
acceptable resolutions.

The implementation of this Arrangement and any activities and projects related to it, shall be in
accordance with the respective applicable laws, regulations, rules, procedures and mechanisms of each
country.

Signed on the 29 day of January 2015, which corresponds to the 9 day of Shevat 5775 in the Hebrew
Calendar, in Beijing, in duplicate, in the English language, both texts being equally valid.
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China Scholarship Council

__________________________

Council for Higher Education of Israel

__________________________

Name: Dr. Liu Jinghui
Name: Professor Hagit Messer Yaron
Title: Secretary-General
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תוספת להחלטה תשע"ח - 98/נספח א'
תקנון תוכנית המלגות לקליטת סגל אקדמי ליוצאי אתיופיה ,עבור מוסדות
מתוקצבים ע"י ות"ת
 .1כללי
המלגות מיועדות למדענים צעירים מצטיינים ,יוצאי אתיופיה ,אזרחי מדינת ישראל .מטרתן לאפשר לזוכים
להיקלט במערכת המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת בישראל ,ולמוסדות אלה – למנות את
הזוכים ל"מרצה" או "מרצה בכיר" (ואף במקרים מסוימים לפרופ' חבר) כמינוי ראשון במשרה מלאה.
בחירת הזוכים תיעשה על ידי ועדת שיפוט שתמונה ע"י הועדה לתכנון ותקצוב (להלן "הות"ת") ועל בסיס של
הצטיינות אקדמית אישית.

 .2תנאי המלגות
א .בשנת תשע"ט יוענקו  2מלגות.
בשנת תש"פ יוענקו  3מלגות חדשות
החל מתשפ"א יוענקו מידי שנה  4מלגות חדשות
ב .המלגה היא בגובה עלות ממוצעת של משרה בדרגה המתאימה ,בהתאם לטבלאות השכר של
ות"ת ,והיא משולמת מדי שנה למוסד .כמו כן ,כל מלגאי הנקלט באחת מאוניברסיטאות
המחקר יהיה זכאי למענק מחקר חד פעמי שגובהו  ₪ 170,000לתחומים הניסויים ,ו 50-אלף
ש"ח לתחומים העיוניים (נכון למחירי תשע"ט).
שגובהו
כל מלגאי הנקלט באחת המכללות המתוקצבות ע"י ות"ת יהיה זכאי למענק קליטה
 100,000אלף ש"ח לתחומים הניסויים ו 30-אלף  ₪לתחומים העיוניים (נכון למחירי תשע"ט)
ג .המלגות הן תלת-שנתיות ,לשלוש שנים אקדמיות רצופות מתחילת השנה האקדמית העוקבת
את ההחלטה על מתן המלגה (להלן "תקופת המלגה").
ד .הזוכה במלגה אינו זכאי לתשלום מעבר ל"תקופת המלגה" גם אם עמד בשאר תנאי המלגה.
ה .מלגאי חייב להתחיל בעבודתו בתחילת השנה האקדמית העוקבת את זכייתו במלגה ולא יאוחר
מתחילת הסמסטר השני ולעבוד במוסד ברציפות לפחות במשך השנה הראשונה של תקופת
המלגה .במידה ולא עמד בתנאים אלה מתבטלת המלגה.
ו .מלגאי המתחיל באיחור ,או הנמצא בחופשה-ללא-תשלום או בשבתון בפרק זמן כלשהו במשך
תקופת המלגה ,לא יהיה זכאי למלגה בפרק זמן זה ,וכאמור בסעיפים  4ו 5-לעיל לא יהיה זכאי
למלגה מעבר "לתקופת המלגה".
ז .המועמד למלגות יוגשו לות"ת " ע"י הרקטור/הראש האקדמי של המוסד המעוניין לקלוט את
המועמד .המועמד יכול להיות מוגש רק על ידי מוסד אחד.
ח .מועמד יהיה בעל תואר "דוקטור" לפני תחילת השנה הראשונה של המלגה.
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כמועמד יוגש מי שאין לו ,ולא היה לו ,מינוי במסלול הרגיל במוסד להשכלה גבוהה בישראל,
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למעט מי שכיהן במוסד המגיש כחבר סגל כמינוי ראשון בארץ בשנה שקדמה לשנת התחלת
המלגה .בכל מקרה יובהר כי קבלת המינוי לא תותנה בזכייה במלגה.

 .3התחייבות המוסד :
א .להעביר לוועדה לתכנון ולתקצוב את העתקי כתבי המינוי של המלגאים ולהודיע על מועד התחלת
העסקתם בפועל.
ב .להודיע לוועדה לתכנון ולתקצוב על כל שינוי במעמדו של מקבל המלגה במשך תקופת המלגה,
כולל :יציאה לשבתון ,חופשה ללא תשלום ,העלאה בדרגה אקדמית וכיו"ב.
ג .לקלוט את המלגאי בתום תקופת המלגה במשרה קבועה במוסד ,אלא אם כן קיימות סיבות
אקדמיות או סיבות מוצדקות אחרות המונעות זאת .לדווח לוועדה לתכנון ולתקצוב בתום השנה
השלישית על הקליטה ,ובמידה והמלגאי לא נקלט – להעביר את הנימוקים המפורטים.
ד .לכלול את מימון משרתו של המלגאי ,בתום תקופת המלגה בתקציב הרגיל של המוסד.
הגשת המועמד ע"י המוסד מהווה התחייבות לביצוע האמור לעיל.

בסוף השנה הראשונה ובסוף השנה השנייה יעביר הרקטור/הראש האקדמי של המוסד לות"ת הערכה
קצרה על הישגיו של כל אחד מהמלגאים בהוראה ובמחקר וכן המלצתו על המשך מתן המלגה לשנה
נוספת .המלצות אלו ישמשו אסמכתא לצורך ביצוע התשלום.
בסוף תקופת המלגה יעביר הרקטור/הראש האקדמי של המוסד לות"ת דו"ח מסכם תמציתי (לא יותר
משני עמודים) על כל מלגאי בצירוף הודעה על קליטת המלגאי במוסד או נימוקים לאי קליטתו.

 .4ועדת השיפוט:
קביעת הזוכים תיעשה על יסוד המלצותיה של ועדת שיפוט שתמונה לצורך זה על ידי יו"ר הוועדה
לתכנון ולתקצוב .ועדת הבחירה תבחר את הזוכים בהתאם לקריטריונים של מצוינות ושל פעילות
אקדמית.
א .הנחיות למינוי ,הרכב וסדרי עבודה של הוועדה:
הות"ת תמנה ועדת שיפוט לבחירת הזוכים במלגות.
הוועדה תורכב מחברי סגל אקדמי בכירים.
כתב המינוי של חברי הוועדה ייחתם על ידי יו"ר ות"ת.
נציגות חברי מל"ג וות"ת בוועדה – בוועדה יכהן לפחות חבר ות"ת או חבר מל"ג אחד מכהן.
גודל הוועדה  -לוועדה ימונו לפחות  5חברים (לרבות יו"ר הוועדה).
הייצוג בוועדה – הוועדה תכלול לפחות חבר ות"ת/מל"ג אחד ואנשי אקדמיה בכירים שחלקם בני
החברה האתיופית .הוועדה תורכב בהתאם לכללי "הרכבת ועדות" של הות"ת ובכלל זה :יצוג מוסדי,
יצוג תחומי ויצוג מגדרי.
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מגבלות על כהונת נושאי תפקידים בוועדה  -בעלי התפקידים המפורטים להלן או תפקידים הדומים
מהותית לתפקידים אלו ,יהיו מנועים מלכהן בוועדה:
א .חבר הועד הפועל ,חבר הוועד המנהל ,חבר הדירקטוריון ,חבר הוועדה המתמדת ,חבר וועדת
הקבע וכיו"ב;
ב .נשיא ,סגן נשיא ,משנה לנשיא ,מנכ"ל ,רקטור;
ג .דיקן פקולטה ,דיקן מכללה וסגניהם ,דיקן סטודנטים ,מנהל בית ספר ,ראש בית ספר ,למעט
בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
ד .בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה
לתועלת הציבור;
ה .חברי הוועדה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.
ו .חברי הוועדה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין
מילוי תפקידיהם האחרים ,או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם
בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
בסעיף זה –
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או
עובדים בתפקיד ניהולי בו ,או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו,
בזכות לקבל רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,אח או אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה,
חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ,וכן אדם אחר
הסמוך על שולחנו של חבר.
חברי הוועדה לא יצביעו ולא ישתתפו בדיון לגבי מועמד שהוצע ע"י מוסד להשכלה גבוהה בו הם
מועסקים.
שמירה על סודיות  -חברי הוועדה יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה ,לרבות מסירת מסמכים,
פרוטוקולים ,החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה
גבוהה בלבד.
תקופת הכהונה בוועדה  -חברי הוועדה והיו"ר ימונו לתקופות של חמש שנים.
התכנסות הוועדה :הוועדה תתכנס פעם בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה ,בדרך כלל כחודש לאחר
קבלת תיקי המועמדים.
סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  15יום לפחות לפני מועד הישיבה.
קוורום לקיום ישיבת הוועדה יהיה  3מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; החלטות הוועדה באשר
לגיבוש רשימות הזוכים תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול ,ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות
הדואר האלקטרוני ,ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה ,או באמצעים אלקטרונים
המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ובלבד שלא היתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת
ההחלטה באופן זה.
רשימות הזוכים תוגשנה למליאת ות"ת לאשרור.
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מאושר
תיעוד פעילות הוועדה ודיווח -
ישיבות הוועדה והחלטותיה יתועדו בפרוטוקול שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את עקרי הדברים והדעות
שנאמרו בישיבה.
החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה ,בין היתר ,את מידת עמידת המועמדים
בקריטריונים לקבלת המלגות.
מלבד גיבוש המלצה רשימת הזוכים במלגות ,תגבש הוועדה גם רשימת עתודה מדרגת של שני מועמדים,
למקרה שאחד הזוכים לא יממש את המלגה.
כמו כן ,תתייחס הוועדה במסגרת עבודתה לנושא המגדרי :בתוך זה ,תגבש הוועדה בסיום עבודתה דיווח
לפי שיוך מגדרי (גברים ,נשים) וכן דיווח על מספר המומלצים לזכיה לפי שיוך מגדרי (גברים ,נשים)
ב .הסדרת עבודת הוועדה והפיקוח עליה
מדיניות  -המדיניות המהווה את הבסיס לפעילות הוועדה ,תקבע ע"י ות"ת.

| ע מ ו ד50

