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הוועדה לתכנון ולתקצוב Planning & Budgeting Committee

4

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' )(1080
שהתקיימה בירושלים ביום י"ז בשבט תשע"ט –23.1.19
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב13.3.19 -

נכחו:
חברי ות"ת
פרופ' יפה זילברשץ -יו"ר ות"ת
עו"ד צבי האוזר
ד"ר רבקה ודמני-שאומן
פרופ' ישעיהו טלמון
רו"ח שמעון יצחקי
פרופ' מונא מארון
פרופ' יוסי שיין

מוזמן לסעיף 5
עו"ד אייל פרייס

מינהל ות"ת:
מר מתניהו אנגלמן  -מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' דנה אהרון  -סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
מר תומר ולמר  -ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר המל"ג
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל לתקצוב
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' נמרה גורן  -יועצת ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב  -מרכזת בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:

עו"ד חן אבישר – הלשכה המשפטית
גב' מרב אברהמי -ממונה תחום מדעי הטבע ,מדעים מדויקים ,פארה-רפואי ,רפואה
מר משה אהרוני – ממונה בכיר בתחום מלגות הצטיינות
ד"ר מרק אסרף -מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
מר יותם בן-שטרית  ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
גב' נינה אוסטרוז'קו -מרכזת בכירה בתחום הקצ' למחקר
ד"ר נעמי בק -ממונה למחקר ואסטרטגיה
גב' שירה אפרת -רכזת מחקר ואסטרטגיה
עו"ד עמרי גולן – הלשכה המשפטית
גב' שרון הרדון – מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה
מר אמיר גת -ממונה בכיר ,תחום הקצבות למחקר
גב' עירית כהן – מרכזת בתחום שכר ומאגרי מידע
מר יאיר הראל -ממונה תחום בקרה ,אכיפה ורישוי
גב' דועא כעביה -מרכזת בתחום חברה ,קהילה ומכינות
גב' אפרת זהב -ממונה תחום תקצוב מכללות
מר דניאל מילבאוור -רכז מחקר ואסטרטגיה
מר אריאל חנוכה -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' ורה מקסיוטין – מרכזת בתחום בקרה ,אכיפה ורישוי
מר ארי סטון -ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גב' יעל סימן טוב כהן – ממונה בכירה תחום חברה וקהילה מר אליה מרום – מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר יוסי סבג -מרכז בתחום חברה ,קהילה ומכינות
גב' סיגל מורדוך -יועצת לסיו"ר המל"ג
גב' שירן פדידה-פוטרוך – מרכזת בכירה בתחום תקצוב אוני'
רו"ח ז'ניה מיטנציגי – סגנית החשב
גב' תמר קרביץ – מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אק'
גב' חוה קליין -ממונה בכירה תחום תכנון ומידע
עו"ד נדב שמיר – סגן היועצת המשפטית

1

נוסח
מאושר
סדר היום:
 .1מידע
 1.1לקראת כנס  IQAשיתקיים ב21.2.19 -
 1.2הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית -יום עיון לחברי מל"ג וות"ת שהתקיים ב15.1.19-
 1.3ביקור ות"ת באוניברסיטת תל-אביב שהתקיים ב10.1.19 -
 1.4דיווח מכנס  Open Accessשהתקיים בברלין בדצמבר 2018
 1.5מצגת  -המיזם ללמידה דיגיטלית :סטטוס עדכני
 1.6עדכונים מישיבת המל"ג
 1.7ועדת גבולות בעניין שטחה המוניציפלי של אוניברסיטת בר-אילן ברמת גן
 1.8עדכונים משפטיים
 1.9פעילות התקשורתית לשנת  - 2018דיווח
 .2אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מס'  (1040) 3מיום - 26.12.18מסמך מס' . 4437
 .3סגירת תקציב תשע"ח ועדכון תקציב תשע"ט  -מסמך מס' .4438
 .4עדכון – הסדר הרשאות חתימה לעניין מורשי החתימה במינהל התאגיד  -מסמך מס' . 4439
 .5סיום ההתקשרות עם החברה למסחור ידע במכללות  -סנה רוזטה  -מסמך מס' . 4440
 .6בקשת האוניברסיטה העברית להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת תואר
שני בתכניות לימודים חדשות  -מסמך מס' . 4441
 .7שילוב סטודנטים חרדים בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה במסלולים הטיפוליים )קלינית – מבוגר וילד,
חינוכית ושיקומית( במסגרת תכניות הלימודים הקיימות לתואר שני טיפולי בפסיכולוגיה במוסדות
להשכלה גבוהה )המלצת ועדת היגוי חרדים מיום  - .(30.12.2018מסמך מס' . 4442
 .8סיום תקופת המעבר לעמידת המוסדות בהחלטת המל"ג בדבר דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-
תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים  -מסמך מס' .4443
 .9עדכון הרכב ועדת ההיגוי של ות"ת להגדלת כוח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית )הייטק( מסמך מס' . 4444
 .10אישור הרכב ותקנון ועדת המעקב לתכנית יזמות וחדשנות-מסמך מס' . 4445
 .11בקשת אוניברסיטת אריאל להקים מבנה למדעי החברה וההיטק  -מסמך מס' . 4446

.12

מלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט ,לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית  -מסמך מס' . 4447

 .13מעקב אחר תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים  -מסמך מס' . 4448

 .14סיכום דיווחי נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג -

מסמך מס' . 4449

 .15מועד הגשת התוכניות האקדמיות בתחומי העיצוב בתוכנית הרב שנתית הנוכחית –
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון  -מסמך מס' . 4451
 .16המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.A.בכלכלה וניהול  -מסמך מס' . 4450
*****
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 .2אישור פרוטוקול החלטות ות"ת מס'  (1040) 3מיום ה - 26.12.18-מסמך מס' 4437
הצעה להצבעה על אישור הפרוטוקול:
 -4בעד
הפרוטוקול אושר פה אחד
חברים שלא נכחו בישיבה מס' - 3לא השתתפו היום בהצבעה על אישור פרוטוקול.

 .3סגירת תקציב תשע"ח ועדכון תקציב תשע"ט  -מסמך מס'  4438מצ"ב

תשע"ט – 32/החלטה:
בישיבתה ביום  23.1.19דנה ות"ת בעדכון תקציב תשע"ט ובסגירת תקציב תשע"ח.
בפני ות"ת הוצגו העדכונים הנדרשים בתקציב תשע"ט על בסיס העברת העודפים מתקציב תשע"ח והעברות תקציב
ייעודיות ממשרדים אחרים ,הפחתות בתקציב המדינה והחלטות ות"ת )ראה מסמך .(4438
ות"ת מחליטה:

א.
ב.

לאשר את עדכון תקציב תשע"ח וסגירתו בסך של  11,733,600אלפי .₪
לאשר את עדכון המשאבים לתקציב תשע"ט כך שהתקציב הכולל לתשע"ט יעמוד על  12,031,496אלפי .₪
*****

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

 .4עדכון -הסדר הרשאות חתימה במנהל התאגיד  -מסמך מס' 4439

תשע"ט – 33/החלטה:
בישיבתה ביום  23.1.19עדכנה ות"ת את החלטותיה בנושא זכויות חתימה כלהלן:
מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת
ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:
א .על התחייבויות ,חוזים ,הוראות לבנק ,אישור חשבונות ,ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:
) (1עד  - ₪ 400,000שני מורשי חתימה מרשימה ב.
) (2מסך  ₪ 400,000ועד לסך  - ₪ 650,000מורשה אחד מרשימה א ,ומורשה אחד מרשימה ב.
) (3מעל  - ₪ 650,000שני מורשי חתימה מרשימה א.
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ב .תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס ,תשלום למינהלת הגמלאות -שני מורשים מרשימה ב'.
1

רשימה א'
יו"ר ות"ת

1

רשימה ב'
ממונה תחום מינהל וכספים

ובהעדרו :סגן יו"ר ות"ת
2

מנכ"ל מל"ג/ות"ת

2

מנהלת כספים בכירה

3

סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש

3

סמנכ"ל תקצוב**

4

חשבת בכירה**

איוש שמי ופרטי המורשים*:
רשימה א'
ת.ז.
שם

שם

רשימה ב'

ת.ז.

1

פרופ' יפה זילברשץ

51940591

1

מר יוני אבן טוב

036451557

2

מר מתניהו אנגלמן

059702266

2

גב' אליז דולב

014296420

3

גב' דנה אהרון

032766099

3

גב' שירה נבון

038410403

4

רו"ח אביטל בלייוס

029384294

___________
* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב' ,רשאי לחתום מורשה מרשימה א'
** מורשי חתימה לצורך גיבוי )לא בשגרה(

ג.

על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג  -יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל וסמנכ"ל
למינהל ומשאבי אנוש ,ובהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת ,כאשר על
חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.

ד.

ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל ,לצורך ביצוע הזמנות רכש
שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם
התאגיד ,בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות ,חדרי ישיבות ,לינה ומוניות ,פרסום
בעיתונות ,ציוד משרדי וכד' ,כל זאת בסכום של עד  ₪ 20,000ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה
תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.

ה.

כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן בחובו
משמעות כספית כלשהי  -ייחתם ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל.
*****

התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 .5סיום ההתקשרות עם החברה למסחור ידע במכללות -סנה רוזטה – מסמך מס' 4440
)מוזמן עו"ד אייל פרייס להציג את הנושא בלבד .לא השתתף בדיון ובהחלטה(

תשע"ט – 34/החלטה:
ביום ה 23.1.19-דנה ות"ת בשאלת סיומו של הסכם ההתקשרות עם החברה למיסחור ידע במכללות  -סנה רוזטה
איי פי .
ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי והליווי של החברה למסחור ידע במוסדות להשכלה גבוהה בנושא.
בהתאם להמלצת הוועדה  ,ולאור מחלוקות קיימות בין המל"ג לחברה על היבטי המסחור הקיימים ,ולאור בקשות
חוזרות מצד החברה לקבלת גמישות בכללי המסחור הקבועים בהסכם ההתקשרות ,ולאור מיצוי מרבית כספי
השתתפות המדינה בהוצאות התפעול השוטף של החברה ,מחליטה ות"ת על סיום ההסכם בין מל"ג לחברה בהסכמה
על פי נוסח ההסכם שהוצג בפניה על בסיס העקרונות הבאים:
.1
.2

.3

.4
.5

ההסכם שבין חב' סנה ומל"ג יבוא לידי סיום באופן מיידי.
חב' סנה רוזטה אי .פי ,תמשיך לעסוק במסחור ידע למוסדות לפחות עד לחודש אפריל  ,2021ללא מעורבות
ופיקוח של המל"ג  .מוסדות אשר יבחרו למסחר ידע באמצעות חברת סנה ,יוכלו להמשיך וליהנות בלעדית
מכספי השתתפות שהמדינה העמידה לטובת הוצאות קניין רוחני עד אפריל  ,2021בהתאם לכללים שנקבעו
בהסכם המקורי ועד למיצוי התקציב שיועד לנושא .כספי ההשתתפות יועברו ממל"ג ישירות למוסדות.
הערבויות שהפקידו חב' סנה ומי מטעמה בידי מל"ג יוחזרו להם ,ובמקום זאת ,תנאי לזכאות מוסד לקבלת
כספי השתתפות המדינה בהוצאות קניין רוחני הוא אישור המוסד כי יש בידו את הבטוחות המתאימות
מאת חב' סנה להבטחת מיסחור הידע של חברת סנה כלפיו.
למל"ג ולחב' סנה ומי מטעמם אין טענות ותביעות נוספות זה כלפי זה.
המל"ג תעביר לחב' סנה את התשלומים אשר אושרו ע"י ועדת ההיגוי בגובה כ 1.27-מיליון  ,₪וכן את
יתרת התשלומים בגין השתתפות בהוצאות תפעול לשנים  2017-2018ובגין השתתפות בהוצאות קניין רוחני
ל 2018-בגובה  0.75מיליון  ₪בהתאם לכללי התשלום שחלו בהסכם המקורי.

כמו כן ,מחליטה ות"ת כי ועדת היגוי וליווי של החברה למסחור ידע במוסדות להשכלה גבוהה תמשיך להפעיל
באמצעות הוועדה מנגנון פיקוח ומעקב אחר השימוש שיבצעו המוסדות בכספי השתתפות המדינה בהוצאות
קניין רוחני באמצעים הבאים:
א .יועבר לוועדה דיווח רבעוני על השתתפות בהוצאות קניין רוחני של מוסדות אשר בחרו למסחר ידע באמצעות
חברת סנה.
ב .הוועדה תתכנס פעם בשנה ,מיום החתימה על סיום ההתקשרות לדון בביצועי המוסדות.
ג .הוועדה תוכל להתכנס טרם המועד שנקבע בהתאם לבקשת חברי הוועדה וזאת במידה ובדיווחים הרבעוניים
יעלו נושאים המצריכים דיון דחוף.
יו"ר ות"ת ומנכ"ל מל"ג/ות"ת יחתמו על ההסכם בהתאם לעקרונות דלעיל.
*****

התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 .6בקשת האוניברסיטה העברית להארכת הסמכה כללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת
תואר שני בתוכניות לימודים חדשות מסמך מס' 4441

תשע"ט – 35/החלטה:
בישיבתה ביום  23.1.19דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית להארכת הסמכה כללית )"אוטונומיה"(
לפתיחה והסמכה להענקת תואר שני בתוכניות לימודים חדשות ובאישור החריגות .לאחר שקבלה מידע
ומסמכים בדבר עמידתה של האוניברסיטה בהחלטת מל"ג מיום  6.3.2018אשר עודכנה ביום  ,11.12.18בדבר
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 האוניברסיטה העברית עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה
כללית )"אוטונומיה"( במישורים האקדמיים )כולל הערכת איכות( ,התקציביים והמשפטיים ,בכפוף לביצוע
התיקונים הנדרשים בתקנון התאגידי כמפורט בחוות הדעת המשפטית ובכפוף לאמור בסעיף .4
 .2כפוף ולאחר קבלת התחייבות נשיא האוניברסיטה ויו"ר הוועד המנהל לעריכת התיקונים כאמור בחוות
הדעת המשפטית ובהתאם ללוח הזמנים עליו יתחייבו  -להאריך לאוניברסיטה העברית את תקופת ההסמכה
הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של
חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית )ה"אוטונומיה"( לפתיחת
תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה ,דהיינו עד מרץ .2023
 .3הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד.
 .4לאור חוות הדעת התקציבית ומאחר שיש לעקוב אחר השפעתן של תכניות חדשות על התקציב השוטף של
האוניברסיטה ,המשך האוטונומיה לתואר שני 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 ויעדכן את החלטתו בהתאם לתוצאות הבחינה.
 .5ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית )"אוטונומיה"( ,האוניברסיטה העברית
תידרש לעמוד בהן.
*****

התקיימה הצבעה
בעד – 6
נמנע 1 -
ההחלטה התקבלה
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 .7שילוב סטודנטים חרדיים בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה במסלולים טיפוליים )קלינית,
מבוגר וילד ,תוכנית שיקומית( במסגרת תוכניות הלימודים הקיימות לתואר שני טיפולי
בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה )המלצת ועדת היגוי חרדים מיום ה(30.12.2018-
 -מסמך מס' 4442

תשע"ט – 36/החלטה
בישיבתה ביום  23.1.2019דנה ות"ת בנושא שילוב סטודנטים חרדים בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה במסלולים
הטיפוליים )קלינית – מבוגר וילד ,חינוכית ושיקומית( במסגרת תכניות הלימודים הקיימות לתואר שני טיפולי
בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה.
לאור הצלחת התכנית ,ולאור חשיבות הנגשת התואר השני בפסיכולוגיה במסלולים הטיפוליים )פסיכולוגיה קלינית –
מבוגר וילד ,חינוכית ושיקומית( עבור סטודנטים נוספים מהציבור החרדי ,ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי
להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום  30.12.2018בנושא ,ומחליטה כלהלן:
 .1לאשר תכנית לעידוד שילוב סטודנטים חרדים בלימודי המגמות הטיפוליות לתואר שני בפסיכולוגיה לתקופה של
שלושה מחזורים )דהיינו ,עד תשפ"ב( .התכנית תיפנה לכל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת
כמודל תמיכה .המודל יבוסס על הקול הקורא הקודם ,הן בדרישות והן במודל התקציבי ,ללא הגבלה במספרי
הסטודנטים.
 .2לאור הקושי שהוצג לוועדת ההיגוי על-ידי נציגי האוניברסיטה העברית לפיו כשליש מהסטודנטים בתכנית אינם
בהכרח מנהלים אורח חיים חרדי ,מאמצת ות"ת את המלצת ועדת ההיגוי לאפשר למוסדות לכלול במסגרת
קבלת הסטודנטים גם התייחסות לכישורים הנדרשים כדי לתת מענה לקשיים ולבעיות הייחודיים המאפיינים
את הציבור החרדי ,זאת בהתאם למטרות התכנית ויעדיה.
*****

התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
)עו"ד צבי האוזר לא השתתף בהצבעה(

.8

סיום תקופת המעבר לעמידת המוסדות בהחלטת המל"ג בדבר דו"ח ועדת גרונאו
לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה
גבוהה המתוקצבים :מסמך מס' .4443

תשע"ט – 37/החלטה:
בישיבתה ביום  23.1.2019דנה ות"ת ביישום החלטת המל"ג בנושא דו"ח ועדת גרונאו מיום  ,27.10.2015זאת
בתום שלוש שנות יישום שנקבעו באותה החלטה .לאור היישום הלכה למעשה במוסדות להשכלה גבוהה וכן
הבהרות שנקבעו במהלך שלוש שנות היישום בהחלטות המל"ג מיום  20.6.17 ,27.9.16ו ,29.5.18 -ממליצה
ות"ת למל"ג לעדכן את החלטתה בנושא התכניות המיוחדות )דו"ח גרונאו( .כמו כן ,ועל מנת לייעל את הליכי
7
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מאושר
ההתקשרות כאמור וכן את עבודת המל"ג/והת"ת בנושא ,דנה ות"ת בהצעה להסכם עקרונות אחיד לעניין זה,
אשר יכלול את העקרונות המחייבים לפי החלטות.
בהמשך לכך ,ממליצה ות"ת למל"ג כדלקמן:
 .1סיכום ממצאים ,מסקנות העולים מדיווחי המוסדות
לאחר סיום תקופת "ההתכנסות" בת  3השנים נראה שהמוסדות להשכלה גבוהה התאימו את רוב רובן של
התכניות המיוחדות למתווה שנקבע בהחלטת המל"ג בנושא דו"ח גרונאו .ישנו מספר קטן של תכניות אשר
עדיין אינן עומדות בהחלטה ,ולפיכך מוצע ליתן שנה אחת נוספת אשר במהלכה הצוות המקצועי של ות"ת-
מל"ג יפעל בנושא אל מול המוסדות על מנת לוודא עמידתם בכללים ,וככל שידרש יביא המלצותיו לות"ת
ולמל"ג שעד סוף השנה הנוכחית )תשע"ט(.
להלן פירוט התכניות:
 התכנית לתואר שני בלימודי מזרח אסיה למנהלים באוניברסיטת תל אביב; התכנית לתואר ראשון במזרח תיכון וערבית "יריחו" בבר אילן; תכנית לתואר ראשון במנהל ומדיניות ציבורית "עתידים" באוניברסיטת בן גוריון;. התכניות האקדמיות לתואר ראשון לחניכי קורס טייס באוניברסיטת בן גוריון ; התכנית האקדמית לתואר ראשון במדע המדינה לחניכי קורס חובלים באוניברסיטת חיפה; -התכנית האקדמית לתואר ראשון לחניכי קורס "חבצלות" באוניברסיטת חיפה.

 .2עדכון החלטת המל"ג בנושא
לאור ההתכנסות של המוסדות בהתאם להחלטת המל"ג בנושא דו"ח גרונאו ,סוגיות שעלו במהלך תקופת
ההתכנסות ,והבהרות שקיבלה המל"ג בתקופה זו ,נראה נכון לערוך מספר עדכונים בהחלטות המועצה
אשר ,בין היתר ,תכלול את כל ההבהרות שהתקבלו מאז קבלת ההחלטה הראשונה באוקטובר  2015בעניין
דו"ח גרונאו:
) (1עקרונות כלליים:
הגדרות :תוכניות חוץ תקציביות הן תוכניות שאינן מתוקצבות על ידי ות"ת ושכר הלימוד בהן גבוה
משכר הלימוד הנורמטיבי; תוכניות ייעודיות הן תוכניות מתוקצבות לקבוצות מוגדרות בשכר לימוד
של  125%משכ"ל הרגיל )בהתאם לדו"ח מלץ( ,המוזמנות על ידי גורמים מחוץ למוסד ,שאינם מל"ג
ות"ת .שני סוגי התוכניות יוגדרו בהחלטה זו כ"תוכניות מיוחדות".
הבהרה :החלטה זו איננה עוסקת בתוכניות שנפתחו ביוזמת ות"ת\ מל"ג לאור צורך לאומי בהליך
מוסדר .על תוכניות מסוג זה חלות בנפרד ההחלטות הרוחביות הקיימות של ות"ת מל"ג.
עקרון יסוד :מוסד מתוקצב מוכר אשר קיבל הסמכה לקיים תוכנית לימודים ,יוכל לפתוח ולקיים
תכנית מיוחדת ,ללא קבלת אישור מראש מהמל"ג ,לאחר שעמד בתנאים הבאים .מוסד כאמור ,ידווח
לות"ת על התכנית לאחר מכן ,בהתאם להנחיות מל"ג ות"ת.
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מוסד המבקש לקיים תכנית מיוחדת שלא בהתאם לכלל התנאים שלהלן ,יוכל לעשות זאת ,רק לאחר
ובכפוף לקבלת אישור ות"ת ומל"ג מראש:
א.

ב.

ג.

ד.
ה.

ו.
ז.

ח.

ט.

שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות הכולל במוסד )בין אם הן תוכניות חוץ תקציביות ובין
אם הן תוכניות ייעודיות( ( לא יעלה על  10%מסך תלמידי התואר השני במוסד ועל  5%מסך
תלמידי התואר הראשון במוסד.
שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות בחוג )דהיינו :בתחום\ במחלקה\ בדיסציפלינה כמו
מנהל עסקים ,משפטים ,מדיניות ציבורית( לא יעלה על  25%מתלמידי התואר של
החוגים/תחומים /מחלקות/דיסציפלינות המציעות תוכניות אלו.
ככלל ,לא תתקיים תוכנית מיוחדת שקיומה מותנה בשימוש במשאבים לאומיים מוגבלים,
כאשר הכוונה היא למשאבים הקשורים להכשרה האקדמית לתואר ,ודרושים לצורך הכשרת
הסטודנטים בתוכניות לימודים מסויימות .חריג מכלל זה יתקיים רק באישור ות"ת.
לא תתקיים תוכנית מיוחדת בתחום )בנושא( שבו לא קיימת תכנית מתוקצבת רגילה.
תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים )תנאי קבלה  ,1דרישות ,שם התכנית ותעודת
התואר  ,2בחינות ,סגל ההוראה ,תשתיות( בין התוכניות המיוחדות לבין התוכניות הרגילות
במוסד.
לא תאושרנה תוכניות חוץ תקציביות ברמת התואר הראשון.
בהתאם להחלטות המל"ג ,שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות שאינו עומד בתנאי הקבלה
של התוכניות הרגילות לא יעלה על  ,10%כמקובל .מוסד רשאי להגביל ולהחמיר בסעיף זה,
כראות עיניו.
ככל שמדובר בתוכניות מוזמנות ע"י גורמים חיצוניים )כגון :משרד הבטחון( –ההתקשרות
בין "הגוף המזמין" והמוסד האקדמי מחייבת עמידה בהחלטות ות"ת ומל"ג והנחיותיהן,
לרבות בנושא שכר הלימוד ובכלל זה תוספת של  25%לגובה שכר הלימוד בהתאם להנחיות
ועדת מלץ.
התוכניות המיוחדות הן באחריות בלעדית של המוסד להשכלה גבוהה ,ורק הוא ,ובכלל זה:
*( נושא התכנים האקדמיים ,הרמה האקדמית ,והסגל האקדמי (* .קבלת סטודנטים *(
והעסקת הסגל האקדמי .לא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות תאגידים  /גופים שאינם
המוסד עצמו .תאגידים\ גופים אחרים עימם התקשר המוסד להשכלה גבוהה ,יוכלו לסייע
למוסד במעטפת המנהלית-לוגיסטית-ארגונית בלבד של התוכניות )שיווק התוכנית,
פרסומה ,פניה לקהלי יעד ,וכ"ו(.
יובהר כי תאגידים  /גופים אחרים הנמצאים בשליטה מלאה של המוסד להשכלה גבוהה
וכלל הפעילות הכספית שלהם נכללת בדו"חות הכספיים של המוסד להשכלה גבוהה
המועברים לות"ת -יוכלו גם להעסיק סגל מנהלי בהתאם להנחיות הממונה עם השכר,

 1מוסד שידרוש ניסיון מקצועי ו/או ניהולי לתוכנית מיוחדת באופן המשנה את תנאי הקבלה לתוכנית ,יידרש לאפשר זאת
גם בתוכנית הרגילה באופן דומה.
 2לא יתאפשר קיום תכנית מיוחדת אשר מהווה צירוף של תכניות רגילות נפרדות אם למוסד אין הסמכה לתכנית רגילה
דומה.
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ולשאת בעלויות ההפעלה אחרות שאינן אקדמיות ,בהתאם לסיכומים חתומים למול המוסד
ולכללים התקציבים בהחלטה זו.
י.
יא.
יב.

החלטה זו לא חלה על תוכניות לתלמידי חו"ל.
פתיחת התכניות המיוחדות תהיה בהלימה מלאה לכל החלטות הרוחביות הרלבנטיות
הקיימות של ות"ת ומל״ג ולהנחיותיהן.
אין בחתימה על הסכם ההתקשרות האחוד כדי לגרוע מחובתם של המוסדות לעמוד בכלל
החלטות המל"ג והות"ת הרלוונטיות וככל שנדרש אישור ות"ת/מל"ג ,מכח החלטות אחרות,
יש לקבלו טרם פתיחת התכנית וכתנאי לפתיחתה.

) (2היקף תעסוקת מרצים ,שכר ותקורות בתוכניות המיוחדות
בתכניות חוץ תקציביות
א .לא ילמד חבר סגל המוסד בתוכנית חוץ-תקציבית אם לא השלים את מלוא מכסת ההוראה בה
הוא חייב בתוכניות מתוקצבות ,וזאת -כדי למנוע פגיעה בתוכניות הרגילות.
ב .הנחיות ות"ת על היקף העסקה נוספת של חברי הסגל יחולו על חברי הסגל המלמדים בתוכניות
החוץ-תקציביות.
ג .הבסיס לתשלום לסגל האקדמי בתוכניות החוץ-תקציביות יהיה שכר מורה מן החוץ .הנשיא
יהיה רשאי לאשר לשלם למרצים "מבוקשים" שכר גבוה יותר מעבר לשכר על פי ההנחיות
ובלבד ששכר זה לא יעלה על כפליים מהשכר המשולם על פי התעריף ליחידת הוראה למורה מן
החוץ על פי ההנחיות ועל פי טבלאות השכר המתפרסמות על ידי ות"ת .הרשאה זו מותנית
באישור תקציבי של אגף הכספים במוסד ,והמוסד יתעד את הסיבות למתן תשלום גבוה .מעבר
לדיווח השנתי הנדרש במסגרת מאגר הסגל האקדמי ,המוסד ידווח ,לפי דרישה ,בכל שנה
לות"ת על חברי הסגל בתוכניות החוץ תקציביות ,היקף העסקתם ,תחומים והתעריף ליחידת
הוראה אשר שולם להם .יודגש כי הרשאה זו ניתנה בתיאום עם הממונה על השכר במשרד
האוצר ,ותיבחן מעת לעת על ידי ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר אשר רשאים לשנותה.
ד .תקציב התוכנית יהיה מאוזן ויחויב במלוא העלויות הישירות והעקיפות :הוראה ,מנהלה
ותשתיות .כל תוכנית תחויב בהעמסת תקורה לתקציב השוטף של המוסד )בהיקף של כ20% -
מסך ההוצאות(.
בתכניות ייעודיות
ה .לא יינתן כל תשלום חריג לסגל האקדמי עבור הוראה בתוכנית ייעודית )"תוכנית מתוקצבת
"מוזמנת"( ,ועל כן ,דין אחד יחול על סגל אקדמי המלמד ,מעבר לשעות המכסה ,בתוכנית רגילה
ובתוכנית ייעודית.
) (3מעקב
במסגרת המעקב שתקיים המל"ג אחר התכניות המיוחדות במוסדות ,יתבקשו המוסדות להעביר דיווחים
לסגל המנהלי של ות"ת  /מל"ג בגין התוכניות המיוחדות הפועלות במוסדות ,בהתאם להחלטה זו ,כפי
שיקבע מעת לעת.
10
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) (4כלליות ההחלטה:
החלטה זו מחליפה את החלטות המל"ג הקודמות בנושא המלצות דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא
התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.
 .3הסכם עקרונות למתן שירותים להפעלת תכניות אקדמיות ייעודיות חוץ תקציביות לתואר שני או
מתוקצבות לתואר ראשון/שני ע"י מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה
על מנת לייעל את הליכי ההתקשרות כאמור וכן את עבודת המל"ג/ות"ת בנושא ,מאושר נוסח הסכם
עקרונות אחיד לעניין זה ,אשר יכלול את העקרונות המחייבים לפי החלטות המל"ג/ות"ת בנושא ,תוך
מתן אפשרות למוסדות והגופים המזמינים לכלול הוראות נוספות ,ככל שאינן בהן כדי לסתור את
עקרונות המל"ג בנושא.
ככל שהמוסדות יפעלו בהתאם להסכם זה ,לא יהיה עוד צורך באישור פרטני של כל התקשרות
והתקשרות והליכים אלה יהיו מהירים ופשוטים יותר.
מכל מקום ,אין באמור כדי לגרוע מחובתם של המוסדות לקבל אישור מל"ג/ת"ת מראש בנושאים
המתחייבים מכל החלטות אחרות )כגון פריסת ימי לימודי וכד'(.
ההסכם מצ"ב כנספח א' להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
*****

התקיימה הצבעה
בעד – 6
נמנע 1 -
ההחלטה התקבלה

 .9עדכון הרכב ועדת ההיגוי של ות"ת להגדלת כוח אדם מיומן בתחומי הטכנולוגיה העילית )הייטק(
מסמך מס' 4444

תשע"ט - 38/החלטה
בישיבתה ביום  23.1.19דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי להגדלת כח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית
)היי-טק(.
להלן ההרכב המעודכן:








יו"ר ות"ת -
חבר ות"ת -
חבר מל"ג -
מנכ"ל מל"ג/ות"ת -
נציג משרד האוצר -
נציג משרד האוצר -
 2נציגי ציבור מתחום היי-טק
מהמגזר השלישי או מהתעשייה-

פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר
עו"ד צבי האוזר
פרופ' חיים טייטלבאום
מר מתניהו אנגלמן
גב' נועה שוקרון – רפרנטית השכלה גבוהה ו/או
מר עידו סופר– רכז השכלה גבוהה באגף.

פרופ' יוג'ין קנדל ו/או נציג מטעמו מחברת
Start Up Nation Central
*****
התקיימה הצבעה
בעד – 6
ההצעה התקבלה פה אחד.
עו"ד צביקה האוזר לא השתתף בהצבעה
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 .10אישור הרכב תקנון ועדת המעקב לתוכנית יזמות וחדשנות  -מסמך מס' 4445

תשע"ט –39/החלטה:
בישיבתה ביום  23.1.1918דנה ות"ת בהרכב ועדת המעקב לתוכנית יזמות וחדשנות וזאת בהמשך לקול
הקורא למוסדות להשכלה גבוהה ,המתוקצבים על ידי ות"ת ,להגיש הצעות להקמת מרכזי יזמות
וחדשנות ,ולאור תוצאות הקול הקורא לפיו הוכרזו שלוש הצעות כזוכות ,ובהמשך להחלטת ות"ת מיום
 28.11.2018בנוגע להרחבת תכנית היזמות והחדשנות ולהענקת תמיכה כספית להצעות אשר דורגו
במקומות :רביעי-עשירי )באופן מדורג ובהתאם למיקום ההצעה( .ות"ת מחליטה בזאת להקים ועדת
מעקב לשם מילוי התפקידים הבאים:
א .לבצע מעקב ובקרה אחר מימוש תכנית היזמות והחדשנות של כל מוסד שזכה במענק ,הן מכח
החלטת ועדת השיפוט והן מכח החלטת ות"ת מיום  ,28.11.2018וזאת בהתאם ליעדים שיקבעו
מראש על ידי המוסדות עצמם בתיאום עם הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת .במסגרת תפקידה
רשאית הועדה לערוך סיור במוסדות ,ככל שתראה לנכון.
ב .לקבל את דו"חות ההתקדמות של המוסדות ,לעיין בהם ולנתח אותם.
ג .לדווח לות"ת אחת לשנה על התקדמות תכניות היזמות והחדשנות במוסדות ע"פ יעדי הביצוע
שנקבעו מראש.
ד .להמליץ לות"ת על אפיקי פעולה חלופיים ,במידה והמוסד לא עמד ביעדי הביצוע השנתיים.
ה .להמליץ על המשך הקצאת המשאבים ככל שיתבקש.
הועדה שמונתה ע"י ות"ת לצורך שיפוט ובחירה בהצעות הזוכות בהתאם לקול הקורא תשמש גם
כוועדת המעקב והרכבה יהיה כדלקמן:


מר משה ויגדור ,חבר מל"ג ) -יו"ר הועדה(



עו"ד צבי האוזר ,חבר ות"ת



פרופ' יוסי פיינברג ,דיקן בי"ס למנהל עסקים ,אוניברסיטת סטנפורד



גב' ציפי עוזר-ערמון ,מנכ"לית חברת לומניס



מר יזהר שי ,שותף מנהל ,קרן הון-סיכון קיינן פרטנרס

כמו כן ,מחליטה ות"ת לאשר את תקנון ועדת המעקב המצורף כנספח א' להחלטה זו ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד – 6
ההצעה התקבלה פה אחד.
עו"ד צביקה האוזר לא השתתף בהצבעה
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 .11בקשת אוניברסיטת אריאל להקים מבנה למדעי החברה וההייטק  -מסמך מס' 4446

תשע"ט - 40/החלטה:
בישיבתה ביום  23.1.19דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל להקמת שלב א' של מבנה מדעי החברה וההייטק.
תוצאות הצבעה
בעד  , 3-נגד  , 2-נמנע1-

ההחלטה לא התקבלה

חברת ות"ת ד"ר רבקה ודמאני לא השתתפה בדיון ובהצבעה.

.12

מלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט ,לסטודנטים מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית
בישראל  -מסמך מס' 4447

תשע"ט – 41/החלטה:
בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה 31.10.18-לפיה:
" .1לצורך עידוד השתלבות האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה ובהתאם למדיניות מל"ג/ות"ת
לחיזוק מימד האיכות והגדלת מספרי הסטודנטים מהאוכלוסייה החרדית המשתלבים
באוניברסיטאות ובתארים מתקדמים ,החליטה ות"ת על הפעלת תכנוית מלגות לתואר שני מחקרי
ולדוקטורט לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית החל משנה"ל תש"פ.
 .2המלגות:
 2.1במסגרת תוכנית המלגות לתואר שני מחקרי יוענקו מידי שנה עד  10מלגות דו-שנתיות לסטודנטים
מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית .המלגה תיועד לצרכי קיום ותשלום שכ"ל .גובה המלגה יעמוד
על  41אלפי  ₪במימון ות"ת.
 2.2במסגרת תכנית המלגות לדוקטורט לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית יוענקו מידי
שנה עד  3מלגות תלת-שנתיות .גובה המלגה יעמוד על כ 62.2-אלפי  ₪לשנה ,מזה כ 52.2-אלפי ₪
במימון ות"ת והיתרה בגובה  10אלפי  ₪לשנה במימון המוסד .בנוסף ,יעמיד המוסד לכל מלגאי
סכום שנתי של  10אלפי  ₪לצורך כיסוי הוצאות מחקר.
.3

ועדת שיפוט מטעם הות"ת תבחן את המועמדים לשתי תוכניות המלגות ותחליט על הזוכים
במלגות בהתאם לקריטריונים של מצויינות אקדמית ופוטנציאל אקדמי".

***

בישיבתה ביום  23.1.19דנה ות"ת בהרכב חברי ועדת השיפוט לתוכנית המלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט
לסטודנטים מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית בישראל ,והחליטה:
א .הרכב חברי ועדת השיפוט לתוכנית המלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט לסטודנטים מצטיינים מקרב
האוכלוסייה החרדית בישראל כלהלן:
פרופ' ליאת קליש-רבין ,מקצועות הבריאות ,אוניברסיטת תל-אביב  -יו"ר.
פרופ' רוברט אדלר ,הנדסת חשמל ,הטכניון
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פרופ' אביבה חלמיש ,מדעי הרוח ,האוניברסיטה הפתוחה -חברת המל"ג
פרופ' אברהם צנגן ,מדעי החיים ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' מלכה שפס ,מתמטיקה ומדעי המחשב ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' לאה ויטנברג ,מדעי החברה ,אוניברסיטת חיפה
ב.

לאשר את תקנוני תוכניות המלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה
החרדים הכוללים גם את תקנון ועדת השיפוט כפי שהוצג בפני הוועדה במסמך מס'  4447והמצורפים
להחלטה ראה נספח א'.
*****
התקיימה הצבעה
בעד – 7
ההצעה התקבלה פה אחד.

 .13מעקב אחר תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים  -מסמך מס' . 4448

תשע"ט – 42/החלטה:
בישיבתה ביום  23.1.19דנה ות"ת בהמלצות ועדת המעקב אחר תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית
בירושלים ומחליטה לאשר את המלצות ועדת המעקב שדנה ביום  2.1.19בבקשת האוניברסיטה העברית להחריג
את  7.5התקנים של הסגל המנהלי שיועסקו במסגרת מרכז היזמות שיוקם על ידי האוניברסיטה העברית
בשיתוף המכללות בצלאל ועזריאלי ,על מנת לאפשר למוסדות ליישם את התכנית כאמור בקול הקורא.
*****
התקיימה הצבעה
בעד – 6
ההצעה התקבלה פה אחד.

 .14נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג  -מסמך מס' 4449

תשע"ט – 43/החלטה:
בישיבתה ביום  23.1.2019דנה ות"ת בסיכום דיווחי המוסדות אשר הוגשו במסגרת "נוהל הסדרת חריגות
מהחלטות המל"ג" ,ובהמלצת פורום יושבי ראש הוועדות התחומיות במל"ג מישיבתו ביום  25.12.18וזאת
בהמשך לתזכיר הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג בנושא .
ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג כלהלן:
 .1בשל העובדה שחלק מהתכניות שנפתחו ללא אישור ות"ת ומל"ג פועלות שנים רבות )חלקן לפני למעלה מ-
 20-30שנה( ,תיערך בדיקה תקציבית של התכניות שנפתחו ללא אישור החל בתכנית הרב שנתית הנוכחית
)שנת  .(2016מוסדות אלה יגישו נספח תקציבי שייבחן ע"י הצוות המקצועי בוות"ת כדי לוודא איתנות
פיננסית ועמידה בהנחיות ות"ת .נספח תקציבי שלא יבטיח איתנות כאמור ,יובא בפני ות"ת .התכניות לא
תיבדקנה במישור התכנוני.
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לגבי התכניות שנפתחו ללא אישור לפני התכנית הרב שנתית הנוכחית ,לאור העובדה שמדובר במספר גדול
של תכניות )למעלה מ 50-תכניות( שנפתחו לפני שנים רבות והן פועלות במוסדות ,לא תיערך בחינה תכנונית
ותקציבית לתכניות ,אך המוסדות יגישו התחייבות כי התכניות אינן פוגעות במצב התקציבי.
*****
התקיימה הצבעה
בעד – 7
ההצעה התקבלה פה אחד.

 .15המלצה על מתן אישור לפרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית
לימודים לתואר ראשון )(B.Aבכלכלה וניהול  -מסמך מס' . 4450
פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה.

תשע"ט – 44/החלטה:
 .1בישיבתה ביום ה 23.01.2019-דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לתואר ראשון
בכלכלה וניהול.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו נמצא כי אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל
בתוכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד – 6
ההצעה התקבלה פה אחד.
פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה

 .16מועד הגשת התוכניות האקדמיות בתחומי העיצוב בתוכנית הרב שנתית הנוכחית –
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון  -מסמך מס' 4451

תשע"ט – 45/החלטה:
בישיבתה ביום  23.1.19דנה ות"ת במועד הגשת התוכניות האקדמיות בתחומי העיצוב של המכללה האקדמית ע"ש
סמי שמעון בתוכנית הרב שנתית הנוכחית וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה 22.2.17-ולהחלטת מל"ג מיום ה-
 ,7.3.17במסגרתן אושר למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון הגשת התכניות בתחום העיצוב :עיצוב
תעשייתי -התמחות בהנדסת מוצר לתואר ראשון  ,B.Desעיצוב פנים לתואר ראשון  , B.Desותואר ראשון בתקשורת
חזותית ועיצוב מדיה , B.Des -תוך הגבלת זמני הגשת התכניות.
לאור בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח בפועל את התכניות האמורות באופן מדורג :בשנת
תש"פ -עיצוב תעשייתי ,בשנת תשפ"א -תקשורת חזותית ,בשנת תשפ"ב -עיצוב פנים ,במסגרתה הציג המוסד את
היעילות הכלכלית הצפויה להתקיים מפתיחת התכניות באופן מדורג על פני שלוש שנים ואת המשאבים הקיימים
לטובת הנושא; מחליטה ות"ת להסיר את מגבלת זמני הגשת התכניות בעיצוב אשר נקבעה למכללה האקדמית
להנדסה ע"ש סמי שמעון.
*****
התקיימה הצבעה
בעד – 7
ההצעה התקבלה פה אחד.
רשמה :אסתי יעקב
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תשע"ט37/

הסכם עקרונות למתן שירותים להפעלת תכניות אקדמיות ייעודיות
חוץ תקציביות לתואר שני או מתוקצבות לתואר ראשון/שני
על-ידי מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה
שנערך ונחתם ב .................ביום ..................

בין:

.......................................................
)להלן " -מזמין השירות" או "המזמין"(
מצד אחד

לבין:

.................................................................
)להלן " -המוסד" או "הספק"(
מצד שני

הואיל

ומזמין השירות מבקש לקבל שירות של הפעלת תכנית לימוד אקדמית ייעודיות )לאוכלוסיה מוגדרת(
חוץ תקציבית לתואר שני או מתוקצבות לתואר ראשון/שני )להלן " -התכנית"( במוסד מתוקצב
להשכלה גבוהה ]נא לסמן בעיגול[.

והואיל ומזמין השירות ערך הליך לבחירת המוסד שיפעיל את התכנית )להלן " -ההליך"( כמפורט במסמכי
ההליך ,והספק נבחר לביצוע התכנית.
והואיל והמועצה להשכלה גבוהה )להלן" :המל"ג"( ,קבעה כללים והנחיות בכל הנוגע לקיומן של תכניות כגון
התכנית נושא הסכם זה וההליך ,בשים לב בין היתר להמלצות דוח ועדת גרונאו לבחינת נושא התכניות
החוץ-תקציביות והתכניות הייעודיות במוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה ,ולהחלטת המועצה
להשכלה גבוהה בנושא המלצות דו"ח ועדת גרונאו כפי שיהיו תקפות מעת לעת ובשים לב לכללי המל"ג
והחלטותיה )להלן " -הכללים"( ,התקשרויות של המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה עם מזמיני
שירות כאמור ,יתבצעו רק בהתאם להסכם עקרונות זה .
והואיל ובמסגרת מתן השירותים מכוח ההליך והפעלת התכנית ,על המוסד לעמוד בכללים כאמור ,והכל מבלי
לגרוע מסמכותה של המועצה להשכלה גבוהה לקבוע כללים והנחיות נוספים בעניין זה בהתאם
לסמכותה שבדין.
והואיל והסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתקשרות שנחתמו בעקבות ההליך ובכל מקרה של סתירה
בין האמור באיזה ממסמכי ההליך לבין האמור בהסכם זה  -האמור בהסכם זה ייגבר ,ובכל מקרה של
סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו  -האמור בנספחיו ייגבר.
לפיכך ,הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:
מבוא

.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו.
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.2

מסמכי ההליך יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה בכפוף לכך שבכל מקרה של סתירה בין האמור באיזה
ממסמכי ההליך לבין האמור בהסכם זה  -האמור בהסכם זה יגבר ובכל מקרה של סתירה בין האמור
בהסכם זה לבין האמור בנספחיו  -האמור בנספחיו ייגבר.

עיקרי ההתקשרות

.3

המוסד יבצע את התכנית ) ............................................... -לעיל ולהלן "-התכנית"( בתקופה -
 ..................................בהתאם להוראות הסכם זה ומסמכי ההליך ובכלל זה ,המוסד אחראי לכך
ומתחייב שהתכנית תעמוד בכל החלטות המועצה להשכלה גבוהה הרוחביות והספציפיות הנוגעות
לעניין המצורפות להסכם זה וכפי שיהיו תקפות מעת לעת ,בהוראות חוק המל"ג ,כללי המל"ג,
החלטות המל"ג והות"ת והנחיותיהן.

.4

תכנית הלימודים מיועדת לקבלת עד  XXXXסטודנטים אשר ילמדו לתואר _________ ב_____-
מחזורים לתקופה של _____ שנים .הלימודים לתכנית יתקיימו ב___________.

.5

התקשרות זו תהיה כפופה ובהתאם לדרישות ות"ת ומל"ג ,ובפרט בהתאם להחלטות המל"ג בנושא
המלצות דו"ח ועדת גרונאו ,וקבלת אישור ככל שנדרש להחלטות המל"ג השונות המצ"ב כנספחים
וכחלק בלתי נפרד מהסכם זה ,וכפי שתהיינה תקפות מעת לעת.

שכר לימוד

.6

שכר הלימוד בתכנית מתוקצבת יהיה בהתאם לשכר הלימוד במוסד מתוקצב:
א .שכר הלימוד והתשלומים הנלווים -יקבעו בהתאם להנחיות מל"ג ו-ות"ת וכלליהן .אופן התשלום
יהיה בהתאם למקובל במוסד לרבות לעניין הצמדה לעניין מדד המחירים לצרכן במהלך השנה
והנחת תשלום שכר הלימוד מראש בהתאם לדו"ח מלץ.
ב .להלן נוסחת חישוב שכר הלימוד :3

ג.

מספר סטודנטים * שנות לימוד התקניות בתכנית * גובה שכ"ל לתואר ראשון _________/שני
_______ )נכון ליום _____ וכפי שיעודכן מעת לעת(  25% +תוספת לגובה שכר הלימוד . 4
תשלומים נלווים )חובה/רשות( יחושבו בהתאם לכללי המל"ג והמקובל במוסד .תשלומים אלו
ישולמו על ידי המזמין או הסטודנט.
להלן תחשיב לדוגמא לרכיב שכר הלימוד )ללא תשלומים נלווים( על בסיס תעריפי שנה"ל
תשע"ט* \

 200סטודנטים *  3שנות לימוד לתואר ראשון * ) *₪ 10,207שכ"ל לתואר ראשון(* ₪ 2,551.75 +
)תוספת  25%לכל סטודנט( = .₪ 7,655,250
 200סטודנטים *  2שנות לימוד לתואר שני * ) ₪ 13,794שכ"ל לתואר שני(* ) ₪ 3,448.5+תוספת %25
לכל סטודנט( = .₪ 6,897,000

.7

שכר לימוד בתכנית חוץ תקציבית יהיה כפי שייקבע על-ידי המוסד.

מעונות

.8

אם המזמין יבקש להשתמש בחדרים במעונות לצרכי התכנית והמוסד יאשר שימוש בחדרים אלה
כולם או מקצתם ,ישלם המזמין בין אם חדרים אלה משמשים למגורים ובין לאו בהתאם לתעריף
הנוהג ביחס לכלל הסטודנטים במוסד .במעונות שנבנו במימון הות"ת יחולו הכללים המחייבים
שנקבעו על ידי הות"ת .מצ"ב תעריפי המעונות בהתאם לסעיף זה ,נכון למועד חתימת ההסכם.

תנאים להפעלת התכנית
 3שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה יהיה כמקובל במוסד זה.
 4סטודנטים ישראליים המקבלים מימון מלא או חלקי ,במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת
של מימון מוסדי ,ממשלתי ,ציבורי או אחר ישלמו שכר לימוד שלא יפחת מ 125%-משכר הלימוד הבסיסי.
*יעודכן בהתאם להנחיות ות"ת מדי שנה לאחר השנה הראשונה
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.9

המוסד מתחייב לשמור על זהות ברמה ובתוכן האקדמיים )לרבות תנאי קבלה ,היקף התכנית ,דרישות
אקדמיות ,בחינות ,עבודות ומטלות אחרות וברמת סגל ההוראה ,תשתיות ודרכים להערכת הישגי
הסטודנטים( בין התכנית נושא ההסכם לבין התוכניות הרגילות במוסד .בכלל זה ,תתקיים זהות
מלאה בין התכנית המיוחדת לתכנית הרגילה בתכנים ,בהיקף וברמה ,בשם התכנית ובתעודה שניתנת
לסטודנט לרבות תכניות מנהלים ו/או תכניות לבכירים זולת אם אישרה המל"ג אחרת.

.10

על כל הסטודנטים הלומדים בתכנית לעמוד בדרישות הקבלה של המוסד )לרבות קורסי השלמה והגעה
לרמת הפטור באנגלית( ,וכן בתנאי הקבלה שנקבעו ע"י המל"ג ככל שנקבעו ,כגון תעודות בגרות .5

עקרון אי התערבות בתכנים אקדמיים ובמינוי סגל

.11

מזמין השירות ,כל מי מטעמו וכל גורם חיצוני שהוא לא ישפיעו או ייקבעו או ינסו להשפיע או לקבוע
במישרין או בעקיפין את התכנים האקדמיים של התכנית ו/או מינוי הסגל לתכנית ואלה ייקבעו על-
ידי המוסד ,לבדו .למען הסר ,ספק לא יפגע החופש האקדמי והמנהלי של המוסד אשר מעוגן בסעיף
 15לחוק המל"ג.

.12

מודגש כי התכנית באחריותו הבלעדית של המוסד ,ובכלל זה :קביעת התכנים האקדמיים ,הרמה
האקדמית ,הסגל האקדמי ,קבלת סטודנטים ,הערכת הישגיהם ,והעסקת הסגל האקדמי .מובהר
בזאת כי על פי כללי מל"ג לא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות תאגידים /גופים שאינם המוסד
האקדמי עצמו.

.13

למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,המזמין ואו/מי מטעמו לא יהיו רשאים להעסיק את
הסגל האקדמי הדרוש לקיומה של התכנית.

.14

הענקת פטורים מלימודים אקדמיים ,לרבות על בסיס לימודים אקדמיים ו/או על בסיס לימודים
שאינם אקדמיים יינתנו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ובהתאם להחלטות המל"ג ,נהליה
והנחיותיה.

כללי

.15

הספק והמזמין יהיו רשאים לחתום על נספח שירותים נוספים שאינם אקדמיים לרבות התשלום בגין
שירותים אלה.

.16

מוסכם כי הצדדים יעבירו למל"ג ו/או מי מטעמה ,לבקשתה ,כל מסמך הדרוש לצורך קבלת אישור
התכנית ו/או הבקרה והפיקוח עליה וכי לא תחול כלפי המל"ג כל חובת סודיות בהקשר זה.

.17

העתק ההסכם החתום יישלח למל"ג לידיעה.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי חתימתם:
____________

_______________
המוסד

מזמין השירות

5באוניברסיטה הפתוחה אין דרישה לתעודת בגרות כתנאי קבלה.
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תשע"ט41/
הוועדה לתכנון | Planning & Budgeting Committee

תכנית המלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטיות מצטיינים מהאוכלוסיה החרדית
פרק א'-תקנון והנחיות-תש"פ
מטרת התכנית

א .לעודד סטודנטיום מצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית להמשיך ללימודי תואר שני מחקרי
באוניברסיטאות בישראל.
ב .לאפשר לסטודנטים להקדיש את מלוא זמנם ללימודי התואר השני.
ג .להעניק לסטודנטים תנאים נוחים לסיום לימודי התואר השני תוך שנתיים.
ד .להרחיב כמות הסטודנטים המהווים פוטנציאל לפנות ללימודי התואר השלישי ולהשתלבות
בקרב הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
 .2המלגות
א .במסגרת תכנית זו יוענקו עד  10מלגות דו-שנתיות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני מחקרי באחד
מהמוסדות המתוקצבים בארץ .המלגה תיועד לצרכי קיום ותשלום שכ"ל .גובה המלגה יעמוד על  41אלפי
) ₪במחירי תקציב תש"פ( לשנה ,במימון ות"ת.

ב .בחירת הזוכים במלגות תיעשה ע"י ועדת שיפוט מטעם הות"ת.
ג .בחירת הזוכים במלגות תיעשה על סמך מצויינות אקדמית ופוטנציאל אקדמי בלבד.
ד.

מתן המלגה מותנה בעמידה בתנאים הבאים:

) (1על הזוכים במלגה ללמוד בהיקף מלא .
) (2המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות )כולל כעוזרי הוראה ,בהוראה
ועבודות אחרות בהיקף שלא יעלה על  8שעות עבודה שבועיות ,ובתנאי שעבודתם רלוונטית
לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר.

) (3על ההזוכים במלגה להתחייב לסיים את לימודי התואר השני ,כולל
עבודת הגמר ,תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה.
ה .במקרים חריגים ומיוחדים בלבד הוועדה תוכל לשקול הארכת המלגה לשנה נוספת.
 .3בחירת המועמדים
א .תנאי סף
) (1המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות
לתואר הראשון .עבור עתודאים שרות צבאי )חובה( לא יכלל במניין שלוש השנים.
) (2המועמדים התקבלו בפועל כתלמידוים מן המניין לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני עם
עבודת גמר )תזה( באחד מהמוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בישראל.
) (3המלגה תינתן לסטודנטים עבור לימודיהם באותו מוסד שהגיש את הבקשה עבורם .מעבר
למוסד אחר יבטל את המלגה )אם המועמד זכתה במלגה( או את הבקשה למלגה.
) (4המועמדים יוגשו לות"ת דרך לשכת הרקטור של המוסד .המוסד יציע דירוג משלו למועמדים.
הוועדה תתחשב בדרוג זה ,אם כי אינה מחוייבת לנהוג על פיו.
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) (5ניתן להגיש עד  4מועמדים העומדים בתנאי התקנון .ועדת המלגות לא תדון במועמדים אשר
אינם עומדים בתנאי התקנון .הגשת מועמדוים תעשה רק באמצעות המוסדות .לוחות הזמנים
הפנימיים של המוסדות מחייבים את ההמועמדים.
ב .נהלי הגשה
) (1לוח הזמנים:
•

הגשת המועמדים לות"ת תעשה דרך לשכת הרקטור של המוסד ב 7-העתקים מלאים עד
ליום .1.10.2019 -

•

המוסדות יקבעו לוחות זמנים פנימיים לצורך הגשת המועמדים עד לתאריך שלעל .לוחות
זמנים אלה מחייבים את המועמדים.

•

חברי הוועדה יקבלו את החומר עד שבועיים לפני תאריך ישיבת הוועדה.

) (2על ההמועמדים להמציא:
•

גליונות ציונים של התואר הראשון שיכלול גם את מיקומו היחסי של המועמדת ביחס
לקבוצת התייחסות )מחלקה ,חוג וכו'(.

•

תקציר קורות חיים.

•

תעודת התואר הראשון )אם טרם הוענקה התעודה יש להגיש מכתב מהמוסד המעיד על
זכאות המועמדת לקבלת התואר ולצרף את התעודה למסמכים מיד עם קבלתה(.

•

במידה ובעת הגשת המועמדות המועמד/ת עדיין לומד/ת בסמסמטר האחרון של לימודי
התואר הראשון ,יוגשו גליונות הציונים של כל הסמסטרים שנלמדו עד כה.

• שתי המלצות מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמד בלימודי התואר ראשון .במידת
האפשר יוגשו המלצות של אנשי סגל מהמוסד בו התקבל/ה המועמד/ת ללימודי התואר
שני.
ג .הנחיות לשיקול דעת בבחירת הזוכים
מצויינות אקדמית  -הישגים לימודיים והישגים מחקריים ,הפוטנציאל והסיכויים להגיע
.1
לתואר שלישי.

 .4נהלי דיווח ותשלום
.2
.3
.4
.5
.6

ות"ת תודיע על הזכייה במלגה למוסד ,אשר יודיע למלגאי .כמו כן תודיע ות"ת על הזכייה למוסד בו סיים
הזוכה את לימודיו לתואר הראשון.
בתום כל שנה אקדמית ,ולא יאוחר מיום ה 15-באוגוסט ,יוגש לות"ת ,דיווח על התקדמות לימודי המלגאי
יחד עם גיליון ציונים.
על ההמוסד להצהיר כי כספי המלגות הועמדו במלואם לרשות המלגאי/ת.
על המוסד להודיע לות"ת על כל שינוי שיחול במעמד המלגאית במהלך השנה.
בכל שנה ,לאחר קבלת הדיווחים ,יבוצע התשלום למוסד בהתאם לנהלים המקובלים של ות"ת בתכניות
הייעודיות ,בתשלום אחד עבור כל המלגאים.
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תקנון ועדת השיפוט לבחינת המועמדים למלגות
לדוקטורנטים מהחברה החרדית
פרק ב'  -הנחיות למינוי ,הרכב וסדרי עבודה של ועדת השיפוט לתוכנית.
 .1כללי
ביום  31.10.2018החליטה ות"ת לאמץ את המלצות ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לאוכלוסיה
החרדית בישראל והחליטה להפעיל החל מתש"פ תכניות מלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט לסטודנטים
מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית .
.2

מטרות ותפקידי הועדה

תקנון זה בא להסדיר את הרכב ועבודת ועדת השיפוט שמונתה לשם בחינה ושיפוט המועמדים
בתכנית המלגות לדוקטורנטים מהחברה החרדית .תפקידה של ועדת השיפוט הוא לבחון את
תיקי המועמדים השונים ,לשפוט ולבחור את הזוכים במלגות מידי שנה.
על הבחירה להיעשות על בסיס מצויינות אקדמית ופוטנציאל אקדמי.
.3

הרכב וועדת ההיגוי

הוועדה תורכב מחברי סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת פרופסור.
בוועדה תהיה נציגות לחברי מל"ג וות"ת ,כאשר ככלל ,בכל ועדה יכהנו לפחות חבר ות"ת אחד ו/או חבר
מל"ג אחד )לפי העניין(.
הרכב הוועדה ישקף את המומחיות בנושא לשמו הוקמה הוועדה ,תוך שמירה על האיזונים כדלקמן:
א.

התאמה ,כישורים וניסיון רלוונטיים לתחום פעילות הוועדה.

ב.

גיוון ,ככל הניתן ,לסוגי המוסדות השונים להשכלה גבוהה )אוניברסיטאות/מכללות(.

ג.

גיוון ,ככל הניתן ,לתתי-הדיסציפלינה העיקריים בליבת התחום הנידון והמומחיות הדרושה
בתחום.

ד.

ייצוג מגדרי ומגזרי ככל שניתן.

ה.

זמינות.

ו.

גיוון פרסונלי :מספר הפעמים שאותו מומחה שימש כחבר ועדה/סוקר וכו' בוועדות
מל"ג/ות"ת.

שיקול מרכזי בבחירת החברים בועדה יהיה מומחיותם ומצויינותם בתחום בו ניתנות המלגות :מדענים
מובילים הפעילים במחקר ,היודעים לזהות מצוינות אקדמית ואת הדור של מובילי המחקר המדעי
בישראל בעתיד .על חברי ועדות השיפוט להיות חברי סגל פעילים\ צעירים ,למשל כאלה הנמנים על
האקדמיה הישראלית הצעירה ,וכאלה שזכו בקרנות תחרותיות מובילות ,דוגמת זו של המועצה האירופית
למחקר  ,ERCוכ"ו.
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.4

.5

תקופת כהונה
א .חברי הוועדה והיו"ר ימונו לתקופה של עד ) 3שלוש( שנים עם אפשרות הארכה שנתיים
נוספות.
ב .כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג ,כך
שתקופת כהונתו בועדה תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת )לפי העניין(.
ג .החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.
סדרי עבודה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

ז.

ח.

הוועדה תתכנס בהתאם לנדרש במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה.
סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר הוועדה בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג המרכז את עבודת
הוועדה.
סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  7ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
חבר הוועדה יוכל לבקש להעלות הצעה לנושא לסדר היום ,בפנייה ליו"ר  7ימים לפחות לפני
המועד שנקבע לישיבה.
קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות מחצית מהחברים בוועדה ובכל מקרה
לא פחות משלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה
להשתתף בישיבת הוועדה ,לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים ,ימלא אחד החברים האחרים
את מקומו ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף
זה.
החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה ,בין היתר ,את מידת עמידת המועמדים
בקריטריונים לקבלת המלגות ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה
והמשתתפים בהצבעה )המצביעים בעד או נגד( ובלבד שמספר התומכים בהחלטה לא פחת מ.2
יושב הראש רשאי לאשר בנוהל שיקבע המנכ"ל ,כי חלק מהחברים יוכלו להשתתף בדיון כולו או
חלקו ,באמצעות שימוש באמצעי התקשרות ,ובלבד שכל חברי הוועדה המשתתפים יוכלו לשמוע
זה את זה בו-בזמן ,וזאת במקרים בהם תתקיים להנחת דעתו של המנכ"ל היתכנות "טכנית" לכך.
ישיבות הוועדות והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול מסודר שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את
עיקרי הדברים שנאמרו בישיבה ואת ההחלטות.

 .6תיעוד פעילות הועדה ודיווח -
א .הועדה תיתן לות"ת מידע מפורט לגבי הזוכים.

 .7מניעת חשש לניגוד עניינים
מגבלות על כהונת נשואי תפקידים בוועדות
בעלי התפקידים המפורטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים תפקידים דומים יהיו
מנועים מלכהן בוועדות .להלן פירוט בעלי התפקידים:
א .חבר הוועד הפועל ,חבר הוועד המנהל ,חבר הדירקטוריון ,חבר הוועדה המתמדת ,חבר וועדת הקבע
וכיו"ב;
ב .נשיא ,סגן נשיא ,משנה לנשיא ,מנכ"ל ,רקטור;
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ג .דיקן פקולטה וסגנו ,דיקן סטודנטים ,מנהל בית ספר ,ראש בית ספר ,למעט בית ספר שהינו חלק
מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
ד .בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
למרות האמור לעיל ,במקרים חריגים ,ובלבד שנבחנה האפשרות למינוי חברים בהתאם לאמור לעיל,
ולאחר אישור היועצת המשפטית של המועצה ,ניתן למנות כחבר ועדה בעל תפקיד כאמור בסעיפים
ג' ו -ד' לעיל בהתקיים כל התנאים שלהלן:
 .1החברות בוועדה מתבססת הן על מומחיותו של החבר והן על ניסיונו מתוקף תפקידו במוסד
להשכלה גבוהה;
 .2הוועדה עוסקת בנושאים רוחביים בלבד ואינה ממליצה בעניינו של מוסד להשכלה גבוהה ספציפי
זה או אחר;
 .3החברים האחרים בוועדה באים ממגוון רחב דיו של מוסדות להשכלה גבוהה אחרים.
חתימה על התחייבות להימנע מניגוד עניינים
א .חברי הוועדה לא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים ולא ישתתפו
בדיונים הנוגעים למועמדים או למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים .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.
ב .חברי הועדה שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה
בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים או לסטודנטים או סגל
בהם .חברי הועדה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים לרבות התחייבות להימנע לאחר
סיום תפקידם בוועדה מטיפול בתכניות/בקשות וכד' אשר עסקו בהם בוועדה לתקופה של שנה מיום
סיום עבודת הוועדה.

 .8שמירה על סודיות
א .חברי הועדה לא יקיימו קשר ישיר עם מוסדות/סגל/סטודנטים/גורמים אחרים בנושא בהם הם
עוסקים שלא באמצעות מרכז/ת הוועדה.
ב .חברי הוועדה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה ,לרבות מסירת מסמכים ,פרוטוקולים,
החלטות ועוד ,ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה
גבוהה בלבד.
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מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסיה החרדית  -תקנון והנחיות-
מחזור א' ,תש"פ -תשפ"ב
פרק א' – תקנון התכנית
 .1מטרות התכנית
א .הכשרת סגל הוראה ומחקר מקרב האוכלוסיה החרדית בישראל ,והרחבת הייצוג של האוכלוסייה
החרדית בקרב הסגל האקדמי הבכיר בישראל.
ב .מתן אפשרות לדוקטורנטים מצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית להקדיש את מלוא זמנם ללימודים
ויצירת תנאים לסיום מוצלח של הדוקטורט בזמן של  3שנים.
ג .להביא את הדוקטורנטים המצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית למיצוי יכולתם הלימודית והמחקרית.
ד .לעודד סטודנטים מצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית לפנות ללימודי התואר השלישי ולעסוק במחקר
אקדמי.

 .2המלגות
א .הוועדה לתכנון ולתקצוב תעניק מדי שנה עד  3מלגות תלת שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים מקרב
האוכלוסיה החרדית.
ב .גובה המלגה יעמוד על כ 62.2-אלפי  ₪לשנה )במחירי תקציב תש"פ( ,מזה כ 52.2-אלפי  ₪במימון ות"ת
והיתרה בגובה  10אלפי  ₪לשנה במימון המוסד .בנוסף ,המוסד יעמיד לכל מלגאי סכום שנתי של  10אלפי
 ₪לצורך כיסוי הוצאות מחקר.
ג .המלגה ניתנת למשך שלוש שנים או עד אישור עבודת הדוקטורט ,לפי המוקדם.
ד .מובהר בזאת כי אין להפסיק מתן המלגה עם הגשת הצעת עבודת הדוקטורט לשיפוט.
ה .במקרה של אי התאמה בין תנאי האוניברסיטה לבין תקנון זה – יחולו תנאי תקנון זה.
ו .מתן המלגה הינו בכפוף לתנאים הבאים:
) (1המלגאים מתחייבים כלפי האוניברסיטה:



לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה ממועד זכייתו במלגה.



המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות )כולל כעוזרי הוראה ,בהוראה ועבודות
אחרות בהיקף שלא יעלה על  8שעות עבודה שבועיות ,ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום
לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר.



לבקש את אישור האוניברסיטה ,לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר.
האוניברסיטה לא תאשר את הפסקת עבודת המחקר ליותר משנה אחת.

 יציאה לחו"ל במסגרת המלגה – במידה שיש צורך אקדמי חיוני ,המחייב יציאה לחו"ל במסגרת
לימודי הדוקטורט ,המלגאי יגיש לוועדה מטעם ות"ת בקשה מיוחדת ליציאה לחו"ל עפ"י
העקרונות להלן:
 .Iהבקשה ליציאה לחו"ל תוגש מראש )אף רצוי בשלב הגשת מועמדות הדוקטורנט למלגה(
ותפרט ,בין היתר ,מקורות מימון לשהייה ,תכנית עבודה משוערת והגורמים איתם יעבוד
המלגאי.
 .IIהוועדה תבחן את חיוניות הבקשה טרם היציאה לחו"ל ותחליט בעניינה.
 .IIIבכל מקרה ,השהייה בחו"ל תהיה לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שנה .שהייה בחו"ל מעבר
לשנה ,אפילו אם איננה ממומנת באמצעות המלגה תהווה עילה להפסקת תשלום המלגה.
) (2האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות"ת:
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לא להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.



להעמיד לרשות המלגאי/ת את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך
שתאפשר ניצול אופטימאלי של שנות המחקר.



להביא לידיעת המלגאי את תקנון התכנית ואת חובותיו וזכויותיו דלעיל ,מראש.



להקים מאגר נתונים על בוגרי התכנית שיכלול את המידע הבא :אמצעי שמירת קשר עם
בוגרי התכנית ) דואל או/ו טלפון( ,מידע אודות השתלבותם של הבוגרים בחיים האקדמיים
בתחומי ההוראה והמחקר ,העסקתם במכוני מחקר וכן השתלבותם בשוק הפרטי.

) (3מתן המלגות הינו בכפוף לסעיף  11לכללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות ,היריון ,לידה,
אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה( ,תשע"ב.2012-
) (4כל התנאים הפנים אוניברסיטאיים לקבלת המלגה יובאו בפני המלגאים.
 .3תהליך בחירת המועמדים
א .כל אוניברסיטה תבחר עד  4מועמדים בתהליך פנימי ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף  4שלהלן.
הגשת מועמדות תעשה רק באמצעות האוניברסיטאות .לוחות הזמנים הפנימיים של המוסדות
מחייבים את המועמדים.

ב.

לפחות  50%מהמועמדים שיוגשו ע"י המוסד למלגה יהיו נשים .במידה והמוסד אינו יכול
לעמוד בתנאי זה ,יפרט מדוע?

ג .כל אוניברסיטה תגיש לות"ת את מועמדיה למלגה כולל הטבלאות המרכזות והטפסים הנדרשים עד ליום
 .1.5.2019יש להעביר  7העתקים של תיקי המועמדים למלגה )כל עותק של תיק מועמד בשקית ניילון
נפרדת( .כמו כן יש להעביר בדואר האלקטרוני תיקי המועמדים לכתובתmoshe@che.org.il :

ד .ועדה מטעם ות"ת מופקדת על השיפוט האקדמי של המועמדים ועל בחירת הזוכים .תפקידי
הוועדה מטעם ות"ת הם כדלקמן:
) (1לבחון את נתוני המועמדים המוגשים לות"ת.
) (2לבחור את הזוכים לקבלת המלגה.
) (3לבחון את תהליכי הבחירה הפנימיים של המועמדים למלגה באוניברסיטאות.

 .4תנאים לבחירת מועמדים
א .על המועמדים לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
) (1המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר  M.A.שהגישו תכנית דוקטורט תוך שנתיים וחצי מיום קבלת
אישור עבודת ה , M.A.-והתכנית אושרה.
) (2סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט ,שתוכנית הדוקטורט שלהם אושרה.
בשני המקרים אישור תכנית הדוקטורט יהיה לא יותר משנה וחצי לפני מועד בחירתו של המועמד ע"י
האוניברסיטה.
במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו ,הוועדה תשקול החלטתה בכל מקרה לגופו.
ב.

בחירת הזוכים תעשה עפ"י קריטריונים שוויוניים על בסיס מצוינות אקדמית ,בין היתר ,ציונים ,פרסומים,
השתתפות פעילה בכנסים ,פרסים אקדמיים ,פוטנציאל המועמד להשתלבות בעולם האקדמי וכיו"ב.
הוועדה תיקח בחשבון את סדר העדיפות שנקבע על ידי המוסד ,אך אינה מתחייבת לפעול על פיו.

ג.

רקטורי האוניברסיטאות יעבירו לות"ת:
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)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

את תקנון המוסד לבחירת המועמדים.
את רשימת המועמדים למלגה המוגשים על-ידי המוסד.
את הפרטים המלאים על כל מועמד ,כפי שהוגשו לוועדת הבחירה באוניברסיטה.
את הנימוקים לבחירתם של המועמדים.
התחייבות המוסד והמועמדים על קיום התנאים בהתאם לתקנון ות"ת.

 .5נוהלי דיווח ותשלום
א .האוניברסיטה תגיש לות"ת עד ה 15-ביולי בכל שנה:


דיווח אקדמי  6ודיווח כספי על המלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בכל המחזורים .הדיווח האקדמי
יהיה חתום ע"י רקטור המוסד והדיווח הכספי יהיה חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים.



רשימת המלגאים הממשיכים לשנת הלימודים הבאה בצרוף אישור על המשך רצף לימודיהם .לגבי
מלגאים שמוגשים להארכה לשנה רביעית יצורפו הנימוקים לכך .כמו כן תודיע האוניברסיטה על כל
הפסקת לימודים העולה על  6חודשים.



אישור על קבלת תואר ד"ר לגבי המלגאים שנסתיימה השנה השלישית של קבלת המלגה )או לכל היותר
לאחר סיום השנה הרביעית(.

 התחייבות על עמידת האוניברסיטה בתנאים המפורטים בסעיף  2בתקנון.
על סמך דיווחים אלה תעביר ות"ת את כספי המלגות בגין השנה כולה עבור המלגאים הזכאים מכל
המחזורים.
אם יחולו שינויים לאחר תאריך הדיווח ידווחו שינויים אלה לות"ת עד ה 31 -בדצמבר באותה שנה
וההתחשבנות בגינם תיעשה בשנה העוקבת.

ב.

תקנון ועדת השיפוט לבחינת המועמדים למלגות
לדוקטורנטים מהחברה החרדית
פרק ב'  -הנחיות למינוי ,הרכב וסדרי עבודה של ועדת השיפוט לתוכנית.

 .2כללי
ביום 31.10.18החליטה ות"ת לאמץ את המלצות ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לאוכלוסיה
החרדית בישראל והחליטה להפעיל החל מתש"פ תכניות מלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט לסטודנטים
מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית .
.4

מטרות ותפקידי הועדה

תקנון זה בא להסדיר את הרכב ועבודת ועדת השיפוט שמונתה לשם בחינה ושיפוט המועמדים
בתכנית המלגות לדוקטורנטים מהחברה החרדית .תפקידה של ועדת השיפוט הוא לבחון את תיקי
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המועמדים השונים ,לשפוט ולבחור את הזוכים במלגות מידי שנה .בחירת הזוכים במלגה תיעשה על
בסיס מצויינות אקדמית ופוטנציאל אקדמי בלבד.

.5

הרכב וועדת ההיגוי

הוועדה תורכב מחברי סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת פרופסור.
בוועדה תהיה נציגות לחברי מל"ג וות"ת ,כאשר ככלל ,בכל ועדה יכהנו לפחות חבר ות"ת אחד ו/או חבר
מל"ג אחד )לפי העניין(.
הרכב הוועדה ישקף את המומחיות בנושא לשמו הוקמה הוועדה ,תוך שמירה על האיזונים כדלקמן:
א.

התאמה ,כישורים וניסיון רלוונטיים לתחום פעילות הוועדה.

ב.

גיוון ,ככל הניתן ,לסוגי המוסדות השונים להשכלה גבוהה )אוניברסיטאות/מכללות(.

ג.

גיוון ,ככל הניתן ,לתתי-הדיסציפלינה העיקריים בליבת התחום הנידון והמומחיות הדרושה
בתחום.

ד.

ייצוג מגדרי ומגזרי ככל שניתן.

ה.

זמינות.

ו.

גיוון פרסונלי :מספר הפעמים שאותו מומחה שימש כחבר ועדה/סוקר וכו' בוועדות
מל"ג/ות"ת.

שיקול מרכזי בבחירת החברים בועדה יהיה מומחיותם ומצויינותם בתחום בו ניתנות המלגות :מדענים
מובילים הפעילים במחקר ,היודעים לזהות מצוינות אקדמית ואת הדור של מובילי המחקר המדעי
בישראל בעתיד .על חברי ועדות השיפוט להיות חברי סגל פעילים\ צעירים ,למשל כאלה הנמנים על
האקדמיה הישראלית הצעירה ,וכאלה שזכו בקרנות תחרותיות מובילות ,דוגמת זו של המועצה האירופית
למחקר  ,ERCוכ"ו.

.5

.9

תקופת כהונה
ד .חברי הוועדה והיו"ר ימונו לתקופה של עד ) 3שלוש( שנים עם אפשרות הארכה לשנתיים
נוספות.
ה .כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג ,כך
שתקופת כהונתו בועדה תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת )לפי העניין(.
ו .החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.
סדרי עבודה
ט .הוועדה תתכנס בהתאם לנדרש במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה.
י .סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר הוועדה בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג המרכז את עבודת
הוועדה.
יא .סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  7ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
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יב.
יג.

יד.

טו.

טז.

חבר הוועדה יוכל לבקש להעלות הצעה לנושא לסדר היום ,בפנייה ליו"ר  7ימים לפחות לפני
המועד שנקבע לישיבה.
קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות מחצית מהחברים בוועדה ובכל מקרה
לא פחות משלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה
להשתתף בישיבת הוועדה ,לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים ,ימלא אחד החברים האחרים
את מקומו ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף
זה.
החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה ,בין היתר ,את מידת עמידת המועמדים
בקריטריונים לקבלת המלגות ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה
והמשתתפים בהצבעה )המצביעים בעד או נגד( ובלבד שמספר התומכים בהחלטה לא פחת מ.2
יושב הראש רשאי לאשר בנוהל שיקבע המנכ"ל ,כי חלק מהחברים יוכלו להשתתף בדיון כולו או
חלקו ,באמצעות שימוש באמצעי התקשרות ,ובלבד שכל חברי הוועדה המשתתפים יוכלו לשמוע
זה את זה בו-בזמן ,וזאת במקרים בהם תתקיים להנחת דעתו של המנכ"ל היתכנות "טכנית" לכך.
ישיבות הוועדות והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול מסודר שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את
עיקרי הדברים שנאמרו בישיבה ואת ההחלטות.

 .10תיעוד פעילות הועדה ודיווח -
הועדה תיתן לות"ת מידע מפורט לגבי הזוכים.

 .11מניעת חשש לניגוד עניינים
מגבלות על כהונת נשואי תפקידים בוועדות
בעלי התפקידים המפורטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים תפקידים דומים יהיו
מנועים מלכהן בוועדות .להלן פירוט בעלי התפקידים:
א .חבר הוועד 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 וסגנו ,דיקן סטודנטים ,מנהל בית ספר ,ראש בית ספר ,למעט בית ספר שהינו חלק
מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
ד .בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
למרות האמור לעיל ,במקרים חריגים ,ובלבד שנבחנה האפשרות למינוי חברים בהתאם לאמור לעיל,
ולאחר אישור היועצת המשפטית של המועצה ,ניתן למנות כחבר ועדה בעל תפקיד כאמור בסעיפים
ג' ו -ד' לעיל בהתקיים כל התנאים שלהלן:
 .1החברות בוועדה מתבססת הן על מומחיותו של החבר והן על ניסיונו מתוקף תפקידו במוסד
להשכלה גבוהה;
 .2הוועדה עוסקת בנושאים רוחביים בלבד ואינה ממליצה בעניינו של מוסד להשכלה גבוהה ספציפי
זה או אחר;
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 .3החברים האחרים בוועדה באים ממגוון רחב דיו של מוסדות להשכלה גבוהה אחרים.
חתימה על התחייבות להימנע מניגוד עניינים
ג.

חברי הוועדה לא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים ולא ישתתפו
בדיונים הנוגעים למועמדים או למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים .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.
ד .חברי הועדה שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים
הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים או לסטודנטים או סגל בהם .חברי הועדה
יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים לרבות התחייבות להימנע לאחר סיום תפקידם בוועדה מטיפול
בתכניות/בקשות וכד' אשר עסקו בהם בוועדה לתקופה של שנה מיום סיום עבודת הוועדה.

 .12שמירה על סודיות
ג .חברי הועדה לא יקיימו קשר ישיר עם מוסדות/סגל/סטודנטים/גורמים אחרים בנושא בהם הם
עוסקים שלא באמצעות מרכז/ת הוועדה.
ד .חברי הוועדה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה ,לרבות מסירת מסמכים ,פרוטוקולים,
החלטות ועוד ,ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה
גבוהה בלבד.
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תשע"ט39/

תקנון ועדת מעקב לתכנית יזמות וחדשנות
רקע
המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום החדשנות והיזמות בהשכלה גבוהה
כאחד היעדים בתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב .לשם כך ,יצאה ות"ת בקול קורא למוסדות
המתוקצבים על ידה להציע הצעות להקמה או שדרוג של מרכזי יזמות וחדשנות בתוך הקמפוסים,
ומינתה בהמשך ועדת שיפוט אשר בחנה את ההצעות ובחרה בשלוש ההצעות הזוכות )להלן "ועדת
השיפוט"(.
בנוסף ,החליטה ות"ת ביום  28.11.2018על חלוקת תקציב נוסף למספר מוסדות שנטלו חלק בקול
הקורא ואשר דורגו ע"י ועדת השיפוט לאחר שלושת המקומות הראשונים.
במסגרת הקול הקורא ,המוסדות הזוכים נדרשים לדווח ,מדי שנה ,לות"ת על התקדמות התכנית
ועמידה ביעדים שנקבעו מראש .כמו כן ,לות"ת שמורה הזכות להפסיק ו/או להשהות את קבלת יתר
כספי המענק ,לרבות מקרים בהם התכנית לא עומדת ביעדיה.
לצורך מעקב אחר התקדמות תכנית היזמות והחדשנות ,מינתה ות"ת ועדת מעקב אשר תקנון זה
מסדיר את תפקידיה וסדרי עבודתה.
 .1תפקידי ועדת המעקב
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

לבצע מעקב ובקרה אחר מימוש תכנית היזמות והחדשנות של כל מוסד שזכה במענק ,הן מכח
החלטת ועדת השיפוט והן מכח החלטת ות"ת מיום  ,28.11.2018וזאת בהתאם ליעדים שיקבעו
מראש על ידי המוסדות עצמם בתיאום הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת .במסגרת תפקידה
רשאית הועדה לערוך סיור במוסדות ,ככל שתראה לנכון.
לקבל את דוחות ההתקדמות של המוסדות ,לעיין בהם ולנתח אותם.
לדווח לות"ת אחת לשנה על התקדמות תכניות היזמות והחדשנות במוסדות ע"פ יעדי הביצוע
שנקבעו.
להמליץ לות"ת על אפיקי פעולה חלופיים ,במידה והמוסד לא עמד ביעדי הביצוע השנתיים.
להמליץ על המשך הקצאת המשאבים ככל שיתבקש.

 .2הרכב ועדת המעקב
ועדת המעקב תהיה בהרכב זהה לוועדת השיפוט אשר מונתה ע"י ות"ת בישיבתה ביום ,15.8.2018
ואשר כוללת חברים בעלי נגיעה משמעותית לנושא היזמות והחדשנות במוסדות ו/או בתעשייה ,כמו
גם חבר מל"ג אשר כהן כיושב ראש הוועדה וחבר ות"ת.
ריכוז עבודת ועדת המעקב ייעשה על ידי אגף מחקר ואסטרטגיה במל"ג/ות"ת .אל דיוני הוועדה
יצטרפו נציגים נוספים של מינהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר
הוועדה.
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 .3תקופת כהונה
א .יו"ר ועדת המעקב והחברים ימונו לתקופה של  4שנים עם אפשרות הארכה ל 4-שנים נוספות
בלבד.
ב .החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.
 .4ישיבות ועדת המעקב
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

.5

ועדת המעקב תתכנס פעם בשנה במועד שיקבע בתיאום עם יו"ר ועדת המעקב.
סדר היום לפגישה ייקבע ע"י הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת ,בתיאום עם יו"ר ועדת המעקב.
סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  6ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
חבר ועדת המעקב יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום ,בהודעה ליו"ר מראש.
קוורום לקיום ישיבת ועדת המעקב יהיה נוכחות של לפחות שלושה חברים וביניהם יושב הראש;
במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה ,לרבות במקרים של
חשש לניגוד עניינים ,ימלא אחד החברים האחרים את מקומו ,ובלבד שלא יהיה בכך בכדי לגרוע
מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
במקרים חריגים ,ועל בסיס החלטה מנומקת של יו"ר הוועדה ,ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב
באמצעות הדואר האלקטרוני או בדיון טלפוני ,בהתקיים התנאים המצטברים המפורטים מטה:
 (1הוועדה קיימה דיון בנושא באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון של כל חברי הוועדה בו
זמנית.
 (2לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
 (3החלטות ועדת המעקב תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
החלטות ועדת המעקב תהיינה מנומקות.
בכל ישיבה של ועדת המעקב יירשם פרוטוקול ישיבה ובו עקרי הדברים שנאמרו בישיבה
וההחלטות.
העתק של פרוטוקול הישיבה יישלח לכל חברי הוועדה ,ויוגש לאישור יו"ר הוועדה.
כל פרוטוקול יחתם על ידי יושב ראש ועדת המעקב.
ועדת המעקב תקבע את סדרי עבודתה ,לרבות את כל הקשור בסדרת הפגישות שהיא תקיים עם
המוסדות.
ועדת המעקב תהיה רשאית לבקש מהמוסדות את דוחות ההתקדמות ולבקש הבהרות והסברים.
מדי שנה תדווח ועדת המעקב לות"ת על פעילותה ,לרבות פירוט אודות התקציבים שהוקצו,
התקדמות תכניות היזמות וחדשנות במוסדות אשר קבלו מענקים ,וסוגיות מיוחדות ,לרבות
שינויים הנדרשים בתקנון וכיו"ב.
מניעת חשש לניגוד עניינים
חברי ועדת המעקב 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:
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"עניין אישי"  -לרבות עניין אישי של קרוב 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 ועדת המעקב יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.
.6

שמירה על סודיות
חברי ועדת המעקב ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה ,לרבות מסירת מסמכים,
פרוטוקולים ,החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה

להשכלה גבוהה בלבד.
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