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 Committee Budgeting & Planning הוועדה לתכנון ולתקצב    
 )1090(  2מס'   ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מ החלטות

  27..1911 -   חשווןט בכ"   שהתקיימה בירושלים ביום 
 23.12.19 -שהתקיימה בת "אושר בישיבת ות

 
 :נכחו

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

      אליהו-פרופ' שמגר בן
 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
 דוברת -גב' ביאטה קרנץ 

 היועצת המשפטית  -כספא -עו"ד יעל טור
 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש –מר איתמר לוי 
 סמנכ"ל לתקצוב -גב' שירה נבון 

 נים אקדמיים ומזכיר המל"גיסמנכ"ל לעני -גב' מיכל נוימן 
 מ"מ סמנכ"ל תכנון –גב' חווה קליין 
 יועצת בכירה ליו"ר ות"ת –גב' נמרה גורן 

 מרכזת בכירה לות"ת -גב' אסתי יעקב 
 
 

 השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:
 הלשכה המשפטית –עו"ד חן אבישר 
 בכיר באגף האקדמימנהל –ד"ר מרק אסרף 

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

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

 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות -מר אריאל חנוכה
 ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי -מר ארי סטון

 ממונה תחום חברה וקהילה –גב' יעל סימן טוב כהן 
 מ"מ סגנית החשבת –גב' הדר ליפשיץ 

 ופיתוח פיזימרכזת תחום מאקרו  –שטיין ייזנגב' מרים א
 מרכזת אסטרטגיה ובינלאומיות –פרת גב' שירה א

 מרכזת תקצוב מכללות –גב' רות ארנברג 
 מרכזת בכירה באגף להערכת איכות  -  ביליק-אלכס בוסלוביץב'  ג   

 ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים  – ירם ב' מריסה גרוסג
 מרכזת תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי  - דרעי נופר' גב

 מרכז תקצוב מכללות   –מר אורי זיו 
 מרכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות –גב' שירן פדידה 

  תחום הקצבות למחקר מרכזת –' חני רובלין גב
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 סדר היום:

 מידע .1

 מינויים בות"ת 1.1

               יווח על מפגשים עם המוסדות בנושא השקת המיתוג החדש של האקדמיה הישראלית בחו"לד 1.2

 )  EAIE )European Association for International Educationדיווח על השתתפות מל"ג/ות"ת בכנס  1.3

            דיווח על יישום קולות קוראים בנושא תשתיות מחקר 1.4

 דיווח על נסיעת היו"ר לסינגפור 1.5

   

 ות"ת  ם והחלטות אישור פרוטוקולי .2

 4613מסמך מס'  -      14.8.19) מיום 1087( 11פרוטוקול ות"ת מס'  2.1

 4614מסמך מס'  – 25.9.19) מיום 1088( 12 12פרוטוקול ות"ת מס'  2.2

 

  4615מסמך מס'  -מעקב אחרי יישום המלצות הוועדה הבינלאומית למרכזי מחקר בתחום מדעי הים .3

  :של אוניברסיטת אריאל  (.M.D) שנתית ברפואה-תכנית הלימודים הארבעהמשך דיון ב .4

 4616מסמך מס'    היבטים תקציביים

 4617מסמך מס'   -אקדמיות -מכינות קדםשינוי הרכב ואיוש ועדת ההיגוי הבינמשרדית לעניין ה .5

     4620מסמך מס'  –האוניברסיטה העברית בירושלים  –י טק 'פרוייקט הוג .6

 .4619מסמך מס'  –הקמת מעונות סטודנטים עבור מכללת ספיר בשיתף עירית שדרות  .7

  4620מסמך מס  –לישראל   הבאת סטודנטים בינלאומייםושיווק לפעילות מיתוג  .8

-חידוש ועדכון מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו לצורך יישום תכנית המלגות לבתר .9

  .4621מסמך מס'  - דוקטורנטים מצטיינים לתשפ"א

 קול קורא חמישי  למוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים בהם יש תכוניות לימודים  –למידה דיגיטלית  .10

 מקוונים (מוקים) בתחום  ם, לעידוד העלאת קורסים אקדמייוחינוך לתואר אקדמי להכשרת עובדי הוראה

 .4622מסמך מס'  – הלאומית ,"קמפוס ", תש"פ. הלפלטפורמוהחינוך ההוראה 

 שונות   .11
  .בסגל המינהלי של ותת מל"גמינויים  11.1       

- - - - 

 

 

 אישור פרוטוקולים והחלטות מישיבות ות"ת .2
 14.8.19 מתאריך )1087( 11 אישור פרוטוקול ות"ת מס' 2.1

 בעד פה אחד. 4: הצבעהתוצאות  

 

 25.9.19 מתאריך )1088( 12אישור פרוטוקול ות"ת מס'  2.2
 אישור הפרוטוקול הוא בכפוף להערת מונא מארון

 פה אחד – 4  :הצבעהתוצאות 
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 מעקב אחרי יישום המלצות הוועדה הבינלאומית למרכזי מחקר בתחום מדעי הים .3
 

 )MERCI(המרכז הישראלי לחקר הים התיכון  3.1

 החלטה: – 6תש"פ/
בעניין דו"ח הוועדה  16.5.18דנה ות"ת ביישום החלטות ות"ת מיום  27.11.19בישיבתה ביום 

בכלל ובעניין המרכז הישראלי לחקר הבינלאומית להערכת איכות מרכזי המחקר בתחום מדעי הים 

 :הים התיכון בפרט והחליטה כדלקמן

יווח שהגיש המרכז ומתן תקצוב מודה לפרופ' קולין בראונלי על בדיקת הדלהוועדה לתכנון ו .1

 חוות דעתו.

הוועדה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' בראונלי על התייחסות המרכז להמלצות  .2

 הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.

המרכז לא התייחס באופן מספק לחלק משמעותי מהמלצות הוועדה. לפיכך, עליהם לתת מענה  .3

 :01.05.20להמלצות הבאות עד ליום 

עמיק ולהרחיב את התכנית האסטרטגית שלו (בהתבסס על המסמך המרכז להעל  3.1

 הראשוני שהוגש) ובכלל זה להתייחס גם לנקודות הבאות:

 , הוועדה המייעצתייחסות לאופן שיתוף הפעולה בין הוועדה המדעיתהת 3.1.1

בכדי להבטיח  ,ובמשרדי הממשלה השונים ות"תוכן גורמים ב ,המרכז של

  . למרכז ארוכי טווחונוספים מקורות מימון 
במסגרת פעילות תחומי המחקר והשאלות המדעיות מפורטת של הגדרה  3.1.2

 המרכז.

, תוך בשיתוף כלל הגורמים במרכז וגורמים נוספים הצגת מודל פיננסי  3.1.3

למודל הפיננסי יצורפו מכתבים המאשרים ברורים.  לוחות זמניםהגדרת 

 הסכמת הגורמים המעורבים במימון המרכז.את 

להגביר ולהבטיח מעורבות של גורמים מקצועיים בינלאומיים במרכז באמצעות  יש  3.2

 הקמת מנגנונים יעודיים לנושא. 

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד –בעד  5

 

 

 אוניברסיטאי באילת-המרכז הבין 3.2

 החלטה: – 7תש"פ/
 בעניין דו"ח הוועדה 16.5.18דנה ות"ת ביישום החלטות ות"ת מיום  27.11.19בישיבתה ביום 

-מכון הביןהבינלאומית להערכת איכות מרכזי המחקר בתחום מדעי הים בכלל ובעניין ה

 :בפרט והחליטה כדלקמןאוניברסיטאי באילת 

הוועדה לתכנון ותקצוב מודה לפרופ' קולין בראונלי על בדיקת הדיווח שהגיש המרכז ומתן  .1

 חוות דעתו.
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על התייחסות המרכז להמלצות  הוועדה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' בראונלי .2

 הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.

 01.05.20ולפיכך לדווח לות"ת עד ליום מכון להמשיך ולפעול ליישום מלא של ההמלצות, על ה .3

 בנוגע להמלצות הבאות:

אוניברסיטאי במרחב הלאומי בישראל, -ןהתייחסות למיקומו ותפקידו של המכון הבי 3.1

 יים ולדרישות התקציביות להפעלתם. תוך מתן דגש לצרכים הלאומ

ההתקדמות בפועל בתהליך הגיוס של חברי הסגל החדשים במכון בהתאם להצהרותיו  3.2

 השנים הקרובות וכן הוספת מלגות לפוסט דוקטורנטים). 5תקנים חדשים ב  4(הוספת 

אופן הניצול בפועל של התשתיות הייחודיות הקיימות במכון על ידי כלל המוסדות  3.3

 השותפים. 

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד –בעד  5

 

 

שנתית ברפואה של אוניברסיטת -כנית הלימודים הארבעוהמשך דיון בת .4

 4616מסמך מס'  –)  היבטים תקציביים M.D(אריאל: 

 בדיון ובהחלטה)ד"ר רבקה ודמני לא השתתפה  -חברת ות"ת (

 החלטה – 8תשע"פ/
אשר ברכה על השלמת הליך  11.4.2019, והחלטת המל"ג מיום 13.2.2019לאור החלטת מל"ג יו"ש מיום   

ם מיו) באונ' אריאל, ובהמשך להחלטת בג"ץ MDשנתית ברפואה ( -האישור לפתיחת תכנית לימודים ארבע

 ג","המל החלטת יישום לצורך הנדרשים התקציביים לנושאים תידרש ת"ות "כי 1346/19) ץ"בג( 15.4.2019

 לצורך 31.7.2019 –ו  18.7.2018בישיבותיה מימים  הנדרשים התקציביים לנושאים"ת ותשנדרשה חר ולא

שהוא צורך לאומי שעלה ע"י כלל  , והואיל ומדובר בהגדלת מספר הסטודנטים לרפואהההחלטה יישום

 :כדלקמן"ת ות מחליטההגורמים, 

התכנית הרב שנתית להגדלת מספר הסטודנטים לרפואה והקצאת תוספת מכסות לעניין  במסגרת .1

המקיימים לדיווחי המוסדות האחרים  ובהמשך, הגבוהה ההשכלה מערכת לכללהאוצר  ממשרדזה 

אוניברסיטת ל מאשרת ות"תבתש"פ, לרפואה על אומדן גידולי מספרי הסטודנטים לימודי רפואה 

 שנים 4 פני על שווה בחלוקה MDרפואה ב הלימודים תכניתמכסות תוספתיות לטובת  280 אריאל

של ות"ת  התמרוץכן, המוסד יתוקצב עבור הגידול במסגרת מודל  כמו. סטודנטים בשנה) 70(

 להגדלת סטודנטים לרפואה.

לפתיחת ותכנס לתוקפה לאחר ובכפוף להשלמת הנושאים המפורטים מטה עד  החלטה זו מותנית .2

 :סמסטר ב' שנה זו

על את ההתחייבות שניתנה לו  ות"תצוות מקצועי בהמוסד יעביר ל: פיננסית איתנות הבטחת .2.1

כקרן לאיזון  ישמשזה  סכום $ תרומות לסגירת גירעונות ככל שיהיו. יליוןמ 7בדבר ידי התורם 

זה בהשוואה יצוין כי הואיל והתקציב שהגישה אוניברסיטת אריאל  הוא ר תקציב הפקולטה.

לפקולטות לרפואה במוסדות אחרים, בין היתר, לנוכח פעילות מחקר מצומצמת והוצאות 
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תפעול נמוכות, מבקשת ות"ת להדגיש את אחריותה של האוניברסיטה להבטחת איתנותה 

 הפיננסית לאורך זמן.

 : קלינית הכשרה .2.2

 . ולניאדובתי החולים מעייני הישועה  עםסכמי סינוף הת ”מציא לצוות המקצועי בותי המוסד .א

 רלוונטיותה אוניברסיטאותה עם מתאימים הסכמיםת ”מציא לצוות המקצועי בותי המוסד .ב

. יובהר אחרות לרפואה לפקולטות המסונפים חולים בבתי המצויים קליניים בשדות לשימוש

 ). כפול(סינוף  אחת מפקולטה ליותר חולים בית שלכי לא יתקיים סינוף 

 וכן שלא תהיה פגיעהכל הסטודנטים  עבורראויה קלינית  הכשרהיבטיחו  ההסכמיםכלל  .ג

 הבודקת הועדה בהמלצות כנדרש - תכניות הקיימות לרפואההכשרה הקלינית של הב

 . הלפרין בעניין זה -ובהתייחס להמלצות מרום 

ברסיטאות מועדפים על התנאים הקיימים בין אוני תשלום לא להציע תנאיש תחייבי המוסד .ד

 ישראלי.-אחרות לבתי החולים, ולפעול על פי הקבוע בדוח גלזר

 לאחר המצאת כל המסמכים הנושא יובא לות"ת.  .ה

 
יעביר המוסד לצוות המקצועי בות"ת דו"ח ביצוע שנתי לפקולטה לרפואה  ספטמבר מידי שנה לחודש עד .3

 המקצועי מהצוות מבקשת"ת ותבכדי לעקוב ולוודא אחר האיזון התקציבי של לימודי הרפואה במוסד. 

 .הפיננסי המצב על לשנה אחת לה ולדווח המוסד התפתחות אחר שוטף באופן לעקוב

 

 יהיו ההקצבות. לרפואה הספר בית פתיחת בגין מוסדל ייעודית תקציבית תוספת תהיה שלא מבהירה"ת ות .4

 .המערכת בכלל הקיימות הייעודיות לתוספות בהתאם

 
 הלפרין. -בכלל המלצות דו"ח מרום ות"ת תקיים בהקדם דיון  .5

 תוצאות הצבעה

 נמנע 1בעד;   3

 ההחלטה התקבלה

 

 

 אקדמיות      -מכינות קדםשינוי הרכב ואיוש ועדת ההיגוי הבינמשרדית לעניין ה .5

 החלטה: – 9תש"פ/
דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי הבין משרדית לעניין המכינות הקדם  27.11.19בישיבתה ביום 

, היא מחליטה לאשר את הרכב הועדה 18.7.18ומיום  26.7.17אקדמיות, בהמשך להחלטותיה מיום 

 כמפורט להלן:

 יו"ר ועדת ההיגוי. בהיעדרו סמנכ"ל לתקצוב ות"ת/מל"ג  –מנכ"ל מל"ג/ות"ת  .1

 יו"ר ועדת המומחים העליונה: סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן .2

 חבר/ת ות"ת: פרופ' מונא מארון .3

 על נושא המכינות הקדם אקדמיות באגף התקצובהממונה  .4

 ראש האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך .5

 ראש היחידה לסיוע נוסף, הקרן לחימ"ש .6

 רכז השכלה גבוהה באגף תקציבים במשרד האוצר .7
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 מרכזת הועדה –מרכזת בתחום חברה קהילה ומכינות, אגף התקצוב ות"ת/מל"ג  •

 במל"ג (משקיפה)ממונה תחום מדעי הטבע, רפואה והנדסה  •

 רכזת מדיניות אקדמית, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית (משקיפה)  •

 הצבעהתוצאות 
 פה אחד –בעד  4

 

 

 4618מסמך מס  -   פרויקט הוג'י טק: האוניברסיטה העברית בירושלים .6

 החלטה - 10ש"פ/ת
דנה ות"ת בבקשתה של האוניברסיטה העברית לקדם עסקת  27.11.2019בישיבתה ביום 

שנים. לפי ההתקשרות היזם יפעל  98-ים בהסכם חכירת משנה ל-קומבינציית תמורות מול חברת גב

ידי -להשלמת תכנון, מימון והקמת הפרויקט בהתאם למפרט הנדסי שהוגדר במכרז על

 האוניברסיטה. 

ת משפטית מטעם האוניברסיטה פורטו גורמי הסיכון בעסקה ומנגנוני ההגנה בהתאם לחוות דע

, כי הוראות המכרז, הצעת היזם והסכם הקומבינציה הנ"לבחוות הדעת  הודגשכמו כן, הקיימים, 

מאפשרים למוסד למצות את זכויותיו במקרקעין באופן מיטבי תוך צמצום סיכוניו ועל כן הומלץ 

 למוסד לחתום על ההסכם.

לאור האמור, ובהתבסס על חוות הדעת שהגישה האוניברסיטה, אין מניעה מטעם ות"ת 

 שהאוניברסיטה תקדם את עסקת הקומבינציה וזאת מהנימוקים ובתנאים הבאים:

, וזאת שבבעלותהמיפוי נכסי המקרקעין האוניברסיטה פועלת לבמסגרת תכנית ההבראה,  .1

ימושם, או הפקת תועלת כלכלית מיטבית לצורך גיבוש תכנית מחייבת להשבחת הנכסים, מ

 האוניברסיטה, העסקה המתגבשת היא מרכיב חשוב לטענת .מהנכסים בדרך אחרת

 בקשתההבראה בכל מה שנוגע להשבחת ומימוש נדל"ן. ביעדי תכנית  לעמידה

 10.4.2019 ביום בישיבתה ההבראה תכנית של הליווי לוועדת הוצגה דלעיל האוניברסיטה

 יישום לבין הבקשה בין הלימה קיימת כי סברה והוועדה 2.10.2019וכן בישיבתה מיום 

 .ההבראה תכנית

 הפקת ממנה יש אשרלחוות דעת כלכלית שהמציאה האוניברסיטה מדובר בעסקה  בהתאם .2

 :כדלקמן וזאת מהמקרקעין מיטבית כלכלית תועלת

מ"ר, לפי עסקת  155,000ייבנה פרויקט שמיועד בעיקרו למשרדים ומסחר בהיקף של  .א

הקומבינציה מלוא עלויות הפרויקט הן על היזם, לאור זאת לא צפויה להיות חשיפה 

 לאוניברסיטה במידה ועלויות הפרויקט ישתנו מסיבה כלשהי.

התמורה שהאוניברסיטה מקבלת מהיזם היא לפי ההכנסות מסך המחזור השנתי, לפי  .ב

 ₪. מיליון  21התקופה, יהיה סביב  החוו"ד הכלכלית תקבול שנתי ממוצע, בתחילת

המסמכים הבאים שהומצאו ע"י האוניברסיטה והם באחריותה  עלזו מסתמכת  החלטה .3

 המלאה: 

 חן בכר, פישר ד"עו משרד י"ע שהוכנה האוניברסיטה מטעם משפטית ד"חוו .א

 כולה לעסקה ביחס'  ושות
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, סקטון י"ע שהוכנו, האוניברסיטה מטעם הפרויקט שלחוו"ד וניתוח כלכלי  .ב

 . ויזמות ניהול

"ת לא תהיה אחריות או מעורבות מכל סוג שהוא בהליך זה או בהסכם לותהסר ספק,  למען .4

 שהציגה לנתונים שבהתאם לכך מתייחס"ת ות אישורשייחתם או בתוצאותיו. 

תחתום על  "ת כי האוניברסיטהות מטעם מניעה אין, לעיל האמור ולאור, האוניברסיטה

 ים. -ההסכם ותקדם את עסקת הקומבינציה מול גב
 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד  5

 

 

 4619מסמך מס'  – הקמת מעונות סטודנטים  עבור מכללת ספיר בשיתוף עיריית שדרות .7

 החלטה: – 11תש"פ/
עירית דנה ות"ת בהקמת מעונות סטודנטים עבור מכללת ספיר בשיתוף  27.11.19בישיבתה ביום 

, ולבקשת המכללה האקדמית ספיר 6.4.2014שדרות וזאת בהמשך לקול הקורא של ות"ת מיום 

בשיתוף עם עיריית  פתרונות דיור לסטודנטים 250לאישור תכנית להקמת מעונות בהיקף של 

 שדרות, מחליטה ות"ת לאשר את תכנית הבינוי כלהלן: 

-ים פעיל בעיריית שדרות, שייבנו עלפתרונות דיור במתחם מעונות סטודנט 100הוספה של  .א

 ₪. מיליון  24ידי החברה הכלכלית של העירייה, בעלות של 

 

יועבר סך ₪, מיליון  7.5מתוך סך התמיכה שאושרה למכללה האקדמית ספיר בהיקף של  .ב

עבור שלב ב' שנבנה בתיאום עם עיריית שדרות בכפוף לעמידה בתנאים ₪ מיליון  3של 

 להלן:  

 כמפורט: ₪ מיליון  24המימון לסך  השלמת מקורות

 ₪ מיליוני  15.83משרד נגב גליל  •

 ₪. מיליוני  5משרד השיכון  •

 ₪.מיליוני  0.17קרנות החברה הכלכלית  •

 

על מנת להבטיח את איתנות המכללה ועצמאותה רושמת בפניה ות"ת כי המכללה הציגה  .ג

 הסכם בהתאם לקריטריונים אלה (ההסכם מצ"ב להחלטה):

שיתוף הפעולה עם הרשות המקומית יתאפשר אך ורק כאשר לרשות המקומית ישנן   .1

 20-להסדרת זכויות השימוש של המוסד על הקרקע ל זכויות קנייניות בקרקע ובכפוף

  .שנה לפחות

להציג עקרונות כלליים לגבי שיתוף הפעולה  ויהיה עליוהמוסד יהיה הנהנה מהפרויקט,  .2

 ידי המוסד המתייחסים לנקודות להלן:-ידי הרשות המקומית ועל-חתום על

 שנה לשימוש המוסד האקדמי. 20-הפעלת מעונות סטודנטים לפחות ל 2.1

נדרש מנגנון לפיו ההתקשרות מול הסטודנט תהיה באחריות המוסד לרבות מענה  2.2

 לפניות הסטודנטים. 
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נדרש מנגנון הבוחן את תקציב הפרויקט כך שלא תהיה חשיפה לפעילות  2.2

האקדמית והתקציבית של המוסד. (כלומר, לבחון אפשרות שתקציב המעונות 

 יהיה סגור). 

 נדרש מנגנון המאפשר שהמוסד יהיה מעורב בקבלת החלטות לגבי הפרויקט.  2.3

 קט. נדרש מנגנון הכנסות הפרויקט ישמשו לתפעול ותחזוקת הפרוי 2.5

 

ל הרשות לצרף הצהרת שיפוי, לפיה היא תשפה את המוסד על הכספים שהוציא ע .3

 לצורך בניית המעונות, היה ובניית המעונות לא תצא לפועל.

  

משוריינים להרחבת התכנית אשר יובאו לדיון במליאת ₪ מיליון  4.5יתרת הסכום בהיקף של  .ד

 ות"ת רק לאחר העמדת מקורות מימון נוספים.  

 

 הפרדת וכן, לצרכן המחיר למדד הדירה שכר הצמדת על בדגש ת"ות הנחיותב עמידה .ה

 .נלווים תשלומים

 
 

ידי החברה הכלכלית ולא יוסטו -על ימומנו, הבניין ואחזקת לתפעול השנתיות ההוצאות .ו

 .המכללה שללתקציב השוטף 

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד  5

 

 4620מסמך מס' – בינלאומיים לישראל פעילות מיתוג ושיווק להבאת סטודנטים .8

 החלטה: – 12תש"פ/
דנה ות"ת בפעילות מיתוג ושיווק להבאת סטודנטים בינלאומיים לישראל.  27.11.19בישיבתה ביום 

הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בהתייחס לכך שהמל"ג והות"ת 

 . תשפ"ב)-בתכנית הרב שנתית (תשע"ז בפרט, כיעד מרכזי

 

בהן קבעו מדיניות בנושא  ,19.7.16ומיום  22.6.16להחלטות מל"ג וות"ת בישיבותיהן מיום  בהמשך

מיתוג לשיווק והקמת מערך לאומי להתייחסות ל לרבות ,ים בינלאומיים בישראלסטודנט

לפיה , 30.7.19ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  ,סטודנטים בינלאומייםהאקדמיה הישראלית עבור 

במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל,  לטובת קידום הבינלאומיות תש"ףהוקצה תקציב לשנת 

איתה התקשרה מל"ג/ות"ת לשם Institute of International Education המלצותיה של חברת ו

לאשר קידום פעילות  תמחליטה ות" גיבוש אסטרטגיית מיתוג ושיווק לסטודנטים בינלאומיים,

 למיתוג ושיווק להבאת סטודנטים בינלאומיים לישראל.

תשפ"ב,  –בשנה בכל אחת מהשנים תש"פ ₪ מיליון  3לאשר מסגרת תקציבית על סך לצורך כך, 

של מערכת ההשכלה הגבוהה  מיתוג ושיווק פעילויותלטובת מתוך משאבי הבינלאומיות, 

 וללת את הסעיפים הבאים:הכלסטודנטים בינלאומיים,  הישראלית
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 פיתוח ושיווק תכניות מלגות  •
 חיזוק הקשר עם בוגרים בינלאומיים  •
 היכן ללמוד םשל הסטודנטי םשיווק ישיר לסטודנטים ולבעלי עניין המשפיעים על החלטותיה •
 מוסדיות עם מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל-בניית שותפויות בין •

 שיווק דיגיטלי ויחסי ציבור •
 ההצבעתוצאות 

 פה אחד –בעד    4                                                                  

 

 

, חידוש ועדכון מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו .9

     4621מסמך מס' לבתר דוקטורנטים מצטיינים לתשפ"א    לצורך יישום תכנית
 

 החלטה: – 13תש"פ/
אקדמיים חידוש ועדכון מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה דנה ות"ת ב 27.11.19בישיבתה ביום 

במסגרת עקרונות . לבתר דוקטורנטים מצטיינים לתשפ"א לצורך יישום תכנית, עם סין והודו

ובישיבת  22.06.2016-המדיניות של ות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים שאושרו בישיבת ות"ת ב

 לבתר המלגות תכנית להארכת 10.7.2019.מיום ת"ות להחלטת ובהמשך, 19.07.2016-מל"ג ב

ולקראת פקיעת מינויים של , ")התכנית(להלן " "אפתש ל"לשנה והודו מסין מצטיינים דוקטורנטים

ועדת  את מינוי להאריךות"ת  חברי ועדת ההיגוי של התכנית ופרישתו של אחד החברים, מחליטה

ועד ליום  1.12.2019"א בשנה, דהיינו החל מיום פלתהליך שיפוט מועמדי התכנית לתשההיגוי 

החוג . כמו כן, ות"ת מחליטה למנות במקום החבר שפרש את פרופ' ישראל פינקלשטיין, 30.11.2020

בנושא  28.12.18לכלכלת סביבה וניהול, האוניברסיטה העברית, ובהתאם להחלטת ות"ת מיום 

 .פרידמן, חבר מל"ג ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת, את פרופ' אהרון

 , ועדת ההיגוי תוסמך למשימות הבאות:13.11.16בהתאם להחלטת ות"ת מיום 

בהתאם אשר ייקבעו באופן יחסי לאשר את חלוקת המכסות של מלגות בין תתי הועדות  )א

 בהתאם למספר הבקשות מכל תחום.

על שיפוט שהומלצו ע"י תתי ועדות ה דוקטורנטים-לבתר המלגות בתכנית הזוכים את ררלאש )ב

ולהכריע במקרה שתתי הוועדות לא יגיעו להכרעה לעניין זוכי  בסיס ממצוינות אקדמית

 התכנית.

לדון בסוגיות ספציפיות למלגאי התכנית (דוחות מעבר שנה, בקשות להפסקת מחקר, בקשות  )ג

 לעבור קבוצות מחקר וכדומה).

ליכי שיפוט ותנאי הקול התכנית לרבות תה הקשורות ליישוםלהמליץ למל"ג/ות"ת על סוגיות  )ד

 קורא.

 

 הרכב ועדת ההיגוי כדלקמן: את מאשרת ת"ות

 ראש ועדת מדעי החיים –פרופ' אסתר פריאל, המחלקה למיקרוביולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון  •

 ראש ועדת מדעים מדויקים  –פרופ' עדו קנטר, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן  •
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 ראש ועדת כימיה –המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון , סבסטיאן קוסוץ'פרופ'  •

ראש  –פרופ' ישראל פינקלשטיין, החוג לכלכלת סביבה וניהול, האוניברסיטה העברית  •

 ועדת מדעי הרוח והחברה.

 חבר מל"ג –העברית הפרופ' אהרון פרידמן, המחלקה לבע"ח, האוניברסיט •
 תוצאות הצבעה

 פה אחד – בעד  5

 

 

קול קורא חמישי  למוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים בהם יש  –למידה דיגיטלית  .10

תכוניות לימודים  לתואר אקדמי להכשרת עובדי הוראה, לעידוד העלאת קורסים 

הלאומית ,"קמפוס ",  המקוונים (מוקים) בתחום ההוראה לפלטפורמ םאקדמיי

 .4622מסמך מס'  –תש"פ. 

 

 החלטה: – 14תש"פ/
 ,מתוקצביםהקול קורא חמישי  למוסדות להשכלה גבוהה בדנה ות"ת  27.11.19בישיבתה ביום 

, לעידוד העלאת קורסים וחינוך בהם יש תכוניות לימודים  לתואר אקדמי להכשרת עובדי הוראה

 הלאומית ,"קמפוס ", תש"פ. הלפלטפורמוהחינוך מקוונים (מוקים) בתחום ההוראה  םאקדמיי

שפרסמה  1-4בהמשך לקולות קוראים ומל"ג/ות"ת לקידום הלמידה הדיגיטלית,  כחלק ממדיניות

ות"ת בנושא למידה דיגיטלית, ובהמשך לבקשת משרד החינוך לתמרץ מוסדות אקדמיים להפיק 

בתחום ההוראה ולהעלות אותם לפלטפורמת "קמפוס",  MOOCקורסים דיגיטליים בפורמט 

 מחליטה ות"ת, כדלקמן: 

אשר את שיתוף הפעולה עם משרד החינוך וישראל דיגיטלית ולפרסם את הקול ות"ת מחליטה ל

קורא החמישי למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה בהם יש תכניות לימודים להכשרת עובדי הוראה 

 לשנת תש"ף. הקול הקורא מצ"ב להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ואשר אלה עקרונותיו:

 תנאי סף 

כל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת או משרד החינוך  רשאים לגשת לקול הקורא,

והמוסמכים להעניק תואר בתכנית לימודים להכשרת עובדי הוראה וזאת על בסיס פרטני או על 

 מוסדי.-בסיס שיתוף פעולה בין

 

 ההצעות 

 ניתן להגיש קורסים אקדמיים להפקה/הסבה מאחת משתי הקבוצות הבאות

ים אקדמיים המיועדים לסטודנטים להוראה ולעובדי הוראה, במסגרת קורס -ורס ליבהק .1

 .והתמקצעתןהכשרתם 

קורסים אקדמיים איכותיים, מרחיבי אופקים, המיועדים לציבור  סטודנטים,  -קורסי מופת  .2

 עובדי הוראה והקהל הרחב.

 

 

           yz



 נוסח  
 מאושר 
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 בחירת הזוכים 

ידי ועדת הליווי ללמידה  בחירת הזוכים תעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים בקול הקורא על

ידי מל"ג וות"ת. לצורך העניין תיעזר ועדת הליווי בתת ועדת שיפוט בתחום ל דיגיטלית שמונתה ע

נציגי משרד החינוך וישראל דיגיטלית יוכלו להיות . ההוראה שגם כן מונתה על ידי מל"ג וות"ת

 משקיפים בתהליך השיפוט.

 

 התקציב 

ומלוא המימון יגיע ממקורות ישראל ₪ מיליון  7א הוא בסך של התקציב שמיועד לטובת הקול קור

 דיגיטלית ומשרד החינוך והוא יועבר למוסדות כדלקמן:

מוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת שיזכו בהפקה/הסבה, יקבלו את התקצוב מות"ת  .א

 בכפוף ולאחר קבלת התקציב ממשרד החינוך/ישראל דיגיטלית. 

ידי משרד החינוך שיזכו בהפקה/הסבה יתוקצבו מוסדות אקדמיים המתוקצבים על  .ב

 ישירות על ידי משרד החינוך.

 

, כללי התקצוב יהיו כמפורט בנספח התקציבי ובהתאם להנחיות המפורטות בקול למען הסקר ספק 

 .קורא 

הקול הקורא יפורסם למוסדות רק בכפוף ולאחר חתימת הסכם תקציבי בין ות"ת לבין משרד 

 דיגיטליהחינוך וישראל 

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד –בעד   4          

 

 

 

 

 

 

 

 

 אסתי יעקברשמה: 
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