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נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב14.8.19 -
נכחו:
חברי ות"ת
פרופ' יפה זילברשץ -יו"ר ות"ת
ד"ר רבקה ודמני-שאומן
פרופ' ישעיהו טלמון – יו"ר הישיבה )עד סעיף (. 11
רו"ח שמעון יצחקי
פרופ' מונא מארון
פרופ' יוסי שיין
מינהל ות"ת:
מר מתניהו אנגלמן  -מנכ"ל מל"ג/ות"ת
רו"ח אביטל בלייוס – חשבת בכירה
ד"ר נעמי בק – סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
מר תומר ולמר  -דובר
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר המל"ג
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל לתקצוב
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
מר אמיר גת -ממונה בכיר ,תחום הקצבות למחקר
מר משה אהרוני – ממונה בכיר בתחום מלגות הצטיינות
מר ארי סטון – ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גב' אמה אפטרמן – ממונה באגף לאסטרטגיה ובינלאומיות
מר יותם בן-שטרית  ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
גב' בתיה הקלמן – ממונה תחום רוח ,חינוך ,הוראה ואומנויות
מר יאיר הראל – ממונה בתחום בקרה אכיפה ורישוי
גב' אפרת זהב -ממונה תחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר ארי סטון -ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גב' יעל סימן טוב כהן – ממונה בכירה תחום חברה וקהילה
גב' סיגל מורדוך -יועצת לסיו"ר המל"ג
רו"ח גג'ניה מיטנצקי – סגנית החשבת
גב' חוה קליין -ממונה בכירה תחום תכנון ומידע
עו"ד נדב שמיר – סגן היועצת המשפטית
גב' מוניקה שמילוביץ – ממונה תחום מדעי החברה ורב תחומי ,האגף האקדמי
מר יוסי סבג – מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
גב' דועא כעביה – מרכזת בתחום חברה וקהילה
גב' שירן פדידה-פוטרוך  מרכזת בכירה בתחום תקצוב אוני'
גב' חני רובלין – מרכזת בתחום פיתוח פיזי ומאקרו

גב' מיכל אופיר – מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
גב' נופר דרעי  -מרכזת תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
גב' שרון הרדון – מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה,
גב' עירית כהן -מרכזת בכירה בתחום שכר ומאגרי מידע
גב' מריה לוינסון-אור –מרכזת בכירה באגף להערכת איכות
מר דינאל מילבאוור – מרכז באגף לאסטרטגיה ובינלאומיות
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מאושר
סדר היום:
 .1מידע
 1.1דיווח מביקור ות"ת במרכז הבין תחומי בהרצליה
 1.2דיווח על נסיעת המנכ"ל לארה"ב
 1.3דיווח מטקס הענקת תעודות הצטיינות למעורבות אקדמיה בקהילה ע"ש שוש ברלינסקי ז"ל
 1.4דיווח מטקס הענקת מלגות לקליטת סגל אקדמי מצטיין  -מלגות אלון מלגות מעוף – משה אהרוני
 1.5דיווח מביקור אגף התקציבים באוצר והנהלת ות"ת במכללה האקדמית אפקה ובאוניברסיטת תל אביב
 1.6דיווח מישיבת ועדת המעקב לתוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים
 1.7דו"ח חברת שלדור על תוכניות הוריזן 2020
 1.8קול קורא  -ציוד לחוקרים ״באמצע הדרך"
 1.9דיווח על מפגש ראשון של פורום יזמות באקדמיה
 1.10עדכונים משפטיים
 1.11דיווח על פעילות תקשורתית בתחום ההייטק
 1.12עדכון לגבי דו"ח ביקורת של מבקר המדינה מס' 69ב' מחודש מאי  – 2019מסמך  4519לידיעה בלבד
 1.13עדכון לגבי המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה
 1.14כנס איכות הוראה ולמידה
 1.15עדכונים מישיבות המל"ג שהתקיימו ב 11.4.19 -וב21.5.19 -
 1.16איחוד בין שנקר לאוני' תל אביב.
 1.17עדכון על הרחבת הפעילות של הקרן NSF/BSF
נושאים אלה הוצגו ע"י יו"ר ות"ת עם הגיעה לדיון:
 1.18עדכון מישיבת פורום תל"מ מיום  23.5.19בנושא הקוונטום
 1.19עדכון בעניין אוניברסיטת חיפה – הועד המנהל
 1.20שינויים פרסונליים בהנהלת מל"ג ות"ת
 1.20.1עדכון על מינוי מנכ"ל מל"ג/ות"ת למבקר המדינה
 1.20.2עדכון על סיום עבודתה של דנה אהרון בתפקיד סמנכ"ל למשאבי אנוש
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אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת שהתקיימה ב - 3.4.2019 -מסמך מס' 4520

.3

דו"ח ביקורת רו"ח :אוניברסיטת בר-אילן  -מסמך מס' ) . 4522מוזמן לדיון :רו"ח דורון פרלשטיין(.

.4

אישור הרכב ועדת ביקורת -מסמך מס' 4521

.5

המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת – הצעה לדיון חוזר בהצעת ות"ת ובקשה לתמיכה נוספת לצורך
השלמת שלב ההקמה  -מסמך מס' . 4529

.6

בקשת מכון ויצמן למדע להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת תואר שני
בתכניות לימודים חדשות  -מסמך מס' . 4532

.7

בקשת אוניברסיטת תל אביב לכלול תכניות לימודים נוספות בתכנית הרב שנתית הנוכחית  -מסמך מס' .537

.8

הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים ) עד יוני  (2022של המכללה האקדמית צפת  -מסמך מס' 4540

.9

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לשנקר לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה )(M.Des.
בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים -דוח הוועדה-.מסמך מס' 4542

.10

תכנית ההנגשה ליוצאי אתיופיה בדרך לפסגה :דיווח  +הוראת שעה בתכנית מלגות ממשיכים לסטודנטים
בתואר שני -מסמך מס'  4538מצ"ב
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יו"ר ות"ת נכנסה לדיון

.11

המשך דיון בתכנית הרב שנתית – תכניות לחרדים  -בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים - :מסמך מס' 4524

א .תכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסייה החרדית )במבח"ר(;
ב .תכנית לקראת תואר ראשון בלימודים רב תחומיים בהתמחות בלוגיסטיקה )במבח"ר(

.12

אישור זמני ליו"ר ות"ת )בהיעדר מנכ"ל מל"ג/ות"ת מכהן( לכהן בוועדות ולתת אישור בעניינים
הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים פנימיים-מסמך מס' . 4534

.13

למידה משלבת התנסות) :א( הקמת ועדה לבחירת קורסים ללמידה משלבת התנסות )ב( דיווח ממפגש
עם נציגי המוסדות -מסמך מס' . 4535

.14

התקשרות עם סין לעידוד ניידות סטודנטים בין ישראל לסין -מסמך מס' 4523

.15

פרוייקט בית המדע של המכללה האקדמית כנרת-מסמך מס' 4525

.16

בקשת המכללה האקדמית הערבית )בהקמה( לפתוח מוסד להשכלה גבוהה  -מסמך מס' 4527

.17

בקשת המרכז האקדמי עתיד )בהקמה( לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה -מסמך מס' 4528

.18

שינוי בהרכב ועדת השיפוט של תכנית המלגות לדוקטורט במדעי הנתונים-מסמך מס' 4530

.19

תכנית ות"ת להמשך עידוד התייעלות אנרגטית במוסדות להשכלה גבוהה -מסמך מס' 4531

.20

המשך דיון :המלצות הצוות שבדק את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים מחוץ
לקמפוס בירושלים -מסמך מס' 4506

.21

בקשת הקריה אקדמית אונו לקיים תכנית לימודים לתואר שני במדעי יהדות ) (M.A.ותואר ראשון
) (B.A.בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס בחיפה – בהתאם למתווה
המעודכן עליו החליטה המל"ג ביום  -6.3.2018מסמך מס' 4526

.22

הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים ) עד יוני  (2022של המכללה האקדמית גליל מערבי -מסמך מס' 4539

.23

בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.עם וללא תזה בפסיכולוגיה
קלינית רגישת תרבות  -מסמך מס' 4543

.24

המלצה לאשר לקיים תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.A.Tבטיפול באמצעות אמנויות – אמנות
חזותיתלמטפלים בפועל -של המכללה האקדמית בית ברל --מסמך מס' 4544

.25

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני,

עם תזה ,בקרימינולוגיה קלינית – מסמך מס' 4545

********

.1

מידע:
פרופ' אישי טלמון חבר ות"ת פתח את הישיבה והודיע כי עפ"י תקנון ות"ת כאשר נבצר מהיו"ר לנהל
את הישיבה ,עליו למנות את אחד החברים לנהל את הישיבה בהיעדרו .יו"ר ות"ת פנתה אליו ולבקשתה
ינהל את הישיבה עד להגעתה לקראת הצהריים.

3

נוסח yz

מאושר
.2

אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת שהתקיימה ביום 3/4/19
תוצאות הצבעה:
 - 5בעד
הפרוטוקול אושר פה אחד.

 .3דו"ח ביקורת רו"ח – אוניברסיטת בר-אילן  -מסמך מס' 4522

תשע"ט - 94/החלטה:
 .1ות"ת רושמת לפניה את תגובת הנהלת אוניברסיטת בר-אילן החדשה לפיה "המוסד מייחס חשיבות גבוהה
לטיפול בנושאים שנבדקו במסגרת הדוח ולתיקון כל הליקויים שהוצפו במסגרתו...כאשר חלק לא מבוטל מהממצאים
שמועלים בו כבר טופלו ,תוקנו ואינם קיימים...בנוסף כאמור... ,חלו שינויים מהותיים בהתנהלות המוסד ,לרבות
שינויים ארגוניים ,שינויים של בעלי תפקידים באוניברסיטה וכן שינויים במערכי הבקרה והדיווח...להמשיך ולשפר
את תהליכי הבקרה ,הפיקוח והדיווח של המוסד ובמקביל נמשיך לעשות את המהלכים הדרושים לשיפור האיתנות
הפיננסית של המוסד והעמדתו בחזית מוסדות המחקר וההוראה בישראל".

 .2ות"ת דורשת כי הנהלת המוסד החדשה תמשיך לפעול בהתאם להצהרותיה כאמור ,ובכלל זה:
א .תיקון הליקויים המופיעים בדוח בכך שיביאו לשיפור האיתנות הפיננסית של המוסד והגעה לאיזון תקציבי.
ב .שיפור תהליכי הבקרה והפיקוח הפנימיים במוסד.
ג .תיעוד דיוני ההנהלה והחלטותיה.
ד .שיפור נאותות הדיווחים התקציביים והכספיים ודיווחי השכר.
ה .עמידה בהנחיות מל"ג/ות"ת ובהנחיות הממונה על השכר באוצר.
 .3ות"ת מטילה על הצוות המקצועי לפעול כלהלן:
א .לעקוב אחר תיקון הליקויים כמפורט בדו"ח ולדווח לות"ת במידת הצורך על ההתקדמות בטיפולם.
ב .לעקוב אחר המצב הפיננסי והתקציבי של אוניברסיטת בר-אילן ,ולדווח לה לקראת שנה"ל תשפ"א על
התקדמות מצבו הפיננסי והתנהלותו עד להגעה לאיזון בבסיס התקציב.
ג .להמשיך בבירור הממצאים בנושאי השכר מול הנהלת המוסד וככל שיידרש ,להעביר לידיעת הממונה על
השכר באוצר את הממצאים הרלוונטיים לתחום אחריותו וסמכותו.
תוצאות הצבעה:
 -5בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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אישור הרכב ועדת ביקורת – מסמך מס' 4521

תשע"ט - 95/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.19דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת הביקורת המשותפת למל"ג ולות"ת וזאת בהמשך להחלטת
הות"ת מיום  3.4.19והחלטת המל"ג מיום  10.4.2019לעדכן את הרכב ועדת הביקורת ולמות את מר ישראל תיק,
כיו"ר ועדת הביקורת ,במקום מר שמעון יצחקי.
ות"ת נענית לפניית המל"ג ומחליטה לאשר את הרכב ועדת הביקורת כדלקמן:
מר ישראל תיק – )חבר מל"ג( יו"ר הועדה.
מר שמעון יצחקי – )חבר ות"ת( חבר.
ד"ר סאמר חאג' יחיא –)חבר מל"ג( חבר.
פרופ' אישי טלמון – )חבר ות"ת( חבר
ד"ר רבקה ודמי – )חברת ות"ת ומל"ג( –חברה
הבהרה :חברי הועדה ממונים בתוקף תפקידם.
כמו כן  ,על מת שרוב חברי ועדת הביקורת יהיו ציגי ציבור ,כאשר יסיים את תפקידו אחד מחברי ועדת הביקורת,
שאיו ציג ציבור ,החבר החדש שימוה תחתיו יהיה ציג ציבור.
תוצאות הצבעה:
 - 4בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד

.5

המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת  -הצעה לדיון חוזר בהצעת ות"ת ובקשה לתמיכה
נוספת לצורך השלמת שלב ההקמה – מסמך מס' .4529

אישור קיומו של דיון חוזר בנושא  -בהתאם לסעיף  1.12לסדרי הנוהל של ות"ת ,תוכל ות"ת לקיים דיון חוזר
בהחלטותיה לאחר קבלת הסכמת רוב החברים הנוכחים לקיום הדיון.
יו"ר הישיבה :בישיבתה ביום  3.4.2019החליטה ות"ת לדחות את הצעת ההחלטה שהובאה בפניה לתמיכה
נוספת לצורך השלמת שלב ההקמה של המרכז לפוטוניקה מתקדמת .על מנת שנוכל לדון שוב בבקשה על
ות"ת להביע תחילה את הסכמתה לקיום הדיון.
תוצאות הצבעה לקיום הדיון:
 5בעד – פה אחד

תשע"ט – 96/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.19דנה ות"ת בדיון חוזר בבקשת המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת  -לתמיכה נוספת
לצורך השלמת שלב ההקמה בהמשך להחלטת ות"ת להשתתף תקציבית בהקמת תשתית למו"פ לפוטוניקה
מתקדמת ,שלהקמתה נבחר המרכז למחקר גרעיני )ממ"ג( בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון .בדיון זה בהמשך
לבקשת ממ"ג את עזרת פורום תל"ם במימון הגירעון התקציבי בסך של  17.8מיליון  ₪בהקמת הפרויקט,
החליטה ות"ת לקיים דיון חוזר בבקשת ממ"ג לתמיכה נוספת במרכז לפוטוניקה מתקדמת.

5

נוסח yz

מאושר
במסגרת הדיון החוזר קיבלה ות"ת דיווח מהשיחות והתייעצויות ,שקיים בעניין פרופ' אישי טלמון חבר ות"ת,
שנועדו לבחון את חשיבות התשתיות במרכז לפוטוניקה מתקדמת למחקר האקדמי בישראל ואת האתגרים
הכרוכים בהפעלת התשתיות בממ"ג שורק .לאחר שנעשה בירור נוסף והובהרה התמונה המלאה ,התבררה
החשיבות הרבה שיש לתשתית המחקרית לתחום הפוטוניקה בישראל ,לאקדמיה ולתעשיה ,ועל כן מחליטה
ות"ת לעדכן את החלטתה מיום  3.4.2019ולהחליט כדלקמן:
 .1להשתתף בתכנית ההקמה של "המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת" עד לסך של  3,200אלפי  ₪או עד
 22.5%מהשתתפותם הנוספת של חברי פורום תל"ם בהקמת התשתית ,הנמוך מבין השניים ,וזאת בכפוף
לתנאים המינימליים הבאים:
)א( ממ"ג יפעיל את מרכז הפוטוניקה תחת חברת "איסורד" ,שהיא חברת היישום של ממ"ג ,ותחום
הפוטוניקה יוגדר בתוך "איסורד" כמרכז רווח והפסד נפרד .כמו כן ,פעילות המרכז תבוקר בנפרד ע"י
רו"ח חיצוני.
)ב( לתחום הפוטוניקה ב"איסורד" ימונה מנהל בעל ניסיון תעשייתי רלוונטי ,ולפחות שני אנשים ,שהם
"מומחי טכנולוגיה וחדשנות" ,ובעדיפות באים מרקע בתעשייה האזרחית ,ימונו לדירקטוריון
"איסורד" (כפוף להמלצת רשות החברות לשרים הרלוונטיים.
 .2מחצית מהשתתפות ות"ת דלעיל תתוקצב בתשע"ט ומחציתה תתוקצב בתש"פ.
 .3השתתפות ות"ת תמומן מתוך המקורות שטרם יועדו בסעיף "חדשנות בהוראה" בתכנית הרב-שנתית או
מתוך עודפים בלתי מחוייבים בתקציב ות"ת.
 .4השתתפות ות"ת שלעיל מתווספת על השתתפות ות"ת המקורית במימון המרכז לפוטוניקה מתקדמת,
העומדת במצטבר על  31,500אלפי  ,₪כך שמסגרת תקציב ות"ת למימון הקמת המרכז עומדת במצטבר
על  34,700אלפי ש"ח.
 .5ות"ת מבהירה ,כי היא רואה חשיבות גדולה בשימוש של המערכת האקדמית בשירותי מרכז הפוטוניקה,
הן מבחינת המחקר האקדמי והן מבחינת התפתחות המרכז והצלחתו .בהתאם לכך ,ות"ת מנחה את
ההנהלה והצוות המקצועי לפעול מול ממ"ג להנגשת תשתיות המרכז ,ככל הניתן ,למשתמשים האקדמיים,
לרבות תוך מתן מענה לצרכיהם הספציפיים הקשורים בפעילותם המחקרית.
 .6ות"ת מסמיכה את הנהלת ות"ת לחתום על הסיכום הבינמשרדי להמשך התמיכה בתכנית ההקמה של
"המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת" ,בהתאם לעקרונות שלעיל.
תוצאות הצבעה:
 – 5בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד

.6

בקשת מכון ויצמן למדע להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסכמה להענקת
תואר שני בתוכניות לימודים חדשות – מסמך מס' 4532

תשע"ט – 97/החלטה:
ות"ת דנה בישיבתה ביום  12.6.19בבקשת מכון ויצמן לקבל הסמכה כללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה
להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני .לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתו של המכון
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
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התחייבויות המוסד כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת
המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה ,מחליטה ות"ת כדלקמן:
.1

לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת מכון ויצמן עומד בתנאי הסף הרלבנטיים לאופיו של המוסד
)בהינתן אופיו המיוחד של המוסד המעניק תארים מתקדמים בלבד ובמספר מצומצם של תחומים ,ולא
מקיים לימודים לתואר ראשון( לקבלת הסמכה כללית )"אוטונומיה"( במישורים האקדמיים )כולל הערכת
איכות( והתקציביים.

.2

לקבוע כי עמידת המכון בתנאי הסף במישור המשפטי כפופה לתיקון תקנון המכון כפי שיפורט להלן:
2.1

אישור התיקונים כפי שהוצעו בטיוטת התקנון שהועברה מאת המכון כנספח ב' למכתבו מיום
.18.2.2019

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

.3

הוספת הוראה בתקנון כי שיעור נציגי הציבור במועצה הבינלאומית לא יפחת מ.75% -
הוספת הוראה בתקנון כי מינוי הנשיא יובא לאשרור המועצה הבינלאומית.
הוספת הוראה בתקנון כי שיעור נציגי הציבור בוועדת המינויים לא יפחת משני שליש.
הוספת הוראה בתקנון כי שיעור נציגי הציבור במועצת המנהלים ובוועדת הניהול לא יפחת מ-
.75%
הוספת הוראה בתקנון כי הנשיא בוחר את הדיקנים לתקופות כהונה של  3+3שנים )ניתן לעגן
זאת בתקנון האקדמי(.
הוספת הוראה בתקנון כי הנשיא יועסק במשרה מלאה והמכון יהיה מקום עבודתו היחיד.
הוספת הוראה בתקנון כי תקופת כהונת הנשיא לא תעלה על  12שנה.
הוספת הוראה לתזכיר ההתאגדות כי רכוש המכון לאחר פירוק יועבר למוסד ציבורי אחר
להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף  (2)9לפקודת מס הכנסה .העברת הנכסים תהיה בהתאם
להחלטת המועצה הבינלאומית ובאישור ות"ת שיינתן בהתאם למטרות המכון.

לאור האמור ,בכפוף ולאחר קבלת התחייבות נשיא מכון ויצמן ויו"ר מועצת המנהלים לעריכת כל
התיקונים המפורטים בסעיף  2ואישורם ע"י הגופים הרלוונטיים בתוך שנה  -תוענק למכון ויצמן הסמכה
הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה
של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית )ה"אוטונומיה"(
לפתיחת תכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה ,דהיינו עד מרץ .2023

.4
.5

הלשכה המשפטית של ות"ת-מל"ג תבצע מעקב אחר תיקון התקנון כנדרש.
ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית )"אוטונומיה"( ,המכון יידרש
לעמוד בהן.
תוצאות הצבעה:
 – 5בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.

7

נוסח

מאושר yz
.7

בקשת אוניברסיטת תל אביב לכלול תוכניות לימודים נוספות בתוכנית הרב שנתית
הנוכחית – מסמך מס' 4537

תשע"ט – 98/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.19דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל-אביב לכלול תוכניות לימודים נוספות בתוכנית הרב
שנתית הנוכחית ולפתוח  2תוכניות לימוד בשנת הלימודים תש"פ במסגרת האוטונומיה שאושרה לה.
ות"ת ממליצה למל"ג :
 .1לאשר פתיחת התוכנית לתואר שני בהנדסת מערכות עם וללא תיזה – תוכנית זו תהווה את התשתית
לפיתוח תארים מתקדים וסגל בתחום.
 .2לאשר פתיחת התוכנית לתואר שני בפיזיולוגיה של המאמץ עם תיזה בהתאם למתווה האוטונומיה.
תוצאות הצבעה:
 - 5בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד

.8

הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים )עד יוני  (2022למכללה האקדמית גליל מערבי
מסמך מס' 4539

תשע"ט – 99/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.2019דנה ות"ת בנושא מתן הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים )עד יוני  (2022למכללה
האקדמית גליל מערבי.
בפני ות"ת עמד דו"ח ועדת ההכרה בראשותו של פרופ' נחמיה פרידלנד ,חוות דעת אגף התקציבים ,חוות דעת
הלשכה המשפטית וחוות דעת היחידה לשכר ותנאי העסקה של ות"ת .לאחר שדנה בנושא ממליצה ות"ת למל"ג
כדלהלן:
א .להאריך את ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית גליל מערבי לתקופה נוספת של שלוש שנים )עד יוני
.(2022
ב .בהתאם לחוות הדעת המשפטית הארכת ההכרה הזמנית מותנת בעמידה בתנאים הנלווים הבאים:
 .1אישור התיקונים בתקנון על ידי המוסדות המנהלים והגשתם לאישור רשות התאגידים בתוך  4חודשים.
 .2העברת אישור המוסדות המנהלים להתחייבות בדבר הגבלת מימון בהתאם להנחיותינו בתוך  4חודשים.
 .3תיקון הרכב המוסדות המנהלים כלהלן:
 3.1מינוי  2סטודנטים כחברים לאסיפה הכללית בתוך  4חודשים.
 3.2סיום כהונת חברי הוועד המנהל שמסיימים כהונה בת  12שנים בהתאם להנחיות.
תוצאות הצבעה:
 - 5בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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.9

הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים )עד יוני  (2022של המכללה האקדמית צפת –
מסמך מס' 4540

תשע"ט - 110/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.2019דנה ות"ת בנושא הארכת ההכרה הזמנית במכללה האקדמית צפת.
בפני ות"ת עמד דו"ח ועדת ההכרה בראשותו של פרופ' נחמיה פרידלנד ,חוות דעת אגף התקציבים ,חוות דעת הלשכה
המשפטית ,חוות דעת היחידה לשכר ותנאי העסקה של ות"ת וכן המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום
 21.5.2019בעניין כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד.
ות"ת עודכנה כי התקיימה ביקורת במוסד אשר עומדת לפני סיום וכי דוח הביקורת יובא בפני ות"ת באחת
מישיבותיה הקרובות.
לאחר שדנה בנושא ממליצה ות"ת למל"ג כדלהלן:
להאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית צפת לתקופה נוספת של שלוש שנים )עד יוני .(2022
)א(
המכללה נדרשת לעמוד בהתחייבותה מיום  11.6.19בעניין  2חברי סגל
)ב(
בהתאם לחוות הדעת המשפטית ,הארכת ההכרה הזמנית במוסד תותנה בתנאים הנלווים הבאים:
)ג(
) (1הגשת התקנון המתוקן שאושר על ידי המוסדות המנהלים של המוסד לרשות התאגידים בתוך חודש
מיום קבלת החלטת ות"ת/מל"ג.
) (2מינוי יו"ר ועד מנהל חדש למוסד בהתאם להנחיותינו זאת עד לפתיחת שנת הלימודים תש"פ )סוף חודש
אוקטובר .(2019
למען הסר ספק יובהר שככל שתקבענה דרישות נוספות מהמוסד לאור דוח הביקורת שיידון בות"ת בהמשך,
)ד(
המוסד יידרש לעמוד בהן כחלק מתנאי ההכרה בו.
תוצאות הצבעה:
 - 5בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 .10תוכנית הנגשה ליוצאי אתיופיה בדרך לפסגה – הוראת שעה בתכנית מלגות ממשיכים
לסטודנטים בתואר שני – מסמך מס' 4538

תשע"ט – 111/החלטה:
ביום  12.6.19דנה ות"ת בהוראת שעה בתכנית מלגות 'ממשיכים' לסטודנטים בתואר שני ,בתוכנית הנגשה
ליוצאי אתיופיה 'בדרך לפסגה' ,זאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום  19.3.13בנושא תכנית מלגות "מרום"
ו"ממשיכים" .ות"ת מחליטה לאשר הוראת שעה לשנה אחת ,לשנה"ל תש"פ  ,בתכנית מלגות "ממשיכים" גם
לתואר השני  ,על מנת שלא לפגוע בסטודנטים לתואר שני ,אשר נמצאו זכאים למלגה ע"י משרד העלייה
והקליטה בשנה"ל תשע"ט ,בהיותם בשנה א' לתואר השני ,לקבל מלגה עד לסיום שנות התואר התקניות ,קרי
גם בשנה"ל תש"פ ,בגובה  ₪ 10,000להיקף לימודים מלא ,בהתאם לעמידתם בקריטריונים של משרד הקליטה.
סך התקציב החד פעמי לנושא זה עומד על כ 1,000 -אש"ח ומקורו התקציבי הינו מתוך משאבי התכנית הרב
שנתית להנגשת השכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה.
תוצאות הצבעה:
 5בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד
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יו"ר ות"ת נכנסה לדיון
.11

המשך דיון בתכנית הרב שנתית – תכניות לחרדים – מסמך מס' .4524
)א( בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסייה החרדית
)במבח"ר(;
)ב( בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תכנית לקראת תואר ראשון בלימודים רב תחומיים בהתמחות
בלוגיסטיקה )במבח"ר(
)פרופ' מונא מרון לא השתתפה בדיון ובהחלטה(

תשע"ט – 111/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.19דנה ות"ת בבקשות של אוניברסיטת חיפה לקיים :א .תכנית הסבה לתואר ראשון
בעבודה סוציאלית לאוכלוסייה החרדית )במבח"ר(; ב .תכנית לקראת תואר ראשון בלימודים רב תחומיים
בהתמחות בלוגיסטיקה ,וכן בחוות הדעת התכנונית שהובאה בפניה.
ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית
וממליצה למל"ג כדלהלן:
 .1לאשר לאוניברסיטת חיפה להגיש בקשה לקיים תכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית
לאוכלוסייה החרדית במבח"ר ,בכפוף להגשת התוכנית המקבילה לאוכלוסייה הכללית באוניברסיטת
חיפה.
 .2לא לאשר לאויברסיטת חיפה להגיש תכנית לתואר ראשון בלימודים רב תחומיים בהתמחות בלוגיסטיקה,
וזאת מהנימוקים הבאים :א .לימודים רב תחומיים הוגדרו כרמה ג' בסדר העדיפויות התחומי שהמליצה
עליו בזמנו ועדת ההיגוי להגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ואושר ע"י ות"ת ומל"ג; ב.
במסגרת התכנית הרב שתית לאוכלוסייה החרדית אושר לאוניברסיטת בר אילן לקיים תכנית לתואר
ראשון בלוגיסטיקה וניהול במח"ר של האוניברסיטה .עם זאת ,יתאפשר לאוניברסיטה להגיש בקשה
מחודשת לקראת שנה"ל תשפ"ב.
תוצאות הצבעה:
 –6בעד
החלטה תקבלה פה אחד

 .12אישור זמני ליו"ר ות"ת )בהיעדר מנכ"ל מל"ג/ות"ת מכהן( לכהן בוועדות ולתת אישור
בעניינים הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים פנימיים מסמך מס' 4534

תשע"ט -112/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 12.6.19 -הוצג בפני ות"ת הצעה לאישור זמני ליו"ר ות"ת )בהיעדר מנכ"ל
מל"ג/ות"ת מכהן( ,לכהן בוועדות ולתת אישור בעניינים הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים
פנימיים וכן הצעה לאישור זמני לממונה תחום מינהל וכספים להיות מורשה חתימה לרשימה א' בהיעדר
סמנכ"ל משאבי אנוש מכהן.
לאור המידע שהוצג בפני ות"ת בתזכיר בנושא ,מחליטה ות"ת לאשר ולעדכן את החלטותיה בנדון כדלקמן:
 .1עדכון החלטת ות"ת מיום  14.12.2017בדבר אישור זמני ליו"ר ות"ת )בהיעדר מנכ"ל מל"ג/ות"ת או ממלא
מקום מכהן( לכהן בוועדות וליתן אישור בעניינים הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים
פנימיים  -כדלקמן:
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ההחלטה חלה באופן כללי בכל מקרה שבו אין מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל מכהן.
במקרים בהם יו"ר ות"ת מכהנת כחברה בוועדה זה מכבר ,יוסמך סגן יו"ר המל"ג לצד יו"ר הות"ת
לכהן בוועדה.

 .2עדכון החלטת ות"ת עדכון החלטת ות"ת מיום  23.01.2019בדבר הסדר הרשאות חתימה במנהל תאגיד
המל"ג/ות"ת באמצעות התוספת:
 2.1במקרים בהם אין סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש מכהן ,יוסמך באופן זמני ועד למינוי סמנכ"ל מנהל
ומשאבי אנוש ,הממונה על משאבי אנוש והדרכה ,לחתום על חוזי עבודה של עובדי מל"ג/ות"ת במקום
סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש.
 2.2להוסיף לרשימה א' ,באופן זמני ועד למינוי מנכ"ל /ו/או ממלא מקום מנכ"ל או סמנכ"ל מנהל ומשאבי
אנוש ,את הממונה על מינהל וכספים מר יונתן אבן טוב.
תוצאות הצבעה:
 6בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .13למידה משלבת התנסות) :א( הקמת ועדה לבחירת קורסים ללמידה משלבת התנסות )ב(
דיווח ממפגש עם נציגי המוסדות )מסמך מס' ( 4535

תשע"ט – 113/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 12.6.19 -דנה ות"ת בהרכב הוועדה לתוכנית לתמיכה ולעידוד למידה משלבת
התנסות במסגרת התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת ,וזאת בהמשך להחלטות
ות"ת ומל"ג בישיבותיהן ביום  13.3.19וביום ) 11.4.19בהתאמה( ,בהן אושרה התכנית .
להלן הרכב הוועדה המקצועית לבחינה ובחירת ההצעות שיוגשו על ידי המוסדות:
 פרופ' חנה דודיוק ,ראש המחלקה להנדסת פולימרים ופלסטיקה ,מכללת שנקר ,חברת מל"ג  -יו"רהוועדה
חבר
 פרופ' יוסי שיין ,ראש ביה"ס למדעי המדינה ,אונ' ת"א ,חבר ות"ת -חבר
 ד"ר יוסי מערבי ,בית ספר אדלסון ליזמות ,המרכז הבינתחומי הרצליה -חבר
 מר אלי בוך ,מנהל פילנתרופיה ,קרן אדמונד דה-רוטשילדחברה
 גב' יפעת סלע ,מנכ"לית עמותת אלומהחברה
 גב' מעיין חג'אג' ,ראש אגף מדיניות ,התאחדות הסטודנטיםתוצאות הצבעה:
 -6בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.

11

נוסח

מאושר yz
.14
תשע"ט 114/החלטה:

התקשרות עם סין לעידוד ניידות סטודנטים – מסמך מס' 4523

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 12.6.19 -דנה ות"ת בחוזה התקשרות עם סין לעידוד ניידות סטודנטים בין ישראל
לסין וזאת במסגרת המדיניות של מל"ג/ות"ת לקידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בכלל,
ובמסגרת מדיניותה לקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו בפרט ,בין היתר לאור החלטות ממשלה
בנושא ,ולאור המידע שהובא בפניה ,מחליטה ות"ת לאשר את ההתקשרויות עם סין לעניין מלגות לסטודנטים
ישראלים וסינים ללימודי קורסי קיץ בסין ובארץ ,בהתאם למתווה והקריטריונים המפורטים להלן:
 (1חתימה על התקשרות חדשה עם מחוז סיצ'ואן בסין:
א משרד החינוך של מחוז סיצ'ואן יממן  20מלגות בשנה ,החל משנת  ,2020לסטודנטים ישראלים אשר
יגיעו ללימודי קורסי קיץ באוניברסיטאות במחוז סצ'ואן בסין בנושאים הקשורים לסין )תרבות
והיסטוריה הסינית ,מנהל עסקים בסין ,משפט סיני ועוד(.
ב שכר הלימוד ,הוצאות לינה ,הוצאות ביטוח וחומרי לימוד ימומנו ע"י מחוז סצ'ואן.
ג אחריותן של מל"ג/ות"ת עפ"י ההסכם הינו פרסום התכנית בארץ ,ריכוז והעברת נתוני המועמדים
לצד הסיני ותיאום עם המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ומחוז סצ'ואן.
ד תוקף ההסכם יהיה לשלוש שנים ).(2019-2021
(

(

(

(

 (2הארכת ההתקשרות עם המועצה הסינית למלגות )(CSC
מאחר שנספח ההארכה הגיע לסיומו ,וטרם גובש הסכם רחב במסגרת שלב ב’ של ההתקשרות ,ועל מנת
להמשיך לקיים את השותפות עם ה CSC-ולמנף את המימון הישראלי ,מאשרת ות"ת את הארכת
ההתקשרות עם ה CSC-באופן שה CSC -יעניק מימון משלים )כרטיס טיסה( למלגות שמעניקה ות"ת
לסטודנטים סינים המגיעים ללימודי קורסי קיץ בישראל )עד  200מלגות בשנה( .ההסכם יוארך לשלוש
שנים נוספת ) (2019-2021על בסיס התנאים הקיימים בתכנית ות"ת ובאותה מתכונת כדלקמן:
א( גובה ההשתתפות של ות”ת בקורסי קיץ יעמוד על  ₪ 2,500-10,000לסטודנט ,בהתאם למתווה
התכנית שאושר בישיבת ות”ת ב 12.08.2015 -ובכפוף לזכותה של ות"ת לשינוי החלטתה בנושא.
ב( לא יוענקו מלגות לתואר שני ,בהתאם להחלטת ות”ת מיום  18.01.2017שלפיה תשע”ח הינה השנה
האחרונה של מימון ות”ת למלגות אלו.
 (3הסכמים אלו אינם דורשים תוספת תקציב כלשהי.
 (4הסכמי ההתקשרות מהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו ומצורפים כנספח א' וב' להחלטה.
תוצאות הצבעה:
 - 6בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 .15פרוייקט בית המדע של המכללה אקדמית כנרת – מסמך מס' 4525

תשע"ט - 115/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.2019דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כינרת לאישור פרויקט שיפוץ ובינוי "בית המדע"
במבנה שכור ,מחברת "צמח מפעלים" ,עם השתתפות ות"ת ,מיתרת תקציב שדרוג תשתיות הוראה לחומש תשע"ז-
תשפ"ב ,והחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף לתנאים שלהלן:
אישור לשיפוץ ובניה בשטח של  2,698מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ 16.6-מיליוני .₪
.1
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השתתפות ות"ת בסכום של כ 4.59-מיליוני  ₪מיתרת תקציב שדרוג תשתיות הוראה לחומש תשע"ז-
תשפ"ב ,הינה בכפוף לתנאים הבאים:
א .מימון יתרת עלות הבניה שנאמדת בכ 12-מיליוני  ₪כמפורט להלן:
 השתתפות קק"ל בסך של  10מיליוני  ₪לפי החלטת ממשלה מס'  .2262במידה והתקציבהממשלתי לא יתקבל באחריות המכללה להציג מקור מימון משלים ,לחלופין תוכל המכללה להציג
תכנית לבניה באופן מודולארי.
 השתתפות עצמית של המכללה האקדמית כינרת בסך של כ 2-מיליוני  ₪מקרן פיתוח ייעודיתשהוקמה מעודפי המכללה בתשע"ח.
ב .באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ1.13-
מיליוני  ₪בשנה.
תוצאות הצבעה:
 -6בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 . 16בקשת המכללה האקדמית הערבית בירושלים )בהקמה( לקבלת היתר לפתוח מוסד
להשכלה גבוהה – מסמך מס' 4527

תשע"ט – 116/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.2019דנה ות"ת בבקשת המכללה הערבית ירושלים )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד
להשכלה גבוהה ,והיא ממליצה למל"ג לדחות את בקשת המוסד לקבלת היתר והכרה לפעול כמוסד להשכלה
גבוהה מהנימוקים הבאים:
על אף פניות חוזרות ונשנות למוסד בבקשה לקבלת מסמכים מעודכנים לצורך השלמת בדיקת בקשת המוסד ,לא
התקבל המידע המעודכן הנדרש מהמוסד ,ולכן לא ניתן להשלים את בדיקת הבקשה ולגבש חוות דעת בדבר מידת
עמידת המוסד בתנאי הסף לקבלת היתר והכרה כמוסד להשכלה גבוהה .יצוין כי חוות הדעת התקציבית
שמתבססת על החומר שהגיש המוסד בעבר מעידה על היעדר איתנות פיננסית.
ות"ת מחליטה לדחות את בקשת המוסד ,לאפשר לו דחייה בהגשת המסמכים עד סוף חודש ספטמבר ,כיוון
שהבקשה אינה סבירה :ניתנה למוסד אפשרות להגשת המסמכים המעודכנים עד לתחילת חודש מרץ  ,2019אבל
בה לא עמד.
יחד עם זאת ,אין באמור כדי לגרוע מאפשרותו של המוסד להגיש בקשה חדשה בהתאם לכללים ולהחלטות
המל"ג.
תוצאות הצבעה:
 - 6בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 .17בקשת המרכז האקדמי עתיד )בהקמה( לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה –
מסמך מס' .4528

תשע"ט -117/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.2019דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי עתיד )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה
גבוהה והיא ממליצה למל"ג לדחות את בקשת המוסד לקבלת היתר והכרה לפעול כמוסד להשכלה גבוהה
מהנימוקים הבאים:
בקשת המוסד נרשמה ביום  .1.6.2017עם זאת ,על אף חלוף הזמן ועל אף פניות נשנות וחוזרות למוסד בבקשה
לקבלת מסמכים מעודכנים לצורך השלמת בדיקת בקשת המוסד ,לא התקבל המידע המעודכן הנדרש מהמוסד,
ולכן לא ניתן להשלים את בדיקת הבקשה ולגבש חוות דעת בדבר מידת עמידת המוסד בתנאי הסף לקבלת היתר
והכרה כמוסד להשכלה גבוהה.
אין באמור כדי לגרוע מאפשרותו של המוסד להגיש בקשה חדשה בהתאם לכללים ולהחלטות המל"ג
תוצאות הצבעה:
 - 6בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.

.18

שינוי הרכב ועדת השיפוט של תוכנית המלגות לדוקטורט במדעי הנתונים – מסמך מס' 4530

תשע"ט – 118/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 12.6.19 -דנה ות"ת בשינוי הרכב ועדת השיפוט בתכנית המלגות לדוקטורט במדעי
הנתונים כפי שנתקבלה ואושרה בישיבת ות"ת ביום  .13.3.2019לאור הודעתו של פרופ' לנדאו מאוניברסיטת חיפה
כי הוא הוא מכהן בוועד המנהל כנציג הסנאט של האוניברסיטה ,דבר המעמיד אותו בחשש לניגוד עניינים ומנע ממנו
לשמש כחבר בוועדת השיפוט הנ"ל ,מחליטה ות"ת לצמצם אם מס' חברי הועדה לשישה )ללא פרופ' לנדאו(.
להלן הרכב הועדה:
פרופ' בועז נדלר ,המחלקה למדעי המחשב ולמתמטיקה יישומית ,מכון ויצמן למדע  -יו"ר הועדה
פרופ' מלכה גורפיין אורגד ,בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יעקב גולדברגר ,הפקולטה להנדסה ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' שרה כהן ,בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב ,האוניברסיטה העברית
פרופ' אמיר גלוברזון ,בית הספר למדעי המחשב ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' חיים טייטלבאום ,חבר מל"ג)*( 1
תוצאות הצבעה:
 -6בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 1חבר בועדה בתוקף תפקידו כחבר מל"ג.
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 .19תוכנית ות"ת להמשך עידוד התייעלות אנרגטית – .מסמך מס' 4531

תשע"ט – 119/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.2019דנה ות"ת בהמשך התכנית לעידוד התייעלות אנרגטית במוסדות האקדמיים
המתוקצבים על-ידה והיא מחליטה כדלקמן:
 .1המשך התכנית לעידוד המוסדות להתייעלות אנרגטית תתמקד בפרויקטים הבאים :החלפת יחידת
קירור/חימום מרכזית ,החלפת יחידת קירור מרכזית במזגנים מפוצלים/מתועלים ,החלפת יחידת קירור
במערכות  ,VRFשדרוג מערכות תאורה ,התקנת מערכת ניהול אנרגיה ,שילוב מע' תרמו סולריות ,מאווררי
תקרה והחלפת מנועים.
 .2לשם ביצוע התכנית תפנה ות"ת ,בשיתוף משרד האנרגיה ,בקול קורא למוסדות המתוקצבים על ידה בפניה
להגשת הצעות לפרויקטים להתייעלות אנרגטית במוסדות בהתאם לתנאים ולקריטריונים שיקבעו בקול
הקורא המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
 .3תנאי סף כלליים להגשת הצעות לקול הקורא:
טכנולוגיה לשימור אנרגיה

החלפת יחידת קירור  2מרכזית
ביחידת קירור מים המופעלות
בעיבוי אוויר/מים

החלפת יחידת קירור מרכזית
במזגנים מפוצלים /מתועלים

דרישות ליעילות אנרגטית ועמידה בתקנות ותקנים
יחידת קירור ישנה:
 .1יחידת קירור מרכזית הפועלת באופן מלא.
 .2שנת ייצור של היחידה הישנה תהיה  2008או שנת ייצור מוקדמת יותר.
 .3יחידת הקירור הישנה תטופל בהתאם להנחיות משרד האנרגיה
יחידות קירור חדשות:
 .1על היחידה החדשה לעמוד בערכי המינימום שבתקנות מקורות אנרגיה )
יעילות אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשה( ,התשע"ג.2013 -
לצפייה בתקנות לחץ כאן.
יודגש כי כל מתקן חשמל יותקן בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.
יחידת קירור ישנה:
 .1יחידת קירור מרכזית הפועלת באופן מלא.
 .2שנת ייצור של היחידה הישנה תהיה  2008או שנה מוקדמת יותר.
 .3יחידת הקירור הישנה תטופל בהתאם להנחיות משרד האנרגיה
המזגנים החדשים:
כל מתקן חשמל יותקן בהתאם לחוק החשמל תשי"ד) 1954-להלן" :חוק
החשמל"( והתקנות שהותקנו מכוחו.
המזגנים המפוצלים:
יהיו בדירוג  ,Aלפי הדירוג שבתקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית,
סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים( ,תשס"ה ,2004-בעת הגשת ההצעה
לקול קורא.
המזגנים המתועלים:
יהיו בדירוג  B ,Aאו  Cלפי הדירוג שבתקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית,
סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים( ,תשס"ה ,2004-בעת הגשת ההצעה לקול
קורא.

 2בכל מקום בו רשום יחידת קירור הכוונה גם ליחידת חימום ,בהתאם לנסיבות העניין.
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טכנולוגיה לשימור אנרגיה

החלפת יחידת קירור מרכזית
במערכות VRF

שדרוג מערכות תאורה

התקנת מערכת ניהול אנרגיה
מרכזית שתשלוט לפחות על
שתי מערכות עיקריות של
צרכן האנרגיה
שילוב מערכות שמש )אנרגיה
תרמו סולארית( ו/או משאבות
חום לחימום מים
מאווררי תקרה
מנועים ,החלפת ישן בחדש
ו/או עם מערכת לויסות
מהירות

דרישות ליעילות אנרגטית ועמידה בתקנות ותקנים
יחידת קירור ישנה:
 .1יחידת קירור מרכזית הפועלת באופן מלא.
 .2שנת ייצור של היחידה הישנה תהיה  2008או שנת ייצור מוקדמת יותר.
 .3יחידת הקירור הישנה תטופל בהתאם להנחיות משרד האנרגיה
מערכות :VRF
 .1המערכות יהיו בעלות יעילות אנרגטית  COPבקירור שווה או גדולה
מ.3.5-
 .2יודגש כי כל מתקן חשמל יתקן בהתאם לחוק החשמל והתקנות
שהותקנו מכוחו.

תאורת פנים:
 .1החלפת לתאורת  LEDבהתאם לתקנים
 .2החלפת תאורת תקרה קיימת לנורות  T5עם משנקים
אלקטרוניים ורפלקטורים ,בעלות הספק קטן יותר ,מאושרים ע"י מעבדה.
 .3שילוב רגשי נוכחות )סנסורים(.
 .4יודגש כי כל מתקן חשמל יתקן בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.
תאורת חוץ:
 .1החלפת גופי תאורה בגופי תאורה חדשים ויעילים יותר.
 .2כל מתקן חשמל יתקן בהתאם לחוק החשמל והתקנות שהותקנו מכוחו.
 .3כל מתקן יבנה או יותקן בהתאם לתקנים הרלוונטים.

מקדם יעילות אנרגטית  copשל משאבת החום לא יקטן מ .cop>5.3 -

מנועים ישנים בהספק של מעל  50קילוואט
מעבר למנועים  IE3ומעלה
 .1מנועים ישנים יטופלו בהתאם להנחיות משרד האנרגיה
 .2יודגש כי כל מתקן חשמל יתקן בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.

א .המוסד הינו מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת.
פרויקט ההתייעלות מיועד לביצוע במבנים/תשתיות בהם מתקיימת פעילות אקדמית של המוסד ,בכפוף
ב.
להחלטת ות"ת מיום .13.3.2019
המוסד נדרש להציג ממונה אנרגיה מוסמך ,שיאושר על-ידי משרד האנרגיה עד לתאריך 1.9.19
ג.
 .4דרישות מינימום מקצועיות לפרויקטים:
א .היקף החיסכון המינימאלי של כל הצעה /פרויקט לא יפחת מ 50,000-קוט"ש לשנה.
ב .תקופת ההחזר של הפרויקט )לפני שיקלול המענק( לא תפחת מ 12-חודשים ולא תעלה על  10שנים לפי
החישוב המופיע בסעיף .5.6.1
ג .על כל מציע לצרף אישור מהנדס או יועץ מטעמו בדבר הפרויקט ,פרטיו ונתוניו.
ד .על כל אחת מהטכנולוגיות המופיעות בטבלה נדרש לעמוד בדרישות ,כמפורט בטבלה להלן:
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 .5לאור מורכבות הפרויקט ולבחינת ושיפוט הפרויקטים בקול קורא תוקם ועדה מקצועית משותפת של ות"ת יחד
עם משרד האנרגיה.
 .6לטובת הקול קורא יעמוד סך של  3מיליון  ₪כאשר מקורות המימון יהיו  50%ות"ת ו 50%-משרד האנרגיה.
חלקו של משרד האנרגיה יועבר לתקציב הכללי של ות"ת בהתאם לנהוג בהעברה תקציבית של בין משרדים.
מבחינת החלק של ות"ת יוקצה סך של  1.5מיליון  ₪מתוך הרזרבה הכללית של תקציב ות"ת.

 .7התקציב יוקצה למוסדות במסגרת קול קורא ובהתאם לעקרונות המפורטים להלן:
א .כל מוסד יידרש להגיש בקשה מסודרת הכוללת תיאור מלא של הפרויקט המוצע ,פירוט לגבי לוחות זמנים
לביצוע הפרויקט ,יעדי החיסכון באנרגיה של הפרויקט וכן תקופת החזר הפרויקט.
ב .כל פרויקט ייבחן בפני עצמו וידורג לפי הפרמטר הבא:
היחס בין חיסכון השנתי בקוט"ש בפרויקט לבין המענק המבוקש בש"ח .ההצעה בה הפרמטר  1הינו הגבוהה
ביותר תקבל  100נקודות וכל ההצעות ידורגו ביחס אליה ,בהתאם לנוסחה להלן:
הפרמטר הנבדק
ניקוד מלא בפרמטר *

הערך של ההצעה הטובה ביותר בפרמטר

ג .היקף התמיכה בפרויקט בודד לא יעלה על  200אלף  ₪והמענק המרבי למוסד יהיה מקסימום  500אלש"ח
זאת עקב מגבלת התקציב ועל מנת לעודד מספר רב של מוסדות לקדם התייעלות אנרגטית במוסד.
ד .במקרה בו סכום ההשתתפות הכולל בגין ההצעות נמוך מסך התקציב שנקבע ,ייקבעו הזוכים ללא דירוג.
אחרת ,תדורגנה ההצעות לפרויקטים בסדר עדיפות יורד ותינתן תמיכה תקציבית בהתאם לתקציב הכללי
עבור הפרויקט ובכפוף למגבלת התקציב למוסד כמפורט בהיקף התמיכה מטה.
ה .במידה והתקציב להתייעלות אנרגטית יגדל ות"ת שומרת לעצמה את הזכות להקצות למוסדות נתח תקציבי
בהתאם לדירוג שיקבע בקול הקורא הנוכחי.
יו"ר ות"ת מוסמכת לאשר את פרסום הקול הקורא ,בהתאם לעקרונות הנ"ל ,וכן תוכל לאשר שינויים ועדכונים
בקול הקורא ,שאינם חורגים מהעקרונות הכלליים כפי שפורטו בהחלטה זו.
ות"ת מסמיכה את יו"ר ות"ת לבחון את המלצות הגורמים המקצועיים ולאשר את דירוג הפרויקטים.
תוצאות הצבעה:
 5בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד
)ד"ר רבקה ודמני לא השתתפה בדיון ובהצבעה(
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 .20המשך דיון :המלצות הצוות שבדק את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים
לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים – מסמך מס' 4506
)פרופ' אידו פרלמן ,סיו"ר מל"ג וראש הצוות -נכנס לישיבה(

תשע"ט – 120/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.2019דנה הות"ת בדוח צוות המעקב לבחינת בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים
לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים והיא מחליטה לאמץ את המלצת הצוות ,ולהאריך את הפעילות של הקריה
האקדמית אונו מחוץ לקמפוס בירושלים עד לתום שנה"ל תשפ"ב )דהיינו עד ליום  (30.9.2022ולאפשר רישום
סטודנטים חדשים לשנה"ל תש"פ בלבד מן הטעמים שפורטו בדו"ח הצוות .מכיוון שישנם היבטים שות"ת בוחנת
בעניין המשך פעילותה של הקריה האקדמית אונו בירושלים )לימודים מחוץ לקמפוס( מחליטה ות"ת להרחיב
את הצוות ולצרף אליו שני חברי ות"ת .החברים שנבחרו לנושא זה הם :פרופ' יוסי שיין ופרופ' מונא מרון.
במהלך התקופה ייבחנו פרופיל הבוגרים ושילובם בשוק התעסוקה ,הצלחת התכניות בכל הנוגע לגיוס סטודנטים
ערבים ממזרח ירושלים ,תוך שילובם בתכניות הרגילות יחד עם האוכלוסייה הכללית והאם התאפשרה להם
למידה באיכות גבוהה תוך הקטנת אחוזי הנשירה.
הצוות המינהלי מווסמך לבחון ולאשר את פתיחת הרישום לשנה"ל תשפ"א-תשפ"ב בהתאם לקריטריונים
המפורטים בדוח המסכם של צוות המעקב.
לקראת תום תקופת שלוש השנים ,תבחן אפשרות המשך הפעילות ע"י ות"ת ומל"ג.
תוצאות הצבעה:
 6בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד

.21

בקשת הקריה אקדמית אונו לקיים תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Aבמדעי יהדות
ותואר ראשון ) (B.Aבהתאם למתווה – בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים
מחוץ לקמפוס בחיפה  -בהתאם למתווה המעודכן עליו החליטה המל"ג ביום .6.3.2018
– מסמך מס' 4526

תשע"ט - 121/החלטה:
בישיבתה ביום  12.6.2019דנה ות"ת בבקשת הקריה האקדמית אונו לקיים תכנית לימודים לתואר שני במדעי
היהדות ) (M.A.ותואר ראשון ) (B.A.בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס בחיפה
בהתאם למתווה המעודכן עליו החליטה המל"ג ביום  .6.3.2018בפני ות"ת עמדה חוות הדעת התכנונית בהתייחס
לשאלת הצורך הלאומי לפתיחת תכניות הלימודים שבנדון וכן התייחסות המוסד לחוות דעת זו .לאחר עיון
במסמכים ושקילת הנושא ,ות"ת לא השתכנעה כי ישנו צורך לאומי לפתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון
בפרסום ותקשורת שיווקית ותואר שני בלימודי יהדות מהנימוקים הבאים:
•

תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית – על אף שהקריה האקדמית אונו רואה חשיבות בקיום התכנית
בחיפה ,ות"ת לא זיהתה קיומו של צורך לאומי ,כהגדרתה ,בהגדלת מס' הסטודנטים בתחום הפרסום
והתקשורת השיווקית בעיר חיפה ובצפון הארץ בכלל ,ובקרב הסטודנטים מהחברה הערבית בפרט.
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•

תואר שני בלימודי יהדות –קידום מדעי הרוח הינו חלק מהתכנית הרב-שנתית של ות"ת ,הפועלת לשינוי
פני המצב ולעידוד עליית יוקרת מדעי הרוח ומספר הסטודנטים בתחום ,זאת ,בין היתר ,על רקע הירידה
המשמעותית במס' הסטודנטים בעיקר בתואר הראשון .התכנית המוצעת בקמפוס חיפה מיועדת להכשיר
סטודנטים לתואר שני ביהדות ,ולפיכך ,אינה מהווה מענה לצורך הלאומי שעלה ביחס לקידום מדעי הרוח
כאמור .בנוסף ,לאור ריבוי התכניות לתואר שני ביהדות במוסדות ,לרבות באוניברסיטת חיפה ,אין הות"ת
רואה בפתיחת תכנית נוספת ביהדות לתואר שני מענה לצורך לאומי בכלל ובחיפה ואזור הצפון בפרט ,לא
כל שכן לצורך הכשרת סטודנטים מהחברה הערבית בתחום.
תוצאות הצבעה:
 –4בעד;  – 2נמנעים
ההחלטה לדחות את הבקשה התקבלה

 .22המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לשנקר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
)ללא תזה( בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים – דוח הוועדה – מסמך מס' 4542
התוכנית אושרה בשם אחר .נבדקה על ידי ועדה שאף ניהלה דיונים עם המוסד בנושא .דוח הוועדה עבר
לאגפים ואין הערות מיוחדות.

תשע"ט – 122/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  12.6.19דנה ות"ת בבקשת שנקר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תיזה בעיצוב
ופיתוח משחקים דיגיטליים.
 .2לאור חוות הדעת התקציבית ממליצה ות"ת למל"ג לאשר שנקר הנדסה עיצוב אמנות לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.Des.בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים.
תוצאות הצבעה:
 - 5בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.
חבר אחד לא השתתף בדיון ובהצבעה

 .23בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Aעם וללא
תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות – מסמך מס' 4544

תשע"ט – 123/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  12.6.19דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם
וללא תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות.
 .2אין מניעה מן ההיבטים התכנוניים ,תנאי העסקת הסגל ומשפטיים בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה
האקדמית אחווה פרסום והרשמה לתכניות הלימודים לתואר שני עם וללא תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת
תרבות.
 .3לאור החשיבות התכנונית והצורך הלאומי בהכשרת פסיכולוגים קליניים באזור הדרום לאוכלוסיות מיוחדות
ובהינתן הגרעון התקציבי המשמעותי הצפוי מהפעלת תוכנית זו עם מספר סטודנטים נמוך מ 25-במחזור,

19

נוסח yz

מאושר
ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת התוכנית לשני מחזורים עם  15סטודנטים בכל מחזור בכפוף
לתנאים הבאים:
 3.1בטרם פתיחת הרישום לתוכנית ,יציג המוסד מקור תקציבי למימון גרעון זה שאינו מתקציבו השוטף של
המוסד ,בן אם מעודפיו הצבורים של הוד ובין אם מתרומות.
 3.2בטרם פתיחת הרישום לתכנית ,יתחייב המוסד בפני ות"ת על המשך פעילות מאוזנת לפחות של המוסד
בהינתן פתיחת התוכנית.
 .4ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לעקוב אחר מצבו הפיננסי של המוסד ולבחון את תקציב התוכנית לקראת
הסמכת התוכנת ופתיחת המחזור השלישי.
 .5פתיחת תוכנית הלימודים בפועל תותנה בהמצאת הסכמים חתומים בין המכללה האקדמית אחווה לבין
מקומות ההכשרה.
תוצאות הצבעה:
 4בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד
 2חברים לא נכחו בעת ההצבעה

 .24המלצה לאשר לקיים תוכנית לימודים לתואר שני )  (M.A.A.Tבטיפול באמצעות
אמנויות – אמנות חזותית למטפלים בפועל של המכללה האקדמית בית ברל

תשע"ט – 124/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  12.6.19דנה ות"ת בתוכנית לימודים לתואר שני  M.A.A.Tבטיפול באמצעות אמנויות-
אמנות חזותית למטפלים בפועל של המכללה האקדמית בית ברל.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להמליץ למל"ג על אישור קיום התכנית.
תוצאות הצבעה:
 5בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד
חבר אחד לא נכח בעת הדיון וההצבעה

.25

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ,עם תזה ,בקרימינולוגיה קלינית -מסמך מס' . 4545

תשע"ט – 125/החלטה:
.1
.2
.3

בישיבתה ביום  12.6.2019דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
ללא תזה ( M.A( .בקרימינולוגיה קלינית.
לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ,המשפטיים ותנאי העסקת הסגל
בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.
פתיחת הלימודים בפועל תותנה בהמצאת הסכמים חתומים בין המכללה האקדמית אשקלון לבין המוסדות
בהם יתקיים הפרקטיקום.
תוצאות הצבעה:
 5בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד
חבר אחד לא נכח בעת הדיון וההצבעה
רשמה :חנה רוזן – רושמת פרוטוקולים
20

yz נוסח

מאושר

'נספח א
Implementation Agreement Between The Education Department of Sichuan
Province, P.R.China And Council for Higher Education, State of Israel On
China (Sichuan)-Israel People-to-People Exchange Program
Party A: The Education Department of Sichuan Province, People’s Republic of China.
Party B: Council for Higher Education, State of Israel
To promote mutual understanding among peoples, mutual learning in education
and other fields and international exchanges and cooperation between Sichuan Province
of P. R. China and State of Israel, China(Sichuan)-Israel People-to-People Exchange
Program supports 20 excellent Israeli students annually for their short-term study in
Sichuan.
I Brief
1. Number: 20 persons a year.
2. Duration: 6-8 weeks, from July to August, commencing in 2020.
3. Study Programs: Chinese culture and history, business management, Chinese law,
etc.
4. Coverage: Tuition, accommodation, insurance, textbooks.
5. Eligibility:
(1) Applicants must abide by the law and regulations of the People’s Republic of
China.
(2) Applications must be a citizen of Israel, a registered student at a higher education
institution in Israel, and be in good health.
(3) Applicants should apply for study programs in fields which are relevant to his
area of study/research.
(4) Applicants should be in principle under the age of 40.
II Duty and Obligation
Party A: Party A is responsible for the expenses within Sichuan as listed in clause
I.4 above and for designating a specific university to manage the program each year;
offering assistance in the student visa application, registration and other issues during the
stay on campus.
Party B: Party B is responsible for the promotion of program in Israel, receiving the
applications from the Israeli higher education institutions and for passing on the applicant
details to Party B for evaluation; and for overall coordination of the program with Party
A. Applicants should meet the requirements listed in clause I.5 and pass the
exam/interview organized by the program university.
III Additional program details
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1.

Funding will be eligible only when the qualifications of the applicants are
reviewed and confirmed by the interviewing committee of the program university.

2.

Both parties will abide by the agreement voluntarily. In the case that unforeseen
matters arise pertaining to the agreement, a supplementary agreement can be
signed through mutual consultation and agreement.

3.

The entry into force of this agreement is conditional upon approval by the plenary
of the Council of Higher Education of Israel and the signature of both parties and
will remain in force for a three-year period. The parties shall work together to
evaluate the implementation of the program and discuss the issue of an extension
of the agreement. Each party must provide at least six months’ notice, in writing,
in the case of terminating the agreement.

4.

This Memorandum is signed in Tel Aviv, the State of Israel on 27 May, 2019,
which corresponds to 22nd of Iyyar, 5779, in the Hebrew calendar, in duplicate, in
the English language.

The Education Department of Sichuan Province

Council for Higher Education

P.R.China

State of Israel

Derector General

Chair, Planning and
Budgeting Committee

Zhu Shihong

Prof. Yaffa Zilbershats
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'נספח ב
SECOND ADDENDUM TO
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL
AND
THE COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION OF ISRAEL
The China Scholarship Council (hereinafter, the “CSC”) and the Council for Higher
Education of Israel (hereinafter “CHE”, and together with CSC, the “Sides”) signed a
Memorandum of Understanding (the “MOU”) relating to the establishment of the CSC–
CHE Joint Funding Program on 29 January, 2015.
Whereas, Section 9 of the MOU provides that this MOU shall be effective for two years in
the first instance, and during its second year of operation could be renewed for an extension
with the common agreement of both Sides; the First Addendum to the MOU signed on 21
March, 2017 extended the validity to the 28 January, 2018. The Second Addendum to the
MOU signed on 6 May, 2018 extended the validity to 8 April, 2019.
Whereas, the Sides wish to extend the validity of the MOU by mutual consent. Any term
not specifically defined herein shall have the meaning ascribed to it in the MOU, the Sides
should execute the CSC–CHE Joint Funding Program as determined in the MOU.
NOW, THEREFORE, the Sides hereto agree as follows:
1. The entry into force of this MOU is conditional upon approval by the plenary of the
Council of Higher Education of Israel and the signature of both Sides and will remain
in force for a three-year period.
2. Section 2 of the MOU about the Program Details - Both Sides agree to discontinue
the Master Degree Program.
3. Section 3 of the MOU about the Entry Criteria and Condition of Eligibility and
Section 5 about Funding Model - The Master Degree Program will be discontinued
according to the above change.
4. Section 5 relating to the Summer Courses Program - CHE will provide a scholarship
of between 2,500 to 10,000NIS for each Summer Course Program student.
5. All other provisions of the MOU which are not specifically altered or modified by
this Addendum shall remain in effect.
[Signature page follows]
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