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 )1087( 11 מס'ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב  החלטות 

 1914.8. –תשע"ט י"ג באב שהתקיימה בירושלים ביום  

 27.11.19 -נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב
 :נכחו

 חברי ות"ת
      יו"ר ות"ת  -פרופ' יפה זילברשץ

 שאומן-ד"ר רבקה ודמני
 רו"ח שמעון יצחקי 

 פרופ' מונא מארון
 

 :מינהל ות"ת
 חשבת בכירה -רו"ח אביטל בלייוס 

 סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה -שאול -ד"ר ורדה בן
 דובר  -מר תומר ולמר  

 סמנכ"ל לתקצוב -גב' שירה נבון 
 המל"גנים אקדמיים ומזכיר יסמנכ"ל לעני -גב' מיכל נוימן 

 היועצת המשפטית  –כספא -עו"ד יעל טור
 יועצת בכירה ליו"ר ות"ת -גב' נמרה גורן 

 

 השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:

 הלשכה המשפטית -עו"ד חן אבישר 
 מנהל היחידה למנהל וכספים –מר יונתן אבן טוב 

 ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי -שטרית -מר יותם בן
 הלשכה המשפטית -לן עו"ד עמרי גו

 ממונה בכיר, תחום הקצבות למחקר - יר גתאממר 
 ממונה תחום תקצוב מכללות - גב' אפרת זהב

 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות - מר אריאל חנוכה
 ממונה תחום שכר ותנאי העסקה -מר יואב טאובמן 

 ממונה בכירה באגף להערכת איכות והבטחתה - גב' סיגל מורדוך
 תסגנית החשב -י קצי'ניה מיטנגרו"ח 

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

 ממונה בכירה תחום תכנון ומידע - גב' חוה קליין
 סגן היועצת המשפטית -עו"ד נדב שמיר 
 מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע -גב' מיכל אופיר 

 מנהלת חשבונות בכירה –קוריאט  –גב' מזל בן עזרא 
 מרכזת תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי - דרעי נופר' גב

 מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה, האגף האקדמי -גב' שרון הרדון 
 מרכז תקצוב מכללות -מר אורי זיו 
 מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות -מר נתן יהב 

 באגף להערכת איכות ממונה -ר או-לוינסון מריה' גב
 מרכז בתחום חברה, קהילה ומכינות - מר יוסי סבג

 מרכזת בכירה בתחום תקצוב אוניברסיטאות -פוטרוך -גב' שירן פדידה
 רכז בתחם תכנון ומדיניות -מר אביתר ציון 

  הקצבות למחקרבתחום מרכזת  -' חני רובלין גב
 ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי –מר יאיר הראל 

 רכז מחקר ואסטרטגיה, אגף אסטרטגיה ובין לאומיות  –מר דניאל מילבאוור 
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* * * * * 

 

 

 

           yz



 נוסח 
 מאושר

 

]3[ 
 

 אישור החלטות ופרוטוקולים מישיבות ות"ת .2
  4567מסמך    12.6.19  -אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת שהתקיימה ב  2.1

כמה החלטה ולציין  ,יש לבדוק החלטה  .יצא יומבכל הצבעה כדאי לציין מי נשאר   חברה:

 .  הצביעו וכמה לא נכחו

 תוצאות הצבעה

 פה אחד –בעד    4

 אושרו פה אחד – 12.6.19נוסח ההחלטות והפרוטוקול מיום 

 

 

 

 .מצ"ב 4569  סמךמ  31.7.19נוסח החלטות מישיבת תקציב תש"פ שהתקיימה ביום  אשרור 2.2

 תוצאות הצבעה

 פה אחד –בעד    4

 אושרו פה אחד בכפוף לשינויים המוצעים. 31.7.19 -החלטות מישיבת התקציב שהתקיימה ב

 

 

   .) של אוניברסיטת אריאל בשומרון M.Dשנתית ברפואה (-תכנית הלימודים הארבע תקצוב .3
   יהיה קוורום וניתן יהיה לדון בנושא.הוא נדחה למועד שבו ואין קוורום שמאפשר דיון בסעיף הזה   יו"ר:

 

 

  4572מסמך  -.  0182אישור הדוחות הכספיים של מינהל המועצה להשכלה גבוהה לשנת  .4
 לדיון) יםמוזמנ –ממשרד סומך חייקין רו"ח מיכל מולדרו"ח דייויד קריסמן ו(

 :החלטה – 135תשע"ט/

 .4572כפי שהוצגו בפניה במסמך ות"ת מחליטה לאשר את הדו"חות הכספיים של מינהל התאגיד 

 תוצאות הצבעה
  –בעד   4

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 

 
  4573מסמך  -מבנה הוראה להנדסה ומדעים ע"ש ברנדמןבקשת האוניברסיטה העברית להקים  .5

 החלטה: – 136תשע"ט/
דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לאישור הקמת מבנה הוראה להנדסה  14.8.2019בישיבתה ביום 

 ומדעים ע"ש ברנדמן והחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף להצגת מלוא מקורות המימון כמפורט להלן: 

 48 -מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ 4,500-. אישור להקמת מבנה הוראה ומדעים בהיקף בנייה של כ1

 ₪. מיליוני 

 . אישור ות"ת ויציאה לבינוי הפרויקט, הינה בכפוף לתנאים הבאים: 2

 כמפורט להלן: ₪ מיליוני  48-מימון עלות הבניה שנאמדת בכ א. 
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 ₪. מיליוני  36תרומות בהיקף של  -

 ₪.  מיליוני  14.3תמיכה של הרשות לפיתוח ירושלים בהיקף של  -

 -את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ ב. באחריות האוניברסיטה לממן

 מיליון ש" מתקציבה השוטף . 1.5-בכ 

 כל שינוי במקורות המימון שהציגה האוניברסיטה יובא לאישור ות"ת.  ג.   

 תוצאות הצבעה
 –בעד   4

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

  4574מסמך  -  מדיניות ות"ת בנושא קשרי מחקר בינלאומיים בילטרליים .6
 

 החלטה – 137תשע"ט/
בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה, הכוללת שיתופי פעולה מחקריים  .1

 בינלאומיים, ועל מנת לפתח ולתמוך בשיתופי פעולה מחקריים בילטרליים עם מדינות אחרות, ובהמשך

 מלצת ועדת ההיגוי של מל"ג/ות"ת לקידום בינלאומיות, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן: לה

 לקבוע שני קריטריונים עיקריים שהם בעלי חשיבות עיקרית בדירוג המדינות לקידום שתופי פעולה: 

על מנת לקדם ולחזק שיתופי  –היקף הקשרים המחקריים הקיימים של ישראל עם אותה מדינה  1.1

 פעולה, חשוב לבנות על בסיס קיים של קשרים בין הקהילות האקדמיות בשתי המדינות. 

יש לכוון לשיתוף פעולה עם מדינות מובילות באיכות מחקר  –איכות המחקר באותה מדינה  .1.2

 ומצוינות אקדמית. 

 

בעיקר  –כמו כן, ישנם שיקולים לקידום שיתופי פעולה עם מדינות אחרות שאינם אקדמיים בלבד  . 2

שיקולים דיפלומטיים/מדיניים. מבחינת מל"ג/ות"ת, שיקולים אלו באים לביטוי במסגרת החלטות 

תופי ממשלה ומהלכים לאומיים מול מדינות ספציפיות, ויכולים להיות רלוונטיים גם כן להחלטות לגבי שי

 פעולה בילטרליים. 

 

 המדינות המובילות לשיתופי פעולה מחקריים, להלן:  20על בסיס כל אלה, גובש דירוג של . 3

 )ים משותפיםמס' פרסומ(היקף הקשרים הקיימים  -משקל   50%

אחוז מכלל פרסומי המדינה באחוזון העליון של הפרסומים המצוטטים (איכות המחקר  -משקל  50%

 . מובן כי תנאי סף הוא קיומם של קשרים דיפלומטיים/מדינתיים עם אותה המדינה.  )ביותר בעולם

 להלן רשימת המדינות: 

   . אוסטרליה 7      . צרפת 6      . גרמניה5        . הולנד 4      . שוויץ 3      . בריטניה2  . ארה"ב 1

     . סין 14      . שוודיה 13         . בלגיה 12     . ספרד 11    . דנמרק10     . איטליה 9     . קנדה 8

 . פינלנד 20      . יפן19      . רוסיה 18      . אירלנד 17    . סינגפור 16   . אוסטריה 15

 

תינתן עדיפות לשיתופי פעולה עם המדינות ברשימה הנ"ל, לרבות תמיכה תקציבית במענקי מחקר  . 4

דוקטורנטים, כנסים משותפים, וכל פעילות אחרת שתקדם -משותפים, מלגות לתלמידי מחקר ובתר

 שיתופי פעולה מחקריים. 
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הנ"ל אם תתפתח הזדמנות  אפשרות ליצירת שיתופי פעולה עם מדינות אחרות שאינן ברשימה .  תיבחן 5

בעלת ערך מוסף משמעותי למחקר ולאקדמיה הישראלית. הצעות לשיתופי פעולה אלו יבואו לדיון 

 בות"ת. 

 

כנסים (ייבחנו אפשרויות ויותנעו פעילויות  )שנתית הנוכחית-עד סוף התכנית הרב(בשלב הראשון  .6

ם, הרחבת תכניות/מנגנונים משותפים, תכניות מלגות למספר מצומצם של תלמידי מחקר/חוקרי

שנתית -, במטרה לבחון ולהיערך להקמתן של תכניות בילטרליות גדולות יותר בתכנית הרב)קיימים

 הבאה. 

 

מלש"ח בשנה לשנים תש"פ,  3לצורך זה, מתוך משאבי הבינלאומיות, תאושר מסגרת תקציבית של   .7

וך ניסיון להשיג גם השתתפות של להתנעת שיתופי פעולה אלו, ת)  מלש"ח 9סה"כ (תשפ"א ותשפ"ב 

 המדינה השנייה.  

 

יבוצע תהליך הערכה של כל התכניות הבילטרליות הקיימות בתקצוב ות"ת, על מנת לבחון הצלחתן   .8

 ולקבל החלטות על המשך פעילותן.

 תוצאות הצבעה
 –בעד   4

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 למרכזי מחקר במדעי הנתונים שיפוטהיגוי וועדות  .7
 א' 4575  מסמך - בחינה מחודשת של תכנית ות"ת-ועדת היגוי וועדת שיפוט במדעי הנתונים  )א(

 נציגת הלשכה המשפטית :

 החלטה: – 138תשע"ט/
ועדת היגוי וועדת שיפוט במדעי ת לדנה ות"ת בבחינה מחודשת של תוכנית ות" 14.8.19בישיבתה ביום 

שיפוט בתחום מדעי הנתונים. מאחר  היגוי וועדתוזאת בהמשך להחלטת ות"ת על מינוי ועדת  -הנתונים

שחלק מחברי ועדת ההיגוי והשיפוט מכהנים כראשי מרכזי מחקר במוסד אקדמי ומאחר שבנו של יו"ר  

 ועדת השיפוט  מכהן  כראש מרכז מחקר, מחליטה ות"ת כדלקמן:

ועדת ההיגוי אשר  להחזיר את המלצות ועדת ההיגוי בנוגע למסלול המואץ לביצוע בחינה מחודשת ע"י .1

בה לא ישתתפו שלושת החברים אשר מונו כמנהלי מרכזי מחקר וכן יו"ר הועדה אשר בנו רשום כמנהל 

 עדה פרופ' ליאור רוקח.ומרכז מחקר. בישיבה זו ישמש כיו"ר הו

עדת השיפוט בבקשה לבצע בחינה מחודשת של עמידת ההצעות שהוגשו בתנאי הסף וזאת ולהחזיר לו .2

 פוט אשר בה לא ישתתף החבר שבנו רשום כראש מרכז מחקר של מוסד אקדמי.ע"י ועדת השי

לבצע בחינה מחודשת של המלצות ועדת ההיגוי לות"ת בנוגע לתכנית התחרותית לתמיכה תוספתית  .3

על בסיס תחרותי במרכזי הגג אשר יעמדו בתנאי הסף של המסלול המואץ, כאשר הבחינה המחודשת 

עדת השיפוט ו ט הבינלאומית, פרופ' זינגר מאוניברסיטת פרינסטון.תיעשה ע"י יו"ר ועדת השיפו

 הבינלאומית הזאת תמונה ע"י ות"ת לביצוע השיפוט בתכנית התחרותית.

           yz
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 לאחר שתבוצע הבחינה המחודשת, יסיימו ועדת ההיגוי וועדת השיפוט את עבודתן, וות"ת תמנה בתום

 למוסדות) ועדת מעקב ייעודית לתוכנית.שנת הפעילות הראשונה (מיום שליחת אישורי הזכייה 

 תוצאות הצבעה
 –בעד   4

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

הרכב ועדת השיפוט הבינלאומית לתמיכה תוספתית במרכזי המחקר במדעי הנתונים  ב. 

 ב' 4575מסמך  – על בסיס קול קורא תחרותי

  

 החלטה – 139תשע"ט/

השיפוט הבינלאומית לתמיכה תוספתית במרכזי המחקר במדעי הרכב ועדת דנה ות"ת  14.8.19בישיבתה ביום 

בדבר תכנית תחרותית לתמיכה  10.7.2019בהמשך להחלטת ות"ת מיום , הנתונים על בסיס קול קורא תחרותי

תוספתית למרכזי המחקר במדעי הנתונים אשר יעמדו בתנאי הסף של התכנית במסלול המואץ, ולשם שיפוט 

התחרותי ומתן המלצה לות"ת על הזוכים, מחליטה ות"ת על הקמת ועדת שיפוט ההצעות שיוגשו במסלול 

 בינלאומית כדלקמן:

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

 פרופ' עמנואל ז'אן קאנדס, המחלקה למתמטיקה והמחלקה לסטטיסטיקה, אוניברסיטת סטנפורד

 לקה למדעי המחשב, קולג' דה פראנס ואקול נורמל סופריורפרופ' סטפן מאלה, המח

 

  :מטרות ותפקידי ועדת השיפוט להקצאת תמיכה תוספתית על בסיס תחרותי

א.    לבחון את ההצעות שיוגשו, ועל פי ניקוד הקריטריונים ודירוג ההצעות ולהמליץ לות"ת על חלוקת 

 התקציבים בין הזוכים.

המרכזים לאחר שנתיים ולאחר ארבע שנות פעילות, ולהמליץ לות"ת על המשך  ב.    לקבל דיווח על ביצועי

 הקצאות בהתאם.

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

 להישגים וליכולת.

 

 באגף אסטרטגיה ובין לאומיות מחקר ואסטרטגיהצוות ריכוז עבודת ועדת השיפוט הנ"ל ייעשה על ידי 
במל"ג/ות"ת. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או 

 מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.

 תוצאות הצבעה
 –בעד   4

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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  4576מסמך  - הרכב ועדת שיפוט למלגות מעוף  .8

 

 החלטה: – 140תשע"ט/
-לאור סיום כהונתם של חברי ועדת השיפוט למלגות מעוף לקליטת סגל בני החברה הערבית ולמלגות לבתר

 דוקטורנטים  ולדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית, מחליטה ות"ת כדלקמן:
 למנות את פרופ' מונא מארון כיו"ר הוועדה. .א
מונא מארון, פרופ' יעקוב חנא, פרופ' שרה  'המכהנים: פרופלהאריך את כהונתם של חברי הועדה  .ב

 תשפ"א.-סטרומזה ופרופ' ג'האד אלסנע בשנתיים, לשנים תש"פ
לאשר את מינוי החברים החדשים המוצעים, פרופ' ארז בראון ופרופ' אמל ג'אמל  לתקופה של שנתיים  .ג

 תשפ"א:-לשנים  תש"פ
 

דוקטורנטים ולדוקטורנטים מצטיינים -למלגות לבתרלפיכך, הרכב וועדת השיפוט למלגות "מעוף" ו
 בני החברה הערבית הינו כלהלן:

 
 (*) חברה בתוקף תפקידה כחברת ות"ת. 

 תוצאות הצבעה
 –בעד   4

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 

  4577מסמך  - ב'69המדינה דו"ח מבקר  –ליקויים חות הצוותים לתיקון "דו .9

 החלטה - 141תשע"ט/
המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה ב ות"תדנה  14.8.2019בישיבתה ביום  .1

' בנושאים: "אסדרת תחום הטיפולים והניתוחים הפלסטיים אסתטיים", ב69ח מבקר המדינה "דובעקבות 
 תכנון, הכשרה והשמה". -אדם בהוראה  "הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי" ו"כוח

 
שבתחום סמכותה  13.8.2018ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום  .2

' בנושאים: "אסדרת תחום ב69מבקר המדינה  ח"דוומאשרת את המלצות הצוותים לתיקון ליקויים ל
והה למגזר החרדי" ו"כוח אדם הטיפולים והניתוחים הפלסטיים אסתטיים", "הנגשת ההשכלה הגב

 תכנון, הכשרה והשמה". -בהוראה 
 תוצאות הצבעה

 –בעד   4
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 
 

 תחום מוסד שם

 נוירוביולוגיה אוניברסיטת חיפה, חברת ות"ת יו"ר-פרופ' מונא מארון(*)

 גנטיקה, רפואה מכון ויצמן פרופ' יעקוב חנא

 היסטוריה, מדעי היהדות האוניברסיטה העברית פרופ' שרה סטרומזה

 מדעי המחשב גוריון-אוניברסיטת בן פרופ' ג'האד אלסנע

 פיזיקה הטכניון פרופ' ארז בראון

 מדעי המדינה אוניברסיטת ת"א פרופ' אמל ג'אמל

           yz
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  4578מסמך  - באור יהודה  המרכז ללימודים אקדמיים .10

 החלטה: – 142תשע"ט/ 
בהמשך למידע שהובא בפניה, לרבות חוות הדעת המקצועיות, בדיקות רשות התאגידים והחלטות ות"ת 

בבקשת המרכז ללימודים אקדמיים אור  14.8.2019ומל"ג קודמות בנושא, דנה ות"ת בישיבתה ביום 
 יהודה להארכת ההכרה בו.

 
ות"ת מצאה כי המוסד טרם תיקן את הליקויים שעלו בהחלטות ות"ת/מל"ג קודמות כנדרש וכן  .1

 מצאה כי מתקיימים ליקויים נוספים, בהתאם לפירוט שלהלן: 

 שלו בהתנהלות המוסד: מעורבות כלכלית משמעותית ביזם וקיימת תלות למוסד  .א

 חברה(באמצעות  המוסד לספקי ישירות משלםמהיזם והוא אף הלוואות חדשות  נלקחו •
 ).בבעלותו

 שללא הועברו למל"ג/ות"ת חרף הדרישה המפורשת  היזםהחדשים עם  ההסכמים •
 מל"ג/ות"ת.

ות שכ"ל מראש לכל שנות הלימוד ורק לאחר המוסד המשיך לגבבניגוד להחלטות ות"ת/מל"ג  .ב

שכר לימוד מראש לתקופה פסיק לגבות ישהדבר התברר, התחייב נשיא המוסד כי המוסד 

 .אחת מעבר לשנת לימודיםש

המוסד ממשיך גם היום לשעבד את כספי הסטודנטים שנגבו מראש להלוואות לבנקים בניגוד  .ג

 ות"ת ומל"ג. להחלטת

 .2018משנת  קיןלמוסד אין אישור ניהול ת .ד

 תפקידי מנכ"ל וסמנכ"ל כספים.מזה כשנתיים במוסד לא מאוישים  .ה

המוסד טרם אישר את תיקון התקנון וטרם עדכן את הרכב האסיפה הכללית כנדרש על פי  .ו

 חודשים מיום החלטת המל"ג 3בתוך  ההנחיות התאגידיות.
הכללית, בהתאם להנחיות ות"ת חברים חדשים נוספים לאסיפה  8על המוסד למונות לפחות  1ו.

 ומל"ג בתוך שלושה חודשים מיום החלטת המל"ג.

. המוסד יעביר הצהרות חתומות בדבר היעדר ניגוד עניינים של כל חברי המוסדות המנהלים 2ו.

 ובעלי התפקידים הבכירים.
אישור טיוטת התקנון שאושרה על ידי הלשכה המשפטית, במוסדות המנהלים של המוסד  .ז

 חודשים מיום החלטת המל"ג.  3לאישור רשות התאגידים בתוך והגשתו 

 .פירעון לחדלות חשש ישנו כי ונראה קשה פיננסי במצב המוסדכמו כן, הובא לידיעת ות"ת כי  .ח

על אף האמור לעיל, והואיל והמוסד נמצא בהליכים מול רשות התאגידים העשויים להשליך על  .2

ובכפוף ולאחר קבלת התחייבות המוסד לתיקון הליקויים, ליקויים אלה ועל מצב המוסד בכללותו, 

, זאת ללא רישום 2019ממליצה ות"ת למל"ג להאריך את ההכרה הזמנית במוסד עד לסוף דצמבר 

, ותוך דרישה 2019סטודנטים חדשים מעבר לסטודנטים שנרשמו עד כה ויחלו לימודיהם באוקטובר 

והסכמתם המפורשת  אחריםרלוונטיים ה גבוה להשכלהבטחון מטעם מוסדות  ותרשת להצגת

תכניות הלימודים במוסד, למקרה בו יחדל המוסד שנות הלימוד ובכל לקליטת כל הסטודנטים בכל 

 מלהתקיים מכל סיבה שהיא. 
 תוצאות הצבעה

 –בעד   4
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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     מסמך  -בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להקמת חברה כלכלית  .11

          4579  
  

 החלטה: – 143תשע"ט/
דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להקמת חברה כלכלית. לאחר  14.8.19-ביום ה

שהוצגה תרומתה האפשרית של החברה הכלכלית לצורכי המכללה והמשך התפתחותה בתחומי ההנדסה, 

מחליטה ות"ת כי אין מניעה לאשר את בקשת המכללה להקמת חברה ולאחר בחינה תקציבית של הנושא, 

 כלכלית.

בתום שלוש שנים מפתיחת החברה, ייבחן הצוות המקצועי בות"ת את פעילותה הכלכלית של החברה 

 והשפעותיה על תקציב המוסד.

 תוצאות הצבעה
 –בעד   4

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

  4580סמך מ - דוקטורנטים יוצאי אתיופיהתכנית מלגות לדוקטורנטים ובתר  .12

 החלטה: – 144תשע"ט/
על  "העברת אחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי  17.9.18בהמשך להחלטת הממשלה מיום  

ממשרד העלייה והקליטה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה" ובהמשך להמלצת ועדת ההיגוי של 

חיזוק סטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים וובשל הצורך בעידוד  , 4.7.19ות"ת לנושא זה מיום 

תשתית  ועל מנת שתיווצר בעלי פוטנציאל לקריירה אקדמית ומנהיגות אקדמיתממוצא אתיופי מחקריים 

מחליטה ות"ת במוסדות להשכלה גבוהה,  בסגל האקדמי הבכיריוצאי אתיופיה להרחבת ייצוג האוכלוסייה 

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה האתיופית וכן תכנית מלגות לבתר על הפעלת תכנית 

 כדלקמן: דוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה החל משנה"ל תש"פ

 מלגות לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

 שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה האתיופית, על-מלגות תלת 8במסגרת התכנית יוענקו עד 

במימון ות"ת והיתרה ₪ אלפי  52.2-לשנה, מזה כ₪ אלפי  62.2-בסיס תחרותי. גובה המלגה יעמוד על כ

לצורך ₪ אלפי  10לשנה במימון המוסד. בנוסף, המוסד יעמיד לכל מלגאי סכום שנתי של ₪ אלפי  10בגובה 

 כיסוי הוצאות מחקר.

אש"ח  835אש"ח בתש"פ,  418ד על אומדן תקציב ות"ת לטובת הנושא, במחירי תקציב תש"פ, יעמו

 אש"ח החל מתשפ"ב, מתקציב הנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה. 1,253בתשפ"א, ו 

 מקורות המימון הינם:

 אש"ח בשנה, שיועברו מבסיס תקציב משרד העלייה והקליטה לות"ת. 400  •

 ה ליוצאי אתיופיה. יתר המימון יהיה ממקורות התקציב הרב שנתי של ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוה •

 

           yz
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 מלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

מטרת התכנית היא לסייע לדוקטורנטים יוצאי אתיופיה מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר בישראל 

לצאת להשתלמות (פוסט דוקטורט) באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, במטרה לקלוט אותם עם סיום 

אש"ח לשנה והיא  80ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות בארץ. גובה המלגה עומד על 

 ת למשך שנתיים. ניתנ

 מלגות בכל שנה. 3מלגות, והחל מתשפ"א  2במסגרת התכנית, בשנה"ל תש"פ תוענק מלגה אחת, בתש"פ 

 -אש"ח בתשפ"א, ו 240אש"ח בתש"פ,  80אומדן תקציב ות"ת לטובת הנושא, במחירי תקציב תש"פ, יעמוד על 

 ליוצאי אתיופיה.אש"ח החל מתשפ"ב, אשר יתוקצבו מתקציב הנגשת ההשכלה הגבוהה  400

 

 ועדות השיפוט

הן בתכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים והן בתכנית המלגות לבתר דוקטורנטים קביעת הזוכים 

תיעשה על ידי המלצותיה של ועדת השיפוט, שמונתה ע"י ות"ת, למינוי אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה 

במוסדות בראשות ובהשתתפות פרופ' יעל מנדל גוטפרוינד, הרב ד"ר שרון שלום, פרופ' שפרה שגיא, פרופ' 

 נטים מצטיינים. אורנה קופרמן ופרופ' דבי שלו, אשר תורחב גם לשיפוט לדוקטורנטים ובתר דוקטור

לאור העובדה כי לוחות הזמנים לקראת שנה"ל תש"פ צפופים, הוחלט כי לשנה"ל תש"פ, שיפוט המועמדים 

יהיה ע"י אנשי הסגל האקדמי החברים בוועדת ההיגוי, כלומר פרופ' יוסי שיין, פרופ' שפרה שגיא, הרב ד"ר 

 שרון שלום, ד"ר ווביט וורקו וד"ר חן ליפשיץ.

 התוצאות הצבע
 –בעד   4

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים  .13

  2458  מסמך- .) ללא תזה בהנדסת תקשורת מחשביםM.Scשני (  לתואר
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) .M.Scלימודים לתואר שני (מרכז האקדמי לב לפתוח תכנית בבקשת הדנה ות"ת  14.8.2019בישיבתה ביום  .1

 .הנדסת תקשורת מחשביםבללא תזה 

 

לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית  .2

להמליץ למל"ג על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני 

)M.Sc. ( שורת מחשביםהנדסת תקבללא תזה. 
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בקשת מכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים תכנית  .14
חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים -.) דוB.Edלתואר "בוגר בהוראה" ( לימודי השלמה

 .   4583מסמך  - במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל (נשים) י')-יסודי (ז'-במסלול העל
 

 החלטה: – 146תשע"ט/
בבקשת מכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים  14.8.19נה בישיבתה ביום ות"ת ד

-חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים במסלול העל-דו) .B.Edתכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (

 וכן בחוות הדעת התכנונית שהובאה בפניה. י') במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל (נשים), -יסודי (ז'

 

 כלהלן: ת"ת ממליצה למל"גו

לאשר למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ להגיש תכנית לימודי השלמה לתואר  .1

במסגרת המח"ר,  י')-יסודי (ז'-חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים במסלול העל-דו) B.Ed." ("בוגר בהוראה

בקמפוס נוות ישראל (נשים), אשר תחליף את תכנית לימודי ההשלמה לתואר בוגר בהוראה בתושב"ע  

וזאת מהטעמים הבאים: (א) הצורך עליו מצביע משרד החינוך באקדמיזציה של מורות במגזר החרדי. 

מלמדות במערכת  כברן זה יודגש כי התכנית האמורה תשמש כהשלמה אקדמית למורות אשר בעניי

החינוך, ואין מדובר בהכשרה חדשה של מורים. (ב) התכנית הינה תחליפית לתכנית קיימת, ונדרשת 

הן על מנת לתת מענה לאוכלוסייה אשר עד היום הגיע לתכנית ההשלמה בתושב"ע במח"ר נוות ישראל, 

מתלמידותיו לומדות בתכנית לימודי ההשלמה  58%מנת למנוע פגיעה ביציבות המח"ר, אשר והן על 

 לתואר "בוגר בהוראה" בתושב"ע. 
 

 להפנות את תשומת לב המל"ג להערות משרד החינוך בחוות דעתו על מבנה תכנית הלימודים. .2
 

מורים חרדים המוסד יבחן אפשרות של הגשת תכנית ללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" ל .3

במקצועות הליבה הבסיסיים (בהתאם להגדרות של משרד החינוך): ספרות עברית, לשון עברית, 

 מל"ג.-מדעים ומדעי המחשב, וידווח על כך לות"ת
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