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פרוטוקול ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' (1078) 2
שהתקיימה בירושלים ביום כ' בכסלו תשע"ט28.11.2018 ,
נוסח הפרוטוקול וההחלטות אושרו בישיבת ותת שהתקיימה ב26.12.18 -

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
מר צבי האוזר
מינהל ות"ת:
מר מתניהו אנגלמן  -מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר המל"ג
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
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
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:
ד"ר מרק אסרף  -מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
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 דניס טקצ'וק  -מ"מ ממונה על תחום בינלאומיות
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
גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר  -ממונה תחום מדעי החברה
עו"ד נדב שמיר  -סגן היועצת המשפטית
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
גב' נינה אוסטרוז'קו  -מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
מר דניאל איטח  -מרכז בתחום שכר וסגל
גב' שירה אפרת  -מרכזת באגף לאסטרטגיה ובינלאומיות
עו"ד עמרי גולן  -הלשכה המשפטית
מר נתן יהב  -מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
רו"ח ג'ניה מיטניצקי  -סגנית חשבת
מר דניאל מילבאוור  -מרכז באגף לאסטרטגיה ובינלאומיות
מר יוסי סבג  -מרכז בתחום חברה ,קהילה ומכינות
מר אביתר ציון  -מרכז בתחום תכנון ומידע

מוזמן לדיון לסעיף 6
פרופ' יואב בנימיני

נוסח
מאושר
סדר היום
מידע
.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

רשמים מכנס ההשכלה הגבוהה השביעי
מפגש שר המדע וההשכלה הגבוהה וראשי אוניברסיטאות מדנמרק עם ראשי מל"ג וות"ת ונציגי
האוניברסיטאות בישראל
פגישה בנושא הורייזן  2020שהתקיימה בבריסל בהשתתפות המנכ"ל
עדכון בנושא תוכנית ההבראה לאוניברסיטה העברית בירושלים
הקמת צוות פנימי לקידום יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בכלכלה
מינוי צוות משותף להסדרת השדות הקליניים בלימודי רפואה
הסכם אחיד להתקשרויות גופים מזמינים מול מוסדות להשכלה גבוהה  -בהתאם להחלטת
"ועדת גרונאו"
לקויות למידה ותשלומים נלווים  -דיווח
שביתת הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה  -עדכון
עדכונים משפטיים  -המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ועוד
שינוי במדיניות חברת  - ed.Xעדכון

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  (1077) 1מיום 31.10.2018
מתווה תוכנית מלגות ות"ת לדוקטורנטים בינלאומיים בתחומי מדעי החברה והרוח
עדכון מודל התקצוב  -הרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית
המשך יישום התוכנית למרכזי יזמות וחדשנות
התוכנית לקידום מדעי הנתונים
המשך התוכנית לעידוד המוסדות המתוקצבים להתייעלות אנרגטית בשיתוף משרד האנרגיה
בקשת שנקר הנדסה .עיצוב .אמנות .להקים מבנה סדנאות
הצעה לעדכון החלטת מל"ג מיום  12.12.2006בדבר לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס
היתרי אשראי למוסדות להשכלה גבוהה  -עדכון כתב הסמכה
עדכון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות
מינוי חברי ועדת השיפוט וההיגוי לנושא תחבורה חכמה
העברת האחריות והטיפול במלגות להנדסאים מקרן הסיוע לסטודנטים של ות"ת

.14

המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A.חד-חוגי בתקשורת לאוניברסיטה הפתוחה )במסגרת

.15
.16

איגום קורסים(  -חוות דעת סוקר
מתן אוטונומיה חלקית למוסדות בהם קיים חשש לאיתנות פיננסית  -הצעה לעדכון החלטת מל"ג מיום
6.3.2018
בקשת אוניברסיטת בר-אילן לחידוש ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת תואר
בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

*********
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אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  (1077) 1מיום 31.10.2018
*****
פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  (1077) 1מיום  31.10.2018אושר עם ההבהרה והתיקון לעיל
) 5חברים בעד 1 ,נמנע וחבר אחד לא השתתף באישור(.

.3
תשע"ט – 31/החלטה:

תוכנית מלגות ות"ת לדוקטורנטים בינלאומיים בתחומי מדעי החברה והרוח

בישיבתה ביום  28.11.18דנה ות"ת ביישום התכנית לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה  -תכנית מלגות ות"ת
לדוקטורנטים מצטיינים בינלאומיים באוניברסיטאות המחקר בתחומי מדעי החברה והרוח ,וזאת בהמשך
לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל שאושרו בישיבת ות"ת ב-
 22.06.2016ובישיבת מל"ג ב ,19.07.2016-מחליטה ות"ת להתוות תכנית למלגות לדוקטורנטים מצטיינים
בינלאומיים באוניברסיטאות המחקר בתחומי מדעי החברה והרוח לשנה"ל תשע"ט כדלקמן:
.1

התכנית תפעל במשך שנה בשנת הלימודים תשע"ט.

.2

התכנית תהיה פתוחה לדוקטורנטים בינלאומיים באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת בתחומי
מדעי החברה והרוח לתקופה של עד סמסטר ) 5חודשים( .

 .3התמיכה לכל מוסד תהיה עבור  7מלגות ובסה"כ  56מלגות ) 7מלגות למוסד ,ל 8-אוניברסיטאות המחקר(.

.4

גובה המלגה יעמוד על כ 50-אלף  ₪למלגאי .מתוך כך ,חלקה של ות"ת יהיה  25%מגובה המלגה )כ 12.5-אלף
 ,(₪חלקו של המשרד לעניינים אסטרטגיים )אשר יעבור באמצעות ות"ת( יהיה  50%מגובה המלגה )כ25-
אלף  (₪והיתרה 25% ,האחוז הנותרים ,בסך של כ 12.5-אלף  ₪נוספים תמומן ע"י האוניברסיטה הרלוונטית
אליה יגיע הסטודנט להשתלם.

סה"כ עלות התכנית  3מיליון  ,₪מתוכם חלקה של ות"ת עומד על  0.75מיליון  ₪מהתקציב הרב שנתי לבינלאומיות.
החלטה זו כפופה ותכנס לתוקפה לאחר קבלת ההתחייבות הסופית של המשרד לעניינים אסטרטגיים.
הקול הקורא למחזור תשע"ט ותקנון התכנית יובאו לדיון ולאישור של ות"ת בהמשך.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
)שני חברים לא נכחו בחדר בעת ההצבעה(
ההחלטה התקבלה פה אחד
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תשע"ט – 32/החלטה:

עדכון מודל התקצוב  -הרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית

בישיבתה ביום  28.11.18דנה ות"ת בעדכון מודל התקצוב לאוכלוסייה החרדית במסגרת הרחבת הנגישות
לאוכלוסייה החרדית והחליטה כי לאור הצורך בהגדלת מספרי הסטודנטים החרדים בהתאם ליעדי התכנית הרב
שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב והקושי הקיים בתחום ,על עדכון מודל התקצוב לאוכלוסייה החרדית במח"רים,
בפלטפורמה ותכניות בשולי הקמפוס .במסגרת העדכון יתווסף רכיב תמיכה שמטרתו עידוד וחיזוק מוסדות
בפתיחת תכניות חדשות לחרדים ובגיוס סטודנטים חרדים ,באמצעות תמיכה חד פעמית בפתיחת תכניות חדשות
לחרדים עבור הוצאות הנדרשות לגיוס סטודנטים ,להקמת תשתית לתכנית חדשה ולפעולות צמצום נשירה ,אשר
יביאו לגידול במספר הסטודנטים החרדים .רכיב זה משלים את אופן תקצוב התכניות לחרדים ,במתבצע בשנה
שוטפת בשונה מאופן התקצוב הרגיל של ות"ת וזאת לצורך הקטנת החשיפה התקציבית של המוסד בעת פתיחת
תכניות חדשות.
תנאי סף לתקצוב
עדכון זה יחול רק על מוסד אשר יפתח תכנית לימודים חדשה ויגדיל את מספרי הסטודנטים החרדים בכלל
התכניות של המוסד בהתאם לתנאים הבאים:
 .1פתיחת תכנית לימוד חדשה אשר:
א( מדורגת בתחומי עדיפות א' או ב' ברשימת התחומים המועדפים לחברה החרדית.
ב( לא פעלה בשלוש השנים אשר קדמו לפתיחת התכנית )לא נפתח בה מחזור חדש( ,הבחינה תערך בנפרד
עבור גברים ונשים.
ג( פתיחת התכנית בפועל עם לפחות  15סטודנטים.
 .2מספר הסטודנטים החרדים במוסד:
א( סך מספר הסטודנטים החרדים במוסד יגדל ,או לחילופין מספר הסטודנטים החרדים יישאר זהה ולא
תחול ירידה במספר הסטודנטים החרדים בתכניות הלימוד הקיימות בתחומי עדיפות א' וב'.
ב( הסטודנטים אשר יחושבו לצורך תמיכה ,הינם סטודנטים העונים להגדרת מיהו חרדי בלבד ,ללא
סטודנטים הנכללים ב 10%חריגה מאושרת.
היקף התמיכה
עבור כל תכנית חדשה שייפתח המוסד ועד מגבלה של  3תכניות בשנה ,יהיה זכאי המוסד לתמיכה חד פעמית בשנת
הפתיחה אשר תחושב עבור כל תכנית באופן הבא:
•
•
•

]𝟏𝟏𝟏𝟏[ ∗ ]𝟖𝟖 ] ∗ [𝟎𝟎.תעריף הוראה[

תעריף הוראה להשתתפות ות"ת לפי תחום לימוד במודל ההוראה באוניברסיטאות/מכללות.
מקדם תעריף קבוע.[0.8] -
מספר סטודנטים ממוצע קבוע לחיזוק התכנית [10] -

המודל יחול בשנים תשע"ח-תשפ"א וייבחן מחדש לקראת שנה"ל תשפ"ב.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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תשע"ט – 33/החלטה:

המשך יישום התוכנית למרכזי יזמות וחדשנות

בישיבתה ביום  28.11.18דנה ות"ת בהמשך התנעת התוכנית למרכזי יזמות וחדשנות וזאת בהמשך להחלטת
ות"ת מיום  5.3.2018לפיה הקימה ות"ת תכנית לעידוד יזמות באקדמיה באמצעות תמיכה בהקמה/שדרוג של
מרכז יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת והקצתה לנושא זה סך של  60מליון ₪
כך שבשלב ראשון יחולקו  45מליון  ₪לשלושת הזוכים בקול הקורא לעידוד הקמת מרכזי יזמות וחדשנות
באקדמיה במוסדות המתוקצבים ויתרת התקציב בסך  15מיליון  ₪תחולק בהתאם לאישור ות"ת לאחר בחינה
מעמיקה של התכנית ,ובהתאם להמלצות ועדת השיפוט שבחנה את ההצעות שהוגשו במסגרת הקול הקורא,
מחליטה ות"ת כי המשך יישום התוכנית ייעשה בכפוף לקבלת התקצוב מהמשרד לשיוויון חברתי  ,כדלקמן:
.1

הסך הכולל העומד לצורך המשך תכנית הקמת מרכזי יזמות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י
ות"ת עומד של  30מליון  ₪כאשר סכום זה מורכב מסך של  15מלייון  ₪אשר יוקצה ע"י ות"ת וסך של
 15מליון  ₪אשר יוקצה לות"ת ע"י המשרד לשוויון חברתי.

.2

מתוך הסך הכולל ,יחולק סך של  21.75מיליון למוסדות שהגישו הצעות לקול הקורא שפרסמה ות"ת
להקמת מרכזי יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה ואשר דורגו ע"י ועדת השיפוט במקומות:
רביעי – עשירי וזאת באופן מדורג ובהתאם למיקום ההצעה כמפורט בטבלה להלן )באופן שההצעות
שדורגו במקום הרביעי-עשירי קיבלו לפחות  50%ומעלה מציון הניקוד שקיבלה ההצעה שזכתה במקום
הראשון ):((92
דירוג

.3

ניקוד

המוסד/המוסדות

מקום ראשון

92

מקום שני
מקום שלישי

89
80

האוניברסיטה העברית  +בצלאל ,אקדמיה לאומנות ועיצוב
 +עזריאלי המכללה להנדסה בירושלים
אוניברסיטת תל-אביב  +שנקר אומנות .עיצוב .הנדסה
הטכניון

מקום רביעי
מקום חמישי
מקום שישי
מקום שביעי
מקום שמיני

76
64
60
58
56

מקום תשיעי
מקום עשירי

52
48

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המכללה האקדמית ספיר
אוניברסיטת בר-אילן
אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה
אוניברסיטת חיפה  +המכללה האקדמית להנדסה בראודה
 +המכללה האקדמית תל חי
 HITמכון טכנולוגי חולון
אוניברסיטת אריאל בשומרון

מענק
במליוני ₪
20
15
10
6
5
4
3
2
1
0.75

יתרת הסכום ,בסך  8.25מיליון  ,₪תוקצה בשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי לפעולות עתידיות
המיועדות להמשך התכנית ,הכל כפי שיקבע ע"י ות"ת.

.4

התקציב יהיה ל 4-שנות פעילות ויותנה בהגשת תכניות עבודה מותאמות לסכומי המענקים החדשים,
מתוך הנחה שלתכניות אלו תרומה רוחבית במוסד/ות.

 .5התקציב מותנה בקבלת התקציב בפועל מהמשרד לשוויון חברתי.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
נמנע 1 -
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

yz

נוסח
מאושר
.6

התוכנית לקידום מדעי הנתונים

תשע"ט – 34/החלטה:
בישיבתה ביום  28.11.18דנה ות"ת בתוכנית ארבע שנתית לקידום מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה.
זאת בהמשך להחלטה לרכז מאמצים ,במסגרת התכנית הרב-שנתית להשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"ב
,בפיתוח תחום מדעי הנתונים ,אשר השקעה משמעותית ועקבית ברמה הלאומית בפיתוחו צפויה להביא לקפיצת
מדרגה ביכולות המחקר הישראליות ובמעמדה של ישראל בחזית הידע העולמי.
בהתאם לזאת ,ובהמשך להחלטתה מיום  16.5.2018על הקמת ועדת היגוי מייעצת לנושא מדעי הנתונים )להלן
"ועדת ההיגוי"(  ,ובהמשך לעבודת ועדת ההיגוי והמלצותיה ,מחליטה ות"ת על תכנית כדלקמן:

תכנית ארבע-שנתית לקידום מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה
בהמשך לניתוח תוצאות השאלון למוסדות ,ובהמשך לדיוני הועדה ולתובנות שהתקבלו במפגשים עם גורמים
חיצוניים ,מחליטה ות"ת לאשר את התכנית הארבע-שנתית לקידום מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה
בחלוקה לשישה אפיקי פעולה )פירוט בהמשך(:
 .1תמיכה בהקמה/ביסוס של מרכזי גג למחקר באוניברסיטאות שיעמדו בתנאי הסף ,וכן הקצאה של תמיכה
תוספתית על בסיס תחרותי
 .2הקמת מערך לסנכרון פעילות מרכזי המחקר המוסדיים ולמינוף שת"פ בינ"ל ,ועם התעשייה וגורמי ציבור
 .3תכנית למימון מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורטים בתחום מדעי הנתונים
 .4תכנית למימון מחקרים במדעי הנתונים בקרן הלאומית למדע בשת"פ עם מפ"את/צה"ל
 .5תכנית למימון מחקרים במדעי הנתונים בקרן הלאומית למדע בשת"פ עם המגזר הציבורי ובמימון משותף של
מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי
 .6תמיכה בתשתית ענן להוראה ולמחקר באוניברסיטאות ,במימון משותף של מטה ישראל דיגיטלית במשרד
לשוויון חברתי

עיקרי התכנית
 .Iתמיכת בהקמה/ביסוס של מרכזי-גג למחקר באוניברסיטאות שיעמדו בתאי הסף וכן
הקצאה של תמיכה תוספתית על בסיס תחרותי)תקציב לחלוקה 120 :מיליון  ₪ב 4-שנים(
כל אוניברסיטה המעוניינת בכך תוכל להציע הצעה לתמיכה בהקמה/ביסוס של מרכז מחקר בתחום מדעי
הנתונים הכוללת דרכי פעולה להשגת המטרות הבאות:
 .1הרחבה והעמקה של המחקר האיכותי בתחומי הליבה  1של מדעי הנתונים
 .2עידוד ותמיכה בשיתופי פעולה בין תחומי הליבה במדעי הנתונים

1

מדעי הנתונים עוסקים בעקרונות ובפיתוח שיטות לאיסופם ,איחסונם וניתוחם של נתונים ,להסקה ,לחיזוי וליצירת ידע
מהם ,תוך התייחסות להיבטים אנושיים וחברתיים בתהליך .נושאי המחקר בליבת התהליך )לפי הסדר לעיל( הם :שיטות
לאיסוף נתונים על ידי ניסויים ,דגימה ,כרייה ומנועי חיפוש; שיטות לאיחסון ,הנגשת הנתונים לניתוח וחישוב )מבוזר( על
בסיסי הנתונים/המידע ,ושל נתוני עתק .פיתוח מתודולוגיות ניתוח נתונים כגון רשתות עצביות ולמידה עמוקה ,למידה על
ידי חיזוקים ובקרה מסתגלת ,למידה סטטיסטית ,והסקה סטטיסטית; זאת על מנת לבנות אלגוריתמים ומודלים למיון
וחיזוי ,לתיקופם ,ניצולם ליצירת ידע והנגשתו )ויזואליזציה(; התייחסות לנתונים מיוחדים כגון ניתוח תמונות וראייה
ממוחשבת ,עיבוד שפה טבעית ,דיבור ושמיעה .ניתוח רשתות ,נתונים אורכיים ,נתונים עתיים ומרחביים ונתוני הישרדות.
כל זאת ,תוך התייחסות להיבטים אתיים ביחס לפרט ,כגון פרטיות וחיסיון ,ולחברה ,כגון הדירות ותקפות השימוש
בתוצאות.
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 .3תמיכה בהרחבת היכולות של מדעני נתונים שחלק ניכר מעיסוקם בתחומים אחרים ,כולל עידוד ותמיכה
בשת"פ בין-תחומיים חדשים במעטפת התחום ומחוצה לה
 .4עידוד ותמיכה בשת"פ עם גורמי ציבור )כגון משרדי ממשלה ,ביטוח לאומי ,רשויות לאומיות( ותעשייה
 .5תמיכה טכנית :תשתיתית ,חישובית ,מקצועית וניהולית
 .6תמיכה בהוראה
 .7איסוף וארגון בסיסי נתונים מונגשים
הצעת המוסד האקדמי תנוע בין  2-6מיליון  ₪בשנה ,לארבע שנים ,כאשר המוסד יתבקש לשים matching
של  25%מתקציבו או מתרומות.
התקציב יינתן בחלקו באופן שוויוני ,ובלוח זמנים מואץ ,על פי עמידה בתנאי סף )מקסימום לחלוקה 64
מיליון  ₪ב 4-שנים :תקצוב של  2מיליון  ₪בשנה למוסד אם  8מוסדות עומדים בתנאי הסף( ,ובחלקו
באופן תחרותי באמצעות קול קורא )מינימום לחלוקה  56מיליון  ₪ב 4-שנים ,בין המוסדות שיעמדו בתנאי
הסף( ,כמפורט מטה.
תנאי הסף למסלול המואץ )הקצאה של  2מיליון  ₪בשנה  matching 25% +מהמוסד ,ל 4-שנות פעילות(:
א .על המוסד להיות אוניברסיטת מחקר
ב .לפחות  10אנשי סגל בכיר פעילים בתחומי הליבה של מדעי הנתונים ) "סגל פעיל" ע"פ קריטריונים
שיוגדרו בעת פרסום התכנית ,לדוגמא :פרסום  3מאמרים בשנתיים האחרונות(
ג .לפחות  10אנשי סגל בכיר פעילים נוספים מתחומי המעטפת של התחום
ד .פירוט של פעילויות מוצעות להשגת מטרות  1-7לעיל )כולל הערכת עלויות(
ה .קביעת צוות ניהול ופיקוח מדעי למרכז
ו .מטרות ספציפיות והישגים ברי מדידה לפעילות המרכז בטווחים של 2-4שנים
)דוגמאות להישגים ברי מדידה :גיוס שני אנשי סגל אחד לפחות בתחום מסוים; פרויקטים משותפים
לשני אנשי סגל מתחומים שונים המדריכים תלמיד מחקר במשותף; פרויקטים בשיתוף עם מוסד ציבורי;
פיתוח קורס חדש המשלב כמה תחומים; הענקת סיוע במדעי הנתונים ל 40-אנשי סגל; יצירת מרחב פיזי
עבור חוקרי המרכז(
ז .על המוסד להתחייב להפריש את חלקו בתקצוב ה IDSI-ולאפשר מיקום ה IDSI-בתחומו )ראה פירוט
בסעיף  IIמטה(
תקציב מקסימאלי לחלוקה בין המוסדות על פי עמידה בתנאי סף 64 :מיליון )( ₪על פי החישוב  2:מיליון
 ₪בשנה * עד  8מוסדות *  4שנים(
קול קורא לתמיכה על בסיס תחרותי )תקצוב תוספתי של עד  4מיליון  ₪בשנה פר מוסד 25% +
 matchingמהמוסד  ,ל 4-שנות פעילות(:
תנאי סף :מוסדות אשר יעמדו בתנאי הסף המפורטים במסגרת המסלול המואץ.
קריטריונים לניקוד )משקולות תובאנה לאישור ות"ת במייל בהמשך ,בהתאם להמלצת הועדה(:
א .פרויקטים חדשים להשגת מטרות  1-7לעיל ) כולל הערכת עלויות(
ב .פירוט מנגנון ההפעלה לפעילויות המוצעות הנוספות :קולות קוראים פנימיים והנושאים בהם יעסקו,
מלגות לדוקטורנטים/בתר-דוקטורטים ,וכו'
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ג .תיאור שת"פ קיימים או בהקמה והדרכים המוצעות להרחבת פעילותם
ד .היקף ומגוון התחומים בהם חוקרי מדעי הנתונים במוסד עוסקים
ה .הצעת מנגנון  IPאטרקטיבי
ו .שת"פ עם מכוני מחקר ומוסדות אקדמיים נוספים )לדוגמא מכללות(
ז .מטרות ספציפיות נוספות והישגים ברי מדידה לפעילות המרכז בטווחים של  2-4שנים (.
תקציב לחלוקה תחרותית :מינימום של  56מיליון  ₪ב 4-שנים )מקסימום פר מוסד :עד  4מיליון  ₪בשנה(
במידה ולא כל הסכום יחולק על ידי ועדת השיפוט הוא יועבר לתכנית למימון מלגות .בנוסף ,תישקל בהמשך
האפשרות לניצול חלק מן היתרה הנ"ל לטובת העצמת השת"פ המחקרי בתחומי הליבה של מדעי הנתונים
בין ישראל וארה"ב במסגרת קרנות המחקר הבילטרליות BSF/NSF.
למרות המנגנונים הגמישים המתוארים לעיל ,המוסד יתבקש להציע חלוקה בה לפחות  50%מהתקציב
המוצע יוקדש לסעיפים  2-4מעלה עם פירוט מנגנון ההפעלה )מלגות לדוקטורנטים/בתר-דוקטורטים ,וכו'(.
מנגנון שיפוט ומעקב
מומלץ כי ות"ת תקים וועדת שיפוט ומעקב אשר תורכב מחמישה מומחים/ות מתחומים שונים במדעי הנתונים
בישראל .בראש הועדה יעמוד/תעמוד חוקר/ת בכיר/ה בתחום מחו"ל.
תפקידי הועדה:
 .1לבחון את ההצעות שיוגשו לתמיכה ,ועל פי עמידה בתנאי סף לאשר את הענקת התקציבים.
 .2לעקוב אחר ביצועי המרכזים לאחר שנתיים ולאחר שלוש שנות פעילות ,ולהמליץ על המשך הקצאות
בהתאם.
 .3לכתוב דו"ח מסכם שיוגש לות"ת בתום  4שנות פעילות כולל המלצות להמשך הקצאות בהתאם להישגים
וליכולת.
בנוסף ,מומלץ להקים תת-ועדת שיפוט לחלוקת התקציב על בסיס תחרותי אשר תורכב מיו"ר ועדת השיפוט
והמעקב הנ"ל ושני בכירים/ות בתחום מחו"ל.
הרכבי הוועדות ותקנוניהן יובאו לאישור ות"ת.

קול קורא למימון תוספתי של שת"פ עם גורמי ציבור )הנגשת נתונים לאומיים למחקר(
לשם הגברת שת״פ עם המגזר הציבורי ,מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי יתמוך באמצעות ות"ת
בפרויקטי מחקר המקדמים שיתופי פעולה שכאלה בסכום של עד  1מיליון  ₪בשנה למרכז ,כאשר מרכז
המחקר יתבקש לשים  matchingשל  ,100%לרבות מכספי התמיכה שיוענקו ע"י ות"ת באופן תחרותי למרכז
המחקר .קול קורא נפרד ייצא למחקרים כאלה ,שיכולים להיות מוצעים במשותף על ידי מספר מרכזים.

 .IIהקמת מערך לסנכרון פעילות מרכזי המחקר המוסדיים ולמינוף שת"פ בינ"ל ועם
התעשייה וגורמי ציבור )(IDSI, Israel Data Science Initiative
בנוסף לתמיכה בהקמת מרכזי גג למחקר באוניברסיטאות ,הועדה ממליצה על הקמת יוזמה ארצית בשם:
 , Israel Data Science Initiative :IDSIשיהווה פורום רחב המאגד את מרכזי המחקר האוניברסיטאיים
שיקומו ,בו תהיינה חברות כלל אוניברסיטאות המחקר אשר יעמדו בתנאי הסף המפורטים במסגרת המסלול
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המואץ .מטרת ה IDSI-תהיה סנכרון הפעילות בין המרכזים השונים ,וכמו כן מרכז זה יהווה כתובת ייצוגית
לאומית בנושא מדעי הנתונים הן עבור התעשייה וגורמי ציבור והן למינוף שת"פ בינ"ל .המרכז לא ינהל באופן
עצמאי מחקרים ולא יחלק באופן עצמאי תקציבים.
ה IDSI-ימלא את התפקידים הבאים:

א .סנכרון הפעילות בין המרכזים השונים בנושאים כמו כנסים סדנאות וקורסים
ב .קיום כנס שנתי אקדמי )בינ"ל( במדעי הנתונים
ג .עזרה בתיאום קשרים עם התעשייה ,עם גורמי הציבור ועם חוקרים מחוץ למרכזים )לדוגמא במכללות(
ד .גיוס תקציבים ליוזמות נוספות בתחום
ה .האוניברסיטאות שתעמודנה בתנאי הסף תחלטנה במשותף ,באמצעות ה ,IDSI-על הפלטפורמה
המתאימה עבורן לתמיכה בתשתית ענן להוראה ולמחקר ,וזאת באמצעות תקציב ייעודי נפרד )ראה פרוט
בסעיף  VIמטה(
הועד המנהל של ה IDSI-יורכב מראשי מרכזי-הגג המוסדיים שיקבלו תמיכה במסגרת התכנית של ות"ת
)נציג אחד מכל מרכז מחקר( .הועד המנהל ימנה איש/אשת אקדמיה או תעשיה העוסק/ת בתחום שיהיה הגורם
האחראי על פעילותו ,ושיסתייע במרכז/ת אדמיניסטרטיבי/ת.
תקציב
סך התקציב שיעמוד לרשות ה 1 :IDSI-מיליון  ₪בשנה.
ה IDSI-ימומן מן התקציב הבסיסי שיקבל כל אחד ממוסדות המחקר האוניברסיטאיים שיעמדו בתנאי הסף
המפורטים לעיל ,בחלוקה שווה בין המרכזים .לדוגמא :אם שמונה אוניברסיטאות תעמודנה בתנאי הסף ,כל
מוסד יפריש  125,000בשנה .מיקומו של ה IDSI-ותקציבו ינוהלו באחד המוסדות על פי החלטת הועד המנהל.

 .IIIאפיק למימון מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורטים בתחום מדעי הנתונים
תיאור כללי

הועדה ממליצה על הקצאת משאבים למלגות לסטודנטים לדוקטורט ולבתר-דוקטורטים בתחום של מדעי
הנתונים ,וזאת על מנת להגדיל את מידת האטרקטיביות של האקדמיה אל מול התעשייה ,כך שניתן יהיה
במידה מסוימת להבטיח את עתודת הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר .הועדה מאמינה כי את מרבית
המשאבים העומדים לצורך תקצוב מלגות יש להקצות לסטודנטים לדוקטורט ,ואילו את השאר למלגות
בתר-דוקטורט.
תמיכת ות״ת במלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורטים 10 :מיליון  ₪ל 4-שנים
לצורך הענקת מלגות הצטיינות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורטים ,הועדה ממליצה על הקצאת התקציב
המצוין לעיל באופן הבא:
א .שני שליש מן התקציב )כ 7-מיליון  (₪יושקעו בהגדלת גובה המלגות לדוקטורט ,כך שגובהן יהיה
כגובה המלגות היוקרתיות והתחרותיות הניתנות בארץ ,כלומר  ₪ 60,000ל 3-שנים = ₪ 180,000
לסטודנט .זאת בתנאי שתינתן מלגת מחקר באותו הגובה מצד החוקר/מוסד ) matchingשל (100%
או יותר ) matchingשל  150%או עד הגובה המקסימלי המותר למוסד( .במסגרת סעיף תקציבי זה,
הועדה ממליצה לתקצב כ 10-מלגות דוקטורט במחזור ,על פני ארבעה מחזורים.
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שליש מן התקציב )כ 3-מיליון  (₪יושקע בהענקת מלגות לבתר-דוקטורטים .מלגות אלו יינתנו
כמלגות השלמה למלגה שמעניק המוסד האקדמי או כמלגה מלאה .גובהן המקסימאלי של מלגות
אלו יעמוד על  60אלף דולר בשנה ,למשך שנתיים ,כתלות במצב המשפחתי .במסגרת סעיף תקציבי
זה ,הועדה ממליצה לתקצב כ 2-3-מלגות בתר-דוקטורט במחזור ,על פני ארבעה מחזורים.

 .IVאפיק לתקצוב מחקרים במדעי הנתונים בקרן הלאומית למדע בשת"פ עם מפא"ת/צה"ל
תיאור כללי
הועדה ממליצה על אפיק למימון מחקרים בתחום מדעי הנתונים באמצעות הקרן הלאומית למדע ,בשיתוף עם
הצבא ,בהתבסס על איגום משאבים של ות"ת ,מפא"ת וצה"ל .מטרת המימון הינה קידום מחקר חדשני ופורץ
דרך בתחום מדעי הנתונים ,כולל יישומיו לבינה מלאכותית ,שתוצאותיו יכולות להיות חשובות גם עבור גורמי
הביטחון המוזכרים לעיל .התכנית תהיה נגישה לכל החוקרים/ות במוסדות המחקר של האקדמיה ללא הגבלה
כלשהי ,ומטרתה לקדם בראש וראשונה את הידע בתחום .במידה ולמחקר יידרש שימוש בנתונים צבאיים
,הצבא יעמיד לרשות החוקרים/ות נתונים אותם ניתן יהיה לחקור ולפרסם בעיתונים מדעיים.
יעדים
• קידום מחקר בתחום מדעי הנתונים ושימושיו לבינה מלאכותית בישראל
• עידוד שת"פ בין חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ,לבין חוקרים ומוקדי ידע בצבא ובמשרד
הביטחון
• עידוד שת"פ רב-תחומיים )למשל בין חוקרים העוסקים במדעי המחשב ,למידת מכונה ,סטטיסטיקה,
מערכות מידע ,בינה מלאכותית ,פסיכולוגיה ,חברה ,ועוד(
• פיתוח ושכלול גישות ושיטות ניתוחיות )אנליטיות( וחישוביות חדשניות לקידום מחקר עתיר נתונים
מיקוד נושאי
מחקרים שימומנו במסגרת התכנית עשויים לכלול ,בין השאר:
•

פיתוח ויישום של פלטפורמות חישוביות לנתונים שהופקדו במאגרים

•

הבנה של תהליכים חברתיים ארוכי טווח ,והגורמים שיכולים להשפיע עליהם

•

שימוש במקורות מידע אינטרנטיים לחיזוי אירועי משבר

•

חיבור של מקורות מידע שונים ליצירת ידע חדש
•

גישות מחקריות המבוססות על שימוש בנתונים אישיים

•

התנהלות רכב אוטונומי בסביבה רוויה וכו׳

קריטריונים להערכת הבקשות
הצעות המחקר תעבורנה הליך שיפוט תחרותי על בסיס מצוינות מדעית ,שמתבטאת במקוריות ,חדשנות,
יצירתיות ,ובחירה מיטבית של גישות וטכנולוגיות מחקריות ,כמקובל בכל תכניות הקרן הלאומית למדע.
אמות המידה להערכת הצעות המחקר:
•

מקוריות המחקר והחדשנות שבו

•

חשיבות המחקר והשלכותיו לתחומים המעניינים את הצבא*
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•

התאמת השיטות למחקר המוצע

•

התאמת החוקרים הראשיים וצוות המחקר למטרות המחקר ולביצועו

•

עדות להיתכנות ביצוע המחקר ותוצאות ראשוניות באם יש תכנית לניהול הנתונים והנגשתם לציבור
החוקרים בתום המחקר

* הצבא יעמיד לרשות התוכנית איש קשר אשר יוכל להנחות את המעוניינים בכך במידת הרלבנטיות של
הבעיה אותה הם מציעים לחקור לבעיות המעניינות את הצבא .נתונים שהועמדו על ידי הצבא לחוקר
יונגשו לאחר סיום המחקר לקהילה המדעית על ידי החוקר )(Data Management Plan
תמיכה במחקר במדעי הנתונים באמצעות הקרן הלאומית למדע בשת"פ עם מפא"ת/צה"ל:
ות"ת 10 :מיליון  10 + ₪מיליון  ₪ממפא"ת/צה"ל =  20מיליון  ,₪ל 4-שנים

 .Vאפיק לתקצוב מחקרים במדעי הנתונים באמצעות הקרן הלאומית למדע בשת"פ עם
המגזר הציבורי )הנגשת נתונים לאומיים(
תיאור כללי
הצעה למימון מחקרים בתחום מדעי הנתונים ,בדגש על בעיות שעולות במגזר הציבורי ,תוך התבססות
נרחבת על מאגרי הנתונים הנצברים ברשויות המדינה וגופים ציבוריים אחרים במהלך פעילותם השוטפת.
ההצעה מבוססת על איגום משאבים של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי עם הגורמים
שמחזיקים בנתונים .צפוי כי רבים מהמחקרים יכללו שיתופי פעולה של מוסדות המחקר בארץ עם הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,הביטוח הלאומי ,משרדי ממשלה כגון :חינוך ,תחבורה ועוד ,בנק ישראל ,עיריות,
הנהלת בתי המשפט ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,רשות החשמל ,משטרת ישראל ,וכדומה.
מטרת האפיק הינה קידום מחקר חדשני ופורץ דרך בתחום מדעי הנתונים ,שבנוסף יתרום ישירות לחברה
בישראל על ידי הבנת תהליכים הקורים בה ,שיפור הקשר בין הממסד לאזרח וייעול השירות הניתן לו.
ההצעה תתמקד במחקר המנצל נתונים הנצברים במהלך הפעילות השוטפת של הרשויות הציבוריות ומשרדי
הממשלה ושלתוצאותיו פוטנציאל להשפיע על רווחת התושבים .התכנית תהיה רחבה מבחינת נושאי המחקר
ותכלול היבטים כגון תהליכים חברתיים וכלכליים ,כמו גם שימוש בנתונים לרווחת הפרט .ההצעה תעודד
פיתוח טכנולוגיות רלבנטיות .על תכניות המחקר להציג שילוב של מצוינות מדעית ורלבנטיות ישירה לחברה
בישראל.
יעדים
קידום מחקר בתחום מדעי הנתונים בישראל
• עידוד שת"פ בין חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ,לבין חוקרים ומוקדי ידע במגזר הציבורי
• עידוד שת"פ רב-תחומיים )למשל בין חוקרים העוסקים במדיניות ציבורית ,כלכלה ,חברה וחינוך ,ובין
חוקרים העוסקים במדעי המחשב ,למידת מכונה ,סטטיסטיקאים ,מערכות מידע ,בינה מלאכותית
ואחרים(
• פיתוח ושכלול גישות ושיטות ניתוחיות )אנליטיות( וחישוביות חדשניות לקידום מחקר עתיר נתונים
בתחומי החברה והממשל בישראל

yz
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• פיתוח ושכלול שיטות לעיבוד וניתוח של נתונים בעלי מאפיינים ייחודיים לישראל )למשל ניתוח תמלילים
הכתובים בשפה העברית(
• הנגשת תוצאות המחקרים ,הנתמכים בתכנית והמידע שנאסף במסגרתם ,במידת האפשר ,לקהיליית
החוקרים בתחום ולקהלי המשתמשים הפוטנציאלים
מיקוד נושאי
מחקרים שימומנו במסגרת התכנית עשויים לכלול ,בין השאר:
•

פיתוח ויישום של פלטפורמות חישוביות לנתונים שהופקדו במאגרים

•

הבנה של תהליכים חברתיים ארוכי טווח ,והגורמים שיכולים להשפיע עליהם

•

שימוש במקורות מידע אינטרנטיים להבנת תהליכים חברתיים וחיזוי אירועי משבר

•

פיתוח מדדים בנושאים חדשים ושכלולם של הקיימים ,והשוואות למדינות אחרות

•

חיבור של מקורות מידע שונים ליצירת ידע חדש

•

פיתוח אסטרטגיות לשימוש במאגרי נתונים ממשלתיים לטובת מחקר ,כולל היכולת לפרסם את
תוצאותיהם

•

גישות מחקריות המבוססות על שימוש בנתונים אישיים

•

בניית מודלים לחיזוי התפתחות של מצבים בעיתיים ככלי להתערבות מונעת

קריטריונים להערכת הבקשות
הצעות המחקר תעבורנה הליך שיפוט תחרותי על בסיס מצוינות מדעית ,שמתבטאת במקוריות ,חדשנות,
יצירתיות ,ובחירה מיטבית של גישות וטכנולוגיות מחקריות ,כמקובל בכל תכניות הקרן הלאומית למדע.
אמות המידה להערכת הצעות המחקר:
•

מידת התאמת הבקשה למטרות התכנית ולדרישותיה הייחודיות )כולל בנית תכנית לשיתוף בנתונים:
(Data Sharing

•

מקוריות המחקר והחדשנות שבו

•

חשיבות המחקר והשלכותיו לחברה בישראל

•

התאמת השיטות למחקר המוצע

•

התאמת החוקרים הראשיים וצוות המחקר למטרות המחקר ולביצועו

•

עדות להיתכנות ביצוע המחקר )למשל הסכמי שיתוף פעולה בין חוקרים באקדמיה לחוקרים בגורמי
ממשל ,הוכחת יכולת לנגישות לנתונים ,נגישות לתשתיות מחקר רלבנטיות ,קיומם של ממצאים
ראשוניים תומכים(

•

ציון האישורים הרגולטוריים והאתיים הנדרשים

•

ציון השיטות להתממת נתונים ) (Data De-Identificationושמירה על פרטיות

•

קיום תכנית מפורטת להנגשת מידע שנאסף במסגרת התכנית )(Data Management Plan

תמיכה בתכנית למימון מחקר במדעי הנתונים באמצעות הקרן הלאומית למדע בשת"פ עם המגזר הציבורי:
ות"ת 8 :מיליון  8 + ₪מיליון  ₪ממטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי =  16מיליון  ,₪ל 4-שנים
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 .VIתמיכה בתשתית ענן להוראה ולמחקר באוניברסיטאות
תיאור כללי
קידום תחום מדעי הנתונים באקדמיה מצריך שימוש רחב היקף בתשתיות ענן הן למטרות הוראה )הכשרת
ההון האנושי שיוכל לעשות שימוש בכלי המחקר של מדעי הנתונים( ,הן למחקר בתחומי הליבה ,והן למטרות
המחקר הרב-תחומי )מחקר שעיקר עיסוקו אינו מחקר ליבה/בסיס בתחום ,אלא שימוש בכלי המחקר של
מדעי הנתונים בדיסציפלינות שונות כגון :כלכלה ,גיאוגרפיה ,פסיכולוגיה ,ועוד(.
תמיכה בתשתית ענן להוראה ולמחקר באוניברסיטאות:
ות"ת 2 :מיליון  2 + ₪מיליון  ₪ממטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי =  4מיליון  ,₪ל 4-שנים.
האוניברסיטאות שיעמדו בתנאי הסף תחלטנה במשותף ,באמצעות ה ,IDSI-על הפלטפורמה המתאימה עבורן
לביצוע אפיק זה ותעברנה אליה את התקציב.
 VIIסיכום
ות"ת מאשרת את המתווה התקציבי הארבע-שנתי אשר הוצע ע"י ועדת ההיגוי לפיתוח תחום מדעי הנתונים
במערכת ההשכלה הגבוהה ,בכפוף להעברת הכספים מן השותפים המממנים )מטה ישראל דיגיטלית במשרד
לשוויון חברתי ומפא"ת/צה"ל( ומסמיכה את יו"ר ות"ת לאשר את תקנון התכנית והקולות הקוראים ,שיגובשו
ע"י הצוות המקצועי בהתאם לעקרונות שלעיל ,ולהפיצם למוסדות.
בנוסף ,מסמיכה ות"ת את ועדת השיפוט והמעקב המצוינת לעיל להסיט תקציבים בין התכניות בהתאם
לצרכים ,איכות הבקשות המוגשות לתכניות השונות ,וכדומה .הסטת התקציבים תעשה על בסיס שנתי בשיעור
של עד  10%מתקציב התכנית ממנה נלקחים התקציבים .הסטות תקציב בשיעורים גדולים יותר ידרשו אישור
ות"ת.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .7המשך התוכנית לעידוד המוסדות המתוקצבים להתייעלות אנרגטית בשיתוף משרד האנרגיה

תשע"ט – 35/החלטה:
בישיבתה ביום  28.11.18דנה ות"ת בתוכנית לעידוד המוסדות המתוקצבים להתייעלות אנרגטית בישתוף משרד
האנרגיה וזאת בהמשך להחלטות ממשלה בדבר הצורך הלאומי בקידום נושא ההתייעלות האנרגטית ,מחליטה
ות"ת לאשר עקרונית את המשך התכנית לעידוד המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה ,להתייעלות
אנרגטית .בכפוף לקבלת תקציב תוספתי של כשני מיליון  ₪ממשרד האנרגיה .התוכנית המפורטת והקול קורא ,
יובאו לאישור ות"ת בהמשך.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

נוסח
מאושר
.8

בקשת שנקר הנדסה .עיצוב .אמנות .להקים מבנה סדנאות

תשע"ט – 36/החלטה:
בישיבתה ביום  28.11.18דנה ות"ת בבקשת שנקר הנדסה .עיצוב .אמנות .להקים מבנה סדנאות וזאת בהמשך
לתמיכת ות"ת במכללת שנקר לבניית מבנה סדנאות לאור זכייתה בתכנית התחרותית לפיתוח פיסי משנת 2014
ולאור זכייתה של המכללה בתכנית התחרותית מבוססת הצרכים של החומש הנוכחי ,דנה ות"ת בישיבתה ביום
 28.11.2018בבקשת המכללה להרחיב את מבנה הסדנאות כך שכל פרוייקט מבנה הסדנאות יהיה כ 2,200-מ"ר,
זאת על מנת והואיל ולמוסד זכויות חכירה בקרקע הנדונה ואין בבניה כדי לפגוע באיתנות הפיננסית של מוסד
והחליטה שאין מניעה לאפשר את הבניה בכפוף לתנאים להלן:

.1

כלל פרוייקט הבניה יהיה בשטח של כ 2,200-מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ 28-מיליוני .₪

.2

השתתפות ות"ת בסך של  9.266מיליוני  ,₪נתונה במחירי יולי  2011ומוקפאת במחירים אלו ,תינתן בכפוף
לתנאים להלן:
 .2.1מימון יתרת הבניה כמפורט:
•

תרומת קרן עזריאלי בסך של  4.808מיליוני .₪

•

תרומת קרן אדליס בסך של כ 3.26-מיליוני .₪

•

תרומת קרן גוטסמן בסך של כ 8-מיליוני .₪

•

הלוואה תקציבית בסך  2.668מיליוני  ₪מתוך תקציב שדרוג תשתיות הוראה של המוסד לשנים
תשע"ז-תשפ"ב שתינתן באופן הבא:
א 1,238 .אלפי  ₪מתקציב תשע"ח 600 ,אלפי  ₪מתקציב תשע"ט 600 ,אלפי  ₪מתקציב תש"פ ו-
 230אלפי  ₪מתקציב תשפ"א.
ב .החזר ההלוואה ייעשה ע"י המכללה דרך ביצוע פרויקטים של שדרוג תשתיות הוראה )בהתאם
להנחיות הסעיף( במהלך השנים תשפ"ג-תשפ"ח ,עד לסך השתתפות ות"ת של  2.668מיליוני .₪

 .2.2באחריות המכללה האקדמית שנקר לממן את מלוא ההוצאות לתפעול ותחזוקת הבניין הנאמדות בכ700-
אלפי  ₪מתקציבה השוטף תוך שמירה על איזון תקציבי.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

yz

נוסח
מאושר yz
הצעה לעדכון החלטת מל"ג מיום  12.12.2006בדבר לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס

.9

תשע"ט – 37/החלטה
בישיבתה ביום  28.11.18דנה ות"ת בהצעה לעדכון החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  12.12.2006שעניינה
קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס כדלקמן:
בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בנושא לימודים מחוץ לקמפוס ,התקיים דיון נוסף לעדכון החלטת המל"ג בנושא
מיום  12.12.2006וות"ת ממליצה למל"ג לעדכן את החלטתה כדלקמן:
המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי לימודים אקדמיים  2שמקיימים מוסדות להשכלה גבוהה צריכים להתבסס,
בין השאר ,גם על שיקולי תכנון ופריסה מרחבית ולהתקיים בקמפוס אקדמי ,ולספק סביבה לימודית אקדמית
ראויה ,הכוללת את כל התשתיות האקדמיות והפיזיות הנדרשות להקניית השכלה גבוהה איכותית .לפיכך:
א .מוסד להשכלה גבוהה שמבקש לקיים לימודים 2מחוץ לקמפוס הראשי שלו יוכל לעשות זאת ללא קבלת
אישור מראש של ות"ת ומל"ג אם קיימות סיבות המצדיקות זאת ,ובלבד שמתקיימים התנאים המצטברים
שיפורטו להלן לקיום לימודים מחוץ לקמפוס הראשי ,כאשר הלימודים יתקיימו באחת משתי החלופות
הבאות .1 :בתחום השיפוט של העירייה או המועצה המקומית בו מצוי הקמפוס הראשי  3של המוסד; .2
במרחק של עד  15ק"מ מהקמפוס הראשי של המוסד.
להלן התנאים המצטברים לקיום לימודים מחוץ לקמפוס הראשי:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

למוסד יש הכרה קבועה.
המוסד יבטיח שהלימודים מחוץ לקמפוס הראשי יהיו פתוחים בפני כל מי שעומד בתנאי הקבלה
האקדמיים הנהוגים במוסד.
המוסד יבטיח כי האיכות האקדמית של הלימודים המתקיימים מחוץ לקמפוס הראשי אינה נופלת
ברמתה מזו של הלימודים המתקיימים בקמפוס הראשי ,והכל בהתייחס לתחומי הלימוד אשר ילמדו
מחוץ לקמפוס הראשי .הדבר מתייחס לסגל ההוראה  ,4תכנית הלימודים )לרבות תוכן ,היקף ,בחינות
ועוד( ,התשתיות הפיזיות )כגון :כיתות ,מעבדות ,ספריה ,מחשבים ועוד( ,שירותים לסטודנט ,התואר
המוענק בסיום הלימודים ועוד.
אין בקיום הלימודים מחוץ לקמפוס הראשי משום פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד.
המוסד מקיים מנגנון למעקב ובקרה אחר יישום התנאים המפורטים בסעיפים  2-3לעיל.
המוסד ידווח למל"ג בכתב על כוונתו לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי לפחות שישה חודשים לפני
שהוא מתכוון לפתוח לימודים מחוץ לקמפוס הראשי ,תוך התייחסות לתנאים המפורטים לעיל .הדיווח
יכלול מידע אודות רציונל היציאה מחוץ לקמפוס ,שיקולים אקדמיים ,מספרי הסטודנטים הצפויים,
התכניות שייפתחו ,מיקום הלימודים האקדמיים מחוץ לקמפוס ,התשתית הפיזית במקום והתאמתה
ללמידה אקדמית איכותית כמקובל בקמפוס הראשי ,ועמידה בכללים דלעיל לרבות התייחסות לשאלת
היעילות הכלכלית והאיתנות הפיננסית.
ות"ת ומל"ג תוכלנה להודיע למוסד תוך שלושה חודשים על הצורך להגיש בקשה לקבלת אישור מראש
או בדיעבד לקיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס הראשי בהתאם לשיקולים המפורטים בחלק ב'
במסמך זה.

ב .לימודים שמבקש מוסד להשכלה גבוהה לקיים מחוץ לתחום האמור )באחת משתי החלופות( בסעיף א' או
שאינו עונה על אחד או יותר מהתנאים המצטברים האמורים בסעיף א' ,טעונים קבלת אישור מראש ובכתב
של ות"ת ומל"ג .אישור כזה ,יוכל להינתן בהסתמך על אחד השיקולים הבאים לפחות ,המתווספים לתנאים
לקיום לימודים המפורטים בסעיף א' ,תוך בחינת המענה הניתן ללימודים המבוקשים ע"י המוסדות הפועלים
באזור המבוקש לקיום לימודים מחוץ לקמפוס הראשי:
 2אין הכוונה ללימודים המתקיימים במתכונת של למידה דיגיטלית/און ליין ,או בהכשרה מעשית המתקיימת במסגרת תכנית
הלימודים ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )כגון :עבודה סוציאלית ,קלינאות תקשורת ,ריפוי בעיסוק ועוד(.
 3הקמפוס הראשי הינו הקמפוס בו מתקיימת עיקר הפעילות של המוסד.
 4לרבות בכל הנוגע לשכר ותנאי העסקה – רלבנטי למוסדות המתוקצבים.

נוסח
מאושר
.1
.2
.3
.4
.5
.6

פיתוח השכלה הגבוהה הגיאוגרפית או החברתית בפריפריה בתחום או במיקום הנדרש.
קרבה גאוגרפית לסביבה מחקרית ייחודית או התנסות מעשית בתשתית ייחודית מרוחקת -
)כדוגמת המכונים לחקר המדבר ,המכון הבין-אוניברסיטאי באילת ,מדעי הסביבה הימית
במכמורת ,וכיו"ב(
אוכלוסיות מיוחדות  -הוכחו נסיבות המצדיקות לימודים מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד ,לשם
הגדלת הנגישות להשכלה גבוהה לאוכלוסיות מיוחדות.
איחוד מוסדות  -כאשר שני מוסדות מתאחדים וקיים יתרון או הצדקה אחרת לשמירה על
הקמפוסים הקיימים.
תחומים מועדפים  -צורך לאומי בתחום הנלמד ואשר משיקולי תכנון ופריסה אזורית קיים צורך
בפתיחת הלימודים בתחום/באזור המבוקשים במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס.
אילוץ פיזי מוצדק\ מוכח  - 5כאשר המוסד מיצה את כל האפשרויות להגדיל את הקמפוס הראשי,
והתפתחותו האקדמית מחייבת הרחבה מחוץ לקמפוס הראשי .

ג .מנגנוני האקרדיטציה ,פיקוח ובקרה ,הערכה והבטחת האיכות של המוסד ושל המל"ג יחולו גם על התכניות
המתקיימות מחוץ לקמפוס הראשי.
ד .פתיחת התכניות המתקיימות מחוץ לקמפוס תהיה בהלימה מלאה להחלטות והנחיות ות"ת ומל״ג.
ה .נוהל זה לא יחול על האוניברסיטה הפתוחה ועל תכניות משותפות ו/או שיתופי פעולה בינלאומיים ו/או
תכניות לאוכלוסיות מוגדרות שלגביהם התקבלה החלטה ספציפית או שהם מוסדרים בנוהל נפרד.
ו .כל השקעה ,ובפרט בפיתוח פיזי )במוסד מתוקצב( כפופה להחלטות ות"ת בנושא ,והמוסד יידרש להגיש
בקשה לאישור ההשקעה בהתאם להחלטות ות"ת והנחיותיה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד –  6נמנע 1 -
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

.10
תשע"ט – 38/החלטה:

היתרי אשראי למוסדות להשכלה גבוהה  -עדכון כתב הסמכה

בישיבתה ביום  28.11.18דנה ות"ת בהוצאת היתרי אשראי למוסדות לשנה הקלנדרית הבאה והיא מחליטה
לאשר את עדכון כתב ההסמכה המצ"ב כנספח א' להחלטה ,בהתאם לעקרונות הבאים:
 .1להסמיך את מנכ"ל מל"ג/ות"ת גם לעניין מתן היתר לעסקאות עתידיות בכפוף לתקרות בדומה לאשראי
שוטף ואשראי לערבויות )התבטל הצורך בקבלת אישור מחודש משר האוצר מדי שנה(.
 .2להסמיך את יו"ר ות"ת  -בהיעדר מנכ"ל או מ"מ מנכ"ל או במקרים בהם המנכ"ל מנוע מלתת היתר
למוסד מסויים )כגון :בשל הסדר ניגוד העניינים עליו הוא חתום(.
 .3לאפשר הוצאת היתר למס' שנים )עד חמש שנים( ולא בהכרח לכל שנה מחדש.
 .4סוכם על טבלת תקרות מעודכנת.

*****
התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 5שיקול זה ייבחן לצד שיקולים נוספים המפורטים במסמך זה ותוך בחינת חלופות ההתרחבות באזור הקמפוס הראשי כמו גם נסיבות
אחרות להצדקת היציאה מחוץ לקמפוס

yz

נוסח
מאושר
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yz

עדכון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

תשע"ט - 39/החלטה
בישיבתה ביום  28.11.18דנה ות"ת בעדכן ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוה שאינם אוניברסיטאות והחליטה:
.1

לאשר את האמור במסמך מס'  4407כולל התיקונים .ההנחיות שפורטו במסמך מהוות חלק בלתי נפרד מההחלטה.

 .2ות"ת מחליטה לאשר הוראת מעבר למוסדות ליישום ההחלטה ועדכון תקנוני המוסדות.
 .3ות"ת מבקשת מהמוסדות להעביר אליה בתקופה של עד שנתיים ממועד ההחלטה טיוטה לתיקון התקנונים.
 .4המוסדות יוכלו לבקש את אישור ות"ת ומל"ג להתאמות בתקנון שלהם שלא עומדות במדוייק בהנחיות,
ובלבד שהן עומדות במהות שנקבעה בהנחיות ומבטיחות את מטרת ההוראה בהנחיות .מוסד אשר התאים
את תקנונו בהתאם להנחיות התאגידיות שפי שאושרו בות"ת ביום  26.7.17וקיבל על כך אישור ות"ת ומל"ג
– לא יידרש לאישור נוסף.
התקיימה הצבעה על תיקון ההנחיות ,כפי שמוצע במסמך מס' .4407
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.12
תשע"ט – 40/החלטה:

מינוי חברי ועדת השיפוט וההיגוי לנושא תחבורה חכמה

בישיבתה ביום  28.11.18דנה ות"ת במינוי חברי ועדת השיפוט וההיגוי לנושא תחבורה חכמה וזאת בהמשך
להחלטתה מיום  18.7.18אשר קבעה את הרכב ותקנון ועדת ההיגוי והשיפוט למעקב אחר התכנית להקמת מרכז
לתחבורה חכמה ,ובהמשך לפרסום קול קורא בנדון וקבלת הצעות ,מחליטה ות"ת כדלקמן:
 .1לתקן את האמור בהחלטתה מיום  18.7.18המתייחס להרכב ועדת ההיגוי ,כדלקמן:
 יו"ר ועדת ההיגוי יהיה חוקר בכיר מתחום המדעים המדויקים  2חוקרים בכירים מהתחומים האקדמיים המרכזיים בתחום התחבורה החכמה – חברים חבר ות"ת  -חבר. מנהל התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה ,משרד רה"מ – חבר .2למנות את חברי ועדת ההיגוי והשיפוט כדלקמן
פרופ' יובל אלוביץ ,אוניברסיטת בן גוריון  -יו"ר
מר צבי האוזר ,חבר ות"ת  -חבר
ד"ר אירית יובילר ,המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון  -חברה
ד"ר ענת בונשטיין ,מנהלת התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה ,משרד רה"מ – חברה
 .3יתר סעיפי תקנון ועדת ההיגוי הינם ללא שינוי כפי שאושרו בהחלטת ות"ת תשע"ח 162/מיום .18.7.18
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
)חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה; חבר ות"ת מר צבי האוזר לא השתתף בהצבעה(
ההחלטה התקבלה פה אחד

נוסח
מאושר
.13

העברת האחריות והטיפול במלגות להנדסאים מקרן הסיוע לסטודנטים של ות"ת

תשע"ט – 41/החלטה:
ות"ת עודכנה בישיבתה ביום  28.11.18בדבר ההסכם בין משרד האוצר ומשרד הכלכלה לשנים תשע"ה – תשע"ט
באשר למלגות לסטודנטים של מה"ט ללימודי הנדסאים ובדבר אישור קרן הסיוע לסטודנטים לבצע זאת עד למועד
סיום ההסכם .לאור הסתמכות הסטודנטים לשנה"ל תשע"ט ,רושמת בפניה ות"ת כי תועברנה המלגות בתשע"ט
גם לסטודנטים ההנדסאים.
עם זאת ,הואיל והשתתפות ות"ת בסיוע לסטודנטים שאינם חלק ממערכת ההשכלה הגבוהה )הנדסאים( אינה
עולה בקנה אחד עם תפקידה של ות"ת ועצמאות מערכת ההשכלה הגבוהה ,תתבצע פנייה לממשלה לתיקון סעיף
 12בהחלטתה מס'  3419מיום  ,11.1.18בהתייחס לקרן הסיוע משנה"ל תש"פ ואילך.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.14

המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A.חד-חוגי בתקשורת לאוניברסיטה
הפתוחה )במסגרת איגום קורסים(  -חוות דעת סוקר

תשע"ט – 42/החלטה:
בישיבתה ביום  28.11.2018דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A
חד חוגי בתקשורת על פי נוהל הסמכת תכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תכניות לימודים
אקדמיות מאושרות ,ובחוות דעת הסוקר והיא מחליטה כלהלן:
לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ
למל"ג על הסמכת התכנית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
)חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה(
ההחלטה התקבלה פה אחד

yz

נוסח
מאושר yz
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מתן אוטונומיה חלקית למוסדות בהם קיים חשש לאיתנות פיננסית  -הצעה לעדכון
החלטת מל"ג מיום 6.3.2018
***********
יו"ר ות"ת יצאה מחדר הדיונים ולא נכחה עד סיום הישיבה.

תשע"ט – 43/החלטה:
בישיבתה ביום  28.11.18דנה ות"ת בהצעה למתן אוטונומי חלקית למוסדות בהם קיים לאיתנות פיננסית.
ות"ת ממליצה למל"ג לעדכן את החלטתה מיום  6.3.2018כדלקמן:
על מנת שמוסדות אשר לגביהם קיים חשש לאיתנות הפיננסית ,אך עם זאת עומדים בכל יתר התנאים שנקבעו
בהחלטה על האוטונומיה ,לא יפגעו במישור האקדמי ,ועל מנת להבטיח ייעול תהליכים ,מחליטה ות"ת להמליץ
למל"ג לעדכן את החלטתה בנושא מתן אוטונומיה לפתיחת תוכניות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה ולאפשר
הענקת אוטונומיה חלקית שתאפשר גם למוסדות שאינם איתנים פיננסית ,לקבל אוטונומיה חלקית בפן האקדמי
בלבד.
אוטונומיה חלקית משמעותה שהמוסד יצטרך להעביר לצוות המקצועי בות"ת נספח תקציבי לכל תכניות
הלימודים )כמקובל בפתיחת תכניות לתואר ראשון( והצוות המקצועי ,לאחר בחינת הנספח ולאחר בחינת מכלול
השיקולים התקציביים ,יוכל לאשר/לא לאשר את פתיחת התכנית או להחליט להביא את התכנית לדיון בות"ת.
להלן הקריטריונים מן הפן התקציבי למתן אוטונומיה )עדכון/תוספת לסעיף ד בהחלטת ות"ת תשע"ח:(70/
א .מוסדות בעלי איתנות פיננסית חזקה  6יקבלו אוטונומיה מלאה ללא צורך בחו"ד תקציבית לקראת מתן או
חידוש אוטונומיה ובלבד שיסווגו בסווג זה במועד החידוש ,ושעמדו בכל יתר תנאי הסף לצורך קבלת
אוטונומיה כמפורט בהחלטת מל"ג.
ב .עבור מוסדות אשר לגביהם קיים חשש לאיתנות הפיננסית ,תינתן חו"ד תקציבית לקראת מתן או חידוש
אוטונומיה שתסתמך בין היתר על דוחות הכספיים של המוסד ,התנהלות תקציבית שוטפת ,איזון תקציבי
בשנים האחרונות וכיו' .המלצות הצוות המקצועי יכולות להיות כדלקמן:
.I

מתן אוטונומיה מלאה  -במקרה שלא נראה כי קיים חשש לפגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד.

.II

מתן אוטונומיה חלקית – במקרה שקיים חשש לפגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
נמנעים 2 -
אין מתנגדים
)יו"ר ות"ת לא השתתפה בחלק מהדיון ולא השתתפה בהצבעה(
ההחלטה התקבלה

בהתאם להחלטת ות"ת בנושא ייעול תהליכי עבודה מיום

615.8.2018

נוסח
מאושר
.16

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לחידוש ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה
להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

תשע"ט – 44/החלטה:
בישיבתה ביום  28.11.2018דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן להאריך את ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"(
לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני.
לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של אוניברסיטת בר אילן בהחלטת המל"ג מיום  6.3.2018בדבר
הארכת תקופת ההסמכה הכללית )ה"אוטונומיה"( לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות
להשכלה גבוהה ,ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים
הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה ,ממליצה ות"ת למל"ג כדלקמן:
 .1לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת אוניברסיטת בר אילן עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה
כללית )"אוטונומיה"( במישור האקדמי )כולל הערכת איכות( והמשפטי ,בכפוף לביצוע התיקונים הנדרשים
בתקנון התאגידי בתוך שנה כמפורט בחוות הדעת המשפטית ובהתאם להחלטת ות"ת מיום .28.11.2018
 .2באשר למישור התקציבי ,בהתאם להחלטת ות"ת מיום  ,28.11.2018מאחר שיש לעקוב אחר השפעתן של
תכניות חדשות על התקציב השוטף של האוניברסיטה ,יישום ה"אוטונומיה" יהיה בכפוף לכך שהמוסד
יעביר לאישור הצוות המקצועי בות"ת את הנספחים התקציביים של התכניות טרם פתיחתן .במהלך התכנית
הרב שנתית הנוכחית יבחן הצוות המקצועי את הנושא מעת לעת ויעדכן את החלטתו בהתאם לתוצאות
הבחינה.
 .3לאור האמור ובכפוף להחלטת מל"ג ,ככל שתתקבל ,בדבר האפשרות למתן "אוטונומיה" חלקית ,מחליטה
מל"ג להעניק לאוניברסיטת בר אילן הסמכה כללית )"אוטונומיה"( חלקית לפתיחה ולהענקת תואר בתכניות
לימודים חדשות לתואר שני ,אשר תהא כפופה לאמור בסעיף  .2תנאי נלווה להחלטה הוא ביצוע התיקונים
הנדרשים בתקנון התאגידי בתוך שנה כמפורט בחוות הדעת המשפטית ובהתאם להחלטת ות"ת מיום
.28.11.2018
 .4הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד.
 .5ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית )"אוטונומיה"( ,אוניברסיטת בר אילן
תידרש לעמוד בהן.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 3 -
נמנע 1 -
אין מתנגדים
שני חברים כבר יצאו מהישיבה ויו"ר ות"ת לא השתתפה בדיון או בהצבעה בסעיף זה
ההחלטה התקבלה

המנכ"ל נעל את הישיבה.
רשמה :אסתי יעקב
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נספח א'
להחלטה תשע"ט38/

