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הוועדה לתכנון ולתקצוב |

Planning & Budgeting Committee

החלטות מישיבת ות"ת מס'  (1103) 1מיום 30.9.2020
הדיון התקיים באמצעות "זום"
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב21.10.2020 -
חברי ות"ת
פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר
פרופ' שמגר בן אליהו
מר שמעון יצחקי
פרופ' מונא מארון
פרופ' שירי נבון-ונציה
מר שמואל סלבין
מינהל ות"ת/מל"ג:
גב' מיכל נוימן – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' מרב אברהמי – מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
גב' אביטל בליווס – חשבת בכירה
ד"ר ורדה בן שאול – סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
ד"ר נעמי בק – סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
גב' יעל טור כספא – היועצת המשפטית
מר יניב כהן שבתאי – סמנכ"ל תקצוב
גב' חווה קליין – סמנכ"ל תכנון ומידע
גב' ביאטה קראנץ' – דוברת המל"ג
גב' נמרה גורן – יועצת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב – מרכזת בכירה לות"ת
נכחו בסעיפים הרלוונטיים לתחומם
עו"ד חן אבישר – הלשכה המשפטית
גב' מיכל אופיר – ממונה תחום תכנון ומידע
מר יותם בן שטרית – ממונה תחום מאקרו ותשתיות פיזיות
עו"ד עמרי גולן – הלשכה המשפטית
מר אמיר גת – ממונה בכיר בתחום הקצבות למחקר
גב' בתיה הקלמן  -ממונה בכירה תחום רוח ,חינוך ואמנויות
מר אריאל חנוכה – ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן – ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
רו"ח ג'ניה מיטניצקי – סגנית החשבת
גב' יעל סימן טוב כהן – ממונה בכירה תחום חברה קהילה ומכינות
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מר ניר פוש – ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון – ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר
עו"ד נדב שמיר – סגן היועצת המשפטית
גב' רות ארנברג – מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר אורי זיו – מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר נתן יהב – מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר וובה פרלוב – מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יוסי סבג – מרכז בתחום תקצוב חברה ,קהילה ומכינות
גב' דואה קעביה – מרכזת בתחום חברה קהילה ומכינות
סדר היום:
.1

מידע:
1.1
1.2
1.3

.2

אישור פרוטוקולים
 2.1מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס'  (1101) 13מיום  - 24.8.2020מסמך מס' 4773
 2.2מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס'  (1102) 14מיום  - 13.9.2020מסמך מס' 4774

.3

החזרת מכסות סטודנטים עבור מוסדות בהם קיים גידול ברישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א עקב משבר
הקורונה  -מסמך מס' 4775

.4

ערעורי המוסדות על הפעימה האחרונה של התוכנית הרב שנתית -מסמך מס' 4776

.5

הארכת מינוי חברי וועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה  -מסמך מס' 4777

.6

עדכון מודל התקצוב לאוספי הטבע -מסמך מס' 4778

.7

קול קורא לבחירת אוניברסיטת המחקר בה תפעל התשתית הפיזית של פרויקט פסיפס  -ניקוד ובחירת
ההצעה הזוכה  -מסמך מס' 4779

.8

שיפוץ והתאמות למבנה חילופי עבור הפקולטה לאומנויות סמינר הקיבוצים  -המשך דיון  -מסמך מס' 4780

.9

תכנית מלגות מצוינות לפוסט-דוקטורנטים בינלאומיים בשיתוף האקדמיה הלאומית למדעים  -מסמך מס' 4781

פתיחת שנה"ל האקדמית תשפ"א
סיום הקדנציה של ד"ר רבקה ודמני כחברת ות"ת
תמיכה חד פעמית בתשתיות מחקר )הרכבת הקלה( – המשך דיון

 .10איחוד המכללה האקדמית לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית בווינגייט לקראת מעברן לאחריות תכנון ותקצוב
ות"ת – אישור עקרונות האיחוד – מסמך מס' 4782
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***החלטות ***
 1.3תמיכה חד פעמית בתשתיות מחקר )הרכבת הקלה( – המשך דיון

תשפ"א – 1/החלטה:
בישיבותיה בימים  13.09.2020ו 30.09.2020 -דנה ות"ת בהגדלת התמיכה החד פעמית בגין פגיעה
בתשתיות מחקר רגישות באוניברסיטאות המחקר כתוצאה מהקמת תשתית תחבורתית חשמלית.
מאחר שבשלב זה טרם התגבשו כלל העלויות בגין הנזקים הצפויים כאמור לתשתיות המחקר
באוניברסיטאות ,כגון עלויות מיגון וכיוצ"ב ,ומתקיימים בנושא מגעים ומו"מ לפיצוי בין
האוניברסיטאות לבין הגופים האחראים על הקמת מערך הרכבת הקלה )להלן" :הגופים
המקימים"( ,רואה לנכון ות"ת לאשר בשלב זה תכנית לתמיכה רק במקרים בהם כתוצאה מהקמת
תשתית תחבורתית חשמלית נדרש להקים מבנה חדש לצורך העתקת תשתיות מחקר רגישות.
בהמשך ,לכשיתבררו העלויות הסופיות של אוניברסיטאות המחקר בגין הנזקים לתשתיות המחקר
הרגישות ,לאחר ביצוע מיגונים ע"י הגופים המקימים והפיצויים שיתקבלו מהם ,תגבש ות"ת תכנית
המשך לתמיכה נוספת בעלויות אלה ,זאת בהמשך להחלטתה מיום  24.6.2020בנושא .בבחינת גובה
השיפוי לעניין זה ,תילקח בחשבון התמיכה הראשונית שניתנה ע"י ות"ת בנושא.
לאור האמור ,מחליטה ות"ת לאשר מודל הקצאה כלהלן:
תנאים לקבלת הסיוע
 .1התכנית מיועדת לאוניברסיטאות מחקר אשר ביססו צורך להקים מבנה חדש אליו יועתקו
תשתיות מחקר רגישות ,לטובת המשך ושמירה על הפעילות המחקרית .זאת כמובן מעבר להגנות
שמבוצעות על-ידי הגופים המקימים בשל הקמת תשתית תחבורתית חשמלית .באחריות
האוניברסיטה להגיש חוות דעת מקצועית המבססת פגיעה בתשתית המחקרית אותה נדרש
להעתיק ,ואת הצורך בהעתקת תשתית המחקר למבנה חדש אותו נדרש לבנות בעלות של 10
מיליון  ₪לפחות ,כל זאת כתוצאה ישירה מהקמת תשתית תחבורתית חשמלית .חוות הדעת
תתייחס ,בין היתר ,למרחק תשתיות המחקר הקיימות מתוואי הרכבת הקלה ,וכן לגיל ומצב
המבנים בהם הן נמצאות .יובהר כי ות"ת אינה מחויבת לקבל את חוות הדעת מטעם המוסד,
במלואה או בחלקה ,ומבלי לגרוע מהאמור היא רשאית לדרוש ביסוס נוסף ,לרבות השלמות או
הבהרות לחוות הדעת ,הגשת חוות דעת נוספת ,הזמנת חוות דעת אחרת מטעמה ,או כל צעד
אחר שייראה לה מתאים.
 .2מתווה התשתית התחבורתית אשר עתיד לפעול בקמפוס האוניברסיטה או בסמוך לו ,אושר
במוסדות התכנון והודעה על כך פורסמה ברשומות ,ושלב ההקמה של התוואי צפוי להתחיל
במהלך ששת החודשים הקרובים ,או לחילופין התוואי נמצא כבר בשלבי בנייה .באחריות
האוניברסיטה להגיש הצהרה לגבי המידע המצוי אצלה בעניין שלבי ההתקדמות של הפרויקט.
 .3המוסד יתחייב להעמיד מימון מקביל של לפחות  33%ביחס לעלות הפרויקט ,ויציג תכנית כוללת
ומגובשת ,כולל ביסוס ליכולתו להתחיל בביצועה עד לא יאוחר משנה לאחר מועד הגשת הבקשה
לתמיכה.
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חישוב גובה התמיכה ואופן העברת התקציב
לצורך התמיכה בשלב זה ,גובה ההשתתפות ייקבע בהתאם לעלות הפרויקט שהציג וביסס המוסד,
בניכוי  10מיליון  ,₪ובכל מקרה לא יעלה על סך של  60מיליון  ₪לכל מוסד .יודגש כי טרם יציאה
לפרויקט בינוי ,כל אחת מהאוניברסיטאות הזוכות תידרש להציג את הפרויקט לאישור ות"ת
כמקובל לאחר הצגת מלוא מקורות המימון המשלימים.
תוקף ההחלטה יוגבל למשך חמש שנים ,וזאת כדי ליצור ודאות תקציבית ותכנונית ועל מנת לאפשר
למוסדות להיערך כנדרש להעתקת התשתיות המחקריות שלהם ,ומנגד לא להגביל יתר על הנדרש
את שיקול דעת הות"ת בעתיד באשר לחלוקת תקציבים מסוג זה.
עוד יודגש כי גובה התמיכה מות"ת שיקבל מוסד להשכלה גבוהה מכוח החלטה זו ,בצירוף השיפוי
או הפיצוי שיקבל המוסד מגוף ציבורי אחר כלשהו ,לא יעלה בשום מקרה על סך העלויות שנגרמו
לאותו מוסד כתוצאה מפגיעה בתשתיות המחקר הרגישות שלו עקב סלילת תוואי הרכבת הקלה.
התקציב יועבר למוסד על בסיס אבני דרך שייקבעו בהמשך.
יצוין כי לאור הסיוע הנקודתי בנושא ,תמיכה זו תילקח בחשבון בהקצאות העתידיות של תקציבי
הפיתוח הפיזי למוסדות.
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד

 .2אישור פרוטוקולים מישיבות קודמות

.3

2.1

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס'  (1101) 13מיום 24.8.2020
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד

2.2

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס'  (1102) 14מיום 13.9.2020
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד

החזרת מכסות סטודנטים עבור מוסדות בהם קיים גידול ברישום סטודנטים
לשנה"ל תשפ"א עקב משבר הקורונה – מסמך מס' 4775

תשפ"א – 2/החלטה:
בישיבתה ביום  30.9.2020דנה ות"ת בהחזרת מכסות סטודנטים עבוד מוסדות בהם קיים גידול ברישום
סטודנטים לשנה"ל תשפ"א עקב משבר הקורונה.
בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה 20.5.20-על החזרת חלק ממכסות הסטודנטים למוסדות להם הופחתו
מכסות ביחס לשנה"ל תשע"ו ,ולאור הגידול הצפוי בביקושים להשכלה הגבוהה בתשפ"א ,בעקבות משבר
הקורונה ,ולאור החשיבות ביצירת ודאות תכנונית ותקציבית למוסדות בפרט בתקופה זו ,מחליטה ות"ת
על ביצוע החזרה נוספת של המכסות שהופחתו בהתבסס על צפי מעודכן מהמוסדות ,כמפורט להלן:
אוניברסיטת תל-אביב – החזרת  320מכסות ; סך מכסת המוסד לתקציב תשפ"ב תעמוד על 23,920
מכסות )החזרת מלוא המכסה שהופחתה(
אוניברסיטת בר-אילן  -החזרת  1,263מכסות ; סך מכסת המוסד לתקציב תשפ"ב תעמוד על 16,863
מכסות )החזרת מלוא המכסה שהופחתה(
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אוניברסיטת בן גוריון  -לאור הבהרות המוסד כי אינו צופה צורך בהחזרת מכסות באופן מלא ,החזרת
 439מכסות ; סך מכסת המוסד לתקציב תשפ"ב תעמוד על  16,000מכסות.
ככל שיהיו מוסדות נוספים שימצאו במצב דומה אשר יוכיחו צורך ואשר הופחתה להם מכסה ביחס
לשנה"ל תשע"ו ,לרבות אוניברסיטת בן גוריון ,מחליטה ות"ת לאשר החזר באופן זהה גם בהתייחס
אליהם.
בהקשר הכללי יצוין כי במקביל ,לאור הגידול הייחודי ברישום הסטודנטים בכלל מערכת ההשכלה
הגבוהה עקב משבר הקורונה ,ולאור הערך שבגידול זה לשוק העבודה וכן על מנת לאפשר לות"ת ולמוסדות
להיערך תקציבית למימון גידול בלתי-צפוי זה ,סוכם עם משרד האוצר כי הוא יקצה באופן חד-פעמי
תקציב תוספתי בסכום של עד  70מיליון .₪
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד

 .4ערעורי המוסדות על הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית

תשפ"א – 3/החלטה - 1 :אוניברסיטת חיפה
בישיבתה מיום  30.9.2020דנה הוועדה לתכנון ותקצוב בערעורים שהוגשו ע"י המוסדות במסגרת הפעימה
האחרונה של התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב .נוכח השיקולים שהוצגו בפניה ,ות"ת מחליטה לאמץ
את ההמלצות המופיעות במסמך  4776ולהמליץ למל"ג כדלהלן:
 .1לא לאשר את הגשת ההצעה להקמת בית ספר לרוקחות קלינית קהילתית באוניברסיטת חיפה
בשותפות עם הטכניון תואר ראשון ושני  B.Sc.Pharmו .M.Sc-מכיוון שמדובר בנושא עקרוני,
הדורש גם הקצאת משאבים משמעותיים ,הנושא ידון במסגרת התכנית הרב שנתית הבאה ובהתאם
לממצאי העבודה התכנונית יוחלט על המשך הטיפול בבקשה ,כולל בחינה של הוצאת קול קורא
למוסדות הרלוונטים.
 .2לא לקבל את ערעורה של אוניברסיטת חיפה בנוגע לתכנית לתואר ראשון במדעים קוואנטיים ,בעיקר
בשל היעדר תשתית אקדמית מתאימה במוסד.
תוצאות הצבעה:
 4בעד;  1נגד
ההחלטה התקבלה

תשפ"א – 4/החלטה - :מכללת אפקה
בישיבתה מיום  30.9.2020דנה הוועדה לתכנון ותקצוב בערעורים שהוגשו ע"י המוסדות במסגרת הפעימה
האחרונה של התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב .נוכח השיקולים שהוצגו בפניה ,ות"ת מחליטה לאמץ
את ההמלצות המופיעות במסמך  4776ולהמליץ למל"ג לאשר למכללת אפקה את הגשת התכנית לתואר
שני בהנדסה רפואית שאחת ההתמחויות שלה תהיה רפואה דיגיטלית ,מאחר שזהו המשך ישיר

 1חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה
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והתפתחות טבעית להתמחות הייחודית של מערכות מידע רפואיות הניתנת בתואר הראשון בהנדסה
רפואית במכללה.
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד

תשפ"א – 5/החלטה - :מכללת כנרת
בישיבתה מיום  30.9.2020דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בערעורים שהוגשו ע"י המוסדות במסגרת
הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב .נוכח השיקולים שהוצגו בפניה ,ות"ת מחליטה
לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך  4776ולהמליץ למל"ג לקבל את הערעור שהגישה המכללה
האקדמית כנרת ולאשר לה להגיש את התואר הראשון בהנדסה אזרחית ,בעיקר בשל הצורך הגדול של
המשק הישראלי במהנדסים אזרחיים ובשל אי הוודאות באשר לפתיחת התכנית בהנדסה אזרחית באורט
בראודה.
תוצאות הצבעה
 5בעד;  1נמנע
ההחלטה התקבלה

תשפ"א – 6/החלטה - :המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
בישיבתה מיום  30.9.2020דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בערעורים שהוגשו ע"י המוסדות במסגרת
הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב .נוכח השיקולים שהוצגו בפניה ,ות"ת מחליטה
לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך  4776ולהמליץ למל"ג לא לקבל את ערעורה של המכללה
האקדמית לחינוך דוד ילין לגבי הגשת התכנית לתואר שני ביעוץ חינוכי ללא תזה ,בעיקר בשל רוויה
בתכניות דומות במכללות האקדמיות לחינוך ,וקיומה של מגמה ביעוץ חינוכי באוניברסיטה העברית
בירושלים.
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד

תשפ"א – 7/החלטה - :המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל
בישיבתה מיום  30.9.2020דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בערעורים שהוגשו ע"י המוסדות במסגרת
הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב .נוכח השיקולים שהוצגו בפניה ,ות"ת מחליטה
לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך  4776ולהמליץ למל"ג לקבל את הערעור שהגישה המכללה
האקדמית לחינוך – אורות ישראל ולאשר לה להגיש את התכנית לתואר שני בהוראת המתמטיקה בבית
הספר העל יסודי  .M.Edללא תזה ,בשל ההתאמות שעשתה המכללה בתכנית הלימודים.
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד
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 .5הארכת מינוי חברי וועדת ההיגוי של ות"ת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי
אתיופיה – מסמך מס' 4777

תשפ"א – 8/החלטה:
בישיבתה ביום  30.9.2020החליטה ות"ת להאריך את תקופת כהונתם של ד"ר ווביט וורקאו ,ד"ר שרון
שלום ,ד"ר חן ליפשיץ ומר ג'ג'או בימרו ב 3 -שנים נוספות )מיום  30.9.2021ועד ליום  (30.9.2023כחברי
ועדת ההיגוי של ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.
נציג מקצועי מטעם מינהל הסטודנטים-משרד הקליטה ,נציג מטה היישום לשילוב יוצאי אתיופיה במשרד
רוה"מ ונציג התאחדות הסטודנטים ימשיכו לשמש כמשקיפים בוועדה.
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד

 .6עדכון מודל התקצוב לאוספי הטבע – מסמך מס' 4778

תשפ"א – 9/החלטה:
בישיבתה ביום  30.9.2020דנה ות"ת באופן תקצוב אוספי הטבע באוניברסיטאות והיא מחליטה כדלקמן:
 .1בעקבות העיכוב המתמשך בקבלת מסקנות דו"ח הועדה הבינלאומית )משבר הקורונה( ,והצורך לבחון
את מודל התמיכה של ות"ת ,צורך המגיע גם ממנהלי האוספים באוניברסיטאות ,מחליטה ות"ת לעבור
לתקציב על בסיס סך השתתפות בתקציב האוספים ולא על סמך הקריטריונים שהיו עד כה וזאת עד
לקבלת מסקנות ועדת הבדיקה החיצונית .מודל זה הוא זמני ובא לגשר עד שיגובש מודל חדש בהתאם
למסקנות הוועדה.
 .2לפיכך ,ות"ת מחליטה לתקצב את האוניברסיטאות העברית ,תל אביב ובר-אילן במסגרת ההקצבה
הייעודית לתמיכה ופיתוח אוספי טבע ,החל מתשפ"א ועד לגיבושו של מודל חדש באופן הבא:
סך התקציב שיועמד לחלוקה הינו התקציב שיועד לתמיכה באוספים בשנת התקציב תשפ"א צמוד
למדד ההשתתפות הישירה בסך  6,669אלפי  ,₪ועל פי הטבלה הבאה:
סה"כ השתתפות ות"ת במודל )אוצרים,מלגאים ,והוצ' שוטפות(
השתתפות ות"ת,
אלפי ש"ח
סה"כ
העברית
תל אביב
בר אילן

תשעח

תשעט

תש"פ

5,967
1,190
4,423
354

6,432
1,487
4,592
353

6,576
1,449
4,787
340

ממוצע  3ממוצע 3
שנים
שנים
%
6,325
21.7%
1,375
72.7%
4,601
5.5%
349

תשפ"א
6,669
1,450
4,851
368

 .3האוניברסיטאות תהיינה סוברניות להחליט כיצד לחלק את התקציב )אילו אוצרים לגייס ,באילו
הוצאות להשתתף וכדומה(.
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 .4בסוף כל שנה ,יגישו האוניברסיטאות לצוות המקצועי בות"ת ,דוח ביצוע כפי שהיה נהוג עד כה.
תוצאות הצבעה:
 6בעד –פה אחד

 .7קול קורא לבחירת אוניברסיטת המחקר בה תפעל התשתית הפיזית של פרויקט
פסיפס  -ניקוד ובחירת ההצעה הזוכה  -מסמך מס' 4779

תשפ"א – 10/החלטה :2
 .1בישיבתה ביום  30.9.2020דנה ות"ת בהמלצות הצוות המקצועי אשר בחן וניקד את שלושת ההצעות
שהוגשו ע"י :האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת בר אילן והטכניון להפעיל את מיזם פסיפס
בעקבות קול קורא לבחירת אוניברסיטת המחקר בה תפעל התשתית הפיזית של פרויקט פסיפס.
 .2בהמשך להחלטת ות"ת מיום  24.6.2020לפיה אישרה ות"ת תכנית לתמיכה הקמה והפעלה של מיזם
פסיפס ע"י גוף מפעיל שיהיה חברה לתועלת הציבור או עמותה )להלן :הגוף המפעיל( ואשר יוקם ע"י
אוניברסיטאות המחקר בישראל המשתתפות בתכנית ,ובהמשך לקול קורא שפרסמה ות"ת המופנה
לאוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית ,לקבלת הצעות למבנה בו יפעל מיזם פסיפס ,להלן
החלטתה:
ההצעה הזוכה בקול הקורא הינה הצעתה של אוניברסיטת בר אילן אשר קיבלה את הניקוד הגבוה
ביותר מבין שלושת ההצעות וזאת בעיקר מהנימוקים המרכזיים הבאים:
א .המבנה המוצע ממוקם במיקום מרכזי בקמפוס ,הינו מבנה חדש אשר נבנה לפני כ 10 -שנים
בלבד ,עיצובו עדכני ומרשים ,והמשרדים המוצעים כוללים את כל הציוד הדרוש כגון :ריהוט
חדש ,מסכים וציוד וידאו קונפרנס ,תשתיות תקשורת וכו' .כמו כן ,התחייבה האוניברסיטה
לספק שירותים לוגיסטיים כגון :שירותי אבטחה ,שירותי ניקיון וכו' בלא תוספת תשלום
מעבר לסך התמורה הנקוב בקול הקורא.
ב .כמו כן ,הוצג ערך מוסף נרחב אותו מעניקה האוניברסיטה אשר יסייע ויתרום למיזם כגון:
חלל נרחב מאוד בכניסה למשרדים אשר יכול לשמש לכנסים ולפעילויות ,חדר ישיבות גדול
וחדיש הכולל את כל הציוד הנדרש לקיום ישיבות גם בוידאו קונפרנס וכן אודיטוריום גדול
) 230מקומות( וחדיש שבו יוכל המיזם לעשות שימוש בהתאם לרצונו לעריכת כנסים ,פגישות
וכו' .כמו כן ,בבניין ממוקם המכון לננו טכנולוגיה והיחידה האמונה על כתיבת ההגשות
ברשות המחקר של האוניברסיטה תסייע למיזם בפניה למענקי מחקר שיהיו משולבים עם
מיזם פסיפס .בנוסף ,בבניין המוצע נמצאים סטודנטים רבים מתחומים רלוונטיים
והימצאותם הינה יתרון גדול למיזם שכן הם יכולים להוות כח אדם מחקרי
ואדמיניסטרטיבי ויכולים להשתלב בעשיית המיזם ולהעשיר את פעילותו.
תוצאות הצבעה:
 5בעד – פה אחד

 2יו"ר ות"ת הציגה את הנושא אך לא השתתפה בדיון ובהחלטה.
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שיפוץ והתאמות למבנה חילופי עבור הפקולטה לאומנויות סמינר הקיבוצים –
המשך דיון – מסמך מס' 4780

.8

תשפ"א – 11/החלטה:
ביום  30.9.20דנה ות"ת בהבהרות שהתקבלו מסמינר הקיבוצים לגבי העלויות עבור השיפוצים במגדל
שלום והחליטה כלהלן:
לאור הודעת המכללה על סיום השכירות של הנכס שהושכר לה ע"י עיריית ת"א ושימש לצורך הפקולטה
לאומנויות ומאחר ובשל כך נאלצה המכללה לשכור נכס אחר הנמצא ברחוב אחד העם במתחם של "מגדל
שלום מאיר" עד להשלמת בניית הקמפוס החדש ולמשך כ 7 -שנים לפחות ,ומאחר ויש לבצע שיפורים
ושיפוצים בנכס הנ"ל לשם התאמתו לשמש כבנין הפקולטה לאומנויות ,מאשרת ות"ת למכללה לבצע
שיפוצים בהיקף של כ 7,000-מ"ר ובעלות כוללת של  26.2מיליוני  ,₪זאת בכפוף להעמדת מלוא מקורות
המימון מקרן ייעודית של המכללה .ובלבד שלא יוטל עול מימוני או תקציבי על המכללה או ישפיע בדרך
כלשהי על הקמת מבנה הקמפוס החדש.
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד

 .9תכנית מלגות מצוינות לפוסט-דוקטורנטים בינלאומיים בשיתוף האקדמיה הלאומית
למדעים – מסמך מס' 4781

תשפ"א - 12/החלטה:
בישיבתה ביום  30.9.20דנה ות"ת בשיפור תכנית מלגות מצוינות לפוסט-דוקטורנטים בינלאומיים
בשיתוף האקדמיה הלאומית למדעים.
עקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל ,אשר אושרו בישיבת ות"ת
ב 22.06.2016-ובישיבת מל"ג ב ,19.07.2016-נתנו דגש על עידוד המוסדות להשכלה גבוהה להבאת
סטודנטים בינלאומיים מצטיינים לתארים מתקדמים ,לרבות בתר-דוקטורנטים .בין היתר ,הוחלט
לתקצב תכניות מלגות מצטיינים מצומצמות יחסית תוך שימת דגש על מצויינות בלי צורך במיקוד
גיאוגרפי או אחר ,לדוקטורנטים ולבתר-דוקטורנטים ,על מנת ליצור תמריץ לסטודנטים או החוקרים
הצעירים מצטיינים ,אשר יש עליהם תחרות גלובלית ,להגיע לישראל.
בהמשך לכך קיימה ות"ת ,עד השנה הנוכחית ,תשפ"א ,שלוש תכניות לעידוד פוסט-דוקטורנטים
בינלאומיים מצטיינים :תכנית לפוסט-דוקטורנטים מסין ומהודו ,תכנית פולברייט לפוסט-דוקטורנטים
מארה"ב ותכנית צוקרמן לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים מצפון אמריקה במקצועות ה.STEM-
על מנת להרחיב את פעילותה בנושא ,ובמקום התכנית לפוסט-דוקטורנטים מסין-הודו אשר לא תוארך
ומסתיימת בתשפ"א ,מחליטה ות"ת לאשר תכנית מלגות מצוינות נוספת לפוסט-דוקטורנטים
בינלאומיים  ,בשיתוף האקדמיה הלאומית למדעים כדלקמן:
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.1

התכנית תהיה פתוחה לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים מכל העולם ובכל התחומים אשר יגיעו
לישראל להשתלמות מחקרית של שנתיים לפחות באחת האוניברסיטאות.

.2

יינתנו עד  20מלגות דו-שנתיות במחזור ,כאשר מתוכן עד  5יינתנו לפוסט-דוקטורנטים בתחומי
מדעי הרוח והחברה והיתר בתחומי ה .STEM-על מנת למנוע כפל תקצוב ,מלגאי התכנית לא יוכלו
לקבל במקביל מימון דרך שתי התכניות האחרות בהן ות"ת משתתפת בתקציבן.

.3

גובה המלגה יעמוד על  160אלפי  ₪בשנה ,כאשר עבור פוסט-דוקטורנטים בתחומי ה STEM-המוסד
ישתתף ב 50%-מעלות המלגה ,ועבור פוסט-דוקטורנטים בתחומי מדעי הרוח והחברה המוסד
ישתתף ב 25%-מעלות המלגה.

 .4האקדמיה הלאומית למדעים תהיה אחראית על תהליך בחירת המלגאים באמצעות ועדת שיפוט ועל
בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית ומחקרית בלבד .תהליך הבחירה יתבצע אחת לשנה
באמצעות קול קורא.
 .5במסגרת שהותם בארץ ,ישתתפו המלגאים בסמינרים ,בסיורים מודרכים וסדנאות במטרה להכיר
להם את ישראל ,לפתח את כישוריהם ולגבש אותם כקבוצה .הקשר עם הבוגרים ימשך גם לאחר
עזיבתם על מנת להמשיך ולחזק את שיתופי הפעולה המחקריים הבינלאומיים וליצור רשת בוגרים
איכותיים שתתרום להבאת פוסט-דוקטורנטים בינלאומיים מצטיינים נוספים בעתיד .האחריות
לארגון פעילויות אלו תהיה של מל"ג/ות"ת ושל האקדמיה הלאומית למדעים במשותף.
 .6התכנית תפעל למשך שלושה מחזורים של שנתיים כ"א בשנים תשפ"ב-תשפ”ד.
 .7עלות התכנית למחזור עומדת על סה"כ  10.8מיליון  . ₪מתוכם השתתפות ות"ת תעמוד על 8.88
מיליון  ,₪מתוך משאבי תכנית ות"ת לקידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה עבור11 :
מלגות בתחומי ה STEM-ועוד  5מלגות בתחומי מדעי הרוח והחברה בכל מחזור )במקרה ולא ימצאו
 5מועמדים מתאימים בתחומי מדעי הרוח והחברה ניתן יהיה להעביר עודפים לתחומי הSTEM-
לפי הצורך( .השתתפות האקדמיה הלאומית למדעים תעמוד על  1.92מיליון  ₪עבור  4מלגות בתחומי
ה STEM -בכל מחזור .השתתפות ות"ת בתכנית תועבר לאקדמיה אשר תהיה אחראית על העברת
המלגות לאוניברסיטאות.
 .8החלטה זו כפופה ותכנס לתוקפה לאחר חתימת סיכום תקציבי עם האקדמיה הלאומית למדעים
התואם את החלטת ות"ת ולקבלת פטור ממכרז בגין ההתקשרות ע"י ועדת המכרזים של המועצה.
 .9לאור סיום המחויבות של ות"ת להחלטות הממשלה בנושא הודו וסין ,ולאור הרצון להביא לישראל
את החוקרים המצטיינים ביותר ,התכנית לפוסט-דוקטורנטים מסין-הודו לא תוארך ומסתיימת
בתשפ"א .המתווה לעיל יופעל במקומה.
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד
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 .10תכנית איחוד המכללה האקדמית לוינסקי לחינוך והמכללה לחינוך והמכללה
האקדמית בווינגייט לקראת מעברן לאחריות תקצוב ותכנון ות"ת – אישור עקרונות
האיחוד – מסמך מס' 4782

תשפ"א – 13/החלטה:
בישיבתה ביום  30.9.2020דנה ות"ת בהצעת המכללה האקדמית לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית
וינגייט לאיחוד וכן בחוות הדעת של הצוות המקצועי באגפי ות"ת-מל"ג  ,בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג
בנושא "מפת דרכים" ולוחות הזמנים לאיחוד המכללות האקדמיות לחינוך לקראת מעבר לאחריות תכנון
ותקצוב ות"ת )מתאריך  13.7.2016ומתאריך  19.7.2016בהתאמה( ,מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג
כדלקמן:
 .1לאפשר עקרונית למכללה האקדמית לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית וינגייט לקדם את הליך
האיחוד לצורך מעבר לתקצוב ות"ת וזאת בכפוף בין היתר לתנאים הבאים:
א .קבלת התחייבות בכתב מטעם יושבי ראש הוועדים המנהלים של שתי המכללות כי המוסדות
המנהלים של המוסד המאוחד יהיו חופשיים בכל עת לבחון מחדש את נושא כהונת הנשיאים
ברוטציה לתקופה כוללת של  6שנים נוספות מיום האיחוד ,ולערוך שינויים ,בהתאם לשקול
דעתם ובהתאם לנסיבות בנושא זה ,לרבות אפשרות לסיום הכהונה טרם המועד ,זאת על מנת
להבטיח את עצמאותו האקדמית והמנהלית של המוסד המאוחד.
ב .לאפשר תקופת הסתגלות זמנית ,במהלכה יתאפשר למוסד להעסיק עד  13בעלי תפקידים
מנהליים בכירים )למעט מנכ"ל( ,באישור הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת ,ובלבד שבתוך
שנתיים יצומצם מספר בעלי התפקידים המנהליים הבכירים והמוסד יעמוד בהנחיות ות"ת
בנושא תנאי העסקה למכללות האקדמיות המתוקצבות.
ג .בנסיבות המיוחדות של האיחוד ובדומה להחלטות קודמות של המל"ג בנושאים דומים ,לאפשר
את המשך כהונת נשיא המכללה האקדמית בווינגייט כנשיא המכללה המאוחדת כך שסך תקופת
כהונתו כנשיא לא תעלה על  14שנים.
ד .תפקיד סגן הנשיאה לפיתוח ואסטרטגיה יוגדר לצורך השלמת תהליך האיחוד למשך שנות
תקופת ההסתגלות בלבד .כמו כן ,השכר שייקבע לתפקיד כמו גם רמות השכר של בעלי
התפקידים הבכירים האחרים ,כתנאי למעבר לות"ת ,יעמדו בתקרת השכר המאושרת עפ"י
הנחיות ות"ת ובתיאום תחום שכר ותנאי העסקה בות"ת.
 .2עקב מורכבות תכנית הלימודים בחינוך גופני ,הדורשת שימוש במתקני ספורט רבים ומגוונים -
לאשר בשלב הראשון של האיחוד הפעלה של שני קמפוסים )קמפוס לוינסקי בת"א וקמפוס וינגייט
בנתניה( כדי לשמר את תכניות הלימוד הקיימות .אם בעתיד אחד הקמפוסים יוכל להכיל את כל
פעילות המרכז האקדמי ,הרי שהפעילות האקדמית שלו תתקיים בקמפוס אחד .כמו כן ולאור
העובדה שהקמפוס שמפעילה מכללת לוינסקי באילת מכשיר את רוב המורים בעיר זו ועונה על צורך
לאומי לאשר למוסד המאוחד להמשיך לקיים את הלימודים של לוינסקי באילת .כל בקשה שתוגש
בעתיד לפתיחה של תכנית לימודים באחד מהקמפוסים של המכללה המאוחדת ,תיבחן לגופו של
עניין תוך התייחסות למכלול השיקולים הרלוונטיים.
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 .3עם התקדמות תהליך האיחוד בין שני המוסדות ,תוכנית האיחוד על כלל מרכיביה תיבדק ע"י הצוות
המקצועי מבחינה אקדמית ,תקציבית ,תאגידית ,משפטית ותכנונית ,לרבות מבנה השדרה
הניהולית ,מניעת כפילויות ותנאי העסקת הסגל האקדמי והמנהלי .המלצות הצוות המקצועי יובאו
לאישור ות"ת/מל"ג.
 .4הדיון במעבר בפועל לות"ת יובא רק לאחר קבלת מסקנות דו"ח הביקורת המקיים כיום משרד
החינוך על מכללת וינגייט.
 .5התוכנית המלאה והמפורטת לאיחוד המכללות תובא לאישור ות"ת ומל"ג.
 .6בהתאם להצהרת הכוונות הכתובה בהצעה שהוגשה ,לקרוא למוסדות ,לאחר השלמת האיחוד של
שתי המכללות האקדמיות למרכז המאוחד לוינסקי-וינגייט והמעבר לתקצוב ות"ת ,לבחון אפשרות
של איחוד עם מכללת סמינר הקיבוצים.
תוצאות הצבעה:
 5בעד ;  1נגד
ההחלטה התקבלה

***
רשם :בנימין
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