
 

 

 
 

2018אפריל,22
 'אייר,תשע"חז

לכבוד
להשכלהגבוהההמתוקצביםע"יות"תמנכ"ליהמוסדות


,רבשלום

במסגרת פרויקט למידה  MOOC קורסינוספות לתקצוב הפקה/הסבה של  הנחיות: הנדון

 3-1עבור קולות קוראים  דיגיטלית של ות"ת/מל"ג



קורס של הפקה/הסבה עבור תקציבית בתמיכה מוסדכם זכיית על להודעתנו יםבהמשך
)קולותקוראיםבמסגרתאחדאויותרמשלושהקולותקוראיםראשוניםMOOCבפלטפורמת

 (1-3מס' מיום ות"ת להחלטת ובהתאם ות"ת/מל"ג, ע"י של25.4.18שפורסמו פירוט להלן ,

בנדון:הנחיותתקציביותנוספות

:3-1עבורקורסיםבקולותקוראים .א

 :MOOCעריכתמקצהשיפוריםלקורס -

מוסדיוכלedX.orgלאחרתוםההרצההראשונהשלהקורסבפלטפורמתקמפוסאו
ב עבור לתקצוב בקשה להגיש לקורס. שיפורים מקצה לבחוןיצוע יוכל המוסד

לשנות/לשפר. לאחרהרצתהקורסולבחורמהוהאםברצונו מסקנותוהערותשעלו
ישצורךלכלומר, יישםאתהמסקנותוההערותסעיףזהבאלתתמענהעלמצבבו

ל לכך ובהתאם פעולות וידאוכגוןבצע קטעי צילום תכנים, של הוספה/הורדה :
וכו'.,ביצועתיקוניעריכה,סאונדנוספים,

חודשים3-מלאיאוחר יפוריםתוגשלצוותהמקצועיבות"תבקשהלתקצובמקצהש
חודשיםנספרים3-,למעטזוכיקולקוראמספראחדלהםהמתוםההרצההראשונה
,עלהבקשהלכלולנימוקלשיפוריםהמוצעיםופירוטתקציבימיוםהוצאתמכתבזה

)אילורכיביםמבוקשיםלתקצובוכמהתקציבמבוקשלכלסעיף(.בקשתשלהבקשה
 ועדתהליוויללמידהדיגיטליתשלות"ת/מל"ג,וככלשתאושרהמוסדתבחן עלידי

יישלחאישורתקציבילנושאאלאגףהתקציביםבמוסד.

 שיפורים מקצה עבור יוכל של תקציב לקבל 30עדמוסד קורס₪אלפי פר
וריםהתקציבלטובתמקצהשיפ.%50לפחותשלבשיעורשלוילהבהשתתפותמקב

,ישלסייםאתבלבדהשנההאקדמיתהרלוונטיתיישמרלטובתהמוסדלתקופהשל

העבודותלתיקוןאושיפורבתוךמסגרתזמןזוולהגישדו"חביצוע.למעןהסרספק
חתום ביצוע ובהתאםלדו"ח בלבד בפועל ביצוע לפי יועבר בתוםהתקציב שיועבר

לצוותהמקצועיבות"ת.השנההאקדמית







 

 

 
 



 :3-ו1עבורקורסיםבקולותקוראים .ב

 לפלטפורמתקמפוס:edX.orgהסבהמפלטפורמת -

 מבצעים לא אשר מקבילהמוסדות ההפקההפקה לשפת פרט נוספת בשפה
 לקבל יוכלו 25עדהראשית אלפי קורס₪ שפה,פר חומריפר תרגום עבור

נוספת ערבית(מעטפתשלהקורסלשפה זהבאלתתמענה)עבריתו/או סעיף .
 להנגשת הקורסים גם הבינלאומית בפלטפורמה ההזוכים פלטפורמהעל

תקציבזהתולקהלייעדבארץמבלילבצעהפקהמקבילהבשפהנוספת.הלאומי
הכתוב הקורס רכיבי כל של תרגום עבור לניצול ניתן תרגיליכגוןים בחנים, :

כיתה,חומריעזרוסיכומיםהנלוויםלקורסועוד.מוסדותאשריבחרולבצעאת
תרגוםחומריהמעטפתלאחתהשפותהנוספותיוכלולעלותלפלטפורמתקמפוס

נוסף. בשיפוט צורך קמפוסבפלטפורמתלאווירעלייהכילצייןחשובללא
בקולותכמפורטשוטףתפעולשדורשבמקבילנוסףקורסהרצתפירושה

.ותת/הנוספותה/בשפזאתוכל–הקוראים

 הלאומית לפלטפורמה והעלאה המעטפת חומרי לכליבוצעוקמפוסתרגום

אשרedX.org-בהקורסעלהשבולזההעוקבטרסלסמעדאוחרמה מוסדות .

 בגין הוצאות את ברורה נפרדת בצורה יציינו זה תקציב לממש תרגוםיבחרו
למעןהסרספקהתקציב  חומריהמעטפתבדו"חהביצועהמוגשעבורההפקה.

 יועברלפיביצועבפועלבלבד.

 :3-ו2עבורקולותקוראים .ג

 שפותלקורס:3-כתוביותב -

לקורס להוסיף חויב כבר כחלקמהדרישותבקולותהקוראיםהמוסד כי יצוין
נגיתבשפכתוביות תקנות כמושות(ההפקההראשית)מתוקף קוראכן. בקול ,

 להוסיף3מס' נדרש המוסד ההפקהכתוביות לשפת )פרט אחת נוספת בשפה
.3מס'בקולקורא4.3סעיף(,ראההראשית

תמיכה ולאפשר לעודד ע"מ זאת, עם קוראים בקולות הוחלט3-ו2נוספת
 20לתקצב אלפי לקורס₪ כתוביות הוספת עבור שפה, פר קורס פר נוספים

אנגלית עברית, השפות )מתוך הראשית ההפקה לשפת פרט נוספת בשפה

וערבית(.
חובה ישנה כאמור, קורא אחת(3)בקול נוספת בשפה לפחות כתוביות לבצע

לקבל יוכל המוסד כך 20עדועבור בנוסף₪אלפי בכךנוספים. שיבחר מוסד ,
כתוביותב )כלומר שפה כתוביותבעוד להוסיף כך3-יוכל ועבור שפותלקורס(

נוספים.₪אלפי20עדלקבל

ישלסייםאתתבצעתוךכדיביצועההפקההראשית,תוספתהכתוביותלקורסת
 זו. זמן מסגרת בתוך יציינוהכתוביות זה תקציב לממש יבחרו אשר מוסדות



 

 

 
 

נפרדת הביצועבצורה בדו"ח כתוביות תוספת תרגום בגין הוצאות את ברורה
בלבד. בפועל ביצוע לפי יועבר ספקהתקציב הסר למען  ההפקה. המוגשעבור

 קוראמס' קול 1עבור בתאריך מייל המפרטהוספתתקציב27.6.2017הועבר
.1דומה.הכתובלעילאינומתייחסלקולקוראמס'

 :3-1עבורקולותקוראים .ד

 לוחותזמנים: -

מוסדאשריצטרךמסיבהכלשהידחייהבהעלאתהקורסלפלטפורמההלאומית

ו/אודחייהאוהבינלאומיתמעברללוחותהזמניםאשרפורטובקולותהקוראים
 הקשורות עבודות אגבביצוע בסעיפים שפורטו התקציביות לעיל-לתוספות ג'

 אל מנומקת בקשה ויגיש בות"ת המקצועי בישראלהצוות קמפוס צוות
 שלדיגיטלית. דיגיטלית ללמידה הליווי ועדת ידי על לגופה תבחן בקשה כל

ות"ת/מל"גבהתאםלנסיבותותשובהבנדוןתימסרלמוסד.

 
בברכה,


 




העתק:


פרופ'יפהזילברשץ,יו"רות"ת
גב'שירהנבון,סמנכ"לתקצוב,ות"ת

ותשתיות,ות"תמריותםבןשטרית,ממונהתחוםמקרו
תממונהלמחקרואסטרטגיה,אגףאסטרטגיהובינלאומיות,ות",נעמיבקד"ר  

המתוקצביםע"יות"תסמנ"כליתקצובבמוסדותלהשכלהגבוהה


המיזםהלאומיללמידהדיגיטלית-מרערןרביב,מנהלקמפוס  
המיזםהלאומיללמידהדיגיטלית–מראסףוייס,מנהללמידהדיגיטלית,קמפוס  

 

 

 


