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הוועדה לתכנון ולתקצוב

Planning & Budgeting Committee

החלטות מישיבת ות"ת מס'  (1096) 8שהתקיימה ביום – 20.5.2020
הישיבה התקיימה באמצעות "זום"
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב24.6.2020 -

נוכחים:

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
ד"ר ורדה בן שאול – סמנכ"ל הערכת איכות
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייוס – חשבת בכירה
ד"ר נעמי בק – סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
מר יניב כהן שבתאי – סמנכ"ל תקצוב
מר איתמר לוי – סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
גב' ביאטה קרנץ – דוברת מל"ג/ות"ת
גב' חוה קליין – מ"מ סמנכ"ל תכנון ומדיניות
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 משה אהרוני – ממונה בכיר בתחום מלגות
גב' שרי אנגלנדר – מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע ,רפואה והנדסה באגף האקדמי
מר יותם בן-שטרית – ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
מר אמיר גת – ממונה בכיר ,תחום הקצבות למחקר
עו"ד עמרי גולן – הלשכה המשפטית
גב' בתיה הקלמן – ממונה בכירה תחום רוח ,חינוך ואמנויות ,האגף האקדמי
מר יאיר הראל – ממונה תחום פיקוח ובקרה
מר אריאל חנוכה – ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן – ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
גב' סיגל מורדוך – ממונה תחום מחקר באגף להערכה
מר ניר פוש – ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון – ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר
עו"ד נדב שמיר  – -סגן היועצת המשפטית
גב' מוניקה שמילוביץ -ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי האגף האקדמי
עו"ד נדב שמיר – סגן היועצת המשפטית
מר רונן קוטין – ממונה תחום חרדים
מר ליאור שחר  -ממונה בכיר תחום מערכות מידע
גב' מרים אלשטיין – מרכזת באגף תקצוב
מר רפאל לוריא – מ"מ מרכז באגף האקדמי
גב' מיכל אופיר  -מרכזת בתחום תכנון ומידע
גב' אירית כהן – מרכזת בכירה שכר הסגל
מר אורי זיו – מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' אתי נעים – מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב ' דואה קאביה – מרכזת בתחום קהילה ומכינות
גב' תמר קרביץ – מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
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סדר היום:

.1

מידע
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

השבעת הממשלה ומינוי שר להשכלה גבוהה
דיווח מועדות הכנסת
התארגנות הבניין לקראת החזרה לעבודה
עדכונים משפטיים
הארכה טכנית של המכרז לקרן קמ"ח
דו"חות מבקר המדינה מס'  70א' ומס'  70ב' בנושאים :הבטחת היתרון הטכנולוגי
והחדשנות במשק הישראלי ,יישום החוק למניעת הטרדה מינית ,היבטים ברפורמה
להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש.
סוגיות בתקציב האוניברסיטה העברית לשנת תש"פ
עדכון בדבר משאבים לתכנית לעידוד מדעי הרוח
הצגת קונספט קמפיין השכלה גבוהה
סרטון :שער לאקדמיה

.2
.3
.4

תוכנית המשך לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה

.5

הסכם פשרה בין המכללה האקדמית אורט בראודה לאורט ישראל  -מסמך מס' 4721

.6
.7

הוגנות מגדרית  -קריטריונים להמשך תקצוב פרויקטים רוחביים  -מסמך מס' 4722

.8
.9

אישור פרוטוקול מישיבת ותת שהתקיימה ב - 27.4.20 -מסמך מס' 4717
מכסות סטודנטים לשנים תשפ"א ותשפ"ב  -מסמך מס' 4718
 -מסמך מס' 4720

תוכנית תמיכה תלת שנתית לעידוד המוסדות המתוקצבים ,לפעול להקמה וביסוס של תשתיות לקידום
ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית  -מסמך מס' 4723
העברת תקציב משרד הבריאות וישראל דיגיטלית בתכנית רפואה ממוקדת אישית )רמ"א( לקרן הלאומית
למדע  -מסמך מס' 4724
למידה דיגיטלית :עדכון התקציב המיועד לקול קורא  5ללמידה דיגיטלית לעידוד העלאת קורסים אקדמיים
מקוונים ) – MOOCים( בתחום ההוראה והחינוך  -מסמך מס' 4734

.10

הפעלת תוכנית המלגות ע"ש זבולון המר וע"ש פרופ' נחמיה לבציון  -מסמך מס' 4725

.11
.12

עדכון הרכב ועדת השיפוט לתכנית מלגות אלון במדעי החברה  -מסמך מס' 4726
תוכנית לעידוד קליטת חברי סגל ישראלים מצטיינים מארה"ב וקנדה באוניברסיטאות המחקר בישראל
בתחומי ה - STEM-מסמך מס' 4727

.13

תכנית ות"ת למלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות בשיתוף קרן צוקרמן

.14

תוכניות חדשות:
 14.1בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (.M.Scעם תיזה וללא תיזה בהנדסת
מכונות אישור פרסום והרשמה  -מסמך מס' 4729

 -מסמך מס' 4728

 14.2המלצה על מתן הסמכה זמנית )לתקופה של שנתיים( למכללה האקדמית כנרת להעניק תואר שני )(M.A.
ללא תזה בלימודי ארץ ישראל  -מסמך מס' 4730
 14.3בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר ראשון ) (B.A.במדעי המדינה
קורס חובלים בבסיס הדרכה של חיל הים בת-גלים  -מסמך מס' 4731
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 14.4בקשת אוניברסיטת תל-אביב להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה ולהענקת תואר
בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני  -מסמך מס 4732
 14.5בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.Sc.
בהנדסה אזרחית -אישור פרסום והרשמה  -מסמך מס' 4733

החלטות
 1.7סוגיות בתקציב האוניברסיטה העברית לשנת תש"פ
לסיכום
ות"ת רשמה לפניה את אישור עדכון מרכיב המחקר במודל תש"פ בסכום של  9,233אלפי  ₪לטובת
האוניברסיטה העברית ,זאת בגין הפסד הזכייה ברכיב היתרון היחסי בקרנות התחרותיות בתחום מדעי
הטבע הפיזיקליים ,הנובע מסיווג שגוי של הסגל הבכיר בפיזיקה יישומית .המשמעות התקציבית של
התיקון עומדת על כ 8.2-מיליון  .₪סכום זה אמור היה לבוא על חשבון יתר המוסדות ,אך מכיוון שות"ת
אינה נוהגת להפחית סכומים למוסדות ,בפרט במקרים הנובעים מטעויות שלנו ,מדובר בסכום תוספתי
שיועבר לאוניברסיטה העברית.

.2

אישור פרוטוקול מישיבת ותת שהתקיימה ב - 27.4.20 -מסמך מס' 4717
תוצאות הצבעה
 –4בעד – פה אחד

מכסות סטודנטים לשנים תשפ"א ותשפ"ב  -מסמך מס' 4718

.3

תש"פ – 77/החלטה:
בישיבתה ביום  20.5.20דנה ות"ת בחלוקת מכסות הסטודנטים לשנה"ל תשפ"א-תשפ"ב .לאור תת ניצול של
המכסות בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה ,הוחלט בישיבת ות"ת מיום  28.9.16על הפחתת מכסות בחלק
מהמוסדות ביחס למכסה שעמדה לרשות המוסד במודל ההוראה לשנה"ל תשע"ו .זאת על מנת לאפשר הסטת
התקציב למטרות ויעדים אחרים במערכת.
בעקבות פנייה של מוסדות שהצביעו על מגמת הגידול ברישום הסטודנטים במוסדות אלה )כולל גידול ברישום
לומדים לשנה"ל תשפ"א( ,כך שהמכסה הקיימת מהווה מגבלה להמשך התפתחות המוסד ,ולאור החשיבות
ביצירת ודאות תכנונית למוסדות וכן החשיבות שיש בהגדלת מספרי הסטודנטים להבטחת איתנותם הפיננסית
של מוסדות אלה ,מחליטה ות"ת לאשר החזרה של חלק מהמכסות למוסדות שנכללו בהפחתה זו ואשר חווים
מגמה של גידול ברישום סטודנטים בשנים האחרונות וגידול ברישום הסטודנטים לשנה"ל תשפ"א וצפויים לחרוג
מהמכסה המופחתת.
להלן פירוט המוסדות הרלוונטיים ,היקף החזרת המכסה והמכסה הכוללת ,שתעמוד לרשות המוסד לשנים
תשפ"א ותשפ"ב ואשר מתבססת על עבודת הצוות המקצועי יחד עם המוסד:
•

האוניברסיטה העברית – החזרת  1,013מכסות ; סך מכסת המוסד תעמוד על  19,170מכסות.
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•

אוניברסיטת בר-אילן  -החזרת  813מכסות ; סך מכסת המוסד תעמוד על  15,600מכסות

• אוניברסיטת תל-אביב – החזרת  288מכסות ; סך מכסת המוסד תעמוד על  23,600מכסות
ככל שיהיו מוסדות נוספים שימצאו במצב דומה ,תפעל ות"ת באופן זהה גם בהתייחס אליהם.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

.4

תוכנית המשך לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה  -מסמך מס' 4720

תש"פ - 78 /החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 20.5.20 -דנה ות"ת בתוכנית המשך לחיזוק תחומי ההיי-טק במוסדות להשכלה
גבוהה וזאת בהמשך לתכנית ות"ת להגדלת מספר הסטודנטים לתואר ראשון בתחומיי ההייטק וכפועל יוצא של
הגידול במספר הסטודנטים לתואר ראשון אשר בגינו ,נפגע היחס בין מספר הסטודנטים לסגל ההוראה .בנוסף,
גם לאחר הגידול שנעשה במסגרת התכנית המקורית ,עלו דרישות לגידולים נוספים דבר שאינו מתאפשר לאור
המחסור בסגל ההוראה .לאור זאת ,החליטה ות"ת ביום  ,26.2.2020לאמץ את המלצותיה של ועדת היגוי
בינמשרדית בראשות יו"ר ות"ת ,פרופ' יפה זילברשץ ,לצאת בתכנית להמשך חיזוק תחומי ההייטק שתיתן דגש,
בין היתר ,על הגדלת הסטודנטים בתארים מתקדמים ,ולאור השיח עם המוסדות אשר ממנו עלה שהחסם העיקרי
לגבי מסטרנטים ודוקטורנטים הוא האטרקטיביות המבורכת של תעשיית ההייטק עבור סטודנטים מצטיינים,
בפרט בנושאי השכר ,מה שמקשה על המוסדות להשאיר במערכת סטודנטים בעלי פוטנציאל לתארים מתקדמים.
.
מאחר והנ"ל משמשים כסגל הוראה זוטר ,תומכי מחקר וכיו"ב ומשפיעים באופן ישיר על היכולת להגדיל את
מספר הסטודנטים לתואר ראשון .כמו כן ,הגדלת סטודנטים לתואר שני עם תזה ודוקטורנטים ,תגדיל בטווח
הרחוק ) 5-7שנים( את היצע הסגל האקדמי הבכיר הנמצא כיום במחסור חמור )באוניברסיטאות ובמכללות(.
לשם כך ,ינתנו מענקים למוסד עבור הגדלת סטודנטים לתואר שני עם תזה ודוקטורנטים בתחומיי ההייטק.
המענקים יועברו למוסדות על בסיס תפוקות תוספתיות מהמצב כיום ,והמוסדות יהיו רשאים לעשות שימוש
בכספים על פי סדרי העדיפויות שהם רואים לנכון להשגת היעד )ככל הנראה רוב הכסף יתורגם למלגות
לסטודנטים(.
בדומה לתכנית להגדלת סטודנטים לתואר ראשון ,גם במקרה זה מדובר בתכנית רב שנתית לשנים תשפ"א-
תשפ"ה שתיתן למוסדות אפשרות להיערך מראש ולבנות תכנית סדורה שתאפשר את השגת היעדים כפי שיפורט
להלן.
במקביל ,התכנית כוללת רכיבים נוספים – מכסות מכללות ,קול קורא מכללות וצעדים רגולטוריים בעולם השכר.
יובהר כי יישום התכנית בפועל מותנה בסיכום תקציבי בין ות"ת ומשרד האוצר לגבי מקורותיה.
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להלן יעדי התכנית:
סטודנטים לתואר שני עם תזה – גידול של ) 60%כ 480-סטודנטים( במספר הסטודנטים לתואר שני עם תזה
ביחס לשנת הבסיס )תשע"ט(.
דוקטורנטים  -גידול של ) 100%כ 180-דוקטורנטים( במספר הדוקטורנטים ביחס לשנת הבסיס )תשע"ט(.
בנוסף ,על פי הערכות ,הגידול במסטרנטים ודוקטורנטים ישפיע על יכולת המוסדות להגדיל את מספר
הסטודנטים לתואר ראשון ב 40%נוספים )כ 1,800-סטודנטים במחזור( עד תשפ"ו ,ואת סגל ההוראה ב10%
נוספים )כ 60-80-חברי סגל( עד תשפ"ו.
להלן פרטי התכנית:
א .עידוד הגדלת סטודנטים לתואר שני עם תזה – עבור גידול מצטבר של  10סטודנטים לפחות בשנה א' ביחס
לשנה הקודמת ,בכלל מקצועות ההייטק המוגדרים בסעיף ו' להלן ,יזכה המוסד בתקציב תוספתי .התוספת
עבור כל סטודנט תהיה בגובה התעריף התחומי הממוצע  112 -אש"ח אשר יתפרס על פני שנתיים ) 56אש"ח
בשנה( כפול מקדם הניצולת הממוצע  .1כך לדוגמה ,מוסד שגדל בשנה א' ב 10-סטודנטים ביחס לשנה
קודמת יזכה לתוספת תקציב שנתי בגובה  560אש"ח כפול מקדם הניצולת הממוצע למשך שנתיים ,סה"כ
 1,120אש"ח.
ב .הגדלת סטודנטים לתואר שלישי  -עבור כל גידול מצטבר במספר המתחילים ביחס לשנה הקודמת בכלל
מקצועות ההייטק המוגדרים בסעיף ו' להלן ,ב 5-דוקטורנטים ומעלה ,יזכה המוסד בתקציב תוספתי.
התוספת עבור כל דוקטורנט תהיה בגובה  126אש"ח אשר יתפרס על פני שלוש שנים ) 42אש"ח בשנה( ,עבור
כל דוקטורנט .כך לדוגמה ,מוסד שגדל במספר המתחילים ב 10-סטודנטים ביחס לשנה קודמת יזכה
לתקציב שנתי בגובה  420אש"ח למשך שלוש שנים ,סה"כ  1,260אש"ח.
ג .מוסד שיזכה לתקציב יתחייב לשפר את מקדם הניצולת ביחס לשנת הבסיס ובכל מקרה לוודא
שלא יפחת .היה והמוסד לא עמד ביעד זה ביחס לשנת הבסיס ,ות"ת תוכל להפחית בתקציבו.
ד .המוסדות ישתמשו בתקציב למתן מלגות לסטודנטים לתואר שני עם תזה או לדוקטורנטים .זהות
הסטודנט ,מטרת המלגה ,גובה המלגה ומספר השנים ,יהיו נתונים לשיקול דעת המוסד.
שמורה למוסד הזכות לעשות שימושים נוספים בתקציב להשגת היעדים.
ה .המוסדות יעבירו תכנית ארבע שנתית המפרטת את הגידול הצפוי במספר הסטודנטים לתואר שני
עם תזה ודוקטורנטים בהתאם לתכנית המענקים כפי שפורטה לעיל .כל תכנית תאושר באופן
פרטני ע"י הצוות המקצועי בות"ת בהתאם למגבלות התקציביות.
ו .להלן תחומי ההייטק הרלוונטיים לתכנית :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת מחשבים,
הנדסת מערכות מידע ,מדעי המחשב ,מתמטיקה ,פיסיקה וסטטיסטיקה )להלן "תחומי ההייטק
המוגדרים"(.
ז .במהלך תשפ"א יגובש קול קורא תחרותי למכללות לקידום שיתופי הפעולה עם התעשייה בלימודי
מקצועות ההייטק .לטובת הנושא יועמדו  10מלש"ח.

 1ממוצע משוקלל של מקדמי הניצולת בתחומי ההייטק
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ח .הצוות המקצועי בות"ת ,בשיתוף אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ,יפעלו לקידום צעדים
רגולטוריים משלימים בתחום השכר ותנאי העסקת הסגל האקדמי בתחומי ההייטק ,בדגש על
יצירת תמריצים לגיוס ושימור סגל אקדמי ,וכן תמריצים לטובת גיוס מתרגלים והגדלת היצע
שעות התרגול בתחומי הייטק.
תמריצים אלה יפורסמו במהלך שנת תש"פ ,ויכללו ,לכל הפחות ,את הצעדים הבאים:
) (1בניית חוזים אישיים לחברי סגל אקדמי בכיר מצטיינים
) (2תמרוץ סטודנטים לתואר שני מחקרי ולתואר שלישי לטובת הגדלת היצע שעות התרגול
בטווח זמן המיידי והגדלת ההיצע לקידום סגל זוטר ובכיר בטווח הארוך.
ט .הקדמת מכסות עבור המכללות בהם מתקיימים לימודי מקצועות הייטק מתקציב תשפ"ב
לתשפ"א ,כחלק מעידוד לימוד התחום במכללות ולאפשר גידול במוסדות הרלוונטיים.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

.5

הסכם פשרה בין המכללה האקדמית אורט בראודה לאורט ישראל  -מסמך מס' 4721

תש"פ – 79/החלטה:
בישיבתה מיום  20.05.2020דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לאשר למכללה לחתום
על הסכם הפשרה בינה לבין אורט ישראל לסיום כל המחלוקות ביניהם )מצ"ב טיוטת ההסכם(.
בהתבסס על הנתונים שהעבירה המכללה ולאור התייחסות אגף התקצוב המתבססת על התכנית הכלכלית
שהציגה המכללה לעמידה בכל ההתחייבויות על פי ההסכם לרבות גיוס תרומות שיסייעו בקידום הפיתוח הפיסי
של המכללה ,מחליטה ות"ת ,כי אין מניעה תקציבית לחתימה על הסכם פשרה בכפוף לקיום תנאים הבאים:
 .1השטח המערבי יהיה בחכירת משנה של מכללה אקדמית מעיריית כרמיאל ולאורט ישראל לא יהיה צד
בעניין זה ,לרבות בעלות מלאה על מבנה .EM
 .2פינוי השטחים על-ידי המכללה האקדמית בשטח המזרחי יהיה בשני שלבים:
א .בניינים  B,Dעד לתקופה של  4שנים במהלכם המכללה האקדמית תשכור מבנים אלו.
ב .בניינים  EF,M,Lעד לתקופה של  10שנים במהלכם המכללה האקדמית תשכור מבנים אלו.
 .3לשם ההתחשבנות הסופית נקבע כי כל צד יקנה את חלקו בהתאם לשימוש בתשתיות בהתאם לחוות
דעת של שמאי ,אופן ההתחשבנות הסופית יהיה כמפורט בטבלה להלן:
אורט מכללה אקדמית

אורט
דמי השכירות המהוונים של מבנים בשטח
המזרחי ) ,(M ,L ,EFבתוספת מע"מ

דמי שכירות מהוונים של השטחים בבניין EM
בתוספת מע"מ

דמי שכירות מהוונים של מבנה  Dבשטח
המזרחי ,בתוספת מע"מ

סכום השיפוי עבור רכישת מבנים בשטח
המזרחי על-ידי אורט ) (B ,D ,L ,Mכולל
מע"מ

תשלום המכללה האקדמית
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 .4המוסד יעביר הצהרה הכוללת שיפעל כלהלן:
המוסד נדרש להעמיד את מלוא העודף התקציבי )בהתאם לאפשרות א' או אפשרות ב'( בקרן
.i
ייעודית לטובת בינוי עתידי.
 .iiהמוסד יפעל בתיאום עם הצוות המקצועי בות"ת להקצות לקרן הייעודית תוספת של 3
מיליוני  ₪עד  5מיליוני  ₪עודפים כל שנה ,החל מהשנה השנייה להסכם.
 .iiiכיוון שמדובר בבינוי של קמפוס חדש ההקצבה לסעיף שדרוג תשתיות הוראה ישמרו למוסד
ויוסטו לטובת בינוי מבני אקדמיה.
 .5שינוי סעיף ההתחשבנות בהסכם הפשרה כך שיאפשר את פריסת תשלומי השכירות על פני  10שנים )לפי
אפשרות א' או ב'(.
 .6סעיף  8.6להסכם הפשרה ינוסח כדלקמן" :עם ובכפיפה להתקיימות כל התנאים המתלים ,הצדדים
להסכם ו/או כל מי מטעמם ,מוותרים על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המל"ג/ות"ת או כל מי
מטעמן ,בכל עניין הנוגע למכללת בראודה ו/או להליכים המשפטיים שבסעיף  8.4לעיל.
 .7המכללה האקדמית תקים קרן ייעודית לבינוי אליה יופנו העודפים השוטפים כל שנה ,וכן תדווח לגבי אופן
ההיערכות לבינוי עתידי .במידה והצוות המקצועי יראה כי יש מקום להיערך לתכנית חלופית כגון :שכירת
מבנים מחוץ לקמפוס או אי פתיחת תכניות לימוד או היערכות כלשהי ,הנושא יובא לות"ת באופן מיידי.
 .8המכללה האקדמית תעביר את חוות דעת השמאית לעיון הצוות המקצועי בות"ת טרם חתימה על הסכם
הפשרה.
 .9המכללה האקדמית תאשר את התכנית האסטרטגית כלכלית בוועד המנהל של המכללה.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

.6

הוגנות מגדרית  -קריטריונים להמשך תקצוב פרויקטים רוחביים  -מסמך מס' 4722

תש"פ – 80/החלטה:
בישיבתה ביום  20.5.20דנה ות"ת בתוכנית לתמיכה בפרויקטים רוחביים לקידום הוגנות מגדרית במוסדות
ובהצעה לבחינת הקריטריונים להמשך התקצוב.
בספטמבר  2016ובינואר  ,2018כחלק ממדיניותה לקידום נושא ההוגנות המגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה,
פרסמה ות"ת שני קולות קוראים להקצאת תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום וייצוג
נשים בהשכלה הגבוהה .במסגרת קולות קוראים אלה נבחרו שמונה פרויקטים רוחביים שזכו ,כל אחד,
בהשתתפות ות"ת של  120אלף  ₪לפרויקט לשנה למשך שלוש שנים.
כעת ,לקראת תום תקופת תקצוב הפרויקטים ולאור המלצתה של ועדת ההיגוי להוגנות מגדרית שהתרשמה כי
לחלק מהפרויקטים יש ערך מוסף גבוה לעניין קידום ההוגנות המגדרית במערכת ועל כן מוצע לשקול את המשך
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תקצובם ,מחליטה ות"ת לערוך בחינה של הפרויקטים שזכו ,לרבות בדיקת עמידתם ביעדים שנקבעו ,רמת
האפקטיביות שלהם ועוד ,וזאת בין היתר לצורך הערכתם וקבלת החלטה לגבי המשך תקצובם.
בחינת הפרויקטים תעשה באמצעות הקריטריונים וכללי התקצוב המפורטים בהמשך.
הקריטריונים שלהלן גובשו לאור יעדי מל"ג/ות"ת כפי שפורטו בהחלטות ןת"ת ומל"ג מיום  3.1.2018ומיום
 ,20.3.2018בהתאמה ,העוסקות בתכנית הרב שנתית לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה,
תשע"ח-תשפ"ב .יעדים אלה כוללים את הגדלת מספר הנשים בסגל האקדמי הבכיר בכלל ובתחומי ההיי-טק
בפרט ,איזון הייצוג המגדרי בקרב בעלי התפקידים והוועדות המובילות במוסדות להשכלה גבוהה )ועדות
קליטה ,מינוי וקידום וכיו"ב( ,הטמעת חשיבה מגדרית במוסדות ועוד.

קריטריונים לתקצוב
להלן הקריטריונים שישמשו את ועדת ההיגוי להערכת הפרויקטים ולקבלת ההחלטה לגבי המשך תקצובם:
 .1קידום נושא ההוגנות המגדרית -
אפקטיביות הפרויקט מבחינת השגת יעדי מל"ג וות"ת ומבחינת עמידת הפרויקט את ביעדיו בתחום
ההוגנות המגדרית .יעדי מל"ג ות"ת בתחום כוללים את הגדלת מספר הנשים בסגל הבכיר הסגל במוסדות,
איזון הייצוג המגדרי בקרב בעלי התפקידים והוועדות המובילות במוסדות )ועדות קליטה ,מינוי וקידם
ועוד( ,הטמעת חשיבה מגדרית ועוד.
פוטנציאל הפרויקט ליצור שינוי בתחום בו הוא מתמקד ,הן במוסד עצמו והן במערכת האקדמית בכלל.
 .2היקף השפעתו או פוטנציאל השפעתו של הפרויקט על מוסדות נוספים במערכת -
השפעתו או פוטנציאל השפעתו של הפרויקט על מוסדות להשכלה גבוהה נוספים במערכת .האם בפרויקט
משתתפים מספר מוסדות להשכלה גבוהה או שהפרויקט מתמקד במוסד אחד בלבד.
 .3ייחודיות וחדשנות -
•

מידת הייחודיות של הפרויקט אל מול פרויקטים הקיימים במוסדות להשכלה גבוהה אחרים )בהשוואה
רחבה ולא רק ביחס לפרויקטים הפועלים במסגרת הקולות הקוראים של ות"ת( ,ועד כמה הוא ייחודי
לנושא ההגונות המגדרית.

•

מידת החדשנות של הפרויקט בכל הנוגע לאופי ההתמודדות עם החסמים העומדים בפני נשים
באקדמיה.

 .4הגיבוי המוסדי לפרויקט  -מידת התמיכה ,המעורבות והגיבוי של הנהלת המוסד בפרויקט.
 .5המשכיות – מידת היותו של הפרויקט בעל אופק עתידי.
 .6האם הפרוייקט נבנה לטובת הקול הקורא של ות"ת או שהיה קיים במוסד עוד קודם לכן?
 .7התרשמות כללית של הוועדה מהפרוייקט.
יובהר כי ככל שהפרויקט אפקטיבי יותר ,בעל השפעה רחבה יותר ,חדשני וייחודי ,בעל אופק עתידי וזוכה
לגיבוי גבוה יותר מהנהלת המוסד ,כך יהיה הציון ,בו יזכה בסוף תהליך ההערכה ,גבוה יותר.
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לאחר קבלת החלטת ות"ת בנושא תבוצע הערכת הפרויקטים ע"י ועדת ההיגוי ,שתבחר את הפרויקטים
שתקציבם יוארך לתקופה נוספת.
בקבלת ההחלטה על המשך התקצוב יינתן לקריטריונים  5-1משקל זהה ) ,(17%לקריטריון  6יינתן משקל
של  5%ולקריטריון  - 7התרשמותה הכללית של הוועדה ,יינתן משקל של .10%
כמו כן ,פרויקטים שיזכו לציון של  80ומעלה ימשיכו להיות מתוקצבים ופרויקטים שיכו לציון הנמוך מ-
 80תקצובם לא יוארך.

התקציב:
התקצוב ההמשכי לפרויקטים שיבחרו ע"י ועדת ההיגוי יעשה בכפוף לכללים הבאים:
השתתפות ות"ת בפרויקטים תעמוד על  90אלף  ₪לשנה לפרויקט למשך שלוש שנים.
.1
מול השתתפות ות"ת יתחייבו המוסדות המפעילים על השתתפות בשיעור של שליש מהשתתפות ות"ת
.2
שלעיל ,כלומר על השתתפות בסך של  30אלף  ₪לשנה ,כך שבסך הכול יעמוד התקציב של כל אחד
מהפרויקטים הזוכים על  120אלף  ₪לשנה למשך שלוש שנים.
השתתפות ות"ת המקסימלית המצטברת ,בהנחה שיוחלט על הארכתם של כל שמונת הפרויקטים,
.3
תעמוד על  720אלף  ₪בשנה ,שהם  2,160אלף  ₪לכל תקופת התקצוב ההמשכי.
 .4פעילות זו תתוקצב מתוך מקורות התכנית הרב שנתית המיועדים לקידום נושא ההוגנות המגדרי.
דיווח/מעקב
מדי שנה ידווחו המוסדות המפעילים את הפרויקטים שיזכו בהארכת תקצובם לוועדת ההיגוי של מל"ג/ות"ת
להוגנות מגדרית ולאגפים המקצועיים הרלוונטיים על פעילותם ,ביצוע תקציבם ועוד ,בהתאם לדרישות ועדת
ההיגוי והצוות המקצועי.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

 .7תוכנית תמיכה תלת שנתית לעידוד המוסדות המתוקצבים ,לפעול להקמה וביסוס של
תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית  -מסמך מס' 4723

תש"פ – 81/החלטה:

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 20.5.20 -דנה ות"ת בתוכנית תמיכה תלת שנתית לעידוד המוסדות המתוקצבים
לפעול להקמת וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית .בהמשך להחלטות ות"ת
מה 17.2.2016 -ולהחלטת המל"ג מה ,22.3.2016 -לקידום הלמידה הדיגיטלית באקדמיה ,ובהמשך לקולות
הקוראים ללמידה דיגיטלית מתחילת התכנית הרב-שנתית הנוכחית ועד היום ,מחליטה ות"ת לאשר הפעלת
תכנית תמיכה תלת שנתית למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה ,לעידוד פעילותם לקידום ופיתוח
אסטרטגי של למידה דיגיטלית.
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כהכנה לתכנית נערכו שיחות עם ראשי המוסדות במטרה להבין את האתגרים העומדים בפניהם לנוכח הצורך
במעבר המהיר ללמידה מרחוק ,ראייתם לגבי "היום שאחרי" והחזרה לשגרת לימודים שככל הנראה לא תהיה
דומה לזו שהייתה ,מיפוי החסמים העומדים בפניהם לקידום משמעותי של למידה דיגיטלית והאפשרות למינוף
השינויים שהחלו בעקבות הצורך לעבור ללמידה מקוונת בתקופה האחרונה .התכנית גובשה בהתאם למגבלות
שציינו המוסדות ונותנת מענה לבעיות שהציפו :תשתיות טכנולוגיות ומחסור בהון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי.
מטרת התכנית
עידוד המוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת לפעול להקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה
דיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה .תשתיות אלו יכללו :תשתיות טכנולוגיות ,תשתיות הון אנושי טכנולוגי
וטכנו-פדגוגי )הכשרה ,תמיכה ,פיתוח ,שילוב כלים חדשניים ללמידה דיגיטלית ועוד( ,וכן מערכי מעקב ,בקרה,
איסוף נתונים ומחקר לטובת הערכה ופיתוח הלמידה הדיגיטלית
זכאים להשתתף בתכנית רק המוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת.
קבלת התמיכה מותנית בהצגה של תכנית המוסד לקידום ופיתוח של למידה דיגיטלית ,הכוללת:
 .1מבנה ארגוני של המערך שיהיה אחראי על יישום התכנית ,ובכלל זאת :פרוט בעלי תפקידים ,אופי הכפיפות
להנהלת המוסד ,הממשק עם משרדים ומרכזים רלוונטיים במוסד כדוגמת המרכזים לקידום ההוראה
והלמידה ,המשרד לבינלאומיות ,יזמות ,וכדומה; מוסדות .
 .2פרוט תשתיות וכלים טכנולוגיים ,כולל עלויות
 .3פרוט תשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי ,כולל עלויות
 .4מדיניות המוסד בנוגע לשימוש בלמידה דיגיטלית ,ובכלל זה הגדרה ואפיון של "למידה דיגיטלית" כגון:
אבחנה בין למידה מרחוק ללמידה דיגיטלית ,בין למידה דיגיטלית בפורמט מקוון מלא או
משולבת/היברידית ,רף מינימלי של תוכן שמועבר באמצעיים דיגיטליים ,וכו' ,כל זאת בהתאם למטרות
ולצרכי המוסד .על המוסד להראות את עמידתו בתנאי החלטת מל"ג מיום " :13.11.2018למידה דיגיטלית:
הגדרה ואסדרה" )מצ"ב(.
 .5פרוט האפיקים בהם ישולבו טכנולוגיות ופדגוגיות הלמידה הדיגיטלית )קורסים אקדמיים ,תכניות לימוד,
קורסים בשפה האנגלית ,לימודי העשרה ועוד(
 .6פרוט מערך הבקרה ואיסוף הנתונים לטובת הערכה ,מחקר ופיתוח הלמידה הדיגיטלית ,ואופן ניהולו
)לטובת דיווח למל"ג/ות"ת וללמ"ס ,ולטובת בחינה מחדש של מודל תקצוב ההוראה של ות"ת ככל
שיידרש(;
 .7אסטרטגיית המוסד להנגשה איכותית של השכלה גבוהה ,בהתאם לאופיו ולמטרותיו של המוסד ,עבור
מגוון רחב של קהלים ,כגון :אוכלוסיות מיוחדות )בני מיעוטים ,חרדים וכד'( , ,לומדים לאורך החיים ועוד.
על התכנית לכלול התייחסות למדדי הצלחה שנתיים.
 .8עבור מוסד שמקבל תמיכה במסגרת תכנית הבינלאומיות של ות"ת :אסטרטגיית המוסד לשימוש בלמידה
דיגיטלית לטובת קידום תכנית הבינלאומיות שלו ,כגון :שילוב למידה דיגיטלית במסגרת תכניות הלימוד
לסטודנטים בינלאומיים )על מנת להגדיל את היצע ומגוון התכניות( או במסגרת תכניות הלימוד
לסטודנטים ישראליים )על מנת להגביר את החשיפה לתכנים בינלאומיים וללימוד בשפה האנגלית( ,פיתוח
"בינלאומיות בבית" ו"ניידות וירטואלית" )למשל ע"י בניית קורסים ותכניות לימוד בשיתוף פעולה עם
מוסדות בחו"ל( ,ועוד .על התכנית לכלול התייחסות למדדי הצלחה שנתיים.
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 .9מדדי הצלחה מפורטים לעמידה ביעדים נוספים שיציע המוסד בהתאם לאסטרטגיית פיתוח הלמידה
הדיגיטלית שלו;
 .10הצעת תקציב ל 3-שנים הקרובות עפ"י פורמט הדיווח הנדרש ,כולל התחייבות למימון תואם )מצ'ינג( .1:1

התחייבויות המוסדות כתנאי לקבלת התמיכה
א.
ב.

ג.

ד.

שילוב למידה דיגיטלית במינימום  30%מקורסי ההוראה האקדמיים במוסד עד תום התכנית )בהתאם
להגדרת המוסד ללמידה דיגיטלית בסעיף  4לעיל(;
עד תום התכנית ילמד כל סטודנט לתואר ראשון במוסד לפחות שני קורסים העושים שימוש בלמידה
דיגיטלית )בהתאם להגדרת המוסד ללמידה דיגיטלית בסעיף  4לעיל( ,כאשר המוסד יידרש להמציא הוכחות
לאפקטיביות הלמידה )סקרי שביעות רצון( ולשיפורה/שכלולה כנדרש )בהתאם לתובנות העולות מאיסוף
וניתוח הנתונים(.
עד תום התכנית ,יידרש כל מוסד להנגיש לכל הפחות  3%מסך קורסי ההוראה האקדמיים אשר ישלבו
למידה דיגיטלית )כמפורט בסעיף א' מעלה( בפורמט מקוון מלא ,המאפשר שימוש בתוכן הקורס ע"י
מוסדות אחרים לצורך מתן קרדיט אקדמי .הכוונה להנגשה של חומרי הקורסים ,כמו גם התרגילים
והבחנים האוטומטיים אשר אינם דורשים השקעה נוספת מצד צוות ההוראה .הגישה לאלמנטים נוספים
של הקורס ,אשר דורשים השקעה נוספת ,תנוהל לפי שיקול דעתו של המוסד ,כמו גם האפשרות לגביית
תשלום עבורם .יש לציין כי הענקת נקודות זכות אקדמיות תעשה בהתאם להחלטת מל"ג בנוגע לאסדרה
של למידה דיגיטלית המוזכרת לעיל ,ראה נספח א'(.
כל מוסד שיקבל ניקוד של  25נקודות ומעלה )פרוט מטה( יהיה מחויב לפתח לפחות שישה אשכולות שיכללו
מקבצי קורסים אקדמיים המקנים נקודות זכות בהיקפים שונים כאשר היקף נקודות הזכות של כל אשכול
לא יעלה על שליש מכלל תכנית הלימודים )בהתאם להחלטת מל"ג מיום  13.11.2018בנושא "למידה
דיגיטלית :הגדרה ואסדרה" המוזכרת לעיל( .לפחות אחד מתוך ששת האשכולות הנ"ל יפותח על בסיס
 ,Open edXעבור פלטפורמת קמפוס  ,ILויעמוד בדרישות הפלטפורמה להנגשה )תקן  (AAלכל היותר 18
חודשים מיום פרסום תכנית התמיכה למוסדות .את אשכולות הקורסים ניתן יהיה לפתח באופן עצמאי או
בשת"פ בין-מוסדי ,וזאת על מנת לאגם משאבים ,למקסם את החוזקות היחסיים של המוסדות ,ו/או לתת
מענה הולם להוראה בתחומים ספציפיים שמיוצגים באופן חלקי או חסר במוסד.

תקציב
תקציב התכנית יעמוד על עד  70מלש"ח בשיטת מצ'ינג בשיעור  1:1מול המוסדות ,קרי עד  70מלש"ח מתקציב
ות"ת ) 35מתוכם מתקציב תוספתי מהאוצר( ולפחות 70-מלש"ח ממקורות המוסדות .התמיכה מיועדת להקמת
התשתיות הדרושות לצורך מימוש תכנית המוסד לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית ,ובכלל זאת
השקעה בתשתיות טכנולוגיות ,השקעה בתשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי והשקעה בהקמת מערכי
מעקב ,בקרה ואיסוף נתונים ,ולהפעלתן ב 3-השנים הראשונות לפעילות :תשפ"א-תשפ"ג ) ,(2020-2022כאשר
ניתן יהיה להתחשב במסגרת המצ'יניג ,לטובת שנת הפעילות הראשונה ,גם בהוצאות שהוציאו המוסדות בשנת
תש"פ .בתום שלוש שנות התכנית ,יישאו המוסדות בעלויות הכרוכות וימשיכו בתפעול ובשדרוג התשתיות
כנדרש ,ללא תמיכת ות"ת.
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הפעלת התכנית מותנית וכפופה לאישור החלטת ממשלה ייעודית ללמידה דיגיטלית אשר תקצה מקורות
ייעודיים לות"ת לצורך ביצועה.
לכל מוסד יוקצה סכום עפ"י היקף הסטודנטים והיקף הסגל הבכיר כמפורט מטה:
גודל מוסד:


עד  5,000סטודנטים –  5נקודות



 5,000-10,000סטודנטים –  10נקודות



 10,000סטודנטים ומעלה –  20נקודות

חברי סגל אקדמי בכיר:


עד  90חברי סגל –  5נקודות



 90עד  180חברי סגל  10-נקודות



 180חברי סגל ומעלה –  20נקודות

תמיכת ות"ת תוקצה על פי הנקודות להלן )לפני מצ'ינג(:


 10-15נקודות –  1,000אלפי ₪



 15-25נקודות –  1,500אלפי ₪



 26נקודות ומעלה –  4,500אלפי ₪

העברת תמיכת ות"ת בפועל :בתום כל שנה אקדמית המוסדות יעבירו דוח ביצוע כמפורט בתכנית התמיכה,
חתומה ע"י סמנכ"ל הכספים ומנכ"ל המוסד ,אשר על בסיסו תועבר השתתפות ות"ת בפועל .המוסד יוכל לכלול
בדוח הביצוע את העלויות הכרוכות בלמידה דיגיטלית הכוללות :השקעה בתשתיות טכנולוגיות ,השקעה
בתשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי ,והשקעה בהקמת מערך בקרה ואיסוף נתונים לטובת מחקר הערכה
ופיתוח של למידה דיגיטלית .תמיכת ות"ת תממן מחצית מהעלויות המאושרות ועד לגובה ההקצאה המוסדית.
ות"ת רשאית לקזז את השתתפותה באופן מלא או חלקי במידה ומוסד לא יעמוד ביעדים שנקבעו.
תוצאות הצבעה:
 5בעד – פה אחד

 .8העברת תקציב משרד הבריאות וישראל דיגיטלית בתכנית רפואה ממוקדת אישית )רמ"א(
לקרן הלאומית למדע  -מסמך מס' 4724

תש"פ – 82/החלטה:

בהמשך להודעת הקרן הלאומית למדע בדבר שיתופי פעולה עם ישראל דיגיטלית ומשרד הבריאות לפיהם יעבירו
אליה  10מליון דולר כ"א לטובת תכנית מענקי מחקר בתחום של רפואה ממוקדת אישית (רמ"א) אשר תוגש
ותישפט ע"י הקרן הלאומית למדע ,ובהתאם להחלטת ות"ת מיום  ,16.12.2015בדבר עקרונות להסדרת שיתופי
פעולה מחקריים בין הקרן הלאומית למדע לגופים ממשלתיים מאשרת ות"ת את שיתופי הפעולה הנ"ל והעברת
הסך של  10מליון דולר ע"י ישראל דיגיטלית ו 10-מליון דולר ע"י משרד הבריאות לקרן הלאומית למדע בכפוף
לתנאים הבאים:
א .משרד הבריאות וישראל דיגיטלית תהיינה אחראיות לבדיקת ביצוע התכנית ע"י הקרן ועל כלל המחויבויות
בעניין זה.
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ב .הקרן אחראית באופן בלעדי לעמוד בהתחייבויותיה כלפי ישראל דיגיטלית ומשרד הבריאות.
ג .במסגרת המימון שמעמידים ישראל דיגיטלית ומשרד הבריאות נכללות ,בין היתר ,עלויות התקורה של הקרן.
ד .הקרן תתחייב כי תכנית מחקר זו תנוהל באופן נפרד (משק סגור) וכי התקציב המועבר אליה באופן שוטף
ע "י ות"ת (למעט לתכנית זו) לא ישמש למימון שיתופי הפעולה הנ"ל ,וזאת למניעת כפל תקצוב.
ה .הקרן תתחייב בפני ות"ת כי אין בשיתופי פעולה אלה כדי לפגוע בפעילותה השוטפת והמתוקצבת של הקרן.
ו .הקרן תגיש לות"ת כל שנה דיווח כספי בתכנית זו בהתאם לנדרש.
ז .באחריות הקרן ליידע את ישראל דיגיטלית ומשרד הבריאות בדבר החלטה זו .לאחר ביצוע האמור לעיל,
תקציבי משרד הבריאות וישראל דיגיטלית בתכנית זו יועברו מעתה ישירות לקרן ולא באמצעות ות"ת.

תוצאות הצבעה:
 5בעד – פה אחד

הערה :עקב טעות נשלח מסמך והצעת החלטה שגויים .הנושא יובא לדיון חוזר בישיבת
הות"ת העוקבת) .על כן החלטה מס' תש"פ 82/מבוטלת(.

 .9למידה דיגיטלית :עדכון התקציב המיועד לקול קורא  5ללמידה דיגיטלית לעידוד העלאת
קורסים אקדמיים מקוונים ) – MOOCים( בתחום ההוראה והחינוך  -מסמך מס' 4734

תש"פ – 83/החלטה:
בהמשך להחלטות ות"ת מיום  27.11.2019ומל"ג מיום  ,17.12.2019בהן אושר הקול הקורא החמישי ללמידה
דיגיטלית בתחום הוראה וחינוך ,אשר פורסם ע"י ות"ת/מל"ג בשיתוף משרד החינוך ומטה המיזם הלאומי
"ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי )להלן גם" :ישראל דיגיטלית"( ואשר פנה למוסדות המתוקצבים
להשכלה גבוהה בהם יש תכניות לימודים להכשרת עובדי הוראה וחינוך לעידוד העלאת קורסים מקוונים
)-MOOCים( בתחום ההוראה לפלטפורמה הלאומית "קמפוס" ,לשנת תש"ף ,ולאור החלטת משרד החינוך
להפחית את חלקו בתקציב במיליון  ₪לאור שינויים תקציביים בעקבות משבר הקורונה – מאשרת ות"ת את
עדכון סך התקציב המיועד לקול הקורא כך שיעמוד על  6מליון  .₪המשמעות היא שמספר הקורסים הזוכים
המקסימלי יכול להגיע לכדי כ 15-קורסים )בהתאם למפורט בנספח התקציבי בקול הקורא(.
תוצאות הצבעה:
 5בעד – פה אחד
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 .10הפעלת תוכנית המלגות ע"ש זבולון המר וע"ש פרופ' נחמיה לבציון  -מסמך מס' 4725

תש"פ – 84/החלטה:
כחלק מבחינה כוללת של מערך המלגות שמפעילה ות"ת ובהתאם למידע שהוצג בפניה בנושא תוכניות המלגות
ע"ש המר ו ע"ש לבציון ומידת הרלוונטיות ,האפקטיביות והתאמתן ליעדים והמטרות שלשמן הוקמו ,דנה
ות"ת בישיבתה ביום  20.5.2020בהמשך הפעלת תוכניות המלגות ע"ש המר וע"ש לבציון והחליטה כלהלן:
א.

ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לקיים בחינה והערכה מקיפה של מידת הרלוונטיות ,האפקטיביות
בהפעלת תכניות המלגות ע"ש המר וע"ש לבציון ומידת התאמתן של תכניות אלו ליעדים והמטרות
שלשמן הוקמו וכן ליעדי המערכת בתקופה זו.

ב.

תוצאות הבחינה וההערכה יובאו לדיון בות"ת עד סוף שנת ) 2020לטובת היערכות לשנה"ל תשפ"ב(.

ג.

הואיל וקיים ספק רב בדבר הרלוונטיות/אפקטיביות של תוכניות אלה זאת כמפורט במסמך שהוצג
בפני ות"ת ,עד למועד הדיון וקבלת החלטה בות"ת לגבי המשך הפעלתן ,תוקפא זמנית הפעלת
התכניות האמורות לשנה"ל תשפ"א.
תוצאות הצבעה:
 5בעד – פה אחד

 .11עדכון הרכב ועדת השיפוט לתכנית מלגות אלון במדעי החברה  -מסמך מס'  4726מצ"ב

תש"פ – 85/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 20.5.20 -עדכנה ות"ת הרכב ועדת השיפוט לתכנית מלגות אלון במדעי החברה.
לאור סיום כהונתו של פרופ' יוסי שיין כחבר ות"ת ולפיכך סיום כהונתו כיו"ר ועדת מלגות אלון בתחום מדעי
החברה ,מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן:
למנות את פרופ' שפרה שגיא ,חברת המל"ג ,ליו"ר ועדת מלגות אלון בתחום מדעי החברה לתש"פ-תשפ"א.
לפיכך ,הרכב ועדת מלגות אלון בתחום מדעי החברה לשנים תש"פ-תשפ"א הוא:
פרופ' שפרה שגיא  -יו"ר ,חברת מל"ג
פרופ' אריאל כנפו האוניברסיטה העברית ירושלים פסיכולוגיה
פרופ' תמר הורוביץ אוניברסיטת בן-גוריון חינוך
פרופ' טליה פישר אוניברסיטת ת"א משפטים
פרופ' ליאת איילון אוניברסיטת בר-אילן עבודה סוציאלית
פרופ' אורית קידר האוניברסיטה העברית ירושלים מדעי המדינה
תוצאות הצבעה:
 5בעד – פה אחד
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 .12תוכנית לעידוד קליטת חברי סגל ישראלים מצטיינים מארה"ב וקנדה באוניברסיטאות
המחקר בישראל בתחומי ה - STEM-מסמך מס' 4727

תש"פ – 86/החלטה:
בהמשך להמלצות ועדת ההיגוי הבינמשרדית בראשות יו"ר ות"ת ,פרופ' יפה זילברשץ ולהחלטות ות"ת מיום
 26.2.2020בדבר מתן מענקים לקליטת סגל בתחומי ה ,STEM -ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  14.8.19לפיה
ארה"ב היא המדינה המדורגת במקום הראשון לשיתופי פעולה מחקריים ולפיכך קליטת חברי סגל
מאוניברסיטאות אלה ,יתרמו לשיתוף הפעולה המחקרי בין המדינות ובהמשך למדיניות ות"ת המתבססת
על החלטת הממשלה בנושא מיום  14.3.2010בה נכתב ,בין היתר ,כי "הממשלה רואה בהבאת אנשי מדע
וטכנולוגיה ישראלים ויהודים מצטיינים מחו"ל ככלי מדיניות מרכזי לצורך העלאת רמת המצוינות במוסדות
ההשכלה הגבוהה והמחקר וחיזוק היצע העובדים המיומנים במשק ,וזאת בין היתר על מנת להגדיל את
פוטנציאל הצמיחה בת הקיימא של מדינת ישראל" ,מחליטה ות"ת על הקמת תכנית לעידוד קליטת חברי
סגל מצטיינים ישראלים מתחומי ה STEMהמגיעים מארה"ב וקנדה אשר יקלטו באוניברסיטאות המחקר
בישראל.
להלן מתווה התכנית:
 .1התכנית תעודד קליטת חוקרים ישראלים שהשתלמו בבתר-דוקטורט בתחום ה STEM -בארצות
הברית ובקנדה כחברי סגל באוניברסיטאות המחקר בישראל.
 .2התכנית תחול על מחקר בתחומי ה STEM-והם :מדעי המחשב ,הנדסה ,מתמטיקה ,מדעים
פיזיקאליים ,מדעי החיים ורפואה.
.3

האוניברסיטאות בישראל המשתתפות בתכנית הן כל אוניברסיטאות המחקר.

.4

כל אוניברסיטת מחקר תוכל לזכות בתמיכה עבור חבר סגל אחד בשנה ובסה"כ עד  8מלגות בשנה
עבור כל המוסדות יחד.

.5

המלגה מיועדת לסיוע במימון הוצאות לצרכים אקדמיים מחקריים ובהם רכישת ציוד ייעודי לצרכי
מחקר ,שיפוץ או התאמת מעבדה ,מלגות לעוזרי מחקר לחבר הסגל וכיוצ"ב.

.6

גובה המלגה בתכנית יעמוד בין  350אלף דולר )ארה״ב( ובין  500אלף דולר לחוקר .סכום המלגה יקבע
לפי גובה סל הקליטה שקיבל המועמד מאוניברסיטת המחקר בו הוא נקלט בהתאם לשיקול דעת
האוניברסיטה הקולטת אותו .יובהר כי גובה המלגה לא יעלה על  50%משווי סל הקליטה שקיבל
המועמד מאוניברסיטת המחקר כאמור ,וזו תשלם את יתרת הסכום הנותר לפי חישוב שווי סל
הקליטה במימון תואם משלים ) (matchingמטעמה עבור החוקר הנקלט במסגרתה.

.7

במידה ובשנה מסוימת לא ימצא כל מועמד מתאים למי מבין אוניברסיטאות המחקר ,יזקפו דמי
המלגה השנתיים במסגרת התכנית לזכות אותה אוניברסיטה לשנה האקדמית העוקבת .דמי הזכייה
יפקעו במידה ולא יעשה בהם שימוש עד מועד זה.
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.8

המועמדים יהיו אזרחים ישראלים וזאת במטרה להשיב חוקרים שיצאו לפוסט דוקטורט בחו"ל
לישראל .תנאי זה הינו בהתאם למדיניות ות"ת המתבססת על החלטת הממשלה בנושא מיום
 14.3.2010בה נכתב ,בין היתר ,כי "הממשלה רואה בהבאת אנשי מדע וטכנולוגיה ישראלים ויהודים
מצטיינים מחו"ל ככלי מדיניות מרכזי לצורך העלאת רמת המצוינות במוסדות ההשכלה הגבוהה
והמחקר וחיזוק היצע העובדים המיומנים במשק ,וזאת בין היתר על מנת להגדיל את פוטנציאל
הצמיחה בת הקיימא של מדינת ישראל".

 .9התכנית תפעל למשך שני מחזורים ,בשנה"ל תשפ"א-תשפ"ב.
שיתוף פעולה עם קרן צוקרמן
לות"ת נודע על יוזמת קרן צוקרמן לתמוך בקליטת חברי סגל ישראלים המגיעים מארה"ב וקנדה אשר
יקלטו בארבע אוניברסיטאות מחקר בישראל  ,2ולפיכך נוהלו מגעים עם קרן צוקרמן על מנת לבצע חלק
מהתכנית המוצעת לעיל בין היתר בשיתוף קרן צוקרמן ולהלן ההסכמות שהושגו עם קרן צוקרמן:
 .10יתקיים שיתוף פעולה עם קרן צוקרמן לתמוך ולעודד קליטת חברי סגל ישראלים מצטיינים  -מתחום
ה :STEM -מדעי המחשב ,הנדסה ,מתמטיקה ,מדעים פיזיקאליים ,מדעי החיים ורפואה  -אשר עשו
את השתלמות הבתר דוקטורט שלהם באחת מהאוניברסיטאות בארה"ב וקנדה ,באוניברסיטאות
בישראל המשתתפות במסגרת שיתוף הפעולה ,וזאת בהתאם לתכנית ות"ת שפורטה לעיל.
בהתאם ליעדי התוכנית ולמטרותיה לתמוך בקליטת חברי סגל מצטיינים מארה"ב ולקדם מחקר
בתחומי ה STEM-ברמה האקדמית הגבוהה ביותר ,החליטה קרן צוקרמן כי יהיו רשאיות להשתתף
במסגרת שיתוף הפעולה עם הקרן ,אוניברסיטאות מחקר בישראל אשר לגביהן ערכה הקרן בדיקה
מעמיקה של מצויינות אקדמית של המוסד ובכלל זה :התרשמות מרמת הקמפוס ,רמת התשתיות
הפיסיות הקיימות במוסד ,רמת מעבדות המחקר ,מחוייבות החוקרים למחקר בכלל ולבינלאומיות
בפרט ,מחוייבות הנהלת המוסד בדגש על המדע והמצויינות האקדמית וכו' .קרן צוקרמן תשיא
תרומתה לתכנית עבור מועמדים המגיעים לאוניברסיטאות מחקר התואמות את השיקולים
האקדמים המצויינים לעיל.
לאור דחיפות אישור התכנית ,ולאור משבר החירום הלאומי והעולמי שהוכרז עקב נגיף הקורונה
וההגבלות שהוטלו בעקבותיו ,לא היה ביכולתה של הקרן לערוך בדיקה של אוניברסיטת אריאל
כמפורט לעיל בדבר המצויינות האקדמית )הכוללת גם ביקור פיסי במוסד( ,כפי שעשתה לגבי יתר
אוניברסיטאות המחקר ,לשם השתתפותה בשני מחזורי התכנית ,ולפיכך לא תוכל הקרן לאשר בעת
הזו כי אוניברסיטת אריאל עומדת בדרישות המצויינות האקדמית מטעמה להשתתפות במסגרת
שיתוף הפעולה ,זאת הואיל והקול הקורא עבור המחזור הראשון כבר פורסם והקול הקורא עבור
המחזור השני אמור להתפרסם כבר בחודש יולי הקרוב.
מאחר וכאמור ,העדר האפשרות אוניברסיטת אריאל ליטול חלק בתכנית בשיתוף פעולה עם הקרן
נובעת ממשבר הקורונה שלא איפשר לקרן לבחון את עמידתה של אוניברסיטת אריאל בדרישות
 2התכנית פועלת כיום ע"י קרן צוקרמן בארבע אוניברסיטאות מחקר :העברית ,הטכניון ויצמן ותל אביב.
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המצויינות האקדמית ,מוצע ,על מנת שלא לפגוע בחלקה של האוניברסיטה ,כי אוניברסיטת אריאל
תוכל להשתתף בתכנית ות"ת והשתתפותה תתוקצב ,בשלב זה ,באופן מלא ע"י ות"ת )חלקה של
ות"ת וחלקה של הקרן(.
הפעלת התכנית
 .11בחודש יולי ,יפורסם קול קורא לאוניברסיטאות המחקר להצעת מועמדים לתכנית .כל אוניברסיטת
מחקר תציע עד שני מועמדים/ות תוך צירוף קורות החיים מעודכנים ,ומסמכים נוספים שיקבעו על
ידי ועדת שיפוט שתוקם לתכנית.
 .12ועדת השיפוט שתבחר את המועמדים תורכב מהרקטורים של כל אוניברסיטאות המחקר .הוועדה
תתכנס פעם אחת בשנה לדיון במועמדים ותבחר את המלגאים בהתאם לשיקולי מצוינות אקדמית.
נציג הצוות המקצועי מות"ת ונציג קרן צוקרמן יוזמנו כמשקיפים חסרי זכות הצבעה בוועדה.
במסגרת דיון במועמדים לתכנית יהא כל רקטור מנוע מלהשתתף ו/או להצביע בעבור מועמד מוצע
מטעם אוניברסיטת המחקר מטעמו .יובהר כי שיפוט המועמדים שיוצעו ע"י אוניברסיטת אריאל
תתבצע ע"י ועדת השיפוט ללא נוכחות נציג קרן צוקרמן
תקציב התכנית
 .13סך תקציב התכנית על פני מחזור אחד יעמוד לכל היותר על  $4,000,000בחלוקה כדלקמן:
 .aסך של  3,500,000$לכל היותר עבור כלל התכנית המשותפת מתוכם השתתפות קרן
צוקרמן בתכנית תעמוד על  $1,750,000והשתתפות ות"ת תעמוד על .$1,750,000
 .bסך של  $500,000לכל היותר מתקציב ות"ת בלבד ,עבור השתתפות אוניברסיטת אריאל
בתכנית.
 .14סך התקציב עבור שני מחזורים יעמוד על  $8,000,000בחלוקה כדלקמן:
 .15סך של  7,000,000$בחלוקה שווה בין ות"ת וקרן צוקרמן.
 .16סך של  1,000,000$יגיע מתקציב ות"ת בלבד עבור השתתפות אוניברסיטת אריאל בתכנית.
 .17בנוסף ,סך של  150,000$לכל היותר יוקצה מידי שנה ע"י קרן צוקרמן וות"ת לצורך שיווק התכנית,
באופן שווה ,כאשר השתתפות קרן צוקרמן תעמוד על  75,000$לכל היותר והשתתפות ות"ת תעמוד
על  75,000$לכל היותר ,ללא קשר לכמות המלגאים שנמצאו זכאים למלגה בכל אחת
מהאוניברסיטאות.
 .18השתתפות קרן צוקרמן בתכנית ,תועבר לאוניברסיטאות המשתתפות בתכנית המשותפת באמצעות
הטכניון ,אשר יעביר את דמי המלגות לאוניברסיטאות השונות .לשם כך יתבקשו האוניברסיטאות
לחתום על כתב הסמכה ,בנוסח המצ"ב ,בו הן מביעות את הסכמתן לכך שהשתתפות קרן צוקרמן
הכוללת בתכנית תועבר בצורה מרוכזת לטכניון ,אשר יעביר את השתתפות הקרן לשאר
האוניברסיטאות בהתאם להחלטת הוועדה.
השתתפות ות"ת בתכנית תועבר ישירות לכל אוניברסיטאות המחקר.
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 .19תנאי הסף למועמדים למלגה הינם:
א .החוקר/ת הינו/ה אזרח או תושב קבע ישראלי.
ב .החוקר/ת ת/ישלים השתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטה בארצות הברית או קנדה.
ג .החוקר/ת ת/יועסק באוניברסיטת המחקר לא יאוחר משנים-עשר חודשים לאחר זכייתו/ה
במלגה על בסיס הזמנתו/ה מראש מאת אוניברסיטת המחקר.
יובהר כי ההחלטה כפופה לחתימת הסכם עם קרן צוקרמן לאחר קבלת אישור הייעוץ המשפטי ולמתן
פטור ממכרז בגין "מיזם משותף" ע"י ועדת המכרזים של המל"ג.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

 .13תכנית ות"ת למלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות בשיתוף קרן צוקרמן מסמך מס' 4728

תש"פ – 87/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 20.5.20 -דנה ות"ת בתוכנית למתן מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות בשיתוף
קרן צוקרמן וזאת בהמשך להמלצות הצוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה,
בראשות פרופ' רבקה כרמי ,החליטה ות"ת לפעול לקידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה ,ובין היתר
לכונן תכנית מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות כאשר במסגרת התכנית הקיימת חולקו עד  20מלגות.
לאור חשיבות התוכנית לקידומן לש נשים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תוך דגש על תחומי ה,STEM -
מחליטה ות"ת להמשיך את פעילות התכנית לשלושה מחזורים נוספים ,בשנה"ל תשפ"א-תשפ"ד ,בהתאם
לתנאי הסף והקריטריונים המפורטים בתקנון התכנית המצ"ב כנספח ב' לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד
מהחלטה זו.
בנוסף ,ועל מנת ליתן מענה הולם למספרים הגבוהים של המועמדות הראויות המוגשות למלגה מידי שנה,
החליטה ות"ת בשיתוף קרן צוקרמן להרחיב את תכנית המלגות בהתאם לעקרונות הבאים:
א .מידי שנה יוענקו עד  30מלגות )במקום  20מלגות שחולקו במסגרת התכנית הקיימת(.
ב .בהתאם ליעדי התוכנית ,לתמוך ובהתאם למטרותיה של התכנית לעידוד פוסט דוקטורנטיות מצטיינות
ולקדם מחקר בתחומי ה STEM-ברמה האקדמית הגבוהה ביותר ,החליטה קרן צוקרמן כי יהיו רשאיות
להשתתף במסגרת שיתוף הפעולה עם הקרן ,אוניברסיטאות מחקר בישראל אשר לגביהן ערכה הקרן
בדיקה מעמיקה של מצויינות אקדמית של המוסד ובכלל זה :התרשמות מרמת הקמפוס ,רמת התשתיות
הפיסיות הקיימות במוסד ,רמת מעבדות המחקר ,מחוייבות החוקרים למחקר בכלל ולבינלאומיות בפרט,
מחוייבות הנהלת המוסד בדגש על המדע והמצויינות האקדמית וכו' .קרן צוקרמן תשיא תרומתה לתכנית
עבור מועמדים המגיעים לאוניברסיטאות מחקר התואמות את השיקולים האקדמים המצויינים לעיל.
לאור דחיפות אישור התכנית ,ולאור משבר החירום הלאומי והעולמי שהוכרז עקב נגיף הקורונה וההגבלות
שהוטלו בעקבותיו ,לא היה ביכולתה של הקרן לערוך בדיקה של אוניברסיטת אריאל כמפורט לעיל בדבר
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המצויינות האקדמית )הכוללת גם ביקור פיסי במוסד( ,כפי שעשתה לגבי יתר אוניברסיטאות המחקר ,לשם
השתתפותה בשני מחזורי התכנית ,ולפיכך לא תוכל הקרן לאשר בעת הזו כי אוניברסיטת אריאל עומדת
בדרישות המצויינות האקדמית מטעמה להשתתפות במסגרת שיתוף הפעולה ,זאת הואיל והקול הקורא
עבור המחזור הראשון כבר פורסם והקול הקורא עבור המחזור השני אמור להתפרסם כבר בחודש יולי
הקרוב.
מאחר וכאמור ,העדר האפשרות של אוניברסיטת אריאל ליטול חלק בשיתוף הפעולה עם הקרן נובעת
ממשבר הקורונה שלא אפשר לקרן לבחון את עמידתה של אוניברסיטת אריאל בדרישות המצויינות
האקדמית ועל מנת שלא לפגוע בחלקה של האוניברסיטה ,מחליטה ות"ת כי אוניברסיטת אריאל תוכל
להשתתף בתכנית ות"ת והשתתפותה תתוקצב ,בשלב זה ,באופן מלא ע"י ות"ת )חלקה של ות"ת וחלקה
של הקרן(.
ג .מסגרת תקציב התכנית על פני שני מחזורים צפויה לעמוד על עד  5,100אלפי דולר לפיכך ,חלקה
המקסימאלי של ות"ת בתכנית ,בהנחה שאוניברסיטת אריאל תזכה ב 5 -מלגות בכל אחד משני מחזורי
התכנית ,עומד על סך של  2,940אלף דולר.
ד .התקצוב המגיע יועבר לכל אוניברסיטת מחקר רלוונטית בהתאם למספר המועמדות שזכו.
ה .ות"ת תנהל ותפעיל את התכנית ובחירת המועמדות הזוכות תתבצע ע"י ועדת השיפוט שמונתה לצורך זה
ע"י ות"ת בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י ות"ת ובהתאם למפורט בתקנון התוכנית.
ו .התכנית המשותפת כפופה לחתימת הסכם עם קרן צוקרמן ,שיאושר ע"י הלשכה המשפטית ,ולמתן פטור
ממכרז בגין "מיזם משותף" ע"י ועדת המכרזים של המל"ג.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

 .14תוכניות חדשות:
 14.1בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Scעם תיזה וללא תיזה
בהנדסת מכונות אישור פרסום והרשמה  -מסמך מס' 4729
הערה :ד"ר רבקה ודמני לא השתתפה בדיון ובהחלטה.

תש"פ – 88/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  20.5.20דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם וללא
תזה ) (M.Sc.בהנדסת מכונות.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.
תוצאות הצבעה
 4בעד  -פה אחד
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14.2

המלצה על מתן הסמכה זמנית )לתקופה של שנתיים( למכללה האקדמית כנרת להעניק תואר
שני ) (M.A.ללא תזה בלימודי ארץ ישראל  -מסמך מס' 4730

תש"פ – 89/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  20.5.2020דנה ות"ת במתן הסמכה זמנית ראשונה למכללה האקדמית כנרת להעניק תואר
שני לא מחקרי ) (M.A.בלימודי ארץ ישראל.
 .2נוכח מספר הסטודנטים בפועל ,אשר מביא לגרעון תקציבי בהפעלת התכנית ,מאמצת ות"ת את חוות דעת
אגף תקצוב וממליצה למל"ג להעניק למכללה האקדמית כנרת הסמכה זמנית ראשונה להעניק תואר שני
לא מחקרי ) (M.A.בלימודי ארץ ישראל לתקופה של שנתיים .במהלך תקופה זו וכתנאי לרישום סטודנטים
חדשים לתכנית החל משנה"ל תשפ"ג יציג המוסד לצוות המקצועי בות"ת תכנית להגדלת מספרי
הסטודנטים בתכנית ,או לחילופין איזון תקציבי של התכנית.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

 14.3בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר ראשון ( )B.A.במדעי המדינה
קורס חובלים בבסיס הדרכה של חיל הים בת-גלים  -מסמך מס' 4731
פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה

תש"פ – 90/החלטה:
בישיבתה ביום  20.5.2020דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לקיים חלק מתכנית לימודים לתואר
ראשון ( )B.A.במדעי המדינה המיועדת לצוערי קורס חובלים ,מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד בבסיס
ההדרכה של חיל הים בת גלים ,ולאור חוות הדעת של אגפי ות"ת/מל"ג ,היא מחליטה כי אין מניעה לאשר את
הבקשה ,במישור התכנוני והתקציבי מהנימוקים המצטברים שלהלן:
 .1בהתאם לנתוני האוניברסיטה ,הצהרותיה והתחייבויותיה ,הבקשה עומדת בקריטריונים המקדימים
הקבועים בהחלטת המל"ג מיום  19.3.19בעניין לימודים מחוץ לקמפוס:
א .בסיס ההדרכה של חיל הים נמצא בעיר חיפה ,באותו מרחב עירוני של האוניברסיטה ובמרחק קטן מ15-
קילומטר מהקמפוס הראשי.
ב .לאוניברסיטה יש הכרה קבועה כמוסד להשכלה גבוהה.
ג .לימודים אלה לא ייפגעו באיתנות הפיננסית של המוסד.
ד .מונה צוות אקדמי למעקב ובקרה על הקורסים האקדמיים וכן ללימודי האנגלית
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לאחר בחינת הבקשה וחוות הדעת התכנונית לפיה אין מניעה לאשר בקשה זו ,ולאור השיקולים
המפורטים בסעיף א' 7להחלטת המל"ג מיום  ,19.3.19ובכלל זה אופיו הייחודי של קורס החובלים
ומתכונת הלימודים הנדרשת בו ,היקף הלימודים המצומצם יחסית מחוץ לקמפוס ,והעובדה כי לא צפויה
פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד או במוסדות אחרים באזור חיפה )תחום מדעי המדינה נלמד רק
באוניברסיטת חיפה( ,סבורה ות"ת כי אין מניעה לאשר את הבקשה.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד

 14.4בקשת אוניברסיטת תל-אביב להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה ולהענקת
תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני  -מסמך מס 4732
פרופ' שמגר בן אליהו לא השתתף בדיון ובהחלטה.

תש"פ – 91/החלטה:
ות"ת דנה בישיבתה ביום  27.4.20בבקשת אוניברסיטת תל אביב להאריך את ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"(
לפתוח ולהעניק תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני .לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של
האוניברסיטה בהחלטת מל"ג מיום  6.3.2018אשר עודכנה ביום  ,11.12.18בדבר הארכת תקופת ההסמכה
הכללית )ה"אוטונומיה"( לפתיחת ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה
גבוהה ולאחר קבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור
אוטונומיה ,ממליצה ות"ת למל"ג כדלקמן:
 .1לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת אוניברסיטת תל אביב עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה
כללית )"אוטונומיה"( במישורים האקדמיים )כולל הערכת איכות( ,התקציביים והמשפטיים.
 .2להאריך לאוניברסיטת תל אביב את תקופת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה ולהענקת תואר
בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של שלוש שנים עד מרץ .2023
 .3ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית )"אוטונומיה"( ,אוניברסיטת תל אביב
תידרש לעמוד בהן.
תוצאות הצבעה
 4בעד – פה אחד
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 14.5בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.Sc.
בהנדסה אזרחית -אישור פרסום והרשמה  -מסמך מס' 4733

תש"פ – 92/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  20.5.20דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון)  (B.Scבהנדסה אזרחית.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית וזאת בכפוף לחתימה על הסכם ההפרדה בין
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ואורט ישראל על ידי הצדדים הנוגעים לו ,לאחר אישורו
העקרוני בות"ת.

 .3לקראת תום שנת הלימודים הראשונה תגיש המכללה דיווח בדבר בניית כיתות הלימוד ותשתית המעבדות,
בהתאם למפורט בדוח הוועדה המקצועית .הדיווח יועבר לוועדה המקצועית ,לבחינת הצוות המקצועי
בות"ת/מל"ג ובמידת הצורך לות"ת ולמל"ג .
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד
רשמה :חנה רוזן
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נספח ב'
תכנית מלגות הות"ת וקרן צוקרמן לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות,
מחזור ח' )תשפ"א -תשפ"ב(
פרק א' -תקנון התוכנית והנחיות הגשה
א .כללי
 .1בהמשך להמלצות הצוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה ,בראשות
פרופ' רבקה כרמי ,החליטה הוועדה לתכנון ולתקצוב לפעול לקידום השוויון המגדרי במוסדות
להשכלה גבוהה ,ובין היתר לכונן תכנית מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות החל משנת תשע"ד.
 .2מטרות התכנית הן:
• לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות )פוסט
דוקטורט( באוניברסיטאות מובילות בחו"ל ,במטרה לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות
סגל אקדמי באוניברסיטאות.
• בטווח הארוך ,להביא להגדלת מספר חברות הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל.
.3בהתאם להחלטת הות"ת מיום  ,7.5.2014חל שינוי במתכונת התוכנית באופן הבא:
לא יוקצו למוסדות מכסות של מלגות .כל מוסד יוכל להגיש עד  5מועמדות למלגה מידי שנה.
הוקמה ועדת שיפוט לתוכנית המלגות.
תתאפשר הגשת מועמדות אשר התקבלו להשתלמות פוסט-דוקטורט במסלול המשולב )חלקו
בארץ ,חלקו בחו"ל(

א.
ב.
ג.

ב /המלגות

 .1מדי שנה יעניקו הות"ת וקרן צוקרמן במסגרת התכנית עד  30מלגות חדשות.
 .2גובה המלגה הוא  30-40אלף דולר לשנה )במחירי תקציב תשפ"א( ,בהתאם למצבה המשפחתי של
המלגאית כדלקמן:
מצב משפחתי

גובה המלגה

רווקה

$30,000

נשואה

$ 33,000

נשואה+1

$ 36,000

נשואה  +2ויותר

$ 40,000

 .3המלגה תינתן לתקופה של שנתיים לכל היותר .הענקת המלגה בשנה השניה מותנית בפעילותה
האקדמית של המלגאית ובהעברת הדיווח על פעילות זו ,כמפורט בסעיף ד' להלן.
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 .4המלגה מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן :הוצאות מחיה ,כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה
והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו"ל.
 .5תינתן העדפה לתחומי ידע בהם קיים מחסור בנשים בסגל האקדמי כמו :מדעי המחשב ,הנדסה,
מדעים פיזיקאליים.
 .6הות"ת תממן  50%מהמלגות שיוענקו בכל שנה וקרן צוקרמן תממן  50%מהמלגות שיוענקו בכל שנה
.

ג /תנאים כלליים לבחירת המועמדות
.1

המועמדות אשר יוגשו יענו על התנאים הבאים:
• המועמדות שיוגשו ע"י אוניברסיטאות המחקר התקבלו להשתלמות בחו"ל וזכו במילגת קיום
מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או כל מלגת פוסט דוקטורנט אחרת ,ובכוונתן לצאת ללימודי
פוסטדוקטורט בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים.
• המועמדות צפויות לקבל את התואר השלישי שלהן לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות
ובעת תחילת השתלמותן לא יחלפו למעלה מארבע שנים ממועד קבלת התואר השלישי שלהן.
• ההשתלמות תתמקד בפעילות מחקרית בתחומה המדעי של המועמדת.
• במשך תקופת ההשתלמות תקדיש המועמדת את מלא זמנה לפעילות האקדמית באוניברסיטה
בה היא משתלמת.
• המוסד השולח יקבל מהמועמדת ויעביר לות"ת את הצהרתה כי לקראת השלמת השתלמותה
בחו"ל תפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ לרבות האוניברסיטה השולחת ,בבקשה להצטרף
כחברת סגל ,ובמידה שיבשילו התנאים לכך אכן תצטרף אל אחד מהם כחברת סגל.
•

במידה ותחליט המילגאית לא לחזור לאחד המוסדות בארץ ,למרות שהבשילו התנאים לכך ,היא
תידרש להחזיר המילגה.

• המלגות מיועדות לנשים בכל מצב משפחתי שהוא .יחד עם זאת יובהר ,כי ,בהמשך להמלצות
הצוות לבחינת מצבן של נשים בהשכלה הגבוהה ,הות"ת מוצאת לנכון לעודד במיוחד נשים בעלות
משפחה ,וזאת על רקע החסמים הקשורים בצורך לשלב חיי משפחה וקריירה.
• בהקצאת המלגות תינתן העדפה לתחומי ידע בהם יש קושי בגיוס נשים לסגל האקדמי ,כגון:
הנדסה ,המדעים הפיזיקאלים ,מדעי המחשב.
יודגש ,כי האמור לעיל בסעיפים  4ו 5-הינו בכפוף לסעיף  11בכללי המועצה להשכלה גבוהה מיום
 29.4.2012בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות ,היריון ,לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת או
אומנה לעניין היעדרות בשל אירוע מזכה.
הות"ת תממן את העלות התוספתית הנובעת מיישום סעיף  11לכללי זכויות הסטודנט )התאמות
עקב טיפולי פוריות ,הריון ,לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה( תשע"ב ,2012-בגין
תשלום המלגה למלגאיות לתארים מתקדמים )דוקטורט ,בתר-דוקטורט( בתקופת חופשת הלידה
והארכת המלגה עד לתקופה של  14שבועות ,ובהתאם לכללי תוכנית המלגות.
 .2במסגרת תכנית זו לא תוגשנה מועמדות אשר היו בעבר בעלות מינוי כחבר סגל אקדמי בכיר )מדרגת
מרצה או דרגה מקבילה ומעלה( ,במסלול הרגיל ,במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל;
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כל אוניברסיטה תבחר את המלגאיות מטעמה בתהליך פנימי ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף ג'
שבהנחיות.

כל אוניברסיטה תגיש לות"ת עד ליום  ,16.5.2020באמצעות לשכת הרקטור ,את תיקי המועמדות לקבלת
המלגה מאת המוסד ,בצירוף התחייבות החתומה על ידי רקטור האוניברסיטה ,על עמידה בקריטריונים
לקבלת המלגה של כל אחת מהמלגאיות .הגשת המועמדות החל ממחזור תשפ"א הינה מקוונת ,והמוסד
יעלה את תיקי המועמדים בקבצי פ.ד.פ )קובץ אחד לכל תיק מועמד( למערכת הממוחשבת של מלגות
הות"ת בהתאם להנחיות שימסרו למוסדות.
בתום כל שנה אקדמית תגיש האוניברסיטה לות"ת דו"ח שנתי ובו:
•

דיווח כספי על התשלומים שהועברו למלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בהתאם לתנאים ולמגבלות
כפי שצוינו בסעיף ג' של התקנון ,חתום ע"י מנהל הכספים של האוניברסיטה.

•

הדו"ח יכלול פירוט מלא של אופן חלוקת המלגה בין ההוצאות השונות )מלגת קיום ,כרטיסי טיסה
וכדומה( וכן פירוט חלק הות"ת ,חלק האוניברסיטה )ככל שקיים( וחלקן של מלגות אחרות ,לרבות
מלגות המוענקות ע"י המוסד הקולט והמנחה המארח ,במימון ההוצאות השונות.

•

דיווחים אקדמיים על כל מלגאית בנפרד יוכנו על ידי המוסד בתום השנה האקדמית ויועברו לות"ת .
הדו"חות יכללו דיווח קצר של כל מלגאית על עבודתה ודיווח קצר של המנחה על תרומתה של המלגאית
לעבודת קבוצת המחקר שהוא עומד בראשה )לא יותר מעמוד אחד עבור כל מלגאי(.

•

הדו"חו הכספי והדוח האקדמי יועברו למשה אהרוני מות"ת עד ליום  1.7.2019ע"י רקטור
האוניברסיטה בצירוף מכתב נלווה.

על סמך דיווחים אלו תעביר ות"ת לאוניברסיטאות בסוף שנת הלימודים את כספי המלגות בגין אותה שנה.

פרק ב'  -הנחיות למינוי ,הרכב וסדרי עבודה של ועדת השיפוט לתוכנית.
•

הוועדה תורכב מחברי סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת פרופסור.

•

אופן מינוי הוועדה -חברי הוועדה והיו"ר ימונו ע"י מליאת ות"ת .כתב המינוי שלהם ייחתם על ידי יו"ר ות"ת.

•

נציגות חברי מל"ג וות"ת בועדה  -ככלל ,בכל ועדה ימונה לפחות חבר ות"ת או חבר מל"ג אחד מכהן.

•

גודל הועדה  -לועדה ימונו  5-7חברים )לרבות יו"ר הוועדה(.

•

הייצוג בועדה  -בהרכבי הועדה יהיה ייצוג לתחומי לימוד בהתאם לעיסוקה של הוועדה ,לסוגי המוסדות השונים,
למגזרי ומגדרי אוכלוסיה שונים וכן למגוון גילאי .שיקול מרכזי בבחירת החברים בועדה יהיה מומחיותם
ומצויינותם בתחום בו ניתנות המלגות :מדענים מובילים הפעילים במחקר ,היודעים לזהות מצוינות אקדמית ואת
הדור של מובילי המחקר המדעי בישראל בעתיד .על חברי ועדות השיפוט להיות חברי סגל פעילים\ צעירים ,למשל
כאלה הנמנים על האקדמיה הישראלית הצעירה ,וכאלה שזכו בקרנות תחרותיות מובילות ,דוגמת זו של המועצה
האירופית למחקר  ,ERCוכ"ו.

•

מגבלות על כהונת נושאי תפקידים בועדה  -בעלי התפקידים המפורטים להלן או תפקידים הדומים מהותית
לתפקידים אלו ,יהיו מנועים מלכהן בועדה:
א .חבר הועד הפועל ,חבר הוועד המנהל ,חבר הדירקטוריון ,חבר הוועדה המתמדת ,חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
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ב .נשיא ,סגן נשיא ,משנה לנשיא ,מנכ"ל ,רקטור;
ג .דיקן פקולטה ,דיקן מכללה וסגניהם ,דיקן סטודנטים ,מנהל בית ספר ,ראש בית ספר ,למעט בית ספר שהינו
חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
ד .בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
ה .חברי הוועדה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.
ו .חברי הוועדה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם
האחרים ,או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים
גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
בסעיף זה –
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד
ניהולי בו ,או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו ,בזכות לקבל רווחים ,בזכות למנות מנהל
או בזכות הצבעה;
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,אח או אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן ,חותנת ,חם,
חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ,וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
חברי הועדה לא יצביעו ולא ישתתפו בדיון לגבי מועמד שהוצע ע"י מוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.
•

שמירה על סודיות  -חברי הועדה יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הועדה ,לרבות מסירת מסמכים,
פרוטוקולים ,החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה
גבוהה בלבד.

•

תקופת הכהונה בוועדה  -חברי הוועדה והיו"ר ימונו לתקופות של שלוש שנים עם אפשרות הארכה לשלוש
שנים נוספות בלבד ,כאשר מומלץ שהחלפת חברי הוועדה תיעשה בצורה מדורגת.

•

התכנסות הוועדה:

•

הוועדה תתכנס פעם בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה ,בדרך כלל כחודש לאחר קבלת תיקי
המועמדים.

•

סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  7יום לפחות לפני מועד הישיבה.

•

קוורום לקיום ישיבת הוועדה יהיה  3מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; החלטות הוועדה באשר לגיבוש
רשימות הזוכים תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.

•

תיעוד פעילות הוועדה ודיווח -
א .ישיבות הוועדה והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את עקרי הדברים
והדעות שנאמרו בישיבה.
ב .החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה ,בין היתר ,את מידת עמידת המועמדים
בקריטריונים לקבלת המלגות.

•

מלבד גיבוש המלצה על רשימת הזוכים תגבש הוועדה גם רשימת עתודה מדרגת של שני מועמדים ,למקרה
שאחת הזוכות לא תממש את המלגה.

הסדרת עבודת הועדה והפיקוח עליה
•

מדיניות  -המדיניות המהווה את הבסיס לפעילות הוועדה ,תקבע ע"י ות"ת.
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