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מאושר
הוועדה לתכנון ותקצוב | Planning & Budgeting Committee

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 12
שהתקיימה בירושלים ביום ד'  -כ"ה באלול תשע"ט –

)(1088

25.9.19

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב27.11.19 -

נכחו:
חברי ות"ת
פרופ' יפה זילברשץ -יו"ר ות"ת
ד"ר רבקה ודמני-שאומן
רו"ח שמעון יצחקי
פרופ' מונא מארון

מינהל ות"ת:
רו"ח אביטל בלייוס  -חשבת בכירה
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
מר תומר ולמר  -דובר
עו"ד יעל טור כספא – היועצת המשפטית
מר איתמר לוי – סמנכ"ל למינל ומשאבי אנוש
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל תקצוב
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג
גב' חווה קליין – מ"מ סמנכ"ל תכנון
גב' נמרה גורן  -יועצת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב – מרכזת בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:

עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
מר יונתן אבן טוב – מנהל היחידה למנהל וכספים
מר יותם בן-שטרית  -ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
עו"ד עמרי גולן  -הלשכה המשפטית
מר אמיר גת – מ"מ סמנכ"ל לתקצוב וממונה בכיר ,תחום הקצבות למחקר
מר ארי סטון  -ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גב' יעל סימן טוב כהן  -ממונה בכירה תחום חברה וקהילה
עו"ד נדב שמיר  -סגן היועצת המשפטית
גב' מיכל אופיר  -מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
גב' רות ארנברג – מרכזת תקצוב מכללות
גב' אליז דולב – מנהלת כספים בכירה
גב' נופר דרעי  -מרכזת תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
מר אורי זיו  -מרכז תקצוב מכללות
גב' דועא כעביה – מרכזת חברה קהילה ומכינות
מר יוסי סבג – מרכז חברה קהילה ומכינות
מר אביתר ציון  -רכז בתחם תכנון ומדיניות
גב' רעות קרן – רכזת חברה קהילה ומכינות
גב' חני רובלין  -מרכזת בתחום הקצבות למחקר
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סדר היום:

 .1מידע
 1.1דיווח על נסיעות לחו"ל
 1.1.1כנס בארה"ב בנושא מובילים באקדמיה  -נסיעת הסמנכ"לית לתקצוב והסמנכ"לית לעניינים אקדמיים
 1.1.2נסיעת היו"ר לבריסל – כנס והערכות לתכנית הורייזן אירופה
 1.2היערכות לקראת שלב ב' בנושא הגדלת כ"א לתעשיית ההיי-טק
 1.3הגדלת כ"א בנושא הנדסה אזרחית
 1.4עדכון בנושא מרכזי יזמות
 1.5תמריצים לעידוד שיתופי מחקר אקדמיה ותעשייה
 1.6עדכון בנושא קול קורא להתייעלות אנרגטית
 1.7עדכון בעניין ועדת היגוי למדע וטכנולוגיה קוונטים
 1.8עדכונים משפטיים
 1.9קידום הבינלאומיות – סרטון
 1.10ברכות לראש השנה תש"פ הבאה עלינו לטובה
 .2אישור פרוטוקולים מישיבות ות"ת מס'  (1085) 9מתאריך - 10.7.19

.3

עדכון הרכבי ועדות:
 3.1ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר
 3.2ועדת תקציב דו"חות כספיים והשקעות
 3.3ועדת ביקורת
 3.4ועדת שיפוט לפוסט דוקטורנטים במדע וטכנולוגיות קוונטים

מסמך מס' 4585
מסמך מס' 4587
מסמך מס' 4588
מסמך מס' 4589
מסמך מס' 4590

 .4הצעה לעדכון דמי הבטחה במסגרת הכללים בדבר גובה התשלומים הנלווים

מסמך מס' 4591

 .5בקשת המכללה האקדמית תל חי להקמת מבנה מעבדות ייעודי עבור התכניות לתואר
שני במדעים במסלול המחקרי

מסמך מס' 4592

 .6בקשת בצלאל לקבלת אישור להמשך בינוי מלוא הקמפוס של בצלאל במרכז העיר ירושלים

מסמך מס' 4593

 .7תכנית פורום תל"ם לפיתוח תחום המדע והטכנולוגיות הקוונטיים
 7.1עדכון בנושא תכנית מענקי המחקר ות"ת-מפא"ת  -מדע וטכנולוגיה קוונטיים

מסמך מס' 4586

 7.2תכנית פורום תל"ם לפיתוח תחום מדע וטכנולוגיות הקוונטיים

מסמך מס' 4594

 .8הארכת ההכרה של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן

מסמך מס' 4595

 .9מעבר מכללת הרצוג מיסודם של מכללת הרצוג ליפשיץ לות"ת

מסמך מס' 4596

 .10עקרונות תכנון לאיחוד :המכללה האקדמית תל חי עם המכללה האקדמית לחינוך אוהלו

מסמך מס' 4597

 . 11אישור תוספת  5מלגות לתוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות לתש"פ

מסמך מס' 4599

 .12עדכון תקנוני תוכניות המלגות של ות"ת

מסמך מס' 4600
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 . 13המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שנה )עד ספטמבר  (2020לטכניון-
מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת נתונים ומידע

מסמך מס' 4602

 .14אי תקצוב סטודנטים בתכניות רב תחומיות שהיקפן חורג מהחלטות ות"ת ומל"ג –
ערעור כנרת ואשקלון

מסמך מס' 4603

 .15החלטת המל"ג מיום  24.9.19בעניין סיום פעילותו של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
 .16המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי ולמכללה האקדמית גליל
מערבי )תכנית משותפת( לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.Aבניהול וכלכלה
 -דוח הוועדה.

מסמך מס' 4604

 .17בקשת 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  - 6.3.2018דיון חוזר

מסמך מס 4605

**********

 .2אישור פרוטוקול ות"ת מס'  (1085) 9מתאריך 10.7.19
תוצאות הצבעה:
 4בעד  -אושר פה אחד

 .3עדכון הרכבי ועדות
 3.1ועדה לתשתיות מחקר – מסמך מס' 4587

תשע"ט – 147/החלטה:
בישיבתה ביום  25.9.2019דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת תשתיות המחקר ,שנקבע בהחלטתה מיום
: 10.7.2019
.1

על רקע סיום תפקידו של פרופ' אישי טלמון בות"ת ופרישתו מראשות הוועדה ,מחליטה ות"ת
למנות כיו"ר הוועדה את פרופ' יובל גרעיני מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן ,ואת
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת ,כנציגת ות"ת בוועדה.

.2

להלן הרכב הוועדה לאור העדכונים דלעיל :
פרופ' יובל גרעיני ,המחלקה לפיזיקה ,אוניברסיטת בר אילן  -יו"ר
פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר ות"ת ונציגת ות"ת בוועדה  -חברה
פרופ' רועי מוכמל ,ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב  -חבר
פרופ' חיים סידר ,הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית  -חבר
פרופ' מינה ויינשטיין-עברון ,המחלקה לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת חיפה  -חברה

][3

נוסח
מאושר
פרופ' אורן רגב ,המחלקה להנדסה כימית ,אוניברסיטת בן גוריון
.3

עם מינויו/ה לות"ת של חבר/ה חדש/ה מתחום המדעים המדוייקים באוניברסיטאות,
יחליף/תחליף החבר/ה החדש/ה את פרופ' יפה זילברשץ כחבר/ה בוועדה.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

 3.2עדכון הרכב ועדת דוחות כספיים תקציב והשקעות – מסמך מס' 4588

תשע"ט – 148/החלטה:
ביום  25.9.19דנה ות"ת בעדכון הרכב וועדת הדוחות הכספיים ,תקציב והשקעות של מינהל התאגיד ,וזאת
בהמשך להחלטתה מיום  ,22.11.17ולאור סיום כהונתם של חבר ות"ת פרופ' ישעיהו טלמון כיו"ר הוועדה,
סיום תפקידה של דנה אהרון כסמנכ"לית למינהל ומשאבי אנוש ,וסיום תפקידו של מתניהו אנגלמן כמנכ"ל
מל"ג ,מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת הדו"חות הכספיים ,תקציב והשקעות של מנהל תאגיד המל"ג
כדלקמן:
 .1למנות את חבר ות"ת מר שמעון יצחקי ,ליו"ר הוועדה.
 .2למנות את מר איתמר לוי סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש כחבר בוועדה.
 .3למנות באופן זמני ועד למינוי מנכ"ל מל"ג/ות"ת ,את הגב' שירה נבון סמנכ"ל לתקצוב כחברת ועדה.
להלן הרכב וועדת הדו"חות הכספיים ,תקציב והשקעות של מינהל תאגיד המל"ג:
יו"ר הוועדה
מר שמעון יצחקי – חבר ות"ת –
מר איתמר לוי  -סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש – חבר
מר יונתן אבן טוב – מנהל יחידה למנהל וכספים – חבר
חברה )באופן זמני עד למינוי מנכ"ל למל"ג(
גב' שירה נבון – סמנכ"ל תקצוב –
גב' אליז דולב  -ממונה תחום מינהל וכספים – מרכזת הוועדה.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

 3.3ועדת ביקורת  -מסמך מס' 4589

תשע"ט – 149/החלטה:
בישיבתה ביום  25.9.19דנה ות"ת באיוש ועדת ביקורת וזאת לאור סיום כהונתם של ד"ר סאמר חאג' יחיא
במל"ג ,ופרופ' אישי טלמון בות"ת ,מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת הביקורת ולמנות את פרופ' מונא
מארון במקום פרופ' אישי טלמון ואת מר משה ויגדור במקום ד"ר סאמר חאג יחיא.
להלן הרכב ועדת הביקורת:
יו"ר הועדה
מר ישראל תיק – )חבר המל"ג(
ד"ר רבקה ודמני – )חברת מל"ג וות"ת( חברה
חבר
מר שמעון יצחקי – )חבר ות"ת(
חברה
פרופ' מונא מארון – )חברת ות"ת(
חבר
מר משה ויגדור ) -חבר מל"ג(
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד
][4

yz

נוסח yz

מאושר
3.4

ועדת שיפוט לפוסט דוקטורנטים במדע וטכנולוגיית קוונטים – מסמך מס' 4590

תשע"ט – 150/החלטה:
בישיבתה ביום  25.9.19דנה ות"ת בעדכון ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים בתחומי מדע
וטכנולוגיה קוונטיים.
 .1עדכון חברי הוועדה  :עם סיום כהונתו של פרופ' ישעיהו טלמון בות"ת ,מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב
ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטיים ולמנות את פרופ'
יפה זילברשץ יו"ר ות"ת באופן זמני עד למינוי חבר חדש לות"ת מתחום המדעים המדוייקים.
 .2תקופת כהונת הועדה :מאחר שכהונתם של יתר חברי הועדה אמורה להסתיים בסוף שנת תשע"ט,
מחליטה ות"ת להאריך את תקופת כהונתם בשלוש שנים נוספות ,דהיינו תש"פ-תשפ"ב.
.3

.4

להלן הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטיים :
יו"ר
פרופ' מוטי הייבלום ,פיזיקה והנדסת חשמל ,מכון וייצמן למדע-
חברה
פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר הות"ת -
חבר
פרופ' גיל מרקוביץ ,כימיה פיזיקלית ,אוניברסיטת ת"א -
חבר
פרופ' מיכאל בן-אור ,מדעי המחשב ,האוניברסיטה העברית -
פרופ' אפרת שמשוני ,פיזיקה של חומר קוונטי ,אוניברסיטת בר-אילן -חברה
חבר
פרופ' דודי גרשוני ,פיזיקה של חומרים ,הטכניון -
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

הצעה לעדכון דמי אבטחה במסגרת הכללים בדבר גובה התשלומים הנלווים – מסמך מס' .4591

תשע"ט – 160/החלטה:
בישיבתה ביום  25.9.19דנה ות"ת בעדכון החלטתה בנושא גביית תשלומי אבטחה ורווחה ובתשלומי חובה
אחרים.
בהתאם להוראות סעיף 17ב לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח –  ,1958ולאחר שקיימה התייעצות עם
ארגון הסטודנטים הארצי היציג ועם המוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ,ולאחר
שבחנה את ההוראות הקיימות היום וסבירותן ,ובהמשך לאישור המלצת ות"ת בנושא מיום ,31.10.18
מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג על העקרונות שלהלן לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים 1
במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ובדבר אופן עדכונם וגבייתם:

א .תשלומי אבטחה ורווחה
א .1.גובה התשלומים:

אבטחה :הגבייה עבור אבטחה תהיה לפי עלויות בפועל ולא יותר מ ₪ 500 -לסטודנט.
דמי רווחה :ניתן לגבות עד  250ש"ח לסטודנט עבור פעילויות המוסד בנושא רווחה ככל שהן
מתקיימות במוסד .בנוסף ,על המוסד לגבות ולהעביר לאגודת הסטודנטים סכום שבין  100-300ש"ח
לסטודנט אשר ישמש לטובת פעילויות אגודת הסטודנטים.

 1תשלומים נלווים הינם כל תשלום נוסף על שכר לימוד ודמי הרישום שאינו בעד הוראה אקדמית,
ובכלל זה דמי רווחה ודמי אבטחה.
][5
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באחריותו של המוסד לדאוג לכך שהסכום המקסימאלי שייגבה בעבור רווחה יהיה בגובה אשר
בצירוף עלויות האבטחה לא יחרוג מסך של  ₪ 900לסטודנט )ביטוחים נוספים מוחרגים מסכום
זה(.
מעבר לסכום זה )מעבר ל ,(₪ 900ניתן לגבות תשלום בגין ביטוח בריאות )כגון ביטוח תאונות
אישיות ,ביטוח שיניים ,ביטוח ספורטאים( ,לפי מחיר עלות.
מוסדות אשר עלויות האבטחה שלהם גבוהות באופן חריג בשל מיקום גיאוגרפי בו המצב
הביטחוני מחייב דרישות ייחודיות של גורמי הביטחון ,יוכלו להגיש בקשה למל"ג/ות"ת
לאישור גביית תשלומי אבטחה גבוהים יותר בהתאם לעלויות האבטחה ,על בסיס פירוט מלא
של הוצאות בפועל בשלוש השנים הקודמות להגשת הבקשה .במסגרת בחינת הבקשה ייבחנו
עלויות האבטחה בפועל ,היכולת לבצע בהן התאמות וחסכון באמצעים טכנולוגיים ואחרים
וסבירות הסכום לגבייה מהסטודנט ביחס לנורמה הקיימת במערכת .בכל מקרה ,סכום תוספת
הגבייה לסטודנט לדמי אבטחה לא יעלה על .₪ 50
דמי האבטחה יוצמדו לשכר המינימום בחודש יוני ) 2016המתפרסם ב  15לחודש יולי(
למאבטחים וכן צווי הרחבה והסכמים קיבוציים ענפיים רלוונטיים ככל שישנם .ההצמדה
מחודש יוני  2016תהיה בהתאם לשיעור הממוצע של הוצאות השכר מתוך הוצאות האבטחה
במוסדות)לדוגמא לפי אומדן .(80%
דמי הרווחה יוצמדו למדד המחירים לצרכן בחודש ינואר ) 2017המתפרסם ב  15לחודש פברואר(.
גובה הסכום שיועבר לאגודת הסטודנטים במסגרת הטווח שצוין ייקבע בהסכם חד/דו שנתי בין
אגודת הסטודנטים לבין הנהלת המוסד ,ויוצמד למדד המחירים לצרכן.
תמודד תקרת הסכום ) (₪ 900לפי  50%הצמדה למדד המחירים לצרכן ו 50%-הצמדה לשכר
המינימום לעובדי שמירה ואבטחה.

א .2.הליך קביעת התשלומים:

דמי רווחה  -דמי רווחה ,לרבות דמי חבר /רווחה לאגודת הסטודנטים וביטוח ,יהיו על בסיס
וולונטרי ועל פי הסכמים שייחתמו בין הנהלת אגודת הסטודנטים במוסד לבין הנהלת המוסד
האקדמי ובלבד שלא תישלל זכותו היסודית של הסטודנט שלא להצטרף להסכמים אלה או
לצאת מהם .במוסד בו לא קיימת אגודת סטודנטים מקומית ,ההסדר ייחתם מול ארגון
הסטודנטים הארצי היציג תוך התייעצות עם נציגות סטודנטים במוסד.
הסכם כאמור ייחתם לכל המאוחר עד לסוף חודש אפריל של השנה בה מסתיים ההסכם הקיים
)כאמור בהסכם חד/דו שנתי( ,במקרה בו לא יגיעו הצדדים להסכמה עד מועד זה ,יחולו הוראות
ההסכם שמסתיים בהפחתת  5%הן מהסכום הכולל המועבר לאגודה והן מהסכום הכולל
המועבר למוסד .פעימות ומועדי העברת דמי הרווחה לאגודה יקבעו בהסכם.
לות"ת ולארגון הסטודנטים הארצי היציג תהיה אפשרות לקבל העתק של ההסכם שבין האגודה
למוסד חתום על ידי שני הצדדים ,על פי דרישה.
המוסדות וארגון הסטודנטים הארצי היציג יפרסמו באופן ברור לסטודנטים כי דמי הרווחה
הינם וולונטריים )לרבות במידע הנלווה לשוברי התשלום( מראש.

ב .תשלומי חובה אחרים:
מומלץ בשלב זה לאמץ את ההוראות שנכללו בדו"ח הועדה בראשותו של השופט בדימוס יעקב
מלץ בשינויים מסוימים בכל הקשור לתשלומי חובה כדלקמן:
נושאים שלא ניתן יהיה לגבות בגינם תשלום :סריקת מחברות ,איחור בהגשת טופס שינויים
ובחינה בקורסי פטור )פרק ח' סעיף  ;(4מעבר מחוג לחוג באותו מוסד יעשה ללא תוספת
תשלום )סעיף ח'  3לדו"ח מלץ(.
תשלומי חובה:
 .1לימודי אנגלית כשפה זרה שאינם מזכים בנקודות זכות לתואר )סעיף ח' ,2א לדו"ח מלץ( –
קיימות שלוש רמות שכיחות של קורסים באנגלית כשפה זרה:
• מתקדמים ) 2רמה  – (1הרמה הגבוהה המובילה לפטור
][6
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.3
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• מתקדמים ) 1רמה (2
• טרום מתקדמים )רמה (3
הקורס מתקדמים ) 2רמה  ,(1המתקיים בהיקף של  4שעות שבועיות סמסטריאליות ,אינו
חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד.
קורסים ברמות נמוכות יותר חייבים בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד .מחיר כל קורס
כזה המתקיים בהיקף של  4שעות שבועיות סמסטריאליות לא יעלה  15%משכר הלימוד
השנתי ,להוציא קורסים המתקיימים בקיץ.
סיורים לימודיים כחלק מתכנית הלימודים )סעיף ח' ,2ב לדו"ח מלץ(  -בסיורים לימודיים
המתקיימים במסגרת קורסי חובה יגבה תשלום רק עבור ארוחות במחירי עלות .בקורסי
רשות יגבה תשלום רק עבור לינה ,הוצאות נסיעה וארוחות  -במחירי עלות .התשלומים
האמורים יובאו לידיעת הסטודנטים מראש בטרם ההרשמה לקורסים.
בחינת פטור מקורס המהווה תנאי להשתתפות בלימודים מתקדמים ) -סעיף ח' ,2ג לדו"ח
מלץ( -ניתן לגבות תשלום של ) ₪ 54במחירי יולי  .(1995מחיר זה יהיה צמוד למדד המחירים
לצרכן ויעודכן אחת לשנה על בסיס מדד חודש אוקטובר )המתפרסם במחצית חודש
נובמבר( .למען הסר ספק ,לא יגבה תשלום נוסף עבור קורסים נוספים המהווים דרישה
לצורך פטור והנחוצים כדי להשתלב בלימודים.
אישורים – כלל האישורים אשר מנפיק מוסד לסטודנט יינתנו בפעם ראשונה ללא עלות ,עד
 3עותקים ,כולל אישורים באנגלית ,ובכל מקרה מוסד יהיה רשאי להגיע להסדר אחר ,שקול
או מיטיב עם הסטודנט ,עם אגודת הסטודנטים ,אישורים נוספים יינתנו במחירי עלות.
קנסות  -המוסדות יגדירו מראש את העקרונות והסכומים לגביית קנסות ,תוך בחינות
סבירותם .המוסדות יפרסמו תשלומים אלה מראש לסטודנטים.
עמלת אשראי –המוסדות יהיו רשאים לגבות עמלת אשראי כפי שמחויב על ידי חברת
האשראי ובלבד שלסטודנט קיימת אפשרות תשלום נוספות שאינן דורשות תוספת תשלום
או עמלה .הוראה זו לא נכללה בדוח מלץ

ג .תשלומי רשות אחרים:
תשלומי רשות )סעיף ח'  - (5המוסד יוכל להציע לסטודנטים שירותי רשות נוספים ,אשר
התשלום בגינם ישקף ככל הניתן מחיר עלות ,ובלבד שלא תישלל זכותו של הסטודנט שלא
להצטרף לשירותים אלה מראש.
תקודם הצעה לתיקון מועד התחולה כך שמועד החובה להחלת הכללים תהיה החל משנה"ל
תש"פ.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

.5

בקשת המכללה האקדמית תל חי להקמת מבנה מעבדות ייעודי עבור התוכניות
לתואר שני במדעים במסלול המחקרי – מסמך מס' 4592

תשע"ט – 161/החלטה:
בישיבתה ביום  25.9.2019דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית תל חי לאישור הקמת מבנה למעבדות
שיקדמו את הפעילות האקדמית של סטודנטים לתואר שני מחקרי והחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף
לתנאים שלהלן:
 .1אישור להקמת מבנה מעבדות עבור תכניות לימוד לתואר שני בהיקף  3,304מ"ר בעלות כוללת
שנאמדת בכ 55.4-מיליוני .₪
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 .2השתתפות ות"ת בסכום של כ 10.95-מיליוני  ₪מתוך הנתח התקציבי שאושר למכללה מיום ,31.10.18
הינה בכפוף לתנאים הבאים:
א .מימון יתרת עלות הבניה שנאמדת בכ 44.45-מיליוני  ₪כמפורט להלן:
 תרומות בהיקף של  27.3מיליוני .₪ השתתפות עצמית של המכללה האקדמית תל חי בסך של כ 17.2-מיליוני .₪ב .באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט
שנאמדות בכ 400-אלף  ₪בשנה.
 .3ככל שהמכללה תקבל סיוע אחר מכספי מדינה באופן ישיר או עקיף לרבות באמצעות קרנות המיועד
למערכת ההשכלה הגבוהה ,התקציב שהוקצה למכללה במסגרת פיתוח פיזי יוחזר במלואו לתקציב
הפיתוח הכללי של ות"ת.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

.6

בקשת בצלאל לקבלת אישור להמשך בינוי מלוא הקמפוס של בצלאל במרכז העיר
ירושלים  -מסמך מס' 4593

תשע"ט – 162/החלטה:
בישיבתה ביום  25.9.2019דנה ות"ת בסטטוס בניית הקמפוס החדש של בצלאל במרכז העיר ירושלים.
לאור ההתקדמות שהציגה בצלאל בגיוס מקורות המימון לבינוי הפרויקט מחליטה ות"ת כלהלן:
 .1אישור להקמת קמפוס חדש במרכז העיר ירושלים בהיקף בנייה של  42אלף מ"ר ובעלות כוללת של
 500מיליוני  ₪זאת בכפוף לנקודות להלן:
 1.1בניית המבנה תהיה באופן מודולרי בהתאם למקורות המימון שיתקבלו בפועל .כלומר ,אם
לא יגוייסו מקורות מימון נוספים המוסד יקפיא את הבנייה.
 1.2לאור מורכבות הפרויקט ופרק הזמן הצפוי עד גמר הבנייה )שנת  (2022ובהתאם לקצב גיוס
התרומות שהציגה המכללה עד היום המשך בינוי הקמפוס החדש יתבצע רק לאחר שהמוסד
יוכיח לצוות המקצועי כי גייס את מקורות המימון המשלימים ובלבד שהעלות הכוללת של
הפרויקט לא תעבור את האומדן של  500מיליוני .₪
 .2לאור מורכבות הפרויקט על בצלאל להגיש דו"ח חצי שנתי לצוות המקצועי על התקדמות הפרויקט
הכולל בין היתר הוצאות ששולמו בפועל ,סטטוס עמידת הפרויקט בגנט שהועבר ,דיווח על גיוס
מקורות מימון נוספים ודיווח על נושאים מהותיים לבנייה ככל שיעלו.
 .3באחריות בצלאל לממן את מלוא ההוצאות השוטפות עבור תפעול ותחזוקה בסך של כ 20.5-מיליוני
 ₪בשנה מתקציבה השוטף.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד
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.7

תוכנית פורום תל"ם לפיתוח תחום המדע וטכנולוגיית קוונטים
7.1

עדכון בנושא תכנית מענקי המחקר ות"ת-מפא"ת  -מדע וטכנולוגיה קוונטיים  -מסמך
מס' 4586

תשע"ט - 163/החלטה
בישיבה ביום  25.9.2019דנה ות"ת בהרכב ועדת השיפוט העליונה לתכנית מענקי המחקר המשותפת
לות"ת-ומפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים )להלן "ועדת החמישה"( והחליטה לעדכן את הרכב
הוועדה ,לאור העובדה כי מי שהיה אמור לשמש כנציג ות"ת בוועדת החמישה ,מנוע מלכהן בה בשל חשש
לניגוד עניינים .בהמשך לכך החליטה ות"ת ,כי במקום "ראש התכנית הלאומית למדע וטכנולוגיה
קוונטית" ,המוגדר כאחד החברים בוועדה ירשם במסמכים הרלוונטיים "נציג שתמנה ות"ת" .כמו כן
החליטה ות"ת למנות את פרופ' יפה זילברשץ כנציגת ות"ת ב"וועדת החמישה".
להלן הרכב ועדת החמישה המעודכן:
יו"ר ות"ת ,נציגת ות"ת  -פרופ' יפה זילברשץ
יו"ר ועדת השיפוט של הקרן הלאומית למדע  -פרופ' דודי גרשוני
יו"ר ועדת השיפוט של מפא"ת  -ד"ר טל דוד
נציג הקרן הלאומית למדע  -פרופ' בני גייגר
נציג מפא"ת  -ד"ר נדב כהן
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד
 7.2תכנית פורום תל"ם לפיתוח תחום מדע וטכנולוגיות הקוונטיים  -מסמך מס 4594

תשע"ט – 164/החלטה:
בישיבתה ביום  25.9.19הוצגה בפני ות"ת תוכנית פורום תל"ם לפיתוח תחום המדע וטכנולוגיות הקוונטיים
המתבססת על המלצות דו"ח ועדת ברי )להלן :התכנית( ,לרבות בהמלצות פורום תל"ם בנוגע לתקציב
התכנית ואופן מימונו ,בהמשך להחלטתה מיום  5.3.18מחליטה ות"ת כדלקמן:
 .1ות"ת מאמצת את העקרונות שהוצגו בתכנית פורום תל"ם לפיתוח תחום המדע והטכנולוגיה
הקוונטיים ,כמפורט בסיכום הבינמשרדי בין חברי פורום תל"ם לקידום התכנית )להלן :הסיכום
הבינמשרדי( ,שהובא בפניה.
 .2ות"ת מאשרת הקצאת סך כולל של עד  439.7מיליון  ₪ממקורותיה לטובת מימוש התכנית ,שמהם
 200מיליון  ,₪שכבר יועדו לנושא בהחלטת ות"ת מיום  5.3.2018וסכום נוסף של  239.7מיליון ₪
בהתאם לפירוט שלהלן:
• מקורות התכנית הרב-שנתית שהוקצו לתכנית בהחלטת ות"ת מיום  200.0 - 5.3.2018מיליון ,₪
מתוכם כבר הוקצו ע"י ות"ת  69מיליון  ₪לקרן המחקרים המשותפת ות"ת-מפא"ת ,לתכנית
המלגות לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים ולעדכון ופיתוח קורסים ולארגון כנסים בתחומי ה-
.QST
• תוספת יעודית חדשה שמקורה במסגרת התקציב המיועדת למימוש יעדים לאומיים בתכנית
הרב-שנתית להשכלה הגבוהה  144.8 -מיליון .₪
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• תוספת מבסיס תקציב ות"ת  94.9 -מיליון ) ₪כ 15.8-מיליון  ₪בשנה(.
 .3בתש"פ תתוקצב התוספת של  15.8מיליון  ₪מבסיס תקציב ות"ת מהסכומים שטרם הוקצו בסעיף
היעודה למחקר ) .(3.2.1.100לצורך תקצוב הנושא בשנים תשפ"א-תשפ"ה תובא בהמשך הצעה
לאישור ות"ת לשינוי סדרי העדיפויות בתקציב ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה.
.4

ות"ת מאשרת חתימה על הסיכום הבינמשרדי בין חברי פורום תל"ם לקידום התכנית הלאומית למדע
וטכנולוגיות קוונטיים ,בהתאם לפרטים ולהתניות שלעיל.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

 .8הארכת ההכרה של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן – מסמך מס' 4595

תשע"ט – 165/החלטה:
בישיבתה ביום  25.9.2019דנה ות"ת בהארכת ההכרה למכללה האקדמית רמת-גן .בפני ות"ת הוצגו חוות
דעת האגפים הרלבנטיים לרבות חוות הדעת המשפטית אשר הצביעה על מספר סיכונים הנובעים ממצב
זכויותיה בקרקע של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן .לאור חוות דעתה של הוועדה אשר בחנה את
פעילותה של המכללה והמלצתה למתן הכרה שאינה מוגבלת בזמן ,וכן חוות דעת שאר אגפי ות"ת שאין
מניעה מן ההיבטים הפיננסיים ומן ההיבטים של העסקת הסגל מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלהלן:
 .1להודות לוועדה האקדמית בראשותו של פרופ' אהרון שי על עבודתה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה האקדמית ולהעניק הכרה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית לישראל
ברמת גן.
 .3המכללה האקדמית לישראל ברמת גן נדרשת לעמוד בהתחייבויותיה מיום  08.09.2019לעניין
העסקת סגל.
.4
א.
ב.
.5
.6

כתנאי לכניסת ההכרה שאינה מוגבלת בזמן לתקופה על המכללה האקדמית לישראל ברמת גן לעמוד
בתנאים הבאים:
רישום זכות החכירה של המכללה במרשם המקרקעין )זאת על מנת להגן במידה רבה יותר על המוסד
מפני חשיפה לנושי מכללת רמת גן(.
קבלת אישור רשות התאגידים על הגשת התקנון המתוקן לאישורה.
עד לקיום תנאים אלה תוארך ההכרה באופן זמני .לאחר קבלת אישור הלשכה המשפטית על עמידה
בתנאים אלה ,תכנס לתוקפה ההחלטה בדבר הכרה שאינה מוגבלת בזמן.
על המוסד יהיה להתאים את תקנונו להנחיות החדשות עד לחודש פברואר  2021כפי שנדרשים כל
המוסדות שאינם אוניברסיטאות.

 .7על המוסד לערוך את דוחותיו הכספיים בהתאם לכללי החשבונאות והדיווח המקובלים החלים על
המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
תוצאות הצבעה:
 4בעד – פה אחד

][10
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מאושר yz
 .9מעבר מכללת הרצוג מיסודם של מכללת הרצוג ליפשיץ לתכנון ולתקצוב בות"ת – .מסמך מס 4596

תשע"ט – 166/החלטה:
בישיבתה ביום  25.9.19הוצג בפני ות"ת נוסח ההסכם להעברת אחריות תכנון ותקצוב המכללה האקדמית לחינוך
הרצוג )ע"ר( ממשרד החינוך לות"ת וזאת בהמשך להחלטות ות"ת מיום ה 31.10.18-ומיום ה 3.4.19-המאשרות
את מעבר המכללה האקדמית הרצוג מתכנון ותקצוב משרד החינוך לתכנון ותקצוב ות"ת .ולאחר שעמדה המכללה
בתנאים המצטברים המוגדרים בהחלטות האמורות ,ולאחר קבלת נוסח ההסכם עם משרד החינוך למעבר המכללה
בפועל לתכנון ותקצוב ות"ת ,מחליטה ות"ת בישיבתה מיום  25.9.19כלהלן:
א.
ב.

לאשר חתימה על ההסכם אשר הוצג לחברי ות"ת )יתכן כי יערכו שינויים ניסוחיים נוספים(.
בכפוף לחתימת הצדדים על ההסכם ,מחליטה ות"ת לאשר את עדכון תקציב ות"ת לתש"פ עבור המכללה
האקדמית הרצוג בגובה  41.1מיליוני  ₪ובקיזוז הסכום אשר יועבר ע"י משרד החינוך בין תחילת תש"פ לתום
:2019
סעיף

1.2.1
1.2.4.22

מרכיב הוראה
תעודות הוראה
הסכם שכר
קיזוז עובדי מדינה
פריפריה
סה"כ

תקציב תש"פ
)אלפי (₪
27,718
11,654
1,728
)(2,000
2,000
41,100

תוצאות הצבעה:
4בעד – פה אחד

.10עקרונות תכנון לאיחוד :המכללה האקדמית תל חי עם המכללה האקדמית לחינוך אוהלו
מסמך מס' 4597

תשע"ט - 167/החלטה:
בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בנושא "מפת דרכים" ולוחות הזמנים לאיחוד המכללות האקדמיות לחינוך
לקראת מעבר לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת )מתאריך  13.7.16ומתאריך  19.7.16בהתאמה( ,דנה ות"ת
ביום  25.9.19בהצעת המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית לחינוך אוהלו למיזוג ובמסמך
העקרונות למיזוג המצורף לו ובחוות הדעת התכנונית שהוגשה לה והחליטה להמליץ למל"ג כלהלן:
 .1על מנת לחזק את הפריפריה הצפונית מבחינה חברתית ,כלכלית ונגישות להשכלה גבוהה ,לאפשר,
בשלב זה ,את המשך הפעלתו של קמפוס קצרין גם לאחר המיזוג בין שתי המכללות.
 .2על מנת שלא לפגוע בתשתיות אקדמיות קיימות ,לקבל את הצעת המכללות לפיה הקמפוס בקצרין
ימשיך להתמקד וללמד את תחומי ההכשרה להוראה ויתר התחומים הקיימים יתפתחו בקמפוס תל
חי ,לרבות התכניות בחינוך ) (B.A. M.A.המתקיימות כבר בתל חי.

][11
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מאושר
 .3כל בקשה לפתיחה של תכנית לימודים בקמפוס שבו היא אינה מתקיימת כעת ,תיבחן לגופו של עניין
תוך התייחסות למכלול השיקולים הרלוונטיים.
 .4עם התקדמות התהליך בין שני המוסדות ,תכנית האיחוד המפורטת תיבדק ע"י הצוות המקצועי
מבחינה אקדמית ,תקציבית ,תאגידית ,משפטית ותכנונית ,לרבות תנאי הסגל האקדמי והמנהלי
המועסק כיום בשתי המכללות .התכנית המלאה והמפורטת תובא לאישור ות"ת ומל"ג.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

 .11אישור תוספת  5מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות לשנת תש"ף – מסמך מס' 4599

תשע"ט – 168/החלטה:
בישיבתה ביום  25.9.19דנה ות"ת בתוספת של  5מלגות בתר דוקטורנטיות מצטיינות לתש"פ וזאת בהמשך
להמלצת ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות ,לפיה במחזור תש"פ לפחות 25
מועמדות מבין כל ה 29 -המועמדות שהוגשו היו ברמה טובה מאד וראויות למלגה ,מחליטה ות"ת להגדיל
את מספר המלגות שינתנו לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות בתש"פ ב 5-מלגות נוספות  ,ובסה"כ יינתנו 25
מלגות לשנת תש"פ.
עלות  5המלגות הנוספות עומדת על  730אש"ח לשנה והיא תוקצה מסעיף " 4.20קידום וייצוג נשים
במערכת ההשכלה הגבוהה"
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

 .12עדכון תקנוני תוכניות המלגות שמפעילה ות"ת – מסמך מס 4600

תשע"ט – 169/החלטה:
לאור חוק זכויות הסטודנט ומאחר ואין כל אבחנה רלוונטית כלשהי לעניין מתן מלגות בין אזרח ישראלי
לבין תושב קבע ,מחליטה ות"ת לעדכן את כל תקנוני תוכניות המלגות השונות בהן ייכתב" :תוכנית
המלגות מיועדת לבעלי אזרחות ישראלית או לבעלי מעמד של תושבות קבע ישראלית".
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

][12
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 .13המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שנה )עד ספטמבר (2020
לטכניון -מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת נתונים
ומידע  -מסמך מס' 4602

תשע"ט – 170/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  25.09.2019דנה ות"ת בבקשת הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון
) (B.Sc.בהנדסת נתונים ומידע.
 .2לאור הפערים שעלו בתהליך בדיקת נתוני הסגל במישור תנאי העסקה ,ממליצה ות"ת למל"ג על אישור
מתן הסמכה זמנית לשנה ,עד ספטמבר .2020
 .3עם תום תקופת ההסמכה הזמנית ולאור חוו"ד הסוקרים תיבחן התכנית רק בהיבטי ות"ת
הרלוונטיים ולא תידרש בדיקה אקדמית נוספת.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

 .14אי תקצוב סטודנטים בתכניות רב תחומיות שהיקפן חורג מהחלטות ות"ת ומל"ג – ערעור
המכללה האקדמית כנרת והמכללה האקדמית אשקלון  -מסמך מס' 4603

תשע"ט - 171/החלטה
ביום ה 25.9.19-דנה ות"ת בערעורים אשר הוגשו ע"י המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית כנרת בנוגע
להפחתת הסטודנטים החורגים ממגבלת  600הסטודנטים בתכניות הרב תחומיות אשר קבעו ות"ת ומל"ג ,ממכסת
הסטודנטים המתוקצבים ,וכן בנתונים הפיננסיים של המכללות עליהן חלה הגבלה זו :המכללה האקדמית כנרת,
המכללה האקדמית גליל מערבי ,המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית אחווה:
לאור כלל הנתונים שהוצגו בפניה ,ולאור עמדת ות"ת כי רק בנסיבות חריגות בלבד ,יש מקום לשקול לאפשר חריגה
ממגבלת מספר הסטודנטים בתכניות הרב תחומיות ,אך זאת רק לזמן מוגבל ורק במקרים בהם חריגה זו מתחייבת
לצורך חיזוק מכללות אשר אינן יציבות פיננסית ,מחליטה ות"ת כדלקמן:
א .לאפשר למכללה האקדמית כנרת לקלוט עד  800סטודנטים בהפעלה מלאה עד שנה"ל תשפ"ג ,והחל משנה"ל
תשפ"ג תקלוט המכללה עד  200סטודנטים במחזור אשר יביאו את המוסד ל 600-סטודנטים בהפעלה מלאה,
זאת בדומה לאישור שניתן למכללה האקדמית גליל מערבי בנושא.
ב .שלא לשנות החלטתה מיום  31.7.19בעניין הפחתת מספרי הסטודנטים החורגים ממגבלת מספר הסטודנטים
בתכניות הרב תחומיות ,מספירת הסטודנטים לתקצוב במרכיב ההוראה לתש"פ עבור המכללות היוצאות
לעצמאות להן איתנות פיננסית :המכללה האקדמית אשקלון ,המכללה האקדמית צפת והמכללה האקדמית
אחוה ,וזאת גם הואיל ומכללות אלה לא קבלו אישור מראש לחריגה כאמור.
ג.

בנוסף ,לאור תרומתו המוגבלת של תואר מסוג זה והשאיפה להקנות לסטודנטים השכלה דיסציפלינרית
שתאפשר גם שילוב הולם יותר בשוק התעסוקה ,מחליטה ות"ת להרחיב את הגבלת מספר הסטודנטים
הנספרים לתקצוב בכל אחת מהתוכניות הרב תחומיות במכללות ל ,600-כך שהגבלה זו תחול גם על המכללות:
המכללה האקדמית עמק יזרעאל ,המכללה האקדמית תל חי המכללה האקדמית ספיר והמכללה האקדמית
][13
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מאושר
צפת .הרחבת ההגבלה תחול בפועל משנה"ל תשפ"ג אשר נתוניה משמשים לתקצוב תשפ"ד ,וזאת על מנת
להעניק למוסדות אלו תקופת היערכות מספקת.

תוצאות הצבעה
בעד  – 4פה אחד

 .15החלטת המל"ג מיום  24.9.19בעניין סיום פעילותו של המרכז ללימודים אקדמיים
באור יהודה.

תשע"ט - 172/החלטה:
בישיבתה ביום  25.9.19דנה ות"ת בסיום פעילותו של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ,בהמשך
להחלטת המל"ג מיום  ,24.9.2019ולאחר שהובאו בפניה כלל המסמכים והמידע בנושא ,מאשרת ות"ת
את הנושאים שתחת אחריותה המפורטים בסעיפים 5 ,4ב ו 8להחלטת המל"ג .
תוצאות הצבעה
בעד  – 4פה אחד
בסיום ההצבעה ברכה יו"ר ות"ת על ההחלטה

 .16המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי ולמכללה
האקדמית גליל מערבי )תכנית משותפת( לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה
) (M.Aבניהול וכלכלה  -דוח הוועדה – מסמך מס 4604

תשע"ט – 173/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  25.9.19דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית גליל מערבי
לפתוח תכנית לימודים )תכנית משותפת( לתואר שני ) (M.Aללא תזה בניהול וכלכלה  -לאישור פרסום
והרשמה.
 .2אין מניעה מבחינת ות"ת מן ההיבטים התקציביים ,תכנוניים והעסקת הסגל ,להמליץ למל"ג לאשר
פתיחת תכנית הלימודים )תוכנית משותפת( למכללה האקדמית תל חי ולמכללה האקדמית גליל
מערבי לתואר שני בניהול וכלכלה ללא תזה.
תוצאות הצבעה
בעד  – 4פה אחד
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 .17בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים תכנית לימודים לתואר שני במדעי
היהדות ) (M.Aותואר ראשון ) (B.Aבפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים
מחוץ לקמפוס בחיפה  -בהתאם למתווה המעודכן עליו החליטה המל"ג ביום
 - 6.3.2018דיון חוזר מסמך מס' 4605
דיון ללא החלטה.

סוף
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