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 )3108( 7 מס'ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מ החלטות
  3.4.2019 – התשע"ט כ"ז באדר ב'שהתקיימה בירושלים ביום  

 פה אחד –בעד  5תוצאות הצבעה  12.6.19 -נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

 
 :נכחו

 
 חברי ות"ת

      יו"ר ות"ת  -פרופ' יפה זילברשץ
  שאומן-ודמניד"ר רבקה 

 פרופ' ישעיהו טלמון
 רו"ח שמעון יצחקי 

 פרופ' מונא מארון
 פרופ' יוסי שיין

 
 :מינהל ות"ת

 מנכ"ל מל"ג/ות"ת -מר מתניהו אנגלמן 
 חשבת בכירה –רו"ח אביטל בליווס 

 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש -גב' דנה אהרון 
 ממונה באגף לאסטרטגיה ובינלאומיות –גב' אמה אפטרמן 

 סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות –ר נעמי בק ד"
 ממונה תחום דוברות והסברה -מר תומר ולמר  

 היועצת המשפטית  -כספא -עו"ד יעל טור
 סמנכ"ל לענינים אקדמיים   ומזכיר המל"ג -גב' מיכל נוימן 
 סמנכ"ל לתקצוב -גב' שירה נבון 
 סמנכ"ל לתכנון ומדיניות -גב' מרב שביב 

 מרכזת בכירה לות"ת -גב' אסתי יעקב 
 

 השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:

 הלשכה המשפטית –עו"ד חן אבישר 
 ממונה בכיר בתחום מלגות הצטיינות –מר משה אהרוני 

 תחום מחקר וסגל אקדמי ממונה –מר ארי סטון 
 ממונה בכיר, תחום הקצבות למחקר -יר גתאממר 

 ופיתוח פיזיממונה תחום תקצוב מאקרו  שטרית -מר יותם בן
 ממונה תחום רוח, חינוך, הוראה ואומנויות –גב' בתיה הקלמן 

 ממונה תחום תקצוב מכללות -גב' אפרת זהב
 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות -מר אריאל חנוכה
 תנאי העסקהממונה תחום שכר ו –מר יואב טאובמן 

 ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי -מר ארי סטון
 ממונה בכירה תחום חברה וקהילה – גב' יעל סימן טוב כהן

 יועצת לסיו"ר המל"ג -גב' סיגל מורדוך
 סגנית החשב –י קרו"ח ז'ניה מיטנצי

 מרכזת בכירה בתחום תקצוב אוניברסיטאות –גב' שירן פדידה 
 ממונה בכירה תחום תכנון ומידע -גב' חוה קליין

 סגן היועצת המשפטית –עו"ד נדב שמיר 
 האגף האקדמי תחום מדעי החברה ורב תחומי,  ממונה  –' מוניקה שמילוביץ גב

 מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר  -גב' נינה אוסטרוז'קו
 מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע –גב' מיכל אופיר 

 מרכזת באגף להערכת איכות –אברמסון  מלי' גב
 מזכירת יחידת הדוברות והלשכה המשפטית –גב' ענבל גרשון 

 מרכז בתחום תקצוב מכללות –מר אורי זיו 
 
 
 

   | Planning & Budgeting Committee  הוועדה לתכנון ולתקצוב
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 מדיה של מל"גוההאינטרנט  רמנהלת תוכן את -גב' שרית חיון
 מרכזת בתחום שכר ומאגרי מידע -גב' עירית כהן

 מרכזת בכירה באגף להערכת איכות–אור -לוינסון מריה' גב
 מרכז באגף לאסטרטגיה ובינלאומיות  –מר דינאל מילבאוור 

 תחום הערכת איכות והבטחתהמרכזת בכירה ב –גב' תמר מעגן 
 מרכזת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי –גב' ורה מקסיוטין 

 מרכז בתחום חברה, קהילה ומכינות -מר יוסי סבג
 רפואי-מרכזת בתחום מדעי הטבע וההנדסה ופרא -גב' אפי ציוני
 מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה -גורמס-גב' מעיין כהן

 תחום חברה וקהילהמרכזת ב –גב' דועא כעביה 
 מרכזת בכירה בתחום תקצוב אוניברסיטאות פוטרוך -גב' שירן פדידה

 מנהלת תחום פניות ציבור וחופש המידע -גב' מיכל פרי
 מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית -גב' תמר קרביץ

  תקצוב מאקרו ופיתוח פיזיבתחום מרכזת  –' חני רובלין גב
 

**************************************** 

 סדר היום:

 מידע .1
 הצעה לעדכון מדיניות  –הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים  1.1
  הנגשת החברה הערבית להשכלה הגבוהה בירושלים –יווח מסיור במזרח ירושלים ד 1.2
           הסכמי שכר  1.3
 .הבדואית בדרום בנושא האוכלוסייה  מינוי תת ועדה לועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית  1.4

 דיווח המנכ"ל מסיור בפר"ח 1.5  
 מל"א באור יהודה –מיים דהתייעלות למרכז ללימודים אקתוכנית   1.6
        הפיתוח הפיזי במוסדות להשכלה גבוהה סרטון:  1.7

 
 . 4491מסמך מס' - 23.3.19) מישיבתה ביום 1082( 6אישור פרוטוקול ות"ת מס'  .2

 
 ב ועדת ביקורת (תוספת לסדר היום)הרכ .3
 
 . 4492מסמך מס'  -הרכב ועדת שיפוט ומעקב לתכנית ות"ת להקמה/ביסוס של מרכזי מחקר במדעי הנתונים  .4

      
 הצעה לאישור  -תכנית ות"ת לקידום תחום מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה  .5

 . 4493מסמך מס'  - הסטה בהקצאה תקציבית
 

 תוכנית נוספתפרסום  –תוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת תכנית ות"ת לפי .6
 . 4494מסמך מס' - במסגרת מודל הצמיחה

 
 . 4495מסמך מס'  -נוי מחליף ליו"ר ועדת היגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטייםמי .7

 
 . 4496מסמך מס'  -ורך השלמת שלב ההקמה  בקשה לתמיכה נוספת לצ -הישראלי לפוטוניקה מתקדמת מרכז  .8

             
 - להשלים את בניית כל המיטות בפרויקט המעונות –בקשת עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים  .9

 .4497מסמך מס'   -שלב ב'  
 

 . 4498מסמך מס'  - אוניברסיטת אריאל   –בנין למדעי החברה וההייטק  הקמת .10
 

 .   4511מסמך מס'   - יות אקדמיות של סדנאותהתמיכה בתשת הגדלת .11
 

 . 4499 מס' מסמך  -  לניהול לפקולטה לוקיי לורי ע"ש מבנה של א' שלב להקמת אביב-תל אוניברסיטת בקשת .12

 במסגרתלהשכלה גבוהה לשילוב קורסים מעשיים ע"י ות"ת המתוקצבים  המוסדות לעידודתמיכה  תכנית .13
 . 4501מסמך מס'  - צובמודל תק –התואר הראשון  לימודי 

 
 . 4502מסמך מס'  -מודל סיוע בשדרוג תשתיות במח"רים      .14

 . 4503מסמך מס'   -בקשת המכללה האקדמית כנרת להקמת חברה כלכלית .15

           yz



   
 נוסח     
 מאושר   
 

  3 

 

 קריטריונים תלויי צרכים עבור סיוע חד"פ לשדרוג תשתיות ופיתוח פיזי בעת מעבר של מכללות  .16
 החלטת ות"ת בעניין מעבר המכללה האקדמית הרצוג לחינוך לאחריות ות"ת והצעה לעדכון 

 . 4505מסמך מס'  - לתכנון ותקצוב ות"ת
 
 

   לקמפוסהמלצות הצוות שבדק את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים מחוץ  .17
 . 4506מסמך מס'  - בירושלים

 
 הקול  בעניין  24.4.18ם לדיון חוזר בהחלטת המל"ג מיומכללה האקדמית לחינוך אלקסאמי בקשה    .18

 . 4507מסמך מס'  - המשך דיון –קורא להקמת מכללה מתוקצבת בצפון   
 

 .4508מסמך מס'  - נת סוגיית האיחוד בין המכללה האקדמית שנקר לבין אוניברסיטת תל אביבבחי .19
 

 . 4509מסמך מס'   -בקשת אוניברסיטת חיפה ללמד מחוץ לקמפוס בנמל חיפה .     20

 . 4510מסמך מס'  - לוקת תקציב הח"פ להרחבת המכינה לתלמידי מזרח ירושלים והקריטריונים להקצאתוח .    21

 ).4512אישור להוספת מחזור חמישי ועדכון הרכב ועדת ההיגוי (מסמך מס'  –תכנית 'הישגים להייטק'      . 22
                                                                         

 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון, .23
 . 4514מסמך מס'  - ) בריפוי בעיסוקB.O.Tחוגי (-חד

 
  (.B.A)עם המשטרה לתואר ראשון יעודיות בקשת האוניברסיטה העברית לקיים תכניות לימודים  .24

 . 4515מסמך מס'  - בקרימינולוגיה (.M.A)תואר שני בקרימינולוגיה ורב תחומי ו    
 
 
 

******** 
 

 ת ו ט ל ח ה
 

 

 .)4491(מסמך מס'  23.3.19 ) מישיבתה ביום 1082( 6אישור פרוטוקול ות"ת מספר  .2
 הערות:

 22בעמ'  :ממונה בכיר, תחום הקצבות מחקר ביקש לעדכן ההחלטה בעניין התכנית לעידוד פוסט דוקטורנטים

ועל האקדמיה לא תוכל להפעיל את התוכנית ל נכתב שהתכנית תפעל בשנים ע"ט עד פ"א, אולם בפבפרוטוקו

 "פ עד תשפ"ב.משנת תשהחל מתשע"ט לכן מוצע לתקן כי ההפעלה תהיה 

בעניין תוכנית לעידוד פוסט  23.3.19מיום  57מוצע לתקן בפרוטוקול את החלטת ות"ת תשע"ט/לאור זאת, 

רק את השורה הראשונה ) 4478צטיינים מחו"ל להשתתף בכנסים בישראל (מסמך מס' ישראליים מ דוקטורנטים

 .תשפ"ב-התוכנית תפעל בשנים תש"פ להחלטה כדלקמן: 4של סעיף 

 נוסח הפרוטוקול וההחלטות בכפוף להערה דלעיל אושרו

 תוצאות הצבעה
   בעד 6

 פה אחד  ההחלטה התקבלה
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 הרכב ועדת ביקורת (תוספת לסדר היום) .3
 ). 72שמעון יצחקי לא השתתף בהצבעה על החלטה מס' תשע"ט/( 

 

                                                                                                                החלטה: – 17תשע"ט/

בביצוע  למל"ג/ות"ת,, המשותפת עצמאותה של ועדת הביקורתן הבטחת יבהמשך לסקירה שקיבלה ות"ת לעני

רלוונטיות לעבודת  לואשר  נציג של גוף נציג ציבור ולא להיותיו"ר הועדה שעל הביקורת של פעילות התאגיד באופן 

חוק החברות תשנ"ט , 2013תואמת את תזכיר חוק התאגידים הציבוריים תשע"ג  מאחר והוראה זו אף ,ות"ת/מל"ג

גידים סטטוטורים, מחליטה ות"ת  לעדכן את הרכב ועדת הביקורת כך וחוקים נוספים של תא (ד))115(סעיף  1999

חבר נוסף לועדת הביקורת אשר הינו נציג תבחן אפשרות למנות כי מל"ג וממליצה  רוב חבריה יהיו נציגי ציבורש

 כאשר יסיים את תפקידו אחד מחברי ועדת הביקורת שאיננו נציג ציבור, החבר החדש שימונה תחתיו יהיהו ציבור

 .נציג ציבור

 :תוצאות הצבעה
 בעד 6

 פה אחד התקבלה ההחלטה
                                                                                    החלטה: – 27שע"ט/ת

יו"ר ועדת הביקורת הנוכחי, ד"ר סאמר חאג' יחיא, אשר איננו נציג ציבור, יסיים  ,71"ט/תשע  להחלטה התאםב

 תפקידו כיו"ר ובמקומו ימונה כיו"ר מר שמעון יצחקי המכהן כנציג ציבור בות"ת.את 

 לאחר חילופין אלה, הרכב ועדת הביקורת הינו כדלקמן:

 .(בכפוף לאישור מל"ג)  יו"ר הועדה -מר שמעון יצחקי 

 חבר. -ד"ר סאמר חאג' יחיא 

 חבר -פרופ' אישי טלמון 

 חברה -ד"ר רבקה ודמני 

 וועדה נוסף.  ברחכ ציבור נציג"ג מל רחב תמנה*מל"ג 

 :תוצאות הצבעה
 , נמנע 1, בעד 4

 ההחלטה התקבלה.

 

הרכב ועדת שיפוט ומעקב לתכנית ות"ת להקמה/ביסוס של מרכזי מחקר במדעי הנתונים  .4
 ).4492(מסמך מס' 

 
 החלטה: – 73תשע"ט/

 ,16.5.2018יום בבישיבתה  ,"תחליטה ותהתשפ"ב -כחלק מהתכנית הרב שנתית להשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז

תכנית לפיתוח התחום  על הקמת ועדת היגוי מייעצת לנושא מדעי הנתונים, אשר תפקידה ניסוח והמלצה על

בהתאם להמלצות ועדת ההיגוי, אישרה ות"ת ביום  במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, וסיוע בהובלת יישומה.

 פיקי פעולה, כדלהלן:שנתית, הכוללת שישה א-, תכנית ארבע28.11.2018
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תמיכה בהקמה/ביסוס של מרכזי גג למחקר באוניברסיטאות שיעמדו בתנאי הסף ("מסלול מואץ"), וכן  .1
 הקצאה של תמיכה תוספתית על בסיס תחרותי;

 
הקמת מערך לסנכרון פעילות מרכזי המחקר המוסדיים ולמינוף שת"פ בינ"ל, ועם התעשייה וגורמי  .2

 ציבור;
 

 דוקטורטים בתחום מדעי הנתונים;-מלגות לדוקטורנטים ובתרתכנית למימון  .3

 תכנית למימון מחקרים במדעי הנתונים בקרן הלאומית למדע בשת"פ עם מפ"את/צה"ל; .4

תכנית למימון מחקרים במדעי הנתונים בקרן הלאומית למדע בשת"פ עם המגזר הציבורי, ובמימון  .5

 ן חברתי;משותף של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויו

תמיכה בתשתית ענן להוראה ולמחקר באוניברסיטאות, במימון משותף של מטה ישראל דיגיטלית  .6
 במשרד לשוויון חברתי.

 
ועדת שיפוט ומעקב להקצאת התמיכות ע"פ עמידה  במסגרת אפיק הפעולה הראשון, החליטה ות"ת על הקמת

ם/ות מתחומים שונים במדעי הנתונים בישראל, בתנאי סף ("מסלול מואץ"), אשר תורכב, בין היתר, ממומחי

 כאשר בראש הועדה יעמוד/תעמוד חוקר/ת בכיר/ה בתחום מחו"ל. 

 

של מרכזי מחקר במדעי  ביסוס/בהרכב ועדת השיפוט לתוכנית ות"ת להקמהדנה ות"ת  3.4.19בישיבתה ביום 

 חליטה כדלקמן:וה הנתונים

 :למחקר במדעי הנתונים באוניברסיטאות המחקרלאשר את הרכב ועדת השיפוט והמעקב למרכזי גג  .1

 פרופ' יורם זינגר, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת פרינסטון (יו"ר הועדה) .א

 אביב-אוניברסיטת תל פרופ' יואב בנימיני, החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים, .ב

 פרופ' דפנה ויינשל, ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית .ג

 אילן-'צ'יק, המרכז לחקר המח, אוניברסיטת ברפרופ' גל צ .ד

 גוריון-פרופ' ליאור רוקח, המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, אוניברסיטת בן .ה

 פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת .ו

 

  :כדלקמן מטרות ותפקידי ועדת השיפוט והמעקבלאשר את  .2

 שר את הענקת התקציבים.לבחון את ההצעות שיוגשו לתמיכה, ועל פי עמידה בתנאי סף לא א.   

לעקוב אחר ביצועי המרכזים לאחר שנתיים ולאחר שלוש שנות פעילות, ולהמליץ לות"ת על המשך  ב.   

 הקצאות בהתאם.

בהתאם   שנות פעילות, דו"ח מסכם הכולל המלצות להמשך הקצאות  4ג.   לכתוב ולהגיש לות"ת, בתום 

 להישגים וליכולת.
 וסודיות. ענייניםים על הסדר מניעת ניגוד המינוי כפוף לחתימת החבר* 

 תוצאות הצבעה
 בעד 6

 פה אחד – התקבלה ההחלטה
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הצעה לאישור  –תכנית ות"ת לקידום תחום מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה  .5

  .)4493(מסמך מס'  הסטה בהקצאה תקציבית
 

 החלטה: – 74תשע"ט/
בתוכנית לקידום תחום מדעי  לעיל 6לסעיף  5יבית מסעיף הסטה תקצדנה ות"ת בהצעה ל 3.4.19ום בישיבתה בי

יועבר התקציב  ,בהתאם לאישור ות"תונתנה אישורה להסטה התקציבית. הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה 

למערך שיוקם לסנכרון פעילות מרכזי המחקר ₪) מיליון  4לתמיכה בתשתית ענן למחקר והוראה (סה"כ  החדש

 ).עילל 2סעיף ראו המוסדיים (

 :תוצאות הצבעה
 בעד 6

 פה אחד - ההחלטה התקבלה
 

 –"ת לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת ותתכנית  .6
 ).4494(מסמך מס' פרסום תכנית נוספת במסגרת מודל הצמיחה 

 
 החלטה: – 75תשע"ט/

במסגרת מודל הצמיחה של תוכני תות"ת  בפרסום תוכנית נוספתדנה ות"ת  3.4.19 -בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

 .לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת 

 25.4.2018ויום  21.2.2018יום בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות ולהחלטות ות"ת מ .1

 כדלקמן: מחליטה ות"ת ובהקשר ל"מודל הצמיחה" שבו שני מסלולים: מסלול א' ומסלול ב',

, להמשיך לפתח את נושא בלבדעל מנת לאפשר למוסדות שקיבלו את התקציב במסגרת מסלול א'  .2

שהיו רשאים לגשת למסלול ב' אך לא נגשו ולמוסדות לתת הזדמנות נוספת למוסדות וכדי הבינלאומיות 

וספת מאשרת ות"ת למוסדות אלו להגיש בקשה לתמיכה נשנגשו למסלול ב' ולא אושר להם תקציב, 

 במסגרת מסלול ב', בהתאם למתווה ולקריטריונים המפורטים כדלקמן:

) I( -קטגוריות התכנית המאושרות ע"י ות"ת  4-המוסדות רשאים להגיש בקשות לתקצוב ות"ת ב )א(

) הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים II ,בניית תשתיות מוסדיות בהיבט הבינלאומי

בכפוף לעמידה בתנאי  - ) ניידות סטודנטים וסגלIV,סדות בחו"ל ) פיתוח שת"פ מול מוIII ,ישראלים

 הסף הרלוונטיים לאותה קטגוריה.

 

תש"פ. דרישה -לשנים תשע"ט Iמתקציב הבקשה שלהם לקטגוריה  20%המוסדות נדרשים להקצות  )ב(

זו נובעת מהחשיבות הרבה שות"ת רואה בפיתוח התשתיות הבסיסיות הנדרשות לקידום 

המוסדות. מעבר לכך, כל מוסד יוכל להחליט על אילו קטגוריות נוספות  בינלאומיות בתוך

 ) בהן הוא רוצה להגיש בקשה והתמהיל ביניהן.IVו II ,III(קטגוריות 

 
 

תשפ"א) כאשר תשתתף ות"ת בהוצאות בסכום של עד -המוסדות יקבלו תקציב לשנתיים (תש"פ )ג(

בסך הכל למוסד  ₪ מיליון 1.2 -מ ריותמסך העלות בפועל של כל קטגוריה ובכל מקרה לא  80%

 תשפ"א. -לשנים תש"פ
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, התמיכה הנוספת המפורטת לעיל תינתן  מתוך התקציב הכולל של 21.2.2018בהתאם להחלטת ות"ת מיום  .3

לנושא ואשר תאשר את  שאושר למודל הצמיחה. הבקשות יבחנו ע"י   ועדת השיפוט אשר מונתה₪ מיליון  24

 ד בהתאם לקריטריונים המפורטים בתכנית ובכפוף לביצוע בפועל של המוסדות. הסכומים המגיעים לכל מוס

 מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.הו  4494 במסמך מס'  מאשרת את התכנית המפורטתות"ת 

 :תוצאות הצבעה
  בעד 6

 פה אחד. - ההחלטה התקבלה
 
 

 ).4495(מסמך מס' וונטיים מינוי מחליף ליו"ר ועדת היגוי המייעצת לוות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה ק .7
 

 :החלטה – 76תשע"ט/

עדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטים ודנה ות"ת במינוי יו"ר לו 3.4.19בישיבתה ביום 

 תמדע וטכנולוגי להודות לפרופ' אורי סיון על עבודתו החשובה ותרומתו הגדולה לפיתוח התחום שלוהיא מחליטה 

למינוי של פרופ' אורי סיון לנשיא  . בהמשךהצלחה בתפקיד החדש כנשיא הטכניוןת ישראל ומאחלת לו וונטיים במדינהק

של פרופ' עדי אריה  ומחליטה ות"ת על מינוי ,הוועדהלהמשיך לכהן כיו"ר פרופ' סיוון לא יוכל  , שבעקבותיוהטכניון

 הוועדה.אביב לתפקיד יו"ר -מאוניברסיטת תל

 :החדש ב הוועדהלהלן הרכבעקבות ההחלטה 

 יו"ר -  אביב-פרופ' עדי אריה, אוניברסיטת תל •

 חברה -   פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת •

 חבר -  פרופ' אישי טלמון, הטכניון, חבר ות"ת •

 חברה - פרופ' דורית אהרונוב, האוניברסיטה העברית •

 חבר -  פרופ' רועי עוזרי, מכון ויצמן למדע •

 חבר -  אילן-פרופ' אבי פאר, אוניברסיטת בר •

 חבר - קוזלוב, האוניברסיטה העברית פרופ' רוני •

 חבר -   פרופ' מוטי שגב, הטכניון •

 חבר -  פרופ' עדי שטרן,  מכון ויצמן למדע •

 חבר - גוריון-אהרוני, אוניברסיטת בן פרופ' אמנון •
 

 תוצאות הצבעה
  בעד 6

 פה אחד  - ההחלטה התקבלה
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בקשה לתמיכה נוספת לצורך השלמת שלב ההקמה  –המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת  .8

 ).4496(מסמך מס' 
 

 : הצעת החלטה

בהמשך להחלטת ות"ת להשתתף תקציבית, במסגרת פורום תל"מ, בהקמת תשתית למו"פ לפוטוניקה מתקדמת, 

 לגירעון התקציבי בסךשלהקמתה נבחר המרכז למחקר גרעיני (ממ"ג) בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון, ובהמשך 

בהקמת הפרויקט, ובקשת ממ"ג את עזרת פורום תל"ם במימונו, דנה ות"ת בישיבתה ביום  ₪מיליון  17.8של 

 . בהמשך למזכר ולדיון בנושא מחליטה כדלקמן:מרכז לפוטוניקה מתקדמתבהצעה לתמיכה נוספת ב 3.4.2019

או עד ₪ אלפי  3,200להשתתף בתכנית ההקמה של "המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת" עד לסך של  .1

מהשתתפותם הנוספת של חברי תל"ם בהקמת התשתית, הנמוך מבין השניים, וזאת בכפוף  22.5%

 :לתנאים המינימליים הבאים

ממ"ג יפעיל את מרכז הפוטוניקה תחת חברת "איסורד", שהיא חברת היישום של ממ"ג, ותחום  .א

כן, פעילות המרכז תבוקר בנפרד  הפוטוניקה יוגדר בתוך "איסורד" כמרכז רווח והפסד נפרד. כמו

 ע"י רו"ח חיצוני.

לתחום הפוטוניקה ב"איסורד" ימונה מנהל בעל ניסיון תעשייתי רלוונטי, וכי לפחות שני אנשים,  .ב

שהם "מומחי טכנולוגיה וחדשנות", ובעדיפות באים מרקע בתעשייה האזרחית, ימונו 

 ם הרלוונטיים).לדירקטוריון "איסורד" (כפוף להמלצת רשות החברות לשרי

 מחצית מהשתתפות ות"ת שלעיל תתוקצב בתשע"ט ומחציתה תתוקצב בתש"פ. .2

שנתית או מתוך עודפים בלתי -השתתפות ות"ת תמומן מתוך סעיף תשתיות המחקר בתכנית הרב .3

 מחוייבים בתקציב ות"ת.

ר על השתתפות ות"ת שלעיל מתווספת על השתתפות ות"ת המקורית במימון התשתית, העומדת במצטב .4

אלפי  34,700כך שמסגרת תקציב ות"ת למימון הקמת התשתית עומדת במצטבר על ₪, אלפי  31,500

 ש"ח.

של  משרדי להמשך התמיכה בתכנית ההקמהנביהסיכום ות"ת מסמיכה את הנהלת ות"ת לחתום על ה .5

 , בהתאם לעקרונות שלעיל."המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת"

 תוצאות הצבעה

 נמנע 1 ,נגד 2, בעד 2

 ההצעה נדחית 
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להשלים את בניית כל המיטות  –בקשת עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים  .9

 )4497(מסמך מס' שלב ב'  - בפרויקט המעונות

 החלטה: – 77תשע"ט/

 ,מקורות המימון לפרויקט המעונותאת מכללת עזריאלי לעדכן  דנה ות"ת בבקשת 3.4.2019בישיבתה ביום 

החלטתה מיום את ולעדכן  ,קומות ציבוריות באופן חלקי 4יחד עם  ,קומות מגורים ברמת גמר מלאה 14ת ולהשלמ

 בכפוף לתנאים שלהלן:  3.1.2018

כולל ₪ מיליוני  96-מ"ר ברוטו, בעלות כוללת שנאמדת בכ 11,565מיטות בשטח של  378אישור לבנייה של  .1

 בצ"מ.

הסטה ₪ מיליוני  5.813-מתקציב המעונות ו₪ מיליוני  11.34תוכם מ ₪,מיליון  17.15תמיכת ות"ת בסכום של  .2

 בכפוף לתנאים הבאים:תינתן  תשפ"ב,-מיתרת תקציב שדרוג תשתיות של המוסד לחומש תשע"ז

 כמפורט להלן:₪ מיליוני  79-מימון יתרת הבנייה בסך כולל של כ .א

  ₪.מיליוני  39קרן ייעודית למעונות מעודפי המכללה בסך של  )1

 ₪.מיליוני  20להקמת מעונות מתרומת עזריאלי בסך של קרן  )2

 ₪.מיליוני  20.17ל מענק הרשות לפיתוח ירושלים בסך ש )3

ימומנו מהכנסות הפרויקט, זאת ₪ מיליוני  2.6-ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ .ב

 תוך שמירה על האיזון התקציבי של המכללה. 

ב של שדרוג תשתיות היא בהתאם לסדר עדיפויות המכללה ואינה המכללה תתחייב כי הסטת התקצי .ג

 נדרשת השקעה של תקציבים אלו במכללה, וכן לא תפנה בעתיד לקבלת סיוע מות"ת בנושא.

מיטות ורק  378שיכילו קומות מגורים ברמת גמר מלאה  14הסטת התקציב תשמש קודם כל עבור השלמת  .ד

 ם הציבוריים.אח"כ, ככל שיוותרו כספים, יושלמו השטחי

המשך בניית הקומות הציבוריות הינו רק לאחר שהמוסד יוכיח כי גייס את מקורות המימון המשלימים ובלבד  .3

 ₪.מיליוני  103שהעלות הכוללת של הפרויקט לא תעבור את האומדן של 

 תוצאות הצבעה
 בעד 6

 פה אחד  -ההחלטה התקבלה 
 

 המשך -)4498ניברסיטת אריאל (מסמך מס' או –הקמת בניין למדעי החברה וההייטק .    10

 החלטה: – 78תשע"ט/

דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל להקמת שלב א' של מבנה מדעי החברה וההייטק.  3.4.2019בישיבתה ביום 

לפיה אושר לאוניברסיטת אריאל להקים מבנה למדעי  22.7.2017בהתאם לכך, ות"ת מעדכנת את החלטתה מיום 

 מ"ר בכפוף לתנאים דלהלן: 350-מ"ר ומאשרת תוספת בנייה של כ 4,610ל החברה בהיקף ש

 ₪.מיליוני  36.8-מ"ר בעלות כוללת הנאמדת בכ 4,950אישור לבניה בהיקף של  .1

ומוקפאת במחירים אלו, תינתן בכפוף לתנאים  2011נתונה במחירי ₪, מיליוני  22.531השתתפות ות"ת בסך  .2

 שלהלן:

תוספת חד פעמית לבינוי לפי ההסכם של מעבר ₪ מיליוני  12.3מפורט להלן: מימון יתרת עלות ההקמה כ .א

 מתרומת יונתן לב.₪ מיליוני  2-אריאל לאוניברסיטה ו
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₪ אלפי  854-באחריות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות לתפעול ותחזוקת הבניין הנאמדות בכ .ב
 בשנה.

 :תוצאות הצבעה      
 נמנע 1,  בעד 4

 י לא השתתפה בדיון)(דר' רבקה ודמנ
 ההחלטה התקבלה.

 

 

 ).4511הגדלת התמיכה בתשתיות אקדמיות של סדנאות (מסמך מס'  .11

 החלטה - 79תשע"ט/

בצורך הייחודי של מוסדות בחיזוק תשתית אקדמית בסדנאות אשר דנה ות"ת  3.4.2019בישיבתה ביום 

וסדות ייחודיים רלוונטיים (שנקר מהוות חלק חשוב בלימודים בתחום האומנות והעיצוב. בכדי לאפשר למ

ובצלאל) לשמור על האיכות והמצוינות האקדמית שלהם, ות"ת מחליטה להגדיל את תקציב שדרוג תשתיות 

לטובת תמיכה ברכישת ציוד לסדנאות. במקביל הצוות ₪ מיליון  1.5הוראה לטובת רכיב של סדנאות בסך של 

יבים שאינם נופלים בקטגוריות הסטנדרטיות של מודל המקצועי יחל בבחינה של מודל התעריפים עבור רכ

 התעריפים. 

ות"ת מחליטה לחלק את התוספת התקציבית באופן שווה בין שנקר לבצלאל, זאת מאחר שעלויות ציוד 

משתנות ותלויות באופי הציוד שנרכש, נציין כי במודל שדרוג תשתיות הוראה קיים קריטריון דומה של 

המשמש בפרט עבור רכישת ציוד.  כך שסעיף שדרוג תשתיות הוראה יגדל עבור  חלוקה שווה בין המוסדות

שנקר ובצלאל יוכלו לנצל את התקציב בהתאם להנחיות הכלליות של שדרוג ₪. אלף  750כל מוסד בסך של 

 75%תשתיות הוראה לפיהם ניתן בין היתר לרכוש ציוד ייעודי כאשר גובה התמיכה של ות"ת יהיה עד 

 מהרכישה.  

 תוצאות הצבעה
 בעד 6

 פה אחד  -ההחלטה התקבלה 
 

 

 

 בקשת אוניברסיטת תל אביב להקמת שלב א' של מבנה ע"ש לורי לוקיי לפקולטה  .12
 ).4499(מסמך מס'  לניהול

 לא השתתף בדיוןפרופ' יוסי שיין     
 החלטה -80תשע"ט/

אביב להקמת שלב א' של מבנה ע"ש לורי לוקיי -דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל 3.4.19יום בישיבתה ב

 לפקולטה לניהול והחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף לתנאים שלהלן:

 מ"ר. 3,789אישור לבנייה בשטח של  .1

 ₪.מיליוני  60.12-אומדן העלות הכוללת לשלב א' של הפרויקט מוערכת בכ .2

 מלא של הבנייה מכספי תרומות, לפי הפירוט הבא: האישור מותנה במימון .3

 ₪.מיליוני  37-תרומת לורי לוקיי בסך של כ .א

 ₪.מיליוני  7-תרומת קולר בסך של כ .ב

 ₪.מיליוני  10.1-תרומת הרטוג בסך של כ .ג

           yz
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 ₪.מיליוני  0.53-תרומת חוגג בסך של כ .ד

 2.098בניין החדש בסך סכום שגויס על ידי הפקולטה לניהול ממכירת שטחים להוקרה ו/או הנצחה ב .ה

 ₪.מיליוני 

 ₪.מיליוני  3.5-השתתפות "להב", חברה לתועלת הציבור בבעלות מלאה של האוניברסיטה, בסך של כ .ו

 ואחזקת לתפעול השנתיות ההוצאות מלוא את לממן האוניברסיטה בהתחייבות מותנה ת"ות אישור .4

  .השוטףה מתקציב בשנה ₪ מיליוני 2.12-בכ שנאמדות הבניין

 צאות הצבעהתו
  בעד 5

 (פרופ' יוסי שיין לא השתתף בדיון)
  .פה אחד  - ההחלטה התקבלה         
 

 

ות"ת להשכלה גבוהה לשילוב  דייל תכנית תמיכה לעידוד המוסדות המתוקצבים ע . 13
 ).4501מודל תקצוב (מסמך מס'  –קורסים מעשיים במסגרת לימודי התואר הראשון 

 
 החלטה: – 18תשע"ט/

דנה ות"ת במודל התקצוב לשילוב קורסים מעשיים במסגרת לימודי התואר הראשון  3.4.19תה ביום בישיב

לעידוד המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשילוב הפעלת תכנית  על 13.3.19-להחלטת ות"ת מיום ה בהמשך

 בהחלטה, והקריטריונים שנקבעו קורסים מעשיים במסגרת לימודי התואר הראשון במדעי הרוח והחברה

לאישור ועדת  כפוףוב, התכנית של המפעיל הגוף במיזם השותף יהיה במסגרתובמסגרת מיזם משותף אשר 

 מחליטה ות"ת על מודל תקצוב התכנית כדלקמן: - המכרזים של המועצה את המיזם המשותף

תכנית: עבור תפעול תשתית ה₪ אלפי  3,475תשפ"ב יוקצו -עבור כל אחת מהשנים תש"פ -תקציב לתשתית .א

 ₪:אלפי  635והוצאות מינהליות ₪ אלפי  550מעטפת פעילות ₪, א'  2,290כח אדם 

לצורך מימון מערך ₪ אלפי  4,525תשפ"ב יוקצו -עבור כל אחת מהשנים תש"פ -תקציב תפעול למוסדות .ב

הקורסים במוסדות. התקציב יוקצה למוסדות ע"י המערך המפעיל באופן הבא: עבור כל קורס בשנת הפעלה 

היקף הקורסים ₪. אלפי  25-עבור כל קורס ממשיך יתוקצב המוסד ב₪, אלפי  40-ראשונה יתוקצב המוסד ב

קורסים למוסד  6-סטודנטים ו 7,000קורסים למוסד עם עד  4המינימלי המאושר לתקצוב למוסד יעמוד על 

ר היקף הקורסים ייוותר תקציב המיועד לתקצוב התפעול במוסדות לאחר אישואם סטודנטים.  7,000מעל 

המינימאליים לכל אחד מהמוסדות אשר הגישו בקשה, ייבחן תקצוב קורסים נוספים מעבר להיקף 

 המינימאלי.

ככל שהתקציב המיועד לתשתית לא ימומש במלואו ניתן יהיה להסיט אותו לטובת תקציב תפעול למוסדות  .ג

 בהתאם למודל. לא ניתן יהיה לבצע הסטה בכיוון ההפוך.

 רו יתרות בשנים הראשונות למיזם התקציב יועבר לשנים המתקדמות.ככל שיוות .ד

אישור הפעלת המיזם המשותף ומודל התקצוב האמור הינו בכפוף לאישור סופי של וועדת המכרזים המכרזים 

 להתקשרות ואישור מל"ג לנושא "עידוד קורסים משלבי התנסות".
 

 תוצאות הצבעה
 בעד 6

 פה אחד  -ההחלטה התקבלה 
 

 

           yz
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 ).4502ל סיוע בשדרוג תשתיות במח"רים (מסמך מס' מוד .14

 :החלטה – 82תשע"ט/

שהמדינה משתתפת בתקציבם חרים "תשתיות במ הקצאה לשדרוג דנה ות"ת במודל  3.4.19בישיבתה ביום 

על גיבוש מודל סיוע בשדרוג, ביסוס והרחבת תשתיות  25.7.28-בהמשך להחלטת ות"ת מיום הזאת באמצעות ות"ת, 

 חליטה להקצות תקציב כלהלן:. ות"ת מבמח"רים

 תנאי סף: . 1

רת דסטודנטים שעומדים בהג 100-מוסד שבשנת תשע"ח למדו בתכנית המח"רים שלו פחות מ א. 
 "חרדי" לא זכאי לקבלת תקציב לשדרוג שטחי המח"ר. 

ו, שנים לפחות א 5תנאי לקבלת תקציב שהוקצה למוסד יהיה הצגת של הסכם שכירות לטווח של  ב. 
במקרה של רכישת ציוד ייעודי, להתחייב כי באפשרות המוסד להעביר את הציוד לקמפוס חלופי 

 בתום השכירות. 

 

 בהתאם לקריטריונים כלהלן:₪ מיליוני  5. הקצאה של 2

 מהמודל. 45% -מספר הסטודנטים האקדמיים בתכנית המח"ר העומדים בהגדרת "חרדי" בשנת תשע"ח  •
 מהמודל. 20% –תשע"ח -כאמור בתכנית המח"ר בין השנים תשע"ושינוי במספר הסטודנטים  •
 מהמודל. 10% –גודל השטח שמשמש את המוסד לפעילות המח"ר  •
 25% –יחס בין מספר הסטודנטים שלומדים בתכנית המח"ר לגודל השטח שמשמש לפעילות התכנית  •

 מהמודל. 
ובהתאם לכללי שדרוג תשתיות שימוש בכספי השדרוג יהיה עבור המח"ר בלבד החל משנה"ל תשע"ח  •

 הרגילים בות"ת. בנוסף ניתן יהיה לעשות שימוש עבור רכיבי שדרוג תשתיות ורכישות ציוד נוספים מעבר
לקיים בכללי שדרוג תשתיות הכללי ושייעודם הינו הוראה בקמפוס המח"ר אשר יאושרו ע"י סמנכ"ל 

 תקצוב ויו"ר ות"ת. 

טובת הנושא ע"י ות"ת ניתן יהיה לבצע את חלוקתו למוסדות באמצעות . ככל שתתבצע הקצאת תקציב נוספת ל3

 מודל זה, בכפוף לכך שלא יחול שינוי בעקרונות מדיניות ות"ת לנושא. 

 . . יישום החלטה זו יהיה לאחר ישיבת המל"ג בחודש אפריל4

 תוצאות הצבעה
 בעד 6

 פה אחד  -ההחלטה התקבלה 
 
 

 ).4503מת חברה כלכלית (מסמך מס' בקשת המכללה האקדמית כנרת להק. 51
 החלטה: – 83תשע"ט/

דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת להקמת חברת בת כלכלית. לאחר שהוצגה ע"י  3.4.19-ביום ה

המכללה תרומתה האפשרית של החברה הכלכלית לצורכי המכללה והמשך התפתחותה בעיקר בתחומי 

מחליטה ות"ת כי אין מניעה לאפשר למכללה הקמת חברה ההנדסה, ולאחר בחינה תקציבית של הנושא, 

 כלכלית , בכפוף לתנאים הבאים:

 בשנה.₪ אלפי  200-טרם יצירת הכנסות עצמיות של חברת הבת, מסגרת פעילות החברה תוגבל ל .1

בשום שלב פעילות, חברת הבת לא תמומן מכספי ות"ת אלא מגיוס עצמי של מקורות ע"י  .2

 חברת הבת. המכללה/הכנסות עצמיות של

           yz
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 חברת הבת תפעל באופן מאוזן, במסגרת תקציבית נפרדת מהמכללה, ובכל מקרה לא תפעל במצב גרעוני. .3

על המכללה לדאוג לכיסויים ביטוחיים שיגנו עליה באופן מלא מפני חשש לחשיפה לנזקים כלכליים  .4

להתחייבויות חברת ומשפטיים שעשויים לנבוע בגין פעילותה של חברת הבת ובכל מקרה לא תהיה ערבה 

 הבת ו/או לחובותיה של חברת הבת.

 על המכללה להעביר דיווחים תקופתיים גם על פעילות חברת הבת במסגרת הדיווחים התקציביים לות"ת. .5

בתום שלוש שנים מפתיחת החברה, תיבחן פעילות החברה ע"י ות"ת. ככל שלא תתקיים בחברה פעילות  .6

 צמיות ו/או לא יתקיים תנאי מהאמור לעיל, ייבחן הנושא מחדש.עצמאית ומאוזנת לפחות, עם הכנסות ע

 תוצאות הצבעה
 בעד 6

 פה אחד  -ההחלטה התקבלה 

קריטריונים תלויי צרכים עבור סיוע חד"פ לשדרוג תשתיות ופיתוח פיזי בעת מעבר של . 61
מכללות לחינוך לאחריות ות"ת והצעה לעדכון החלטת ות"ת בעניין מעבר המכללה 

 ).4505מית הרצוג לתכנון ותקצוב ות"ת (מסמך מס' האקד
 החלטה: – 84תשע"ט/

 הקצאת תקציבי סיוע חד פעמיים בעת מעבר מכללות לחינוך לות"ת

דנה ות"ת בסיוע חד"פ בשדרוג תשתיות ופיתוח פיזי למכללות לחינוך המתאחדות  3.4.19בישיבתה ביום ה

חד פעמיים בתחום שדרוג תשתיות ופיתוח פיזי בעת ועוברות לות"ת, ככלל לצורך הקצאת תקציבי סיוע 

 מעבר של מכללות לחינוך לאחריות ות"ת, מחליטה ות"ת על קריטריונים תלויי צרכים: 

 ₪.מיליון  10הקצאת  -עבור מכללה אשר צרכיה הינם בתחום שדרוג תשתיות קיימות והרחבתן .א

 ₪.מיליון  20צאת הק -עבור מכללה אשר צרכיה הינם העברת ו/או הקמת קמפוס חדש .ב

 במקרים מיוחדים ובמידת הצורך, חריגה מקריטריונים אלו תובא לאישור ות"ת.

יובהר כי האמור מתייחס גם למוסדות שיעברו במסגרת איחוד, כאשר התקציב הינו למוסד המאוחד. 

 התקצוב יבוצע מתוך המשאבים המיועדים לאיחוד ומעבר מכללות לחינוך לות"ת אשר נתקבלו במסגרת

 שנתית מהאוצר, וככל שאלו ישנם.-התכנית הרב

  מעבר המכללה האקדמית הרצוג לתכנון ותקצוב ות"ת

דנה ות"ת בהיבטים התקציביים במסגרת מעבר המכללה האקדמית הרצוג מתכנון ותקצוב  3.4.19-ביום ה

 משרד החינוך לתכנון ותקצוב ות"ת והחליטה:

נאים המצטברים מן ההיבט התקציבי, עבור תעודכן כך שבת 31.10.18-החלטת ות"ת מיום ה .א

חתימה על הסכם עם משרד החינוך לפיו המשאבים המשאבים העוברים ממשרד החינוך יותנה ב

בשנים מממוצע תקציב המכללה  יחד עם המכללה, לא יפחתובבסיס התקציב אשר יעברו לות"ת 

ך במסגרת הקיצוצים תוך החלת קיצוצים אשר חלו בבסיס תקציב המכללות לחינו תשע"ח-תשע"ז

 הרוחביים בתקציב המדינה. חתימה על הסכם זה תהווה תנאי לכניסת האישור לתוקף. 

לאור הקריטריונים להקצאת תקציבי סיוע חד פעמיים בעת מעבר לות"ת ובהמשך להחלטת ות"ת  .ב

י באופן חד פעמ₪ מיליון  10, יוקצו למכללה האקדמית הרצוג לאחר מעברה לות"ת 31.10.18מיום ה

התקציב המיועד לאיחוד ומעבר מכללות לחינוך לות"ת. לטובת שדרוג תשתיות ופיתוח פיזי מתוך 

יבוצע לאחר מעבר המכללה בפועל ובהתאם לנהלי  של המכללהאישור הפרויקטים הספציפיים 

 ות"ת.
 תוצאות הצבעה

 בעד  6
 פה אחד  -ההחלטה התקבלה 
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מית אונו להמשיך ולקיים לימודים מחוץ המלצות הצוות שבדק את בקשת הקריה האקד. 71

 ).4506לקמפוס בירושלים (מסמך מס' 

 הצעת החלטה:

ח צוות המעקב לבחינת בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך "דנה ות"ת בדו 3.4.2019בישיבתה ביום 
ולקיים לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים והיא ממליצה למל"ג לאמץ את המלצת הצוות,  ולהאריך את 

עילות של הקריה האקדמית אונו מחוץ לקמפוס בירושלים עד לתום שנה"ל תשפ"ב (היינו עד הפ
 )  ולאפשר רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תש"פ בלבד. 30.9.2022ליום

במהלך תקופה ייבחנו פרופיל הבוגרים ושילובם בשוק התעסוקה, הצלחת התכניות בכל הנוגע לגיוס 
, תוך שילובם בתכניות הרגילות יחד עם האוכלוסייה הכללית והאם סטודנטים ערבים ממזרח ירושלים

 התאפשרה להם למידה באיכות גבוהה תוך הקטנת אחוזי הנשירה. 
תשפ"ב בהתאם לקריטריונים המפורטים -הצוות יוסמך לבחון ולאשר את פתיחת הרישום לשנה"ל תשפ"א

 בדוח המסכם של צוות המעקב.
 בחן אפשרות המשך הפעילות ע"י ות"ת ומל"ג. לקראת תום תקופת השלוש שנים, ת

 תוצאות הצבעה

 נמנע 1,  נגד 2,  בעד 3

 . לא התקבלה חלטהצעת ההה

 המשך הדיון יתקיים בישיבה העוקבת –לאור סדרי הנוהל 

 

 

 24.4.18בקשת המכללה האקדמית לחינוך אלקסאמי לדיון חוזר בהחלטת מל"ג מיום  .18
 ).4507(מסמך מס' המשך דיון  –בת בצפון בעניין הקול קורא להקמת מכללה מתוקצ

 

 החלטה: – 85תשע"ט/
 24.4.18קיימה ות"ת דיון בבקשת מכללת אלקסאמי לעיון חוזר בהחלטת המל"ג מיום  3.4.2019בישיבתה ביום 

לפיה, לא מצאה המל"ג את הצעתה של מכללת אלקסאמי כראויה להקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון 

 קבלה במענה לקול הקורא שפרסמו ות"ת ומל"ג למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.בתקצוב ות"ת שהת

לאחר שבחנה ות"ת את בקשתה לעיון חוזר של מכללת אלקסאמי, על נספחיה, ולאחר שבחנה את מכלול 

לפיה, הצעת מכללת אלקסאמי  22.11.17הטיעונים והנתונים, לא מצאה לנכון ות"ת לסטות מהחלטתה מיום 

ועל כן היא  איננה מתאימה להקמת מסגרת אקדמית בהתאם לתנאים המפורטים בקול הקורא -מהכשלעצ –

 , וזאת מהנימוקים המפורטים להלן:ממליצה למל"ג לדחות את הבקשה

גם לאחר עיון בטיעוניה של מכללת אלקסאמי לא מוצאת ות"ת לסטות מנימוקי המל"ג בהחלטתה לפיהם:  .1

 המית ובעלת רלוונטיות נמוכה לשוק העבודה, קיימת סגרגציההצעה איננה ממוקדת מבחינה תחו

והתבדלות במוסד, אין במכללה מגוון של סטודנטים מכלל האוכלוסיה ובפרט אין ייצוג של קבוצות בחברה 

 הערבית ומיקום המכללה אינו קרוב לריכוזי אוכלוסייה ערבית במחוז הצפון.
ה ות"ת בדיון,  וכמפורט בתזכיר שנשלח לחברי ות"ת לאור הסקירה, הן המשפטית והן המקצועית, שקיבל .2

בטרם הדיון, הרי שגם יתר טיעוני המוסד בבקשתו, באשר לפגמים שנפלו, כביכול, בהליך השיפוט וקבלת 

 ההחלטה ע"י מל"ג נדחים בזאת.
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יובהר כי דחיית הצעתה של  –באשר לטענות המועלות בבקשה בנוגע למכללת סכנין ו/או בנוגע להצעתה  .3

 22.11.17כללת אלקאסמי נעשתה ללא קשר להצעתה של מכללת סכנין ומכל מקום החלטת ות"ת מיום מ

 לעניין מכללת סכנין בעינה עומדת.

 :תוצאות הצבעה
 נמנע 1, בעד 5

 ההחלטה התקבלה.
 
 

 .)4508מסמך מס' בחינת סוגיית האיחוד בין המכללה האקדמית שנקר לבין אוניברסיטת תל אביב ( .19

 חלטהה- 86תשע"ט/

אביב להתאחד -ות"ת רואה בחיוב את בקשת המכללה האקדמית שנקר הנדסה. עיצוב, אמנות ואוניברסיטת תל

 הבאים: הכוללת את היעדיםומחליטה לתת אישור עקרוני לגיבוש תכנית איחוד מפורטת, 

הלי איחוד תאגידי, הכולל העברת הפעילות המתקיימת בשנקר לתל אביב, לרבות קליטת סגל אקדמי ומנ .א

 להעסקה ע"י תל אביב בהתאם למסלולים הרלוונטיים.
 אי פגיעה בסטודנטים הלומדים בשנקר כתוצאה מהאיחוד של שני המוסדות. .ב
 התחייבות  אוניברסיטת תל אביב להמשך שמירה על איזון תקציבי כולל של המוסד המאוחד. .ג
 

, ים, תאגידיים, תקציבייםאקדמים התכלול אבני דרך ולו"ז לאיחוד ותתייחס לתנאים לעיל ולהיבטי התכנית

 של האיחוד, בשים לב להיבטים הבאים: ים ואחריםתכנוני ים,משפטי

 הגדרת אופן ניוד הסטודנטים בין הקמפוסים בטווח הקצר,  ופריסת הקמפוסים בטווח הארוך. .א
אביב ותיאור מפורט של כל ההיבטים בנוגע לשילוב שנקר -אופן העברת המחלקות של שנקר לתל .ב

 ניברסיטה בכלל, ובתכניות הלימוד בעיצוב בפרט. באו
פיתוח אשכולות ידע חדשים ובניית תכניות אינטרדיסציפלינריות/חטיבות בשילוב המסלולים  .ג

 הקיימים בתל אביב.
 אביב ויצירת תכניות חדשות בהנדסה.-שילוב תחומי ההנדסה הקיימים בשנקר בתל .ד
 רט בתחומי העיצוב.פיתוח תכניות לתארים מתקדמים ועיבוי המחקר בפ .ה

 

ככל שכתוצאה מהאיחוד תהיה ירידה במספר הסטודנטים בתחומי הנדסה תבחן ות"ת את יובהר כי 

 .האפשרות להקצות מכסות למכללות האקדמיות להנדסה באזור המרכז

  

 המסגרת התקציבית המאושרת על ידי ות"ת בגין הוצאות  האיחוד הן:

ככל שבעתיד המוסד  וצאות חד פעמיות הכרוכות באיחוד.מש"ח בגין ה 20מסגרת חד פעמית של עד  .א

המאוחד יקבל הכנסות בגין העברת זכויות הקרקע בקמפוס הקיים של שנקר, על המוסד לדווח 

 לות"ת ותבחן השבת הסכום החד"פ לוות"ת.
מש"ח בשנה בגין התאמת מודל התקצוב על פעילות שנקר ממודל  12תוספת לבסיס התקציב של עד  .ב

 מודל האוניברסיטאי.מכללות ל
  

           yz



   
 נוסח     
 מאושר   
 

  16 

בחינת יצוין בהקשר זה שהצוות המקצועי יבחן התאמת תעריפים לתכניות ייחודיות של שנקר. בכל מקרה 

  באופן מפורט תעשה על ידי הצוות המקצועי ותובא בהמשך לאישור ות"ת.ומקורו התקציב 

 תוצאות הצבעה

 בעד   5

 פה אחד  -ההחלטה התקבלה 

 תתף בדיון)(פרופ' יוסי שיין לא הש
 
 
 

 ).4509בקשת אוניברסיטת חיפה ללמד מחוץ לקמפוס בנמל חיפה (מסמך מס'  .20
 

 החלטה: – 78תשע"ט/
 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה ללמד מחוץ לקמפוס בנמל חיפה. 3.4.19בישיבתה ביום  .1

ם אושרה עקרונית בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים במתח 29.5.18בהחלטת המל"ג מיום  .2

הנמל מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד מהנימוקים שפורטו בהחלטה, זאת בכפוף להגשת פירוט אודות 

התוכניות שבכוונתה לפתוח, לרבות התייחסות לאופן התנהלות הלימודים והמשמעויות הכספיות 

 כמפורט בהחלטה.

תקצוב והאגף לאחר קבלת הפירוט המבוקש ע"י האוניברסיטה, התקבלה חוות דעת חיובית של אגף ה .3

 לתכנון ומדיניות, בהתאם לאמור בהחלטה. 

בנושא קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס, על  19.3.2019כמו כן, בהתייחס להחלטת המל"ג מיום  .4

 פי המידע שנמסר מהאוניברסיטה אין כפילות בתכניות בין הקמפוס הראשי לקמפוס הנמל.

ה לקיים לימודים במתחם הנמל ת חיפאוניברסיט לאשר את בקשתלמל"ג לאור האמור, ממליצה ות"ת  .5

 מחוץ לקמפוס הראשי, בהתאם למפורט בבקשה ובהחלטה זו.

 תוצאות הצבעה

 פה אחד – בעד 4

 )בדיון השתתפה לא מארון מונא(פרופ' 

 התקבלה ההחלטה

 
 
 

  להרחבת המכינה לתלמידי מזרח ירושלים והקריטריונים להקצאתו פעמי דתקציב החהחלוקת  .21
 ).4510(מסמך מס' 

 

 החלטה: – 88"ט/תשע

דנה ות"ת בקריטריונים להקצאת התקציב החד פעמי להרחבת המכינה לתלמידי מזרח ירושלים  3.4.19בישיבתה ביום 

בנושא "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים"  3790בהתאם להחלטת המשלה מס' 

מש"ח להרחבת  2מסעיפיה עסק בנושא הקצאת תקציב ח"פ בסך  אשר אחד 04.07.18ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 

המכינות הקדם אקדמיות לתלמידי מזרח ירושלים באוניברסיטה העברית ובמכללה האקדמית הדסה, מחליטה  ות"ת  

 כלהלן:
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אש"ח, אשר משוריין לאוניברסיטה העברית ולמכללה האקדמית הדסה לצורך  2,000התקציב הח"פ בגובה  .1

 אש"ח לכל אחת. 1,000ינה, ישוריין עבורן באופן שווה, קרי התרחבות המכ

ככל שמדובר בפרויקטים העומדים בקריטריונים של שדרוג תשתיות הוראה, המאפשרים השתתפות ות"ת  .2

מסך עלות  15%מעלות השיפוץ, יתווסף תקצוב מהשריון התקציבי למזרח ירושלים בהיקף של  75%בהיקף 

 מעלות השיפוץ. 90%"ח, כך שהשתתפות ות"ת תוכל לעמוד לכל היותר על אש 1,000השיפוץ ולא יותר מ 

מעלות הפרויקט באמצעות השתתפות  75%בכל יתר סוגי הפרויקטים, ככל שאין אפשרות לייצר מינוף בהיקף  .3

מעלות  15%ות"ת מסעיפים נוספים, יוכל הסכום המוקצה מהשריון התקציבי של מזרח ירושלים להיות גדול מ 

 מעלות הפרויקט.  90%ת, כך שהשתתפות ות"ת הח"פ תעמוד לכל היותר על ההתרחבו

ככל שבהתאם לקריטריונים האמורים, הסכום שיאושר לאחד המוסדות ו/או יבוצע בפועל ע"י אותו המוסד,  .4

 1,000אש"ח ואילו הסכום שיידרש למוסד האחר יהיה גבוה מ  1,000יהיה נמוך מסכום ההקצאה הראשוני בסך 

 יתן יהיה לבצע את העברת ההפרשים בין המוסדות.אש"ח, נ

 תוצאות הצבעה

 בעד  6

 פה אחד  -ההחלטה התקבלה 

 

 

אישור להוספת מחזור חמישי ועדכון הרכב ועדת ההיגוי (מסמך  – 'הישגים להייטק'תכנית  .22

 ).4512מס' 
 

 החלטה: – 98תשע"ט/
מאתרת ביישובי אשר ית "הישגים להייטק" תכנדנה ות"ת בהוספת מחזור חמישי ל 3.4.19בישיבתה ביום 

אינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודים אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה, שהפריפריה צעירים,  

 אולם הם בעלי פוטנציאל ומוטיבציה גבוהה וכן מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים.  

ותי ליצירת מוביליות חברתית ולאור החשיבות שרואה ות"ת לאור ייחודיותה וחשיבותה של התכנית ככלי משמע

בהנגשת לימוד ההנדסה והמדעים המדויקים לצעירי הפריפריה ובהתאם להסכמות התקציביות עם משרד האוצר 

 באשר לתקצוב מחזור נוסף, מחליטה ות"ת כדלקמן

קראת שנה"ל תש"פ, מכינה תכנית "הישגים להייטק" תפתח מחזור חמישי נוסף אשר יחל בקדם מכינה ל .  1

 ושנה א' בתואר הראשון. 

 סטודנטים בשלב המכינה הקדם אקדמית.   350המחזור החמישי יכלול עד  . 2

אש"ח אשר ימומן, בהתאם להסכמות עם האוצר, ע"י  13,000אומדן תוספת עלות המחזור החמישי מוערך בכ  . 3

. ככל שיצטרפו שותפים נוספים אשר יקחו חלק ות"ת ומשרד האוצר בחלוקה שווה ובהתאם לביצוע בפועל

במימון התכנית, החלוקה ואופן הפעלת התכנית ישתנה בהתאם. קרי, סך השתתפות ות"ת למחזור יעמוד על 

 מש"ח. 6.5סכום מקסימום של 

 תוצאות הצבעה

 בעד  6

 פה אחד  -ההחלטה התקבלה 
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 החלטה: – 90/טתשע"
 ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית הישגים להייטק.  בעדכון דנה ות"ת 3.4.19בישיבתה ביום 

 עדכון הרכב ועדת ההיגוי כדלקמן: 

 יו"ר   -פרופ' מונא מארון, חברת ות"ת 

 חברה  - סמנכ"ל לתקצוב בות"ת  –גב' שירה נבון 

 חברה -ממונה בכירה תחום חברה, קהילה ומכינות בות"ת  -גב' יעל סימן טוב כהן 

 חברה -נציגת משרד האוצר  -עה שוקרון  גב' נו

במידה ויצטרפו  .מר יהודה זיסאפל, נשיא קבוצת רד בינת ומייסד תכנית "אופקים להיי טק" -נציג ציבור 

שותפים נוספים אשר יקחו חלק במימון התכנית, יצורף נציג מטעמם כחבר בועדת ההיגוי בכפוף לאישור מליאת 

 ות"ת.

 תוצאות הצבעה
  בעד 5

 )פ' מונא מארון לא השתתפה בהצבעהפרו(
 פה אחד  - ההחלטה התקבלה

 
 
 
 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר  .23
 ).4514) בריפוי בעיסוק (מסמך מס' B.O.Tחוגי (-ראשון חד

 

 החלטה: – 19תשע"ט/
לימודים לתואר ראשון חד חוגי  ח תוכניתובשומרון לפתדנה בבקשת אוניברסיטת אריאל  3.4.19בישיבתה ביום 

 בריפוי בעיסוק. ות"ת ממליצה למל"ג כלהלן:

רושמת בפניה ותת את הסיכום  בין מנכ"ל מל"ג ות"ת ומנכ"ל משרד   11.2.14"ג מיום בהמשך להחלטת מל .1

סקת סוקרים הבריאות בנושא הסדרת ממשקי מקצועות הבריאות לפיה הוסכם שיש להתקדם במתווה של הע

 אשר יבחנו את השדות הקליניים שיציגו המוסדות, תוך חלוקה תקציבית בהעסקתם. 

חוגי -לאור סיכום זה נבדקה גם בקשת  אוניברסיטת אריאל בשומרון  לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון חד .2

)B.O.T הרב שנתית ולאור ) בריפוי בעיסוק זאת בהמשך לאישור התכנוני שניתן לה להגיש את הבקשה בתכנית

 05.03.2013אישור מלג יוש מיום.

לאור חוות דעת הסוקרת בנושא מקומות ההכשרה המקצועית וכן חוות הדעת מטעם אגף התקצוב ותחום תנאי  .3

שכר והעסקה, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית למתן אישור פרסום 

 כפוף לאמור להלן.ורישום סטודנטים לתכנית ב

על האוניברסיטה למלא אחר המלצות הוועדה והמלצות הסוקרת בהתאם למפורט בדו"חות שהגישו ובתנאים  .4

 שנקבעו בהם.

באחריות האוניברסיטה לוודא כי ההכשרה המעשית במסגרת התכנית תבוצע ברמה אקדמית נאותה ובאופן  .5

 רים.שלא יפגע בהכשרה המעשית שמבצעים סטודנטים ממוסדות אח

 סטודנטים במחזור. 36מספר הסטודנטים לא יעלה על   .6

 תוצאות הצבעה
  בעד 5

 )ובצבעה בדיון השתתפה לא ודמני רבקהר "(ד
 פה אחד – התקבלה ההחלטה

 

           yz
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בקשת האוניברסיטה העברית לקיים תכניות לימודים ייעודיות עם המשטרה לתואר ראשון  .24
)B.A) בקרימינולוגיה ורב תחומי ותואר שני (AM. 'מסמך מס) 4515) בקרימינולוגיה.( 
 

 החלטה: – 29תשע"ט/

תכניות דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לחתום על הסכם עם המשטרה ולקיים    3.4.2019בישיבתה ביום 

 (.M.A)בקרימינולוגיה ורב תחומי ותואר שני  (.B.A)עם המשטרה לתואר ראשון ייעודיות לימודים מוזמנות 

מל"ג, והיא ממליצה למל"ג -ה. ות"ת בחנה את הנושא על כלל היבטיו, לרבות עמידתו בהחלטות ות"תבקרימינולוגי

 כלהלן: 
לאשר את הבקשה וזאת בכפוף לאישור האוניברסיטה מן ההיבטים התקציביים, ותנאי העסקת הסגל אין מניעה 

 3תאם לכללי המל"ג לאחר לפחות שהתואר האקדמי לתואר ראשון בקרימינולוגיה ולימודים רב תחומיים יוענק בה

 שנות לימודים ( כולל הפטור על בסיס לימודים לא אקדמיים קודמים). 
 תוצאות הצבעה

 בעד  5
 פה אחד – התקבלה ההחלטה

  רשמה: אסתי יעקב
    

           yz


