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הוועדה לתכנון ולתקצוב| Planning & Budgeting Committee

החלטות מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס' (1093) 5
שהתקיימה בירושלים ביום ד' –א' באדר תש"פ – 26.2.2020
נוסח הפרוטוקול וההחלטות אושרו בישיבת ותת שהתקיימה בזום בתאריך 25.3.20

נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת
פרופ' שמגר בן-אליהו
ד"ר רבקה ודמני-שאומן
רו"ח שמעון יצחקי
פרופ' מונא מארון
מינהל ות"ת:
גב' מיכל נוימן – מ"מ מנכ"ל
גב' מרב אברהמי – מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
רו"ח אביטל בלייוס – חשבת בכירה
ד"ר נעמי בק – סמנכ"ל לבינלאומיות
מר יניב כהן שבתאי – סמנכ"ל תקצוב הנכנס
מר איתמר לוי – סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
גב' ביאטה קרנץ – דוברת מל"ג/ות"ת
גב' חווה קליין – מ"מ סמנכ"ל תכנון ומדיניות
גב' נמרה גורן – יועצת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב – רכזת בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:
גב' מרים איזנשטין – מרכזת מקרו ותשתיות פיזיות
עו"ד חן אבישר – הלשכה המשפטית
גב' שרי אנגלנדר – מרכזת בכירה אגף אקדמי
מר משה אהרוני – ממונה בכיר בתחום מלגות מצויינות
גב' רות ארנברג – מרכזת מכללות
גב' אמה אפטרמן – ממונה אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
גב' שרי אנגלנדר – מרכזת בכירה אגף אקדמי
מר יותם בן-שטרית – ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
גב' נופר דרעי – רכזת מקרו ותשתיות
עו"ד עמרי גולן – הלשכה המשפטית
גב' נועה זמר – מרכזת בתחום בקרה אכיפה ורישוי
מר אמיר גת – ממונה בכיר ,תחום הקצבות למחקר
מר נתן יהב – מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' מריסה גרוס – ממונה תחום בינלאומיות
מר וובה פרולוב ,מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יאיר הראל – ממונה תחום בקרה ,אכיפה ורישוי
גב' רעות קרן – מרכזת בתחום חברה קהילה ומכינות
מר אריאל חנוכה – ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' יעל סימן טוב כהן – ממונה בכירה ,תחום תקצוב חברה קהילה ומכינות
מר דניאל מילבאום – מרכז באגף הבינלאומיות
גב' הדר ליפשיץ – מ"מ סגנית החשבת
גב' סיגל מורדוך – ממונה תחום מחקר והערכת פרויקטים ,אגף להערכת איכות
מר ארי סטון – ממונה תחום תכנון
גב' חני רובלין – מרכזת בתחום הקצבות למחקר
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סדר היום:
 .1מידע
 1.1תכנית לימודים דיגיטלית בינלאומית לתואר שני במנהל עסקים /במדעי הניהול של אוניברסיטת
.
תל אביב .
 1.2מינוי מרב אברהמי כמ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
 1.3הערכת תוכנית מלגות אלון
 .2אישור פרוטוקול ות"ת מס'  (1092) 4מיום  - 29.1.20מסמך מס' .4666
 .3פרסי השכלה גבוהה לשנת תש"פ  -מסמך מס' . 4667
 .4עדכון הרכבי ועדות ונציגי ות"ת:
 4.1מינוי נציג ות"ת במוסדות הקרן הלאומית למדע  -מסמך מס' .4670
 4.2מינוי נציג ות"ת למועצת המנהלים של ה - BSF -מסמך מס' .4671
 .5תכנית לתמיכה ברכישה ובשדרוג של ציוד מחקר מחלקתי  /קבוצתי בתחומי ה QST-ולסיוע בקליטת
כוח-אדם מקצועי להפעלת הציוד  -מסמך מס' . 4678

.6

הקמה ושיפוץ מעונות סטודנטים עבור אוניברסיטת בר אילן  -מסמך מס' . 4672

 .7עסקת מכר של מבנה האוניברסיטה העברית למכללה האקדמית הדסה ללא השתתפות ות"ת -מסמך מס' . 4673
 .8עקרונות לקראת תכנית המשך לחיזוק תחומי ההייטק  -מסמך מס' .4674
 .9תכנית להקמת קרן מחקר משותפת ישראלית-בריטית לעידוד שיתופי פעולה מחקריים אקדמיים
בינלאומיים  -מסמך מס' .4675
 .10הארכת תוכנית ות"ת לתמיכה בפיתוח הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה לשנים תשפ"א-תשפ"ב  -מסמך
מס' . 4676
 .11תכנית פסגה  -אוניברסיטת חיפה  -חריגה מהנחיות ות"ת לעניין גובה שכ"ל  -מסמך מס' .4677
 .12הרחבת היקף ההעסקה של מנהל תחום חרדים במסגרת תכנית "הישגים"  -מסמך מס' . 4679
 .13הוספת מחזור חדש לתכנית "הישגים להייטק"  -מסמך מס' . 4680
 .14דיון חוזר בהצעתה של מכללת סכנין להקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון  -מסמך מס' .4681
 .15בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי ) (Ph.D.בפסיכולוגיה  -מסמך מס' . 4682

***
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 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול ות"ת מס'  (1092) 4מיום 29.1.2020
תוצאות הצבעה בכפוף לתיקון
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.3

בעד – פה אחד

פרסי ההשכלה הגבוהה לשנת תש"פ  -מסמך מס' .4667

תש"פ – 37/החלטה:
בישיבתה ביום  26.2.2020דנה ות"ת במתן פרסי ההשכלה הגבוהה במסגרת כנס ההשכלה הגבוהה ,והחליטה
כדלקמן:
במסגרת כנס ההשכלה הגבוהה אשר יתקיים בתש"פ ,בחודש נובמבר  ,2020יוענקו " 3פרסי ההשכלה הגבוהה
לאנשי אקדמיה אשר תרמו תרומה ייחודית להשכלה הגבוהה בישראל וקידמו אותה וזאת כדלקמן:
פרסי ההשכלה הגבוהה יוענקו לשלושה אזרחי ישראל יחידים ,המגיעים מתוך מערכת ההשכלה הגבוהה
שהוכיחו הצטיינות יתירה ,תרמו תרומה ייחודית וקידמו את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל באחד משלושת
התחומים המפורטים להלן:
)א(

לאיש אקדמיה ותיק במוסד להשכלה גבוהה ) 15שנים לפחות( ,בעל מנהיגות אקדמית בולטת בעולם
ההשכלה הגבוהה ובעל תרומה רוחבית ייחודית ומשמעותית לקידומה של ההשכלה הגבוהה במדינת
ישראל.

)ב(

לאיש אקדמיה בכיר שעמד בראש מוסד להשכלה גבוהה בישראל וחולל בו שינוי משמעותי ביותר ראוי
לשבח .הפרס מיועד לראש מוסד שסיים את כהונתו בעת ההגשה לפרס.

)ג(

לחבר סגל אקדמי צעיר במוסד להשכלה גבוהה ,בתחילת דרכו באקדמיה )עד  12שנים( בעל תרומה
מוכחת בהוראה ובמחקר באקדמיה ,ובעל תרומה מוכח יוצאת דופן ופורצת דרך לחברה ולקהילה
בישראל.

)ד( הקריטריונים לבחירת הזוכים בפרס:
.1

בקטגוריית הפרס לאיש אקדמיה ותיק ייבחנו:
 מנהיגות אקדמית מוכחת לאורך תקופת זמן ממושכת.
 תרומה רוחבית ומשמעותית מוכחת לקידומה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל,
 במישור האקדמי -מדעי וביוזמות שונות לקידומה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל

.2

בקטגוריית הפרס לאיש אקדמיה שעמד בראש מוסד ייבחנו:
 תרומה מוכחת לאורך תקופת זמן משמעותית לקידומו ,הרחבתו ופיתוחו של מוסד אקדמי.
 יוזמות והובלת שינויים מוכחים אשר הובילו לתנופה ,צמיחה ופיתוח מרשימים של המוסד הן
מהבחינה האקדמית-מדעית ,הן מבחינת פיתוח פיזי ותשתיות מחקר ,ובתחומים נוספים.
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.3

בקטגוריית פרס לאיש אקדמיה צעיר ייבחנו:



תרומה מוכחת במחקר ובהוראה באקדמיה
תרומה מוכחת יוצאת דופן ופורצת דרך לחברה ולקהילה בישראל.

.4

סכום הפרס בכל קטגוריה יעמוד על סך של .₪ 30,000

.5

הפרסים יוענקו ככלל ,על ידי יו"ר המל"ג ויו"ר ות"ת ,בכנס ההשכלה הגבוהה השנתי בטקס רשמי ,במעמד
ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה.

.6

כל מוסד להשכלה גבוהה רשאי להציע מועמד אחד לכל פרס .לא יציע אדם את עצמו.

.7

הפרס יינתן ליחידים ,אך לא לתאגידים.

.7

אפשר לקבל את פרס ההשכלה הגבוהה פעם אחת בלבד.

.9

קול קורא להגשת מועמדים לפרס יופץ למוסדות להשכלה גבוהה

.10

מימון כספי הפרס בסך  ,₪ 90,000יהיה מתקציב ההשכלה הגבוהה

)ה( הרכבה של ועדת השיפוט לחלוקת הפרסים לתש"פ הוא:
דליה דורנר -שופטת בית המשפט העליון בדימוס -יו"ר
פרופ' יפה זילברשץ -יו"ר הות"ת
פרופ' אדו פרלמן -סיו"ר המל"ג
ד"ר רבקה ודמני שאומן -חברת ות"ת
מיכל נוימן -מ"מ מנכ"ל ות"ת/מל"ג
)ו( ות"ת מאשרת את תקנון הפרסים המצ"ב כנספח להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

.4

עדכון הרכבי ועדות ונציגי ות"ת:
4.1

מינוי נציג ות"ת במועצת הקרן הלאומית למדע ]מסמך [4670

תש"פ – 38/החלטה:
בישיבתה ביום  26.2.20120החליטה ות"ת להמליץ על חבר ות"ת פרופ' שמגר בן אליהו לחברות במועצת הקרן
הלאומית למדע  -ה.ISF-
ות"ת רושמת לפניה כי פרופ' בן אליהו יומלץ ע"י יו"ר ות"ת לחברות בהנהלה האקדמית של הקרן.
תקופת המינוי תקביל לתקופת כהונתו של פרופ' בן אליהו כחבר ות"ת.
תוצאות הצבעה 1
 4בעד – פה אחד

 1פרופ' שמגר לא השתתף בהצבעה.
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מינוי נציג ות"ת למועצת המנהלים של ה] - BSF-מסמך מס' [4671

תש"פ – 39/החלטה:
בישיבתה ביום  26.2.2020החליטה ות"ת לאשר כי פרופ' מונא מארון תהיה נציגת ות"ת במועצת המנהלים של
ה.BSF-
תקופת המינוי תקביל לתקופת כהונתה של פרופ' מארון כחברת ות"ת.
תוצאות הצבעה  2בכפוף לבדיקת היו"ר
 4בעד – פה אחד

.5

תכנית לתמיכה ברכישה ובשדרוג של ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי בתחומי הQST-
ולסיוע בקליטת כח אדם מקצועי להפעלת הציוד ]מסמך [4678

תש"פ – 40/החלטה:
בהמשך להחלטתה מיום  29.1.2020ובהמשך להמלצת ועדת ההיגוי של ות"ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים
החליטה ות"ת ,בישיבתה ביום ,26.2.20על פתיחת תכנית תחרותית להגשת בקשות למענקי ציוד מחקר לתחומי
המדע והטכנולוגיה הקוונטיים )להלן (QST :ולתמיכה בהעסקת כוח-אדם מקצועי להפעלתו ולניהולו של ציוד
זה
להלן פרטי התכנית:

חלק א' :תמיכה לאוניברסיטאות המחקר ברכישה ובשדרוג של ציוד מחקר מחלקתי  /קבוצתי
 .1מטרת התכנית
מטרת התכנית לסייע ברכישה או בשדרוג של ציוד מדעי בסיסי המשרת את צורכי המחקר
באוניברסיטאות המחקר בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים ) .(QSTבכל מקום בו מופיע בתנאי
התכנית המושג "רכש ציוד" על הטיותיו השונות הכוונה היא גם לשדרוג ציוד.
 .2תנאי התכנית
 2.1בקשות לרכישת ציוד מחקר מחלקתי  /קבוצתי יוגשו לתכנית ע"י אוניברסיטאות המחקר .כל
אוניברסיטה מוגבלת להגשה של עד שתי בקשות במחזור.
 2.2על הציוד שיירכש במסגרת התכנית לשרת את צורכי המחקר של ציבור משתמשים רחב יחסית
מקהילת ה QST-באקדמיה ובתעשיה.
 2.3במסגרת התכנית תוענק תמיכה אך ורק לבקשות שיסווגו באחד מן הסיווגים הבאים:
•

חישוב קוונטי

•

תקשורת קוונטית

•

סימולציה באמצעות מערכות קוונטיות

 2פרופ' מארון לא השתתפה בהצבעה.
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•

מכשור וחיישנים קוונטיים )שעונים אטומיים ,מדי שדה מגנטי ,ומדי תאוצה קוונטיים
וכיו"ב(

•

חומרים קוונטיים )חומרים טופולוגיים ,חומרים מהונדסים קוונטית להצגת תכונות
מיוחדות וכיו"ב(

•

יסודות תורת הקוונטים עם השלכה לטכנולוגיות עתידיות

•

מדע וטכנולוגיות קוונטיות חדשניים

 2.4עלות הציוד הנרכש וגובה התמיכה
 2.4.1השתתפות ות"ת בעלויות הציוד  -התמיכה המקסימלית בה ניתן לזכות במסגרת התכנית
תעמוד על  5.4מיליון  ₪לפריט  /מערכת.
 2.4.2השתתפות המוסדות בעלויות הציוד  -ההשתתפות המינימלית הנדרשת מהמוסדות עומדת
על  25%מעלות הציוד הנרכש .בהתאם לסעיפים שלעיל ,במצב בו זכה המוסד המגיש
במענק ציוד מקסימלי ,כלומר 5.4 :מיליון  ,₪והשתתפות המוסד היא ההשתתפות
המינימלית הנדרשת ,כלומר 25% :מעלות הציוד ,עומדת עלות הציוד שבבקשה על סך 7.2
מיליון  .₪יובהר ,כי במסגרת התכנית רשאים המוסדות הזוכים בתכנית לרכוש ציוד
שעלותו גבוהה מהסכום הנ״ל ,ובלבד שהעלות שמעבר להשתתפות ות"ת בסך  5.4מיליון
 ₪תמומן ממקורות המוסד.
 2.4.3סך התמיכה המצטבר המקסימלי  -זכה המוסד ביותר מתמיכת ציוד אחת במחזור נתון,
השתתפות ות"ת בכלל תמיכות הציוד לאותו המוסד לא תעלה באותו המחזור על סך של
 8.1מיליון  150%) ₪מענק מלא(.
 2.5מגבלות על הגשת המענק ועל כספי המענק
הבקשות שיוגשו לא יכללו ציוד המיועד למחקר של חוקר/ים בודד/ים אלא ישמשו או יהיו בעלי
פוטנציאל לשמש ציבור רחב יחסית של משתמשים.
מכספי התמיכה לא יגבו תקורות או דמי טיפול .בנוסף ,מענקי ציוד המחקר לא ישמשו להעסקת
כוח-אדם מקצועי להפעלת הציוד ,לרבות מלגות לסטודנטים וכדומה.
כמו כן ,כדי למנוע מצבים של "כפל תקצוב" ,יובהר ,כי את חלק המוסדות ברכש הציוד לא ניתן
יהיה לממן מהקצבותיה הייעודיות של ות"ת )ההקצבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר ,התכנית
"הרגילה" למענקי ציוד מחקר מוסדי ועוד( ,מענקי ציוד הניתנים ע"י הקרן הלאומית למדע או ע"י
גופי מימון מו"פ ממשלתי אחרים וכיו"ב.
 .3מנגנון הפעלה ושיפוט
 3.1התכנית תופעל ע"י ות"ת.
 3.2שיפוט הבקשות למענקי ציוד יעשה ע"י ועדת שיפוט שתמנה ות"ת בהמשך.
 3.3ועדת השיפוט תיעזר ,בהתאם לשיקול דעתה ,בחוות דעת של סוקרים חיצוניים בעלי מומחיות
מהארץ או מחו"ל.
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 .4קריטריונים לשיפוט
•

רלוונטיות לתחומי ה QST-המפורטים לעיל.

•

מידת החדשנות והייחודיות של הציוד המבוקש.

•

מידת החדשנות של המחקרים שהציוד אמור לשרת.

•

רמתם המדעית של המחקרים ,מצוינות החוקרים ותרומת הציוד לפיתוח המחקר האקדמי במוסד
המבקש.

•

מידת הנחיצות של הציוד לקידום המחקרים שיבוצעו בעזרתו.

•

פוטנציאל הציוד למתן שירות לציבור רחב של משתמשים.

•

יכולת המוסד להעמיד את התשתית הפיזית לציוד ,לתמוך בו בחוזי שירות ולהקצות את כוח-האדם
המיומן שיפעיל אותו לתקופה ממושכת.

•

עלות/תמורה של מערכת הציוד המבוקשת לעומת מערכות ציוד חלופיות.

חלק ב' :תמיכה בהעסקה של כוח-אדם מקצועי איכותי להפעלת ציוד המחקר המחלקתיות /
הקבוצתיות שזכו בתכנית זו
 .5מטרת התכנית
מטרת התכנית היא לסייע בהעסקה של כוח-אדם מקצועי ברמה גבוהה להפעלתו ולניהולו של ציוד
המחקר המחלקתי  /קבוצתי בתחומי ה QST-באוניברסיטאות המחקר.
 .6תנאי התכנית
 6.1יחד עם הבקשות לתמיכה ברכישה ולשדרוג של ציוד מחקר מחלקתי  /קבוצתי בתחומי הQST-
המוגשות במסגרת המחזור הנוכחי של תכנית זו ,רשאיות אוניברסיטאות המחקר להגיש גם
בקשה לתמיכת ות"ת בהעסקה של כוח-אדם מקצועי חדש ברמה גבוהה במשרות שייחודו
להפעלתו ולניהולו של ציוד זה .כל אוניברסיטה מוגבלת להגשה של עד שתי בקשות במחזור.
יודגש ,כי במענקי העסקת כוח-אדם מקצועי יוכלו לזכות רק בקשות הצמודות לבקשות לציוד
מחלקתי  /קבוצתי שזכו במענק ציוד במסגרת קול קורא זה.
 6.2התמיכה תינתן עבור העסקה של כוח-אדם מקצועי בעל תואר שלישי ) (Ph.D.או מהנדסים בכירים
בעלי השכלה וניסיון רלוונטיים בהפעלת הציוד.
 6.3עלות ההעסקה ,גובה התמיכה ותקופת המענק -
 6.3.1התמיכה תממן עד  50%מעלות העסקת כוח-האדם המקצועי לתשתית המחקר החדשה
ועד  175אלף  ₪בשנה ,הנמוך מבין השניים.
 6.3.2התמיכה תינתן לתקופה של עד ארבע שנים.
 6.3.3התמיכה תותנה בהתחייבות המוסד להמשיך את קיום המשרה למשך ארבע שנים נוספות
לפחות ,כך שבמצטבר מתחייב המוסד לקיים את המשרה שעל הפרק במשך שמונה שנים
רצופות.
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 6.4מגבלות על הגשת הבקשה לתמיכה -
הבקשות שיוגשו לא יכללו העסקת כוח-אדם מקצועי המיועד למחקר של חוקר/ים בודד/ים.
מכספי התמיכה לא יגבו תקורות או דמי טיפול.
כמו כן ,כדי למנוע מצבים של "כפל תקצוב" ,יובהר ,כי את חלק המוסדות לא ניתן יהיה לממן
מהקצבותיה הייעודיות של ות"ת ,או ממענקי ציוד או כוח-אדם הניתנים ע"י גופי מימון מו"פ
ממשלתי אחרים לרבות הקרן הלאומית למדע ואחרים.
 .7קריטריונים לשיפוט
• מידת חיוניות כוח-האדם לפעילות ציוד המחקר התשתיתי שנרכש.
• רמתו ואיכויותיו של כוח-האדם הנדרש ,לרבות השכלה ,הכשרה וניסיון מקצועי.

 .8מספר המחזורים בתכנית
התכנית ,על שני חלקיה ,תופעל למשך שני מחזורים ,שתחילת מימונו של המחזור הראשון תהיה בתשפ"א.
תחילת מימונו של המחזור השני תהיה בתשפ"ב אלא אם כן יוחלט ,בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי ובהתאם
למצב בשטח ,על דחיית הפעלתו או על שינוי מתכונת התכנית.

 .9תקציב
 9.1מימון התמיכה יעשה ממקורות התכנית הרב-שנתית שהוקצו לנושא ה QST-בהחלטת ות"ת
מיום  5.3.2018ושטרם הוקצו.
 9.2להלן פירוט מסגרת תקציב מענקי הציוד המחלקתי  /קבוצתי ומענקי כוח-האדם המקצועי
)במיליוני :(₪
תשפ"א

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ד

תשפ"ה

סה"כ
תשפ"א -
תשפ"ה

מענקי ציוד מחקר מחלקתי  /קבוצתי
לתחומי הQST-
סה"כ השתתפות ות"ת

28.0

27.9

55.9

סה"כ השתתפות המוסדות

9.0

9.0

18.0

סה"כ מענקי ציוד מחקר מחלקתי  /קבוצתי

37.0

36.9

0.0

0.0

0.0

73.9

כוח-אדם מקצועי לציוד מחקר מוסדי
לתחומי הQST-
סה"כ השתתפות ות"ת

0.9

1.8

1.8

1.8

0.9

7.2

סה"כ השתתפות המוסדות

0.9

1.8

1.8

1.8

0.9

7.2

סה"כ מענקי כוח-אדם מקצועי

1.8

3.6

3.6

3.6

1.8

14.4

תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד
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הקמה ושיפוץ מעונות סטודנטים עבור אוניברסיטת בר אילן – מסמך מס' 4672

.6

היו"ר עזבה את הדיון.

תש"פ – 41/החלטה:
בישיבת ות"ת ביום  26.2.20נמסרה סקירה על הקמה ושיפוץ מעונות סטודנטים לאוניברסיטת בר-אילן
וזאת בהמשך להחלטות ות"ת מיום  ,23.11.2016מיום  28.6.2017ומיום  14.12.2017באשר לבניית מעונות
סטודנטים באוניברסיטת בר אילן ,ובהמשך למסמך מס'  4672שהציג לות"ת את מלוא התכנית להקמת
המעונות ואת הקווים המנחים שקיימים בהסכם מול היזם ,מחליטה ות"ת כדלקמן:

.1

ות"ת מאשרת את פרויקט הקמה ושיפוץ מעונות סטודנטים באוניברסיטת בר-אילן ,בהיקף של 1,720
מיטות מתוך כך  1,260בנייה חדשה ו 460-שיפוץ מעונות קיימים בכפוף לעמידה בהנחיות להלן:
 1.1לאור הדרישה לרשת ביטחון ,האוניברסיטה נדרשת לדווח לות"ת על כל שינוי בשיעור האיכלוס
מבעוד מועד ,וכן לדווח לגבי שיעור האכלוס מסטודנטים שאינם מבר אילן.
 1.2דמי השכירות לא יעלו על  ₪ 1,850למיטה וממוצע השכירות החודשי לא יעלה על  ,₪ 1,520וכל
שינוי בדמי השכירות יעשה בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
 1.2.1השינוי המבוקש עומד בדמי השכירות המקסימליים והממוצע לדמי השכירות למיטה
כאמור לעיל.
 1.2.2השינוי לא ישפיע על סטודנטים ששוכרים בפועל דירה לפי הסכם קיים ,אשר מחדשים
לשנה העוקבת )למעט מדד(.
 1.2.3לא יהיה פער שכירות בין דירות זהות.
 1.2.4שכר הדירה לסטודנט יהיה נמוך מהשוק המקומי.
 1.3מבחינת תמהיל דירות טרם ביצוע שינוי בתמהיל האוניברסיטה תציג לות"ת מה המשמעות של
השינוי ,וכן תדווח אם קיימת השפעה כלשהי על דמי ההרשאה.
 1.4כל סכום שיתקבל על-ידי היזם עבור הפעילות עם הסטודנטים יהיה כלהלן:
 עד  1מ'  ₪לכיסוי הוצאות האוניברסיטה עובר פעילות שוטפת לטיפול בסטודנטים. כל סכום העולה על  1מ'  ₪לשנה הנובעים מהתשלום הקבוע והתשלום ממחזור הכנסות,יוקצו במלואם לטובת מלגות לסטודנטים.

.2

ות"ת מציינת כי שינוי במכרז המעונות הינו עסקה כלכלית משמעותית שהאוניברסיטה הייתה
מחויבת ,בהתאם להנחיות ות"ת ,לדווח לות"ת טרם חתימה על מכרז במיוחד לאור התחייבות כלפי
צד ג' בו יש לאוניברסיטה מחויבות נוספות על המחויבויות של ות"ת .לאור האמור האוניברסיטה
לא תוכל לגשת לקול הקורא במסגרת תכניות של פיתוח פיסי עד סוף התכנית הרב שנתית הנוכחית
)תום שנה"ל תשפ"ב(.

.3

מלוא האחריות על ההסכם מול היזם הינה על האוניברסיטה ,וכל השפעה תקציבית שנגזרת
מההסכם מול היזם יהיה באחריות האוניברסיטה.
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.4

.7

ככל ורמ"י תדרוש דמי חכירה עבור הקרקע ,תוכל האוניברסיטה להקצות עד  4מיליוני  ₪עבור
מרכיב המעונות בקרקע ,כאשר המימון לנושא יהיה מתוך ההכנסות שפורטו בסעיף  1.4לעיל.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

עסקת מכר של מבנה האוניברסיטה העברית למכללה אקדמית הדסה ,ללא
השתתפות ות"ת – מסמך מס' .4673

תש"פ – 42/החלטה:
בישיבתה מיום  26.2.2020דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית ומכללת הדסה לבצע עסקת מכר במסגרתה
האוניברסיטה העברית תמכור למכללת הדסה את זכויות הבעלות שלה במבנה אקדמיה "בית הקשתות"
המהוות  50%מכלל הזכויות במבנה .בהתאם לחוו"ד משפטית ולחוות דעת שמאית על שווי הוגן של העסקה
אשר הומצאו ע"י המוסדות ,אין מניעה מבחינת ות"ת לביצוע העסקה בתנאים כדלקמן:
 .1התמורה ואופן התשלום יהיו בהתאם למה שהוצג ע"י המוסדות לות"ת.
 .2החלטה זו מסתמכת על חוות הדעת המשפטית שבין היתר התבססה על חוו"ד שמאית שהומצאו על-ידי
המכללה והם באחריותה הבלעדית.
למען הסר ספק ,לות"ת לא תהיה אחריות או מעורבות מכל סוג שהוא בהליך זה או בהסכם שייחתם או
בתוצאותיו והעסקה תבוצע ממקורות המכללה )לא מות"ת(.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

.8

עקרונות לקראת תכנית המשך לחיזוק תחומי ההייטק – מסמך מס' 4674

תש"פ – 43/החלטה:
בישיבתה ביום  26.2.20דנה ות"ת בעקרונות לתוכנית לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה
המתוקצבים על ידה.
כפועל יוצא של הגידול במספר הסטודנטים לתואר ראשון כפי שפורט לעיל ,נפגע היחס בין מספר הסטודנטים
לסגל ההוראה .בנוסף ,לאחר הגידול במספרי הסטודנטים לתואר ראשון במקצועות ההייטק במסגרת התכנית
המקורית ,עלו דרישות לגידולים נוספים דבר שאינו מתאפשר לאור המחסור בסגל ההוראה.
לאור זאת ובהתאם להמלצת ועדת ההיגוי הבינמשרדית בראשות יו"ר ות"ת ובהשתתפות נציגי מל"ג ו-ות"ת
ומשרד האוצר ,הרשות לחדשנות ומשרד רוה"מ ,מחליטה ות"ת לצאת בתכנית להמשך חיזוק תחומי ההייטק
שתתמקד בעיקר בהגדלת מספר הסטודנטים בתארים מתקדמים .סטודנטים אלו ישמשו כסגל זוטר ועוזרי
הוראה ,וכן הם פוטנציאל להפוך להיות בעתיד סגל אקדמי .בנוסף כוללת התכנית הנוכחית תמרוצים לקליטת
סגל בכיר והתאמת התשתיות.
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מטרות העל של תכנית ההמשך הן הכשרת כ"א איכותי בתארים מתקדמים בתחומי ההייטק )להגדיל את
אוכלוסיית הסגל העתידי( ,התאמת חברי הסגל הבכיר והזוטר ועוזרי ההוראה לגידול במספר הסטודנטים
ויצירת תשתית לגידול נוסף במספר הסטודנטים לתואר ראשון בעתיד הקרוב.
להלן עיקרי התכנית :
-

הגדלת מספר הסטודנטים לתואר שני מחקרי בתחומי ההייטק
הגדלת מספר הדוקטורנטים בתחומי ההייטק
הרחבת הגדרת תחום ההייטק )בתכנית זו בלבד( גם לפיזיקה ,מתמטיקה וסטטיסטיקה
מענקים לקליטת סגל בתחומים הרלוונטיים
מנגנון מלגות לסגל חוזר מצטיין
הרחבת תכנית מלגות לפוסט דוקטורנטיות מישראל לארה"ב
שינויים ועדכונים בתנאי ההעסקה לעידוד שילוב סגל מהתעשייה במוסדות האקדמיים
התאמות ושיפורים לתכנית הקיימת )שלב א'( – מענה לגידול בסטודנטים ובחינת מודל התאמת הבוגר
לתעשייה באוניברסיטאות ובמכללות) .נקודה זו מתייחסת לרמת התואר הראשון(
אפשרות להגדיל את מעורבות התעשייה בתכנית ההמשך בדרך המוסכמת על המוסדות האקדמיים.

ות"ת מאשרת את העקרונות שלהלן לצורך גיבוש הצעה לתכנית ההמשך שתובא לאישור ות"ת.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

.9

תכנית להקמת קרן מחקר משותפת ישראלית-בריטית לעידוד שיתופי פעולה מחקריים
אקדמיים בינלאומיים – מסמך מס' 4675

תש"פ – 44/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 26.2.20 -דנה ות"ת בתוכנית להקמת קרן מחקר משותפת ישראלית-בריטית לעידוד
שיתופי פעולה מחקריים אקדמיים בינלאומיים וזאת בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות
בהשכלה גבוהה ,הכוללת עידוד שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים ,ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 14.08.2019
בנושא שיתופי פעולה מחקריים בילטרליים ,שבמסגרתה בריטניה הוגדרה כיעד מרכזי לשיתופי פעולה מחקריים
בינלאומיים ,ות"ת מחליטה כדלקמן:
.1
.2

לאשר את התכנית להקמת קרן מחקר משותפת ישראלית-בריטית לעידוד שיתופי פעולה מחקריים
אקדמיים בינלאומיים.
בצד הישראלי בתכנית תשתתף ות"ת כאשר חלק משמעותי מהתקציב ימומן מתרומות שיגוייסו ע"י ה-
 ISFומהצד הבריטי ישתתפו בה גופים שונים התומכים במחקר .בכל מקרה ,התחומים בהם תתמוך הקרן
יקבעו ע"י הגופים אשר ישתתפו בתכנית .התכנית תופעל באמצעות ה ISF -בהתאם לקריטריוני השיפוט
הנהוגים בקרן הלאומית למדע ובהתבסס על מצוינות אקדמית.
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 .3הקרן המשותפת תפעיל את התכנית למשך שני מחזורים .הפעלת המחזור הראשון והשני תחל בשנים
תשפ"א ותשפ"ב בהתאמה .במידה שיהיו עיכובים הקשורים לתהליך גיוס התרומות ,הקמת מערך השיפוט
וכיו"ב ,יתאפשר לדחות את פתיחת המחזור הראשון לתשפ"ב והשני לתשפ"ג.
 .4העלות הכוללת של הפעלת שני המחזורים של התכנית תעמוד על סך של  48מיליוני דולרים ,כאשר 24
מיליוני דולרים ) 88.8מיליוני  (₪ימומנו על ידי הצד הישראלי ו 24-מיליוני דולרים על ידי הצד הבריטי.
 44.4 .5מיליוני  ₪מתוך הסך של  88.8מיליוני  ,₪ימומנו ע"י ות"ת מתקציב השנים תשע"ט-תשפ"ב של
התכניות הייעודיות הבאות ,המופעלות על ידי הקרן הלאומית למדע כמפורט להלן:
א .הקרן למחקרים ביו-רפואיים  -מעודפים של תשע"ט ומתקציב השנים הבאות ולטובת מחקרים ביו-
רפואיים בלבד.
ב .קרן המחקר המשותפת ישראל-הודו ) - (UGC-ISFבאמצעות הסטה לטובת הקרן הישראלית-
בריטית.
ג .יתרות תשע"ט ויתרות תש"פ ככל שיהיו ,בתכנית מענקי הקישור ).(Glue Grants
היתרה ,בסך  44.4מיליוני  ,₪תמומן מתרומות שתגייס ה.ISF-
.6
הקמת התכנית כפופה לגיוס מלוא מקורות התקציב ע"י ה  ISFולחתימה על הסכמים מחייבים להדדיות
.7
מהגופים המקבילים בבריטניה השותפים לתכנית ,אשר יומצאו לצוות המקצועי בות"ת.
לאחר גיבוש פרטי התכנית וסיכומם בכתב בצורה רשמית מול הגורמים הבריטים ,כולל גורמי
.8
הפילנתרופיה המממנים ,תעביר הקרן הלאומית למדע לות"ת את תקציב התכנית המסוכם ,לרבות פירוט
מקורות המימון לפי תכניות וכיו"ב המאפשר את הפעלת התכנית.
לקראת סיום שני המחזורים הראשונים בתכנית ,ייבחן הצוות המקצועי בות”ת את התקדמות התוכנית
.9
וסוגיית המשך הפעלת הקרן תובא לדיון בות"ת.
 .10יישום התכנית כפוף לחתימת כל הצדדים השותפים על הסכם מחייב ,שיקבל אישור ות"ת.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

 .10הארכת תכנית ות"ת לתמיכה בפיתוח הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה לשנים תשפ"א-
תשפ"ב – מסמך מס' 4676

תש"פ – 45/החלטה:
בישיבתה ביום  26.2.20דנה ות"ת בהארכת התוכנית לתמיכה בפיתוח הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה לשנים
תשפ"א-תשפ"ב ,זאת בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בתכנית הרב שנתית
)תשע"ז-תשפ"ב( ,ובהמשך להחלטות ות"ת מיום  21.2.2018ו ,21.3.2018-שבמסגרתן אושרו תכניות לשני
מסלולי תמיכה לפיתוח הבינלאומיות בהשכלה גבוהה) :א( מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות למוסדות אשר
החלו בפעילות בינלאומית באופן משמעותי )ב( מודל צמיחה למוסדות אשר נושא הבינלאומית נמצא בראשית
דרכו ,ולאחר תהליך הערכה ומשוב חיובי בנוגע להשפעת שני מסלולי התמיכה על קידום הבינלאומיות במוסדות,
מחליטה ות"ת להאריך את התכניות בשני מסלולי התמיכה בשנים תשפ"א ותשפ"ב על בסיס אותם תנאים
וקריטריונים המפורטים בהחלטותיה מיום  21.2.2018ומיום  ,21.3.2018בכפוף לשינויים הבאים:
 .1הוספת תנאים לקבלת התקציב למודל התפוקות ומודל הצמיחה:
12

yz

נוסח yz
מאושר
על מנת לעקוב אחרי התקדמות המוסדות ולהעריך את תכנית הבינלאומיות הן ברמה המוסדית והן ברמה
הלאומית ,קבלת התקציב בשני מסלולי התמיכה תהיה מותנית בעמידת המוסדות בדרישות הבאות:
א .פיתוח מערכת לאיסוף נתונים אודות הפעילות הבינלאומית של המוסד
ב .פיתוח מערכת למדידה והערכה של תכנית הבינלאומיות של המוסד

.2

על המוסדות במודל התפוקות לייעל את הקשר והטיפול בסטודנטים ובבוגרים בינלאומיים ובכך להפיק
את המירב מהמודל .לשם כך ,עליהם לעמוד ,בנוסף לסעיף  ,1גם בתנאים הבאים:
א .הקמת מערכות לאיתור ושמירה על קשר עם סטודנטים ופוסט-דוקטורטים בינלאומיים ששהו במוסד
ב .הקמת מערכות מחשוב מותאמות לסטודנטים בינלאומיים

.3

תקצוב מודל הצמיחה יעודכן כדלקמן:
א .תינתן למוסדות גמישות ניהולית על מנת לקדם את יעדיהם לבינלאומיות בצורה יותר יעילה .לשם
כך ,לכל מוסד תועמד מסגרת תקציב מקסימאלית הכוללת מספר שימושים מורשים לקידום
בינלאומיות בקטגוריות הבאות) :א( בניית תשתיות מוסדיות בהיבט הבינלאומי) ,ב( הקניית כישורים
בינלאומיים לסטודנטים ישראלים) ,ג( פיתוח שת"פ מול מוסדות בחו"ל) ,ד( ניידות סטודנטים וסגל.
ב .על המוסדות להגיש תכנית מפורטת לשימוש בתקציב.
ג .בניגוד למודל הצמיחה המקורי ,שבמסגרתו המוסדות קיבלו תקציב קבוע בכל קטגוריה הכולל מספר
שימושים מורשים ולא היו רשאים להסיט תקציבים בין הקטגוריות ללא אישור ממל"ג/ות"ת ,ועל
מנת לאפשר יותר גמישות למוסדות ביישום תכניותיהן לקידום בינלאומיות ,המוסדות יהיו רשאים
להסיט תקציבים בין השימושים שאושרו ללא צורך באישור מראש.
ד .גובה התקציב שיינתן לכל מוסד במסגרת המודל ירד מ 1.2-מלש"ח ל 0.8-מלש"ח לשנים תשפ"א
ותשפ"ב ,לאור החלטת ות"ת מיום  29.01.2020שבמסגרתה נקבע כי המוסדות יקבלו תקציב לקידום
נושא האנגלית באותן השנים )נושא שהיה מתוקצב בתחילה במסגרת מודל הצמיחה(.
ה .תינתן תוספת תקציבית לטובת פרויקטים לקידום שיתוף פעולה בין-מוסדי .התקציב לכל פרויקט
יעמוד על  0.5מלש"ח לשנים תשפ"א ותשפ"ב ויחולק באופן תחרותי על בסיס הצעות המוסדות
שייבחנו ע"י ועדת שיפוט אשר תוקם לצורך זה .תכנית מפורטת הכוללת את הקריטריונים לשיפוט
והרכב ועדת השיפוט תובא בהמשך לאישור ות"ת.

גובה התקציב למודל התפוקות יעמוד על  40מלש"ח בשנה ובסה"כ  80מלש"ח לשנים תשפ"א ותשפ"ב .גובה
התקציב למודל הצמיחה יעמוד על  18מלש"ח לשנים תשפ"א ותשפ"ב.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד
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.11

תכנית פסגה – אוניברסיטת חיפה – חריגה מהנחיות ות"ת לעניין גובה שכ"ל – מסמך מס' 4677

)פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה(

תש"פ – 46/החלטה
בישיבתה ביום  26.2.2020דנה ות"ת בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום  17.12.19בנושא פתיחת תכנית
לתואר ראשון בסיעוד לעתודאים )"פסגה"( באוניברסיטת חיפה בחריגה מההנחיות לעניין גובה שכר הלימוד.
לאחר שקבלה את המידע בנושא מחליטה ות"ת כלהלן:
 .1בשל חומרת החריגה ,לאור פתיחת התכנית בניגוד להנחיות בנושא שכר הלימוד ,זאת על אף שהובהר
לאוניברסיטה באופן חד משמעי כי לא ניתן לפתוח את התכנית בשכר לימוד הנמוך מ ,3 100% -תוך
התחשבות בנסיבות שהציג נשיא האוניברסיטה לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה לפיהן שינוי שכר הלימוד
באמצע תקופת ההתקשרות הינו בעייתי ,מחליטה הות"ת על הפחתה במודל ההוראה של האוניברסיטה
בגובה ההפרש בין שכר הלימוד שמשולם עבור סטודנט בתכנית בפועל )ע"פ מסמכי הזכיה( לבין שכר
הלימוד המלא שהיה על האוניברסיטה לגבות ) 100%שכ"ל( ,עבור כל סטודנט הלומד בתכנית שבנדון ,בכל
שנת לימודים ,בכל אחד מהמחזורים ועד לסיום תקופת ההתקשרות )ללא אפשרות למימוש אופציות
הארכה במכרז(.
 .2על האוניברסיטה להעביר לות"ת את הנתונים ובהם מספר הסטודנטים בכל מחזור ,מספר המחזורים ,גובה
שכ"ל שמשלם כל סטודנט וכל נתון נוסף שיידרש.
 .3למען הסר ספק ,האוניברסיטה אינה רשאית לפתוח מחזורי לימוד חדשים מעבר למכרז הקיים ,בתנאים
אלה ,מעבר לאלה שנכללו בהחלטה זו.
 .4על המוסדות להקפיד על עמידה מלאה בהנחיות ות"ת/מל"ג לרבות בנושא גובה שכר הלימוד ,גם בתכניות
לימודים מוזמנות.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

.12

yz

הרחבת היקף ההעסקה של מנהל תחום חרדים במסגרת תכנית "הישגים" – מסמך מס' 4679

תש"פ – 47/החלטה:
בהמשך להרחבת תכנית "הישגים" של ות"ת לאוכלוסייה החרדית ,ובשל עומס רב שיש למנהל תחום
החרדים ,הכולל בנייה ופיתוח של התחום ,יצירת שיתופי פעולה רבים עם מוסדות ותכניות רלוונטיות,
הכשרה וניהול הרכזים החדשים ועוד ,מחליטה ות"ת בישיבתה ביום  26.02.2020לאשר כדלקמן:
א .להגדיל את שיעור העסקה של מנהל תחום החרדים בתכנית הישגים ל 100%משרה החל מתש"פ.
ב .תקצוב הגדלת היקף ההעסקה הנו בגובה  85אש"ח בנוסף לבסיס התקצוב הקיים וייעשה ממשאבי התכנית
הרב שנתית לחרדים.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

 3לעניין זה אושר למוסדות באופן חריג גביית  100%שכ"ל במקום  125%כקבוע בדו"ח מלץ
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 .13הוספת מחזור חדש לתוכנית "הישגים להייטק" – מחזור שישי – מסמך מס' 4680

תש"פ – 48/החלטה:
בישיבתה ביום  26.2.20דנה ות"ת בהוספת מחזור שישי לתוכנית הישגים להייטק.
תכנית "הישגים להייטק" מאתרת ביישובי הפריפריה צעירים ,אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודים
אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה ,אולם הם בעלי פוטנציאל ומוטיבציה גבוהה וכן מתקשים
לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים.
לאור ייחודיותה וחשיבותה של התכנית ככלי משמעותי ליצירת מוביליות חברתית ולאור החשיבות שרואה
ות"ת בהנגשת לימוד ההנדסה והמדעים המדויקים לצעירי הפריפריה ,לרבות לאוכלוסייה הערבית ,החרדית
וליוצאי אתיופיה ,ובהתאם להסכמות התקציביות עם משרד האוצר באשר לתקצוב מחזור נוסף ,מחליטה ות"ת
כדלקמן:
.1
.2
.3

.4

תכנית "הישגים להייטק" תפתח מחזור שישי נוסף אשר יחל בקדם מכינה לקראת שנה"ל תשפ"א ,מכינה
ושנה א' בתואר הראשון.
המחזור השישי יכלול עד  350סטודנטים בשלב המכינה הקדם אקדמית.
אומדן תוספת עלות המחזור השישי מוערך בכ  10,000אש"ח אשר ימומן ,בהתאם להסכמות עם האוצר,
ע"י ות"ת ומשרד האוצר בחלוקה שווה ובהתאם לביצוע בפועל .ככל שיצטרפו שותפים נוספים אשר יקחו
חלק במימון התכנית ,החלוקה ואופן הפעלת התכנית ישתנו בהתאם .קרי ,סך השתתפות ות"ת למחזור
יעמוד על סכום מקסימום של  5מש"ח.
בהתאם לסיכום עם משרד האוצר ,ות"ת מתחייבת למצות את האפשרות לגיוס מקורות מימון נוספים
ממשרדי ממשלה ו/או שותפים אסטרטגיים אחרים לטובת המשך הפעלת התכנית ,בטרם תתקבל החלטה
להשתתפות משרד האוצר בתקצוב מחזורים נוספים בתכנית.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

 .14בקשת מכללת סכנין מיום  15.1.20לדיון חוזר בעניין קול קורא להפעלת מסגרת אקדמית
בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת :מסמך מס' 4681

תש"פ – 49/החלטה:
לאור בקשת מכללת סכנין ,קיימה ות"ת דיון חוזר בישיבתה ביום  26.2.2020בהחלטות ות"ת ומל"ג מיום
 ,3.4.19 ,22.11.2017ומיום  18.6.2019שלא לבחור בהצעת מכללת סכנין כזוכה בקול קורא להפעלת מסגרת
אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת.
לאחר שבחנה הות"ת את בקשתה של מכללת סכנין ,על נספחיה ,ולאחר שבחנה את מכלול הטיעונים והנתונים,
מחליטה ות"ת כי היא איננה מוצאת לנכון לשנות את המלצתה למל"ג לפיה ,הצעת מכללת סכנין איננה מתאימה
להקמת מסגרת אקדמית וזאת מחמת המפורט להלן:
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מדיניות תכנון והנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי

.1

ביסוד הקול הקורא עמדה השאיפה להקים מוסד מוביל להשכלה גבוהה שיהיה מגוון מבחינת תחומי
הלימוד שלו ,בדגש על תכניות לימודים בעלות פוטנציאל תעסוקתי לבוגרים ,ובעיקר ללימודים אקדמיים
שאינם בתחום ההוראה.

.2

ועדת השיפוט קבעה ניקוד כולל של ) 66.63מתוך  (100ומתוכו  60.5בהיבט האקדמי .מדובר בניקוד נמוך
באופן מובהק ,שמראה על כך שהמכללה אינה עונה ברמה מספקת על מטרות הקול הקורא .בנוסף,
במסגרת הקול הקורא נקבע כי הגוף הזוכה יהיה כזה שיוכל לקיים תכניות לימודים בתחומים בעלי
פוטנציאל תעסוקתי עבור המגזר הערבי ברמה אקדמית נאותה .גם בדרישה זו לא ביססה המכללה עמידה
שכן ועדת השיפוט המליצה כי תכניות לימוד במקצועות הדורשים משאבים ותשתיות כבדות ,ייפתחו על
ידי המכללה אך ורק בשיתוף פעולה עם מוסד אקדמי מבוסס סמוך ,במתכונת שיוחלט עליה באישור
ות"ת ומל"ג.

ליקויים בהתנהלות המכללה

.3

מהתנאים שנקבעו בדו"ח ועדת השיפוט עולה כי המכללה לא עמדה בהנחיות התאגידיות של מל"ג
וות"ת .הנחיות אלה נוגעות למבנה הניהולי של מוסדות להשכלה גבוהה והן נועדו להבטיח את עצמאותם
האקדמית והמנהלית של מוסדות להשכלה גבוהה ,כנדרש בהתאם לסעיף  15לחוק המל"ג.

.4

עוד עולה מהתנאים שנקבעו בדו"ח ועדת השיפוט ובהם הבטחת עמידת המכללה בהנחיות התאגידיות
של מל"ג וות"ת לשם שמירה על עצמאותו האקדמית והמנהלית ,כמו גם מדו"ח רשות התאגידים מחודש
מאי  ,2018כי במועד הגשת הצעתה של מכללת סכנין התקיימו זיקות עסקיות ומשפחתיות בין נושאי
משרה בכירים במכללה לבין עובדים וחברי מוסדות מנהלים במכללה ,כמו גם בינם לבין גופים שיש להם
קשרים עסקיים עם המכללה .להתנהלות מעין זו יש חומרה מיוחדת לא רק בהיבטים של דיני העמותות
שנבדקו על ידי רשות התאגידים ,אלא גם ובמיוחד נוכח היותה של המכללה מכללה לחינוך המתוקצבת
על ידי המדינה והצעתה ,במסגרת הקול הקורא ,להפוך למכללה אקדמית כללית המתוקצבת על ידי
ות"ת .יצוין כי בדו"ח זה קבע רואה החשבון המבקר מטעם רשות התאגידים כי מתקיימות עילות לפירוק
המכללה.

.5

יצויין כי על הקושי הנעוץ בהיעדר עצמאות של המכללה ניתן ללמוד גם מהתנאים שנקבעו בדו"ח ועדת
השיפוט באשר להבטחת זכויותיה של המכללה במקרקעין שעליהם היא פועלת .תנאים אלה נקבעו בדו"ח
ועדת השיפוט ,לאחר שהתברר לוועדה כי בעל המקרקעין שהוחכרו למכללה הינו אביו של מנכ"ל
המכללה .מצב דברים זה עורר חשש ממשי לניגוד עניינים ,ובמיוחד בנוגע למידת עצמאותה של המכללה
ולאפשרויות הפיתוח שלה לעתיד לבוא.

אפשרות מוגבלת להתפתחות המכללה בעתיד

.6

ביסוד הקול הקורא עמדה ,בין היתר ,המטרה להקים מוסד להשכלה גבוהה ביישוב ערבי בצפון הארץ
שתכניות הלימוד בו יהיו בעלות פוטנציאל תעסוקתי מעבר לתחום ההוראה תוך הגברת הנגישות של
מערכת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים מהמגזר הערבי.
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.7

ות"ת ומל"ג עמדו בהחלטותיהן ,על הפער הגדול השורר בין המצב הקיים אצל המכללה לבין הפיתוח
הנדרש במסגרת הצעתה ,וזאת במיוחד ביחס למקצועות כגון לימודי הנדסה ומחשבים ,הדורשים השקעה
רבה בתשתיות אקדמיות )סגל( ופיזיות.

.8

הפער האמור וההערכה ביחס למסוגלותה של המכללה לשמש כמוסד שעשוי לגשר על הפער האמור,
הביאו למסקנה כי לא יהיה בהצעת המכללה כדי להגשים את המטרות העומדות ביסוד הקול הקורא.

.9

בנוסף לטענות המכללה לגוף ההחלטה ,שתי טענותיה המשפטיות העיקריות של המכללה כנגד ההחלטה
שלא לבחור בה כזוכה בהליך הקורא ,הן:
א.

כי החלטת המל"ג מקבילה להחלטה בדבר ביטול מכרז שיכולה להתקבל רק במקרים חריגים
אשר המקרה דנן אינו נמנה עליהם;

ב.

כי ההחלטה התקבלה בניגוד להמלצת ועדת השיפוט ,וזאת שלא כדין ובאופן שמקים עילה
לפסילתה.

לטענות אלה אין יסוד.
באשר לטענה הראשונה – במסמך הקול הקורא נקבע כי" :במסגרת קול קורא זה תיבחר לכל היותר
מסגרת אקדמית אחת ביישוב ערבי שתתוקצב ע"י ות"ת" .ברור היה אפוא ,והדבר בא לידי ביטוי במסמך
הקול הקורא ,כי ישנה אפשרות שלא תיבחר אף אחת מההצעות שיוגשו בהליך.
באשר לטענה השנייה – מליאת המל"ג היא הגורם המוסמך להכריע בשאלת הזוכה בקול הקורא .שיקול
הדעת בעניין זה נתון למליאת המל"ג ,כאשר ות"ת וועדת השיפוט משמשות כגורמים ממליצים למליאת
המל"ג .במקרה דנן ,החלטת המל"ג התבססה על המלצת ות"ת .גם המלצת ות"ת התבססה בסופו של
דבר על ממצאי ועדת השיפוט ,וודאי שלא התעלמה מהם.
בנוסף טוענת המכללה ,כי חוסר הסבירות בהחלטת המל"ג בולט במיוחד על רקע הליך האישור שניתן
.10
על ידי המל"ג להקמת קמפוס בלתי מתוקצב )על ידי המדינה( של הקריה האקדמית אונו ביישוב ערבי.
אף לטענה זו אין כל יסוד .ראשית ,הקריה האקדמית אונו ,להבדיל ממכללת סכנין ,היא מוסד שאינו
מתוקצב .שנית ,האישור שניתן על ידי המל"ג להקמת קמפוס ביישוב ערבי של הקריה האקדמית אונו
)אישור שבסופו של דבר לא יצא אל הפועל כיוון שהקריה האקדמית אונו משכה את בקשתה בעניין זה(
היה במהותו אישור עקרוני ,כאשר אישור החוגים ותכניות הלימוד בקמפוס ביישוב הערבי הוכפף לאישור
המל"ג בהתאם להליך המקובל במל"ג.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד
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 .15בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי )(Ph.D
בפסיכולוגיה -מסמך מס' 4682

תש"פ – 50/החלטה:
בישיבתה ביום  26.2.2020דנה ות"ת בבקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תואר שלישי בפסיכולוגיה,
זאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום  ,21.12.2014ולאחר שדנה בחוות דעת אגפי ות"ת בנושאים אלה:
.1
.2
.3

חוות דעת תכנונית ) בהתייחס למפורט בסעיף  3בהחלטת המל"ג האמורה(
חוות דעת איתנות פיננסית ) בהתייחס למפורט בסעיף  2בהחלטת המל"ג האמורה(
חוות דעת שכר וסגל

ות"ת מחליטה כי אין מניעה מההיבטים הפיננסיים והתכנוניים ,לאשר את פתיחת התכנית ולהסמיך באופן זמני
) לתקופה של עשר שנים( את המרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שלישי בפסיכולוגיה ,בתחומים שתחת
אחריותה.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

רשמה :אסתי יעקב
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תקנון פרסי השכלה גבוהה
בגין הצטיינות ותרומה ייחודית למערכת
ההשכלה הגבוהה בישראל

א .כללי
פרסי ההשכלה הגבוהה יוענקו לאזרחי ישראל יחידים ,המגיעים מתוך מערכת ההשכלה הגבוהה שהצטיינו מאוד,
תרמו תרומה ייחודית למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל וקידמו אותה באחד משלושת התחומים המפורטים להלן.

ב .התחומים שבהם יוענקו הפרסים:

) (1איש אקדמיה ותיק ) 15שנים לפחות( במוסד להשכלה גבוהה ,בעל מנהיגות אקדמית בולטת בעולם ההשכלה
הגבוהה ובעל תרומה רוחבית ייחודית ומשמעותית לקידומה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.

) (2אישר אקדמיה בכיר שעמד בראש מוסד להשכלה גבוהה בישראל וחולל בו שינוי משמעותי ביותר ראוי לשבח.
הפרס מיועד לראש מוסד שסיים את כהונתו בעת ההגשה לפרס.

) (3חבר סגל אקדמי צעיר במוסד להשכלה גבוהה ,בתחילת דרכו באקדמיה )עד  12שנים( בעל תרומה יוצאת דופן
ופורצת דרך בהוראה ובמחקר ,ובעל תרומה לחברה בישראל.

קריטריונים לבחירת הזוכים בפרס:
ב .בקטגוריית הפרס לאיש אקדמיה ותיק ייבחנו:
-

ג.

מנהיגות אקדמית מוכחת לאורך תקופת זמן ממושכת ) 15שנים לפחות(.

 תרומה רוחבית ומשמעותית מוכחת לקידומה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל,הן במישור האקדמי -מדעי ,הן ביוזמות שונות לקידומה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל
בקטגוריית הפרס לאיש אקדמיה שעמד בראש מוסד ייבחנו:
-

תרומה מוכחת לאורך תקופת זמן משמעותית לקידומו ,הרחבתו ופיתוחי של מוסד אקדמי.

-

יוזמות והובלת שינויים מוכחים אשר הובילו לתנופה ,צמיחה ופיתוח מרשימים של המוסד הן
מהבחינה האקדמית-מדעית ,הן מבחינת פיתוח פיזי ותשתיות מחקר ,ובתחומים נוספים.

ד .בקטגוריית פרס לאיש אקדמיה צעיר ייבחנו:
-

תרומה מוכחת  ,יוצאת דופו ופורצת דרך במחקר ובהוראה

-

תרומה מוכחת לחברה ולקהילה בישראל.
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ג .תקנון כללי
.1
.2
.3
.4
.5

סכום הפרס בכל קטגוריה יעמוד על סך של .₪ 30,000
הפרסים יוענקו ככלל ,על ידי יו"ר ות"ת ,בכנס ההשכלה הגבוהה השנתי בטקס רשמי ,במעמד ראשי מערכת
ההשכלה הגבוהה.
כל תושב מדינת ישראל רשאי להציע מועמד .לא יציע אדם את עצמו.
הפרס יינתן ליחידים ,אך לא לתאגידים.
אפשר לקבל את פרס ההשכלה הגבוהה פעם אחת בלבד.

הנחיות להגשת מועמדים:
 .6במידה וההצעה מגיעה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ,כל מוסד יכול להגיש מועמד אחד בלבד לכל אחד
מקטגוריות הפרסים.
 .7לפרס איש אקדמיה ותיק יש להגיש קורות חיים מלאים ולפרט על המנהיגות האקדמית הבולטת של המועמד
בעולם ההשכלה הגבוהה ועל תרומתו הרוחבית והייחודית לקידומה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.
 .8לפרס איש שעמד בראש מוסד אקדמי יש להגיש קורות חיים מלאים ולנמק מהו השינוי המשמעותי שבגינו הוא
ראוי לשבח.
 .9לפרס חבר סגל צעיר יש להגיש קורות חיים מלאים ,ובכלל זה פרוט של מחקרי המועמד ,המלצות אנשי
אקדמיה בכירים כמו גם אסמכתאות על הצטיינות בהוראה ותרומת המועמד יוצאת הדופן ופורצת הדרך
בהוראה ובמחקר ,ולחברה בישראל.
 .10יש להגיש את תיקי המועמדים ב 5-העתקים מלאים.

ועדת השיפוט:
.11

.12
.13
.14
.15
.16

ועדת שיפוט מטעם המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב ,בראשות שופטת בית המשפט העליון
)בדימוס( דליה דורנר ,הכוללת את יו"ר הות"ת ,סגן יו"ר המל"ג ומנכ"ל מל"ג/ות"ת ,תבחר את הזוכים
בפרסים מבין המועמדים שיוצעו .הוועדה תקפיד על רמת הצטיינות גבוהה מאוד של המקבל.
בכל תחום תמליץ ועדת השיפוט על זוכה אחד בלבד וההמלצה תהיה פה אחד.
במסגרת שיקוליה הוועדה תביא בחשבון את ההנחיות הכלליות לגבי העדפה מתקנת כפי שמקובל בשירות
הציבורי.
הועדה תתנהל בהתאם לתקנון שנקבע ע"י ות"ת/מל"ג לגבי ועדות המתמנות מטעמה.
חברי הוועדה ישמרו על סודיות זהות הזוכים עד לפרסום שמות הזוכים .כל פרטי הדיונים ושמות המועמדים,
למעט שמות מקבלי הפרס ,יישארו כמוסים גם אחרי כן.
מועדי הגשת המועמדים:

הצעות למועמדים לפרסים כולל כל החומרים הנלווים ,יש להגיש עד ליום  15.7.2020למר משה אהרוני,
מרכז ועדת הפרס מטעם המל"ג והות"ת  ,לכתובת :המועצה להשכלה גבוהה ,רח' זבוטינסקי  43ירושלים ,
) 91040ת.ד  (4037וכן בדואר האלקטרוני לכתובת . Moshe@che.org.il :בשאלות או בקשות להבהרות
שונות ניתן לפנות למר משה אהרוני מות"ת בכתובתMoshe@che.org.il :
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