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 2118.3.מיום ) 1109( 7מס' ות"ת ישיבת פרוטוקול 
 ZOOM -ה תהישיבה התקיימה באמצעו

 12.5.21 -אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב
 

 :השתתפו
          "תות חברי

        מוזמנים:     יו"ר –פרופ' יפה זילברשץ 
  חרדים - 4לסעיף      פרופ' שמגר בן אליהו

         גלעד מלאך               מר שמעון יצחקי 
              1פרופ' מונא מארון

 באקה - 15לסעיף      ונציה-נבוןפרופ' שירי 
 רו"ח נציג ותת – רו"ח דורון פרלשטיין       מר שמואל סלבין

 נציג המכללה בהקמה  -מוחמד קטאני רו"ח                      
 בהקמהמכללה ה נציג- מג'דלה  דחממורו"ח                    ינהל ות"ת/מל"גמ

 מ"מ מנכ"ל –גב' מיכל נוימן 
 מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג -גב' מרב אברהמי 

 חשבת בכירה –וס יאביטל בליווס בלי רו"חגב' 
 סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה –ד"ר ורדה בן שאול 

 סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות –ד"ר נעמי בק 
 היועצת המשפטית –ספא עו"ד יעל טור כ

 סמנכ"ל תקצוב –מר יניב כהן שבתאי 
 סמנכ"ל תכנון ומידע –גב' חווה קליין 

 דוברת המל"ג –גב' ביאטה קראנץ' 
 יועצת בכירה ליו"ר ות"ת –גב' נמרה גורן 

 מרכזת ות"ת –גב' אסתי יעקב 
 

 נכחו בסעיפים הרלוונטיים לתחומם
 הלשכה המשפטית -עו"ד חן אבישר 

 ממונה בכיר באגף להערכת איכות והבטחתה -אהרונימר משה 
 ממונה תחום תכנון ומידע –גב' מיכל אופיר 

 מנהל בכיר בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית  –מרק אסרף  
 מרכזת תחום תקצוב תשתיות ופיתוח פיזי –גב' מרים איזנשטיין 

 הלשכה המשפטית –עו"ד עמרי גולן 
 צבות למחקרממונה בכיר בתחום הק –מר אמיר גת 

 ממונה תחום בקרה אכיפה ורישוי –מר יאיר הראל 
 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות –מר אריאל חנוכה 
 ממונה תחום שכר ותנאי העסקה –מר יואב טאובמן 

 סגנית החשבת –רו"ח ג'ניה מיטניצקי 
 ממונה בפועל בתחום מדעי הטבע , רפואה והנדסה –גב' אתי נעים  

 ה תחום תקצוב מכללותממונ –מר ניר פוש 
 ממונה תחום פיתוח פיזי ותשתיות –מר יוסי סבג 

 ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר –מר ארי סטון 
 ממונה חרדים –מר רונן קוטין 

 סגן היועצת המשפטית –עו"ד נדב שמיר 
 ממונה בכירה בתחום חברה קהילה ומכינות –גב' יעל סימן טוב כהן 

 ום חברה האגף האקדמיגב' מוניקה שמילוביץ ממונה ח

                                                 
 כולל. 12. לפיכך, נכחה בדיון עד סעיף 12:00השתתף בישיבה עד לשעה הודיעה מראש כי תוכל ל 1
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 מרכזת  –גב' תמר מעגן אפרתי 
 ממונה תחום מקרו ומטה תקצוב –גב' רות ארנברג 
 מרכז באגף תכנון ומידע –מר אבנר גורדון 

 מרכז בתחום חברה וקהילה –מר אורי זיו 
 מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות –מר נתן יהב 

 ותמרכזת בחברה קהילה ומכינ –גב' דועא כעביה 
 רכז מחקר ואסטרטגיה –מר דניאל מילבאוור 

 מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות –מר וובה פרולוב 
 מרכזת בתחום הקצבות למחקר –גב' חני רובלין 
 היחידה להערכת איכות והבטחתה –גב' נעמי שלום 

 מרכזת בכירה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי –גב' ורה מקסיוטין 
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 דוליםתוספת מכסות סטודנטים לתקציב שנה"ל תשפ"ג  ומודל תמיכה תוספתי חד פעמי עבור הגי .3

 . 4852מסמך מס'  -בהרשמות עקב הקורונה  
 

   .4862מסמך מס'  –הצעה לעדכון תכנית המעטפת לסטודנטים חרדים  .4

 . 4853מסמך מס'  -תשפ"ב -בתכנית הרב שנתית תשע"ז "תכנית המאה" לקידום תחום מדעי הרוח .5

  -סית של המוסדות  צעה לייעול תהליכי עבודה בבדיקות תקציביות בהסתמך על רמת איתנות פיננה  .6
 .  4854מסמך מס'  -הרחבת החלטה קודמת      
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 להשכלה מגדרית במוסדות תוכנית ות"ת לתמיכה באמצעות מדד "קו המשווה" לקידום הוגנות כון עד  .10
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 ידעמ .1
 

  4851מסמך מס'  17.2.21מיום  )1108( 6אישור פרוטוקול ישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס'  .2
 

 הצבעהתוצאות 
 בעד 5

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 דושר פה אחא 17.2.21 -מה 6פרוטוקול ות"ת מס' 
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תוספת מכסות סטודנטים לתקציב שנה"ל תשפ"ג  ומודל תמיכה תוספתי חד פעמי עבור  .3
 . 4852מסמך מס'  -בהרשמות עקב הקורונה   הגידולים

 

 החלטה: – 25תשפ"א/
 אישרה ות"ת את תכנית המעטפת לסטודנטים חרדים כדלקמן: 18.3.21ביום 

, נקבע שתינתן עדיפות לרכיב מעטפת 30.4.2020לה המל"ג ביום במסגרת ההחלטה על עדכון המדיניות שקיב

בתכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה לימודית לסטודנטים חרדים. לפיכך, לאחר שדנה ות"ת 

לאור החסמים והאתגרים העומדים בפני סטודנטים מהחברה החרדית ובין היתר: הבדלים בנקודת  החרדית

תגרים תרבותיים, אתגרים אקדמיים, אתגרים כלכליים, אתגרים חברתיים וכו', הפתיחה בין גברים ונשים, א

המקשים על סטודנטים חרדים להגיע לאקדמיה ולצלוח את שנות הלימוד, מחליטה ות"ת לאמץ את המלצת 

ולאשר עדכון של תכנית  05.01.2021ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום 

"ת לסטודנטים חרדים במסגרת תכנית ההנגשה להשכלה הגבוהה לחברה החרדית, שעיקריה המעטפת של ות

 כדלקמן:

 

 מטרת תכנית המעטפת .1

טיוב הליך בחירת תחום הלימודים ומסגרת הלימוד, הקטנת הנשירה במהלך שנות הלימוד האקדמאיות (החל 

דנטים ואקדמאיים בתעסוקה משלב המכינות הקדם אקדמאיות ועד לתארים המתקדמים) וסיוע בהשמת סטו

 תאיכותית ומותאמ

 

 יעדים ומדדים .2
 -הגדלת שיעור מסיימי התואר (מתוך שיעור כלל הסטודנטים החרדים באקדמיה) .א

 

 סה"כ נשים גברים
יעד  מצב קיים

 (מינימלי)

 יעד מצב קיים
 (מינימלי)

 יעד מצב קיים
לא  (מינימלי)

לא  חרדים חרדים
לא  חרדיות חרדיות

 רדיםח חרדים

סיום 
מכינה 
 קד"א

75% 51% 

65% 
 75% 70% 79%  )2025(עד 

 56% 77% )2025(עד 

70% 
 )2025(עד 

70% 
 )2027(עד 

(עד  72%
2027( 

סיום 
התואר 

עד 
שנתיים 
מסיום 
הזמן 
 התקני

74% 63% 70% 
 80% 77% 84% )2027(עד 

 76% 74% 80% )2027(עד 
 )2027(עד 

 
השתלבות של  -רים מתקדמים שנה לאחר תום לימודי התואר הראשוןהשתלבות בתעסוקה או בתא .ב

מכלל מסיימי התארים החרדים בשנות התכנית במקצועות הדורשים תואר אקדמי  75%לפחות 

 כיום) או בלימודים לתארים מתקדמים. 64%(לעומת 

           yz



 נוסח     
 מאושר    
 

 
5 

 

 עיקרי ההתקשרות לצורך ביצוע תכנית מעטפת התמיכה .3

מתן שירותים לביצוע תכנית המעטפת של ות"ת לסטודנטים חרדים יתקיים הליך לבחירת ספק מפעיל ל

בתחום הייעוץ והליווי ולבחירת ספק מפעיל בתחום הסיוע הכלכלי. ספקים יוכלו להתמודד במכרז בתחום 

 אחד או בשניהם. כל תחום ינוהל באופן עצמאי. אין מניעה כי להפעלת שני התחומים ייבחר אותו ספק.

 

   -יעוץ והליוויספק מפעיל לתחום הי .א

ייבחר ספק מפעיל אובייקטיבי, מחובר לקהילה, המתמחה בליווי חרדים אשר לא יחליף את המעטפת 

הניתנת במוסדות הלימוד אלא ירחיב אותה תוך תיאום רציף עם רכזי החרדים במוסדות. הספק יפעל 

 העבודה.יה החרדית של זרוע יבפריסה ארצית על בסיס מרכזי ההכוון התעסוקתי לאוכלוס

 

 :תחומי אחריות

ייעוץ ותיאום ציפיות למועמדים  -ליווי הוליסטי של הסטודנט/ית החרדי/ת החל מהשלבים המקדימים

בשלב קבלת ההחלטה על עצם הלימודים, תחום הלימודים ומוסד הלימודים, המשך בליווי במהלך 

 "י:ולאקדמאים, זאת ע הלימודים עצמם וכלה בסיוע בהשמה בתעסוקה איכותית המותאמת לסטודנטים

 הנגשת מידע, אבחון, יעוץ מקצועי ותיאום ציפיות לפני שלב הבחירה במסלול הלימודים ובמוסד. •

 סיוע בהסרת חסמים. •

מערך סיוע לתגבור לימודי היסוד בדגש אנגלית, מתמטיקה, עברית ומיומנויות מחשב בשלב ההכנה  •

 ללימודים ובשלב המכינה. 

 ומנויות הרכות והכנה לשוק התעסוקה.סדנאות העשרה בתחומי המי •

רשתות חברתיות אזוריות וארציות לסטודנטים חרדים, פעילות חברתית ותרבותית למעוניינים,  •

 פלטפורמה לקשרי עבודה ורשתות עבודה (נטוורקינג).

מומחיות בתחום התמיכה הכלכלית בסטודנטים חרדים, בדגש היכרות עם מגוון המלגות הקיימות  •

 פניה לגוף הסיוע הכלכלי. ובלעדיות בה

סיוע בהשמה בתעסוקה איכותית המותאמת לסטודנטים ולאקדמאים (בשיתוף מרכזי ההכוון  •

 המופעלים על ידי זרוע העבודה).

 

 ספק מפעיל לתחום הסיוע הכלכלי: .ב

ות"ת תמשיך את הפעלת מערך המלגות הקיים ולשם כך תצא במכרז לאיתור גוף סיוע כלכלי אשר יפעיל 

זה ובנוסף יבנה מערך סיוע כלכלי ממקורות חיצוניים שונים.  מדיניות הסיוע הכלכלי והמסגרת מערך 

 התקציבית התומכת בה ייבחנו לקראת שנת הלימודים תשפ"ב ויוצגו בפני ות"ת. 

 

ועדת ההיגוי אשר תפקח על הפעלת, ביצוע ויישום התכנית תהא ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה 

חרדית. הוועדה תוכל לעדכן מעת לעת את פרטי תכנית המעטפת הניתנת לסטודנטים לאוכלוסייה ה

לאחר התייעצות עם הגופים המפעילים, לרבות בהתייחס לדיפרנציאליות בהקשרים של מגדר, החרדים 
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וכן לדרוש מנציגי הגופים דיווחים  תחומי לימוד ולמספרי הסטודנטים אשר יסיימו את הלימודים,

 כל זאת במסגרת המדיניות שנקבעה.  ודוחות ביצוע.

ות"ת. מטרתו של המחקר -במהלך הפעלת התוכנית יתקיים מחקר מלווה שיבוצע ע"י גורם מטעם מל"ג

 תהיה בדיקת יעילותה של התוכנית, הסקת מסקנות וגיבוש המלצות לועדת ההיגוי.

 

  עיקרי המכרז והתכנית התקציבית: .4
תוכל ות"ת להחליט על שנים, שלאחריהן  3ים האמורים תהיה תקופת ההתקשרות הראשונית עבור השירות

שנים נוספות. כמו כן ניתן יהיה להמשיך את ההתקשרות עם הספקים המפעילים  4עד -ההתקשרות ב הארכת

עד סיום לימודיהם של הסטודנטים שהחלו בתכנית. החלטת הארכת ההפעלה תתבצע בהתאם לבחינת מדדי 

פק הארכת התקשרות עם מפעיל אחד לא מחייבת הארכת ההתקשרות עם הצלחת כל מפעיל. למען הסר ס

 המפעיל השני ולהיפך.

 

 -ספק להפעלת מערך ייעוץ וליווי .א

תשלום ות"ת לספק יחולק על פי תפוקות בכפוף לדרישות המינימום המפורטות בתזכיר ובהתאם 

שתתף בתכנית הליווי לכל . סך התשלום לספק עבור כל סטודנט שי1לעמידתו באבני הדרך כמפורט בלוח 

ות"ת שומרת לעצמה את ₪.  8,000אורכה (משלב טרום הלימודים ועד להשמה בשוק התעסוקה) יהיה 

הזכות לשנות סכום זה, ואת המשקולות היחסיים בהתאם לתוספת או הורדת שירותים בתיאום עם הגוף 

 הזוכה במכרז.

 : תשלום עבור סטודנט בהתאם לאבני הדרך1לוח 

  תמרוץ תוספתי * סכום משקל יחסי אבן דרך

   1,200 15% סיום תהליך האבחון .א

 במסלול דיווח למ"ס כלומד בשנה א'  .ב

 אקדמי**
20% 1600 240 

 

  180 1,200 15% דיווח למ"ס כלומד בשנה ב' .ג

  420 2,800 35% זכאות לתואר .ד

   1,200 15% השמה במקצוע הדורש תואר אקדמי*** .ה

  840 8,000 100% סה"כ

סטודנטים (שאינם לומדים בלימודי השלמה בתחומי חינוך  1800עבור ליווי כל סטודנט מעל  * 
מתחילת הלימודים האקדמיים ועד לזכאות לתואר יקבל הספק תוספת  ) בכל מחזור, החל2והוראה

 לכל אבן דרך שיעבור הסטודנט  15%של 
) בסיום המכינה ואת 10%ך זו (עבור סטודנטים אשר יעשו מכינה יקבל הספק מחצית מאבן דר ** 

 ) כאשר הסטודנט ידווח על ידי הלמ"ס כלומד בשנה א' 10%המחצית השנייה (
) עבור השמת 5%עבור סטודנטים אשר יושמו במשרת סטודנט, יקבל הספק שליש מאבן דרך זו ( *** 

 סטודנט ויתר התשלום יועבר עבור השמה הדורשת תואר אקדמי
 שבו כהשמהלימודי תואר שני יח *** 

 

                                                 
סטודנטים הם לחינוך והכשרה  1,799סטודנטים. מתוכם  3,612מספר הסטודנטים שסיימו תואר בשנת תשע"ט עומד על  2

 1,813להוראה. בהינתן שרובם לומדים לתואר רק שנת השלמה אחת, מוצע למקד את התמרוץ בקבוצה הנותרת בסך 
 סטודנטים העושים תהליך מלא בלמידת התואר.
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 -תשלום נוסף

עבור סטודנטים המצטרפים לתכנית במהלך הלימודים (במהלך שנים א' או ב' בלבד) יקבל הספק תשלום  .1

מכל אבן דרך החל מאבן הדרך הבאה למועד כניסת הסטודנט לתכנית. סטודנטים אלו לא  50%בסך 

 יחשבו למניין התמרוץ התוספתי.

מכל אבן  50%ה בתחומי חינוך והוראה, יקבל הספק תשלום בסך עבור סטודנטים הלומדים לימודי השלמ .2

 דרך

לשם בניית מערך ההפעלה אשר תתקזז מתשלום ₪ מיליון  1.5ות"ת תעמיד לספק הקדמת תשלום בגובה  .3

ות"ת לספק במהלך השנה השלישית להתקשרות. ככל שות"ת תחליט על הארכת ההתקשרות מעבר 

 ותר על הקיזוז והמקדמה תהפוך למענק. לשלוש השנים הראשונות, היא תוכל לו

עבור גידולים והוצאות בלתי צפויות. ככל שיעשה שימוש ₪ ות"ת תעמיד לתכנית רזרבה בסך מיליון  .4

 ברזרבה, הדבר יובא לעדכון ות"ת. 

 

מיליון  17-19 -אומדן סך השתתפות ות"ת בתקציב הפעלת תכנית הייעוץ והליווי בשנת הפעלה מלאה הוא כ

ים לצורך הפעלת התכנית בשלוש השנים הראשונות יילקחו מעודפי תקציב חרדים, ולאחר מכן המשאב .₪

 ייקבעו במסגרת התכנית הרב שנתית הבאה.

 

 ספק להפעלת מערך הסיוע הכלכלי .ב

אחוז מסך הסיוע הכלכלי  7במסגרת הפעלת התכנית, תשולם לזוכה במכרז בכל שנה תקורה קבועה של 

שנה ואשר נכללת במסגרת התקציבית המוצעת. הסיוע הכלכלי יינתן בהתאם שיינתן לסטודנטים באותה 

 למדיניות והחלטות ות"ת מעת לעת.

 להחלטה זו, כמו כן, מאשרת ות"ת את העקרונות המפורטים בנספח "עקרונות המכרז והמודל התקציבי"

ת בכפוף לשינויים בהתאם המהווים בסיס לכתיבת המכרז לבחירת גוף הייעוץ והליווי וגוף הסיוע הכלכלי. זא

 לתהליך התקדמות כתיבת המכרז והממשקים עם זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים

 החברתיים. 

 הצבעהתוצאות 
 פה אחד – בעד 6

 אין מתנגדים ואין נמנעים
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  4853מסמך מס' תשפ"ב -תכנית המאה" לקידום מדעי הרוח בתכנית הרב שנתית תשע"ז" .4
 

 חלטה:ה – 53תשפ"א/
תשפ"ב -דנה ות"ת בהמלצות הועדה לקידום מדעי הרוח בתכנית הרב שנתית תשע"ז 18.3.21בישיבתה ביום 

 .ר הועדה"יו, פדיהפרופ' חביבה י "ע  17.2.21-ב וזאת בהמשך לסקירה שניתנה

 כדלקמן:את המלצות ועדת ההיגוי למדעי הרוח  לאמץ ות"ת מחליטה 

 שיבות רבה בקידום תחום מדעי הרוח.בהתאם למדיניות מל"ג וות"ת, יש ח .1

ות"ת מודה לוועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח בראשותה של פרופ' חביבה פדיה חברת מל"ג על עבודתה  .2

 ועל המלצותיה.

 ות"ת מאמצת את מטרות העל לקידום מדעי הרוח שהגדירה ועדת ההיגוי. .3

ות וחידוש במדעי הרוח, ות"ת מאמצת את העקרונות שגיבשה הוועדה להשגת מטרות העל: חדשנ .4

בין  -בינתחומיות, דיאלוג והעשרה הדדית, כינוס ומיקוד, והזנה הדדית במעגלים הולכים ומתרחבים

דיסציפלינות בתוך מדעי הרוח בינן לבין עצמן, בין מדעי הרוח ובין מדעי הטכנולוגיה ובין מדעי הרוח 

צועות חדשים בעלי תרומה מובהקת ובין כלל המדעים בשילובים שונים העשויים להוביל לשלל מק

 למשק מחד או לפיתוח מחקרי מאידך.

-שנים עבור מרכיבים בתכנית הרב 5-ל ₪ מיליון  100-התקציב להשגת המטרות יעמוד על סך של כ .5

 שנתית הנוכחית. זאת בנוסף לתמיכה בתכניות קודמות.

 

 :להלן פרטי התכנית

I.  וח:מבנה חדש לתואר ראשון במדעי הר -נדבך ראשון 
 

 (אשכולות או מקבצים קוהרנטיים ומובנים בעלי רציונל מיקוד ברמת התמחות): מאגדי קורסים .א
 

 מאגדי קורסים לרכישת "אוריינות הומניסטית" לסטודנטים שאינם ממדעי הרוח   .1
 נ"ז 20מאגדים של לפחות  –פיתוח מאגדים באוריינות הומניסטית  •
 מאגדים) 40למאגד (עד ₪  אלף 50 –השתתפות חד פעמית בבניית המאגדים  •
 1,000-אלש"ח (מוגבל ל 5 -עלות שוטפת עבור כל סטודנט שסיים מאגד בהצלחה  •

 סטודנטים בשלב הראשון)
 שנים. 5למשך ₪ מיליון  27סה"כ תמיכת ות"ת:  •
 בפני ות"ת תובא הצעה מפורטת לתמיכה זו. •

 
  מאגדי קורסים לרכישת "אוריינות דיגיטלית" לסטודנטים במדעי הרוח .2

המאגדים לרכישת אוריינות דיגיטלית לסטודנטים ממדעי הרוח יתוקצבו במסגרת תקציב 

 ות"ת לקידום מדעי הנתונים, מדעי המחשב ודיסציפלינות דומות.
 

עדכון תקצוב תכניות בינתחומיות המשלבות מדעי  –קידום תכניות בינתחומיות לתואר ראשון  .ב

תכניות המשלבות מדעי הרוח עם תחומים אחרים הרוח עם דיסציפלינות אחרות במודל ההוראה: 

(פכ"מ לדוגמה) מתוקצבות כיום לפי תעריף התחום העיקרי שלרוב נמוך מתעריף מדעי הרוח. 
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נ"ז ממדעי הרוח יתוקצבו  40מוצע לעדכן את תעריף התקצוב בכך שתכניות הכוללות לכל הפחות 

יגרום לכך שהסטודנטים ייספרו גם התחום הנוסף. שינוי זה  50%-רוח ו 50%לפי תעריף משולב 

₪ מיליון  8לתחום מדעי הרוח (חצי סטודנט) ועל כן יגדיל התקציב לתכניות אלו. תוספת של  

 שנים        5-ל₪ מיליון  40לשנה בבסיס התקציב . סה"כ 

II . :(מרכז על, ארגון על) נדבך שני: מרח"ב על תחומי 

 החזון .1

 שתי אופציות חילופיות:

 וך הפקולטה למדעי הרוח סביב נושא מרכזי במדעי הרוחעל בת-מרכז •

 מרח"ב (מדעים, משפטים, רוח וחברה) –מרכז בין פקולטטי  •

ניית תכניות לימודים משותפות וקורסים בינ"ל, תמריצים להשתתפות סגל בכיר בפעילות המרכז, ב

 ת לסגל, מינהלה. דוקטורנטים, מלגות תואר ראשון (מצטיינים), אוריינות דיגיטלי-מלגות פוסטים

 התקציב:  .2

 מרכזי על באחת משתי האופציות המנויות לעיל. 3קול קורא תחרותי להקמת  •

שנים הכוללת מודל תקציבי בר קיימא למימון המרח"ב באופן  5 –תנאי סף: הצגת אסטרטגיה ל  •

 מלא ע"י המוסד.

לש"ח מימון  משלים מ 1מלש"ח מות"ת +  3מיליון ש"ח מתוכם  4סך התקציב לכל מרח"ב יעמוד על  •

          מהמוסד.

 מלש"ח 9סך הכל תמיכת ות"ת:  

מרכזי על  3ות"ת מטילה על הצוות המקצועי בות"ת להכין קול קורא תחרותי של ות"ת להקמת  •

 (מרח"בים) במוסדות, ולהביאו לאישור ות"ת.

 .ועדת השיפוט לקול הקורא תהיה ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח במתכונתה הקיימת •

III. נדבך שלישי: הרחבת מלגות רוטנשטרייך 

במצב  לשנה בבסיס₪  מיליוןשל כמוערכת תוספת  - שנתיות) 25-ל 20-מלגות לשנה (מ 5תוספת של 

 שנים 5-ל₪ מיליון  5 -עלות התכנית  . סה"כהיציב

 

IV. שנתית תשע"ז-נדבך רביעי: תמיכות נוספות לקידום מדעי הרוח במסגרת התכנית הרב-

 :תשפ"ב

באיכות  MOOCהפקה של קורסים דיגיטליים בפורמט  -קורסי תמיכה במדעי הרוח הדיגיטלים  .א

 ₪ מיליון  7.5   -סה"כ תמיכת ות"ת                             - הגבוהה ביותר עפ"י סטנדרטים בינלאומיים.
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דידה מערכת לניטור פרסומים אקדמיים שנועדה בין היתר לאפשר מ – CRISתמיכה במערכת  .ב

ממדויקת יותר של תפוקות מחקריות ייחודיות במדעי הרוח והכוללת ספרים ופרקים בספרים ותוצרי 

 ₪ מיליון  3.5  -סה"כ תמיכת ות"ת                                                                - מחקר בשפה העברית.
 

יות הדרושות לקידום ופיתוח תמיכה בהקמת תשת –תמיכה בקורסי למידה משלבת התנסות  .ג

ההתנסות המשולבת בלמידה ככלל,  אסטרטגי של למידה אקדמית המשלבת התנסות בשוק התעסוקה.

מדרישות  התמחות או הכשרה מעשית כחלקממילא האקדמית מוצעת בתחומי לימוד שאינם כוללים 

 ₪ מיליון  5  -מיכת ות"ת סה"כ ת                    - התואר האקדמי, וכוללת את תחומי מדעי הרוח.

 
 צבעהתוצאות ה

 בעד 6
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד

השתתפות  סעיף 
 5-ות"ת ל

שנים 
 במלש"ח

 פירוט

 
 

תקציב על פני 
שנים החל  5

 תשפ"ב-מ
 
 
I 
 
 

יצירת מאגדים  –מקבצים 
במדעי הרוח ללמידה 
 בדיסציפלינות נוספות

27   

תקציב התנעה עבור בניית 
 מאגד

 מאגדים 40אש"ח למאגד, עבור  50תמיכה בגובה  2

בור פר סטודנט תקציב ע
 המסיים מאגד בהצלחה

 לסטודנט₪ אלף  5סטודנטים לשנה בתעריף  1,000 25

 מלש"ח לשנה) 8שינוי למחצית תעריף מדעי הרוח (  40 תחומי-רב BAקידום תכניות 

תקציב על פני 
שנים החל  5

 תשפ"ב-מ
II 

 –ות"ת מלש"ח (מתוך זה  4על, כל מרכז -מרכזי 3 12 תחומיים (מרח"ב)-מרכזים על
מלש"ח). סה"כ תמיכת  1מלש"ח והמוסד הזוכה  3

 מלש"ח 9ות"ת 

תקציב על פני 
שנים החל  5

 תשפ"ב-מ
 

III 
 
 

 בוצע
 

IV 

 מלגות לשנה 5תוספת של  5 הרחבת מלגות רוטנשטרייך

קורסי תמיכה במדעי הרוח 
 הדיגיטליים

 MOOCהפקה של קורסים דיגיטליים בפורמט  7.5
 בינל' פ"י סטנדרטים באיכות הגבוהה ביותר ע

מערכת לניטור פרסומים אקדמיים ונועדה בין  CRIS 3.5-תמיכה במערכת ה
היתר לאפשר מדידה מדוייקת יותר של תפוקות 

 מחקריות ייחודיות במדעי הרוח
תמיכה בקורסים למידה 

 משלבת התנסות
5 

הקמת תשתיות הדרושות לקידום ופיתוח 
התנסות אסטרטגי של למידה אקדמית המשלבת 

ההתנסות המשולבת ככלל,  בשוק התעסוקה.
בלמידה האקדמית מוצעת בתחומי לימוד שאינם 

 התמחות או הכשרה מעשית כחלקממילא כוללים 
מדרישות התואר האקדמי וכוללת את תחומי 

 מדעי הרוח.

סה"כ השתתפות ות"ת  
לקידום מדעי הרוח בתכנית 

 תשפ"ב-שנתית תשע"ז-הרב

 
100.0 

  

           yz
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 בהסתמך על רמת איתנות ,הצעה לייעול תהליכי עבודה בבדיקות תקציביות .5
  4854מסמך מס' הרחבת החלטה קודמת  –פיננסית של המוסדות 

 
 החלטה: – 54תשפ"א/

תהליכי העבודה כך שתחול עבור אישור דנה ות"ת בהצעה להרחיב את מתכונת ייעול  18.3.21-ביום ה

כל עסקה כלכלית משמעותית בהסתמך על רמת האיתנות הפיננסית של המוסדות ובמתכונת כפי 

אשר דנה בעסקה כלכלית משמעותית הקשורה לפיתוח פיזי  15.8.18שהוגדרה בהחלטה הקודמת מיום 

הוגדרה, לאור כך שהצעדים בלבד. לאור הצורך בהגדרתה של עסקה כלכלית משמעותית שעד כה לא 

לייעול תהליכי הבדיקה יאפשרו הפניית משאבים לבדיקות ממוקדות יותר במוסדות שאינם בעלי חוזק 

פיננסי, לטובת עידוד המוסדות ליציבות פיננסית וכן לאור כך שההצעה עולה בקנה אחד עם המדיניות 

העבודה כך שיחולו על כל עסקה נהלים לייעול תהליכי  מאמצתהכוללת של הפחתת רגולציה, ות"ת 

. במסגרת אימוץ הנהלים תשלח הטבלה 15.8.18כלכלית משמעותית בתנאים כפי שהוגדרו בהצעה מיום 

ותהווה את הגדרתה ואופן טיפולה של בקשה לעסקה כלכלית , 6מטה למוסדות כחלק מנספח 

לאופי העסקה, משמעותית כך שתחליף את הניסוח הקיים לפיו העסקה תקבע "בהתאם למוסד, 

 המצ"ב: 6בנספח  9.1להיקפה ולהשלכותיה". להלן הנוסח המוצע שיחליף את סעיף 

לא לבצע עסקה כלכלית משמעותית, להיכנס לשותפות, להקים חברות בנות, גופים נשלטים וכיו"ב,  9.1

ית ללא קבלת אישור מראש ובכתב של ות"ת. לעניין זה עסקה כלכלית משמעותית הינה כל עסקה כלכל

 החורגת בהיקפה הכספי מהסכומים בטבלה מטה:

 
 מסלול אדום

 מחזור הפעילות של המוסד 
היקף העסקה 

 במלש"ח

 מסלול ירוק 

 מחזור הפעילות של המוסד

היקף העסקה 

 במלש"ח

 15 ₪מיליון  100עד   5 ₪מיליון  100עד 

 30 מיליון 300מיליון עד  100  10 מיליון 500מיליון עד  100

 50 מיליון 800מיליון עד  300  25 מיליון 500מעל 

 75 מיליון 1,500מיליון ל 800בין    

 100 מיליון 1,500מעל    

 

כן הוחלט כי כל ביצוע עסקה כלכלית הגבוהה מהסכומים הנ"ל תהווה עסקה כלכלית משמעותית 

לדיון  ותדרוש מהמוסדות להגיש בקשה מפורטת אשר תיבדק ע"י הצוות המקצועי בות"ת ותובא

 ואישור במליאת ות"ת.

 

 אקדמיות מכללות וכן לעצמאות שיצאו מוסדות הוחרגו 15.8.18 מיום הקודמת ההחלטה במסגרת

 קשר ללא האדום במסלול מראש הוגדרו ואלו המסלולים מסיווג"ת ות לאחריות עברו אשר לחינוך

 להתייצבותם עד אלו ותמוסד על הקפדה ביתר לעקוב מהצורך נבעה להחרגה הסיבה. הפיננסי למצבם

           yz
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 מהתכנון שעברו המוסדות והן לעצמאות שיצאו המוסדות הן כי העובדה לאור"ת. ות של תקצובה תחת

 המצב ולאור שנים 3-מ יותר לפני"ת בות המלאה קליטתם את סיימו החינוך משרד של והתקצוב

 שעברואות וכן מכללות כי מוסדות שיצאו לעצמ ות"ת  מחליטה 3אלו מוסדות של יחסית היציב הפיננסי

לפי מסלולי הבדיקה הרגילים בהתאם למצבם הפיננסי  יבחנומהתכנון והתקצוב של משרד החינוך 

 אותן דרישות כיתר המוסדות.  ותחת

שנים),  3בהמשך להחלטה הקודמת, במוסדות בהם קיימים הליכי הבראה, מוסדות חדשים בות"ת (עד 

', ייתכן סיווג בהגבלות משפטיות וכיו או ליכים משפטייםסיכונים תקציביים לאור המוסדות שלהם 

 למסלול האדום גם בהינתן איתנות פיננסית, וזאת על בסיס חוות דעת של הצוות המקצועי בות"ת.

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  5

  אין מתנגדים ואין נמנעים
 
 
 

 5855מסמך מס'   להקמת חברה כלכליתבקשות  .6

  להקמת חברה כלכלית המכללה האקדמית צפתבקשת  6.1

 החלטה - 55תשפ"א/
דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת להקמת חברה כלכלית. לאחר שהוצגה  18.3.21-ביום ה

תרומתה האפשרית של החברה הכלכלית לצורכי המכללה, לאור הפעילות העומדת בזיקה למטרות 

"ת כי אין מניעה לאשר את ולאחר בחינה תקציבית של הנושא, מחליטה ות מכללה האקדמית צפת ה

על התחייבות  כללהבקשת המכללה להקמת חברה כלכלית. אישור זה בכפוף לחתימת נשיא ומנכ"ל המ

 להחלטה זו לעמידה בתנאים שלהן:כנספח המצורפת 

חברת הבת לא תמומן מכספי ות"ת, ולא תהיה זליגת נכסים או כספים כלשהם מהמוסד  .1

 לחברת הבת. 

הבת תפעל באופן מאוזן, במסגרת תקציבית נפרדת, ובכל מקרה לא  המוסד יוודא כי חברת .2

 תפעל במצב גרעוני ולא תתקיים פעילות ללא מקורות מימון מוגדרים. 

המוסד ידאג לכיסויים ביטוחים שיגנו עליו באופן מלא מפני חשש לחשיפה לנזקים כלכליים  .3

רמת מסך, ובכל מקרה לא ומשפטיים שעשויים לנבוע בגין פעילותה של חברת הבת, לרבות ה

 .יהיה ערב להתחייבויות חברת הבת ו/או לחובותיה של חברת הבת

על המוסד האקדמי להעביר דיווחים תקופתיים גם על פעילות חברת הבת במסגרת הדיווחים  .4

 התקציביים לות"ת.

בזיקה לפעילות המוסד.  עומדתאישור הבקשה על ידי ות"ת נעשה בכפוף לכך שפעילות החברה  .5

פתחות החברה לתחומים נוספים שאינם בזיקה למטרות החברה כפי שהוצגו על ידי המוסד הת

 בבקשת הפתיחה דורשת אישור מראש ובכתב של ות"ת.

                                                 
ניתן לראות את מצבם הפיננסי של מוסדות אלו בתוצאות חישוב האיתנות הפיננסית מטה: המכללה האקדמית אשקלון,  3

המכללה האקדמית גליל מערבי, המכללה האקדמית צפת, המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, המכללה האקדמית 
  סמינר הקיבוצים.אחוה, בית ברל, 
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מהסכום כפי שהוצג על ידי המוסד בבקשת הפתיחה, ידווח  20%ככל שמחזור החברה יגדל ב .6

 המוסד לות"ת ויבקש את אישורה להמשך הפעילות.

 

מפתיחת החברה, ייבחן הצוות המקצועי בות"ת את פעילותה הכלכלית של החברה  בתום שלוש שנים

 והשפעותיה על תקציב המוסד ובמידת הצורך יובא הנושא לות"ת.

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  5

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 

 
 מרכז האקדמי לבהבקשת  26.

 החלטה: – 56תשפ"א/
קשת המרכז האקדמי לב להקמת חברה כלכלית. לאחר שהוצגה תרומתה דנה ות"ת בב 18.3.21-ביום ה

האפשרית של החברה הכלכלית לצורכי המרכז, לאור הפעילות העומדת בזיקה למטרות המוסד ולאחר 

להקמת האקדמי לב בחינה תקציבית של הנושא, מחליטה ות"ת כי אין מניעה לאשר את בקשת המרכז 

כנספח המצורפת על התחייבות  רכז תימת נשיא ומנכ"ל המחברה כלכלית. אישור זה בכפוף לח

 זו לעמידה בתנאים שלהן: להחלטה

חברת הבת לא תמומן מכספי ות"ת, ולא תהיה זליגת נכסים או כספים כלשהם מהמוסד  .1

 לחברת הבת. 

המוסד יוודא כי חברת הבת תפעל באופן מאוזן, במסגרת תקציבית נפרדת, ובכל מקרה לא  .2

 ני ולא תתקיים פעילות ללא מקורות מימון מוגדרים. תפעל במצב גרעו

המוסד ידאג לכיסויים ביטוחים שיגנו עליו באופן מלא מפני חשש לחשיפה לנזקים כלכליים  .3

ומשפטיים שעשויים לנבוע בגין פעילותה של חברת הבת, לרבות הרמת מסך, ובכל מקרה לא 

 .ת הבתיהיה ערב להתחייבויות חברת הבת ו/או לחובותיה של חבר

על המוסד האקדמי להעביר דיווחים תקופתיים גם על פעילות חברת הבת במסגרת הדיווחים  .4

 התקציביים לות"ת.

בזיקה לפעילות המוסד.  עומדתאישור הבקשה על ידי ות"ת נעשה בכפוף לכך שפעילות החברה  .5

וסד התפתחות החברה לתחומים נוספים שאינם בזיקה למטרות החברה כפי שהוצגו על ידי המ

 בבקשת הפתיחה דורשת אישור מראש ובכתב של ות"ת.

מהסכום כפי שהוצג על ידי המוסד בבקשת הפתיחה, ידווח  20%ככל שמחזור החברה יגדל ב .6

 המוסד לות"ת ויבקש את אישורה להמשך הפעילות.

 

בתום שלוש שנים מפתיחת החברה, ייבחן הצוות המקצועי בות"ת את פעילותה הכלכלית של החברה 

 פעותיה על תקציב המוסד ובמידת הצורך יובא הנושא לות"ת.והש

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  5

  אין מתנגדים ואין נמנעים
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במסגרת הנגשת ההשכלה הגבוהה  ,הארכת תכנית שער לאקדמיה לשנה"ל תשפ"ב .7
  4856מסמך מס' לחברה הבדואית בנגב 

 

 החלטה: – 57תשפ"א/
במסגרת הנגשת  ,הארכת תכנית שער לאקדמיה לשנה"ל תשפ"בב דנה ות"ת 18.3.21בישיבתה ביום 

בהמשך להחלטת ות"ת לפתיחת תכנית שער לאקדמיה  וזאת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב

אשר מטרתה לפעול להגדלת מספר הסטודנטים הבדואים מהנגב בתואר הראשון לעבר  21.2.2018מיום 

ה א' בשנה"ל תשפ"ב, בין היתר באמצעות קול קורא לשלוש סטודנטים לפחות בשנ 1,500יעד העומד על 

"תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בנושא  12.2.2017מיום  2397בהמשך להחלטת ממשלה מספר שנים, ו

ולנוכח הצורך לתת מענה לאתגרים הקיימים  "2017-2021בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 

הגדלת במספר מישורים, לרבות ב חת התכניתלאוכלוסייה זו במערכת ההשכלה הגבוהה ולאור הצל

מגוונים, והואיל ובשלב זה קיים קושי לצאת בקול השתלבותם בתחומי לימוד וב מספר הסטודנטים

קורא חדש מאחר והתכנית הרב שנתית של ות"ת מסתיימת בעוד כשנה, מחליטה ות"ת בישיבתה ביום 

תשפ"א בשנה -קול הקורא לשנים תשע"טלהאריך את תכנית שער לאקדמיה למוסדות שזכו ב 17.1.21

לקראת שנה"ל תשפ"ג יובא לדיון בות"ת המשך התכנית להנגשת אחת נוספת לשנה"ל תשפ"ב ו

ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הבדואית בנגב עבור השנים תשפ"ג ואילך וכן הצעה לקול קורא חדש 

 לבחירת המוסדות שיפעילו את התכנית .

אש"ח  37,760סטודנטים חדשים לתכנית והוא נאמד בכ  500יטה של כ תקצוב מחזור תשפ"ב יאפשר קל

אש"ח יועמדו לטובת הנושא מתקציב ות"ת המיועד לחברה  7,000וימומן משלושה מקורות כדלקמן: 

תשפ"א של תכנית שער -אש"ח מעודפים צפויים של מחזורים תשע"ט  12,920הערבית בתשפ"ב, כ 

אש"ח מעודפים הצבורים בתכנית הכללית לחברה  17,840כן כ ו ,לאקדמיה בכפוף להסכמת השותפים

 הערבית.

 תוצאות הצבעה
 בעד – 6

 אין מתנגדים ואין נמנעים
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  4857מסמך מס'  -  'ו-'והרחבת מחזורים ה 'הוספת מחזור ז–תכנית הישגים להייטק  .8

 החלטה – 58תשפ"א/
ו בתכנית "הישגים -בת מחזורים הדנה ות"ת בהוספת מחזור ז והרח 18.3.2021בישיבתה מיום 

להייטק" המאתרת ביישובי הפריפריה צעירים,  אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה  והמתקשים לעמוד 

בנטל הכלכלי של לימודים אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה, ומלווה אותם באופן 

ואר הראשון* בהנדסה ומדעים צמוד, הן אקדמית והן כלכלית, בכל שלבי המכינה ובחלק משלבי הת

  בשלוש אוניברסיטאות.

לאור ייחודיותה וחשיבותה של התכנית ככלי משמעותי ליצירת מוביליות חברתית ולאור החשיבות 

שרואה ות"ת בהנגשת לימוד ההנדסה והמדעים המדויקים לצעירי הפריפריה, לרבות לאוכלוסייה 

מות  תקציביות עם משרד האוצר באשר לתקצוב הערבית, החרדית וליוצאי אתיופיה, ובכפוף להסכ

 מחזור נוסף, מחליטה ות"ת כדלקמן:

אשר יחל בקדם  -ו בתכנית "הישגים להייטק"  -לאשר הוספת מחזור ז והרחבת מחזורים ה  .1

 מכינה לקראת שנה"ל תשפ"ב, מכינה, שנה א' ושנה ב' בתואר הראשון.

 נה הקדם אקדמית. סטודנטים בשלב המכי 350המחזור השביעי יכלול עד  .2

 ו ירחיבו את פעילותם ויתמכו בסטודנטים גם בשנה ב'. –כמו כן, מחזורים ה  .3

אש"ח ואומדן הרחבת שנה ב'  12,365אומדן תוספת עלות המחזור השביעי מוערך בכ  .4

אש"ח. התוספות ימומנו, בכפוף להסכמות עם האוצר, ע"י  5,067ו מוערכת בכ-במחזורים ה

 קים שווים ובהתאם לביצוע בפועל. ות"ת ומשרד האוצר בחל

 תוצאות הצבעה
 בעד – 6

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 

 

תוכנית ות"ת לתמיכה באמצעות מדד "קו המשווה" מבוסס תפוקות לקידום הוגנות  .9

תשפ"ה -במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת לשנים תשפ"א -מגדרית 

  4858ס' .מסמך מ 2020.8.24עדכון החלטת ות"ת מיום –
 

 החלטה: – 59תשפ"א/
בתכנית ות"ת לעידוד השתתפות במדד "קו המשווה" קיימה ות"ת דיון חוזר  18.3.21בישיבתה ביום 

 .תשפ"ה-בשנים תשפ"א לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת

 נים בתכנית.לערוך עדכו 2.3.2021לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי מיום  מחליטה ות"ת

ככל שוועדת ההיגוי תהיה סבורה שיש מקום לערוך שינויים נוספים במדד שאינם משפיעים על המסגרת 

התקציבית של התכנית (שינויים במשקלות הסעיפים, הוספה/ביטול סעיפים וכד'), הם יובאו לידיעת 

 ות"ת כדיווח.
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 :רציונל התוכנית

ת מגדרית שתשמש את המוסדות האקדמיים מדידה והערכה עצמית של הוגנוהמדד יאפשר 

מוסדי, תוך הצבת תנאי סף למוסדות, -המדד מתייחס לשיפור תהליכי פניםהמתוקצבים בישראל. 

שורת המדדים המוצעים תאפשר  כנית.ושבלעדיהם לא יוכל המוסד להיות זכאי לתקצוב במסגרת הת

 מדד "קו המשווה" מציבשנתית. -רבשלבית ו-כנית רבו), ולקבוע תףלצלם תמונת מצב של ההווה (תש"

את שיעור הנשים בסגל האקדמי לדרגותיו לשיעורן באוכלוסייה, קרי בטווח הארוך מטרה להשוות 

יידרש לגבש תוכנית אסטרטגית וכן כל אחד מן המוסדות שישתתפו בתוכנית  שוויון מגדרי פריטטי.

י פריטטי. המוסדות שיעמדו בתנאי יעדים ואבני דרך שיקדמו אותו אל עבר המטרה של שוויון מגדר

לעמוד ביעדים  םממידת הצלחת וייגזר יהם, ותקציבו במסגרת המדדיתוקצבהסף ושישתתפו בתוכנית 

שיוגדרו בתכניות האסטרטגיות לקידום ההוגנות המגדרית במוסדות ושיאושרו ע"י ועדת ההיגוי של 

  .ות"ת

 

 מטרות התוכנית:

לתמרץ את המוסדות להשכלה גבוהה לנקוט פעולות , מוסדית עצמית-בדיקה פנים לעודד .1

כל מוסד בהתאם אסטרטגיות להטמעת חשיבה מגדרית ולקידום ההוגנות המגדרית באקדמיה, 

וזאת על מנת לאתגרים עמם הוא מתמודד,  אקדמיות) ובהתאם מכללותואוניברסיטאות לסוגו (

כלה גבוהה בכלל, ובדרגות להגדיל את ייצוג הנשים בקרב הסגל האקדמי הבכיר במוסדות להש

 .STEM-פרופסור חבר ופרופסור מן המניין בפרט, ובמיוחד בתחומי ה

להגדיל את ייצוג הנשים במוקדי קבלת החלטות במוסדות, ובפרט בקרב בעלי תפקידים אקדמיים  .2

 בכירים וחברי ועדות מינויים, קידום וגיוס.

מעבר מתקצוב לפי תשומות  -לקידומו לייעל את תקצוב נושא ההוגנות המגדרית ואת התמריצים  .3

לתקצוב לפי תפוקות, ושיפור יכולתם של קובעי המדיניות ושל הצוות המקצועי להבחין בין תכניות 

 פי רמת האפקטיביות שלהן.-על

 . בנושא להשוות את התקדמותם של כלל המוסדות .4

 

 כנית: ותנאי סף להשתתפות בת

 ות"ת. המוסד הנו מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י .1

הפועלת בהתאם לקריטריונים שהוגדרו ע"י  יועצת לנשיא/ה להוגנות מגדריתמכהנת מוסד ב .2

 מל"ג/ות"ת.

תקנות, בסיוע מנגנון לחוק ובהתאם ל אחראית למניעת הטרדות מיניות הפועלתבמוסד מכהנת  .3

 .בקרה פנים מוסדי לבדיקת שביעות רצון תהליכית של המתלוננות/ים

בהתאם לדרישת מל"ג/ות"ת ומפרסם את הנתונים  השנתייםים המגדריים המוסד מגיש את הדיווח .4

 .באופן פומבי באתר האינטרנט של המוסד

 

 :תהליך ההגשה והשיפוט

-כנית אסטרטגית לשנים תשפ"אותכנית, ויידרש להציג ומוסד שיעמוד בתנאי הסף יוכל להשתתף בת

שימת דגש על שיפור משתנים מרכזיים  עמודים), תוך 2-3(תשפ"ה לקידום נושא ההוגנות המגדרית 
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כנית תכלול נתונים אודות המצב הנתון של המוסד ובמדד ההוגנות המגדרית, כמפורט בהמשך. הת

לגבי כל אחד מהמשתנים ואבני הדרך להשגתם. על מנת ותקופתיים (תש"ף) וכן פירוט יעדים שנתיים 

בהתאם ית שיגישו מתווה להשגת שינוי כנית האסטרטגולהיות זכאים לתקציב, על המוסדות להציג בת

כנית והליבה והמדדים הנוספים שיבחרו ע"י המוסד). יעדי הת סעיפי(למפורט בכל אחד מהסעיפים 

הגשת ההצעה הינה חד כנית. ויבחנו בהשוואה לנתוני שנה"ל תש"ף, שתהווה את "שנת הבסיס" של הת

כנית ויעדי התעמידת המוסד בת אל מול בשנים הבאות יבחנו נתוני הביצוע של המוסדופעמית אולם 

 כפי שאושרו ע"י ועדת ההיגוי. האסטרטגית

כניות האסטרטגיות ותעריך אותן, ותחליט האם לבקש מהמוסדות לערוך וועדת ההיגוי תבחן את הת

ו המוסדות שישתתפו בתוכנית יתוקצבכניות וכיו"ב. וכניות, בתכני התושינויים/שיפורים ביעדי הת

. ידם ושאושרו ע"י ועדת ההיגוי-על מראש שהוגדרו השנתיים לעמוד ביעדים םהצלחת בהתאם למידת

לנשיא/ה להוגנות  די ימשיכו ליהנות מתקציב היועצתימוסדות שיתקשו להשתלב בתוכנית באופן מ

בשנה), ויוכלו להצטרף לתוכנית במהלך השנתיים הראשונות להפעלתה ₪ אלף  60–30הקיים ( מגדרית

 . תשפ"ב)-(תשפ"א

מדי שנה ידווחו המוסדות המשתתפים במדד על התקדמותם ברכיבי המדד השונים ותבוצע הערכה 

 מעמיקה של המוסדות. 

 

 מבנה המדד:

. הפרדה זו נדרשת בשל ומכללות אקדמיות לסוגיהן אוניברסיטאות –סוגי מוסדות  שניהמדד מבחין בין 

, ובשל האתגרים השונים ם ובייעודםבהסכמי ההעסקה בהם, בתקציביהההבדלים בגודל המוסדות, 

של הנספח למסמך זה מפרט את המשתנים של  'חלק א העומדים בפניהם בתחום ההוגנות המגדרית.

, וחלק ב' שלו מפרט את המשתנים של החלק הכמותי במדד ואת משקלותיהם בהתאם לסוגי המוסדות

 החלק האיכותני. 

 להלן שני חלקי המדד:

 

 -חלק כמותי  .1

 ממשקל המדד. 60%מהווה  .א

סעיפים. הסעיפים -סעיפים ראשיים, שחלקם כוללים מספר תת שבעהחלק זה של המדד כולל  .ב

הראשיים במדד מתייחסים לשיעור הנשים בסגל הבכיר, שיעור הנשים בדרגות פרופ' חבר 

 ופרופ' מן המניין, דרגות הקליטה של חברות סגל במוסד ועוד.

 י אפשרי, ממנו נגזר גם משקל הסעיף במדד.לכל אחד מהסעיפים מוצמד ניקוד מקסימל .ג

כנית וניקוד הסעיפים השונים בפועל יינתן ע"י ועדת ההיגוי או מי מטעמה, בהתאם לת .ד

האסטרטגית שתוגש ע"י המוסד ותאושר ע"י ועדת ההיגוי, בהתחשב בביצועי המוסד 

 ובמאפייניו, הן ביחס לעצמו והן ביחס לקבוצת המוסדות אליה הוא משתייך. 

כנית והמוסדות ידרשו להגדיר נתונים אלה כנתוני רצפה, ווני תש"ף יהוו את בסיס התנת .ה

 ולהתחייב שלא לרדת מתחת לנתונים אלה.
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מהמדד הכמותי  סעיפים 6-5של לבחור מינימום כנית האסטרטגית ידרשו המוסדות ולצורך הת .ו

סעיפי ליבה שכל  שניבין סעיפים אלה נכללים גם  כנית.וולבנות מתווה לקידומם בתקופת הת

 :להלן פירוט סעיפי הליבהכנית האסטרטגית. ולהתייחס אליהם בת חייביםהמוסדות 

. לגבי שיעור  לשיעור הנשים בסגל האקדמי הבכיר במוסד שיעור קליטות נשים בהשוואה •

 40%-הנשים הנקלטות מגדירה הוועדה למוסדות יעד של ממוצע רב שנתי מינימלי של

 נשים מסך הנקלטים. 

, אל מול בהשוואה לשיעור הקליטה בדרגת מרצה יעור קליטת נשים בדרגת מרצה בכירש •

קליטה של גברים באותן הדרגות ובהשוואה לשנת הבסיס. על המוסדות להקפיד על 

 דרגות קליטה שוות בין גברים ונשים.

 

כתוצאה משיפור שיעור הנשים לעומת גברים בשתי הנקודות שלעיל, מצופה מהמוסד להציג 

. הוועדה תקיים מעקב רציף אחרי התפתחות סגל האקדמי הבכירכלל הבינוי בשיעור הנשים ש

  הנתונים. 

 

 -חלק איכותני  .2

 ממשקל המדד. 40%מהווה  .א

סעיפים. הסעיפים -חמישה סעיפים ראשיים, שחלקם כוללים מספר תת חלק זה של המדד כולל .ב

הגדלת  פעת נזקי הקורונה,לגיבוש תוכנית פעולה להתמודדות עם השהראשיים מתייחסים 

סדנאות מספר הנשים בקרב בעלי תפקידים אקדמיים ובוועדות משמעותיות במוסדות, 

שוויון והוגנות בתעסוקה ועיצוב סביבה מוסדית תומכת מנהיגות והטמעת חשיבה מגדרית, 

 מגדר.

נגזר  לכל אחד מהסעיפים מוצמד, עבור כל אחד מסוגי המוסדות, ניקוד מקסימלי אפשרי, ממנו .ג

 גם משקל הסעיף במדד.

מהמדד  סעיפים 4-3של לבחור מינימום כנית האסטרטגית ידרשו המוסדות ולצורך הת .ד

בין סעיפים אלה נכלל גם שני סעיפי ליבה  כנית.והאיכותני ולבנות מתווה לקידומם בתקופת הת

 :להתייחס אליהם בתוכנית האסטרטגית. להלן פירוט סעיפי הליבה חייביםשכל המוסדות 

 גיבוש תוכנית פעולה רגישה מגדרית להתמודדות עם השפעת נזקי הקורונה.  •

 .סדנאות להכרה ולימוד של הטיות מגדריות •

כנית וניקוד הסעיפים השונים בפועל יינתן ע"י ועדת ההיגוי או מי מטעמה, בהתאם לת .ה

האסטרטגית שתוגש ע"י המוסד ותאושר ע"י ועדת ההיגוי, בהתחשב בביצועי המוסד 

 אפייניו, הן ביחס לעצמו והן ביחס לקבוצת המוסדות אליה הוא משתייך. ובמ

כנית והמוסדות ידרשו להגדיר נתונים אלה כנתוני רצפה, ונתוני תש"ף יהוו את בסיס הת .ו

ולהתחייב שלא לרדת מתחת לנתונים אלה. החרגתם של סעיפים מסוימים לעניין זה תיעשה 

 -וגמא, בסעיף איוש התפקידים הבכירים במוסד פי החלטת הוועדה (לד-בהתאם לעניין ועל

 נשיא/רקטור/מנכ"ל). 
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 כנית על המוסדות להעביר את המסמכים הבאים:ולצורך השתתפות בת

 כנית.ופירוט עמידת המוסד בתנאי הסף של הת .1

תשפ"ה לקידום נושא ההוגנות המגדרית, תוך ציון -כנית אסטרטגית לשנים תשפ"אות .2

גדרית בהם יציג המוסד שיפור, כמפורט במתווה שלעיל, לרבות המשתנים במדד ההוגנות המ

 פירוט יעדים שנתיים לגבי כל אחד מהמשתנים ואבני הדרך להשגתם.

 נתונים אודות המצב הנתון בשנה"ל תש"ף של המוסד.  .3

כנית האסטרטגית ולעמידה באבני הדרך המפורטות והתחייבות לפעול להגשמת יעדיה של הת .4

 י ראש המוסד. בה, כשהיא חתומה ע"

התחייבויות כספיות הנדרשות כחלק מההשתתפות בקול הקורא תוגשנה כשהן חתומות ע"י  .5

 סמנכ"ל הכספים במוסד.

 

 תקצוב התוכנית: .3

המוסדות שישתתפו בתוכנית יתוקצבו בהתאם למידת הצלחתם לעמוד ביעדים השנתיים שהוגדרו 

להשתלב בתוכנית באופן מידי ימשיכו  ידם ושאושרו ע"י ועדת ההיגוי. מוסדות שיתקשו-מראש על

בשנה), ויוכלו להצטרף ₪ אלף  60-30להנות מתקציב היועצת לנשיא/ה להוגנות מגדרית הקיים (

 תשפ"ב). -לתוכנית במהלך השנתיים הראשונות להפעלתה (תשפ"א

 

 ₪):הטבלה שלהלן מפרטת את רמות התקצוב המעודכנות בתכנית (אלפי 

 

 מכללות * אוניברסיטאות 

 200 250 השתתפות ות"ת

 
 * קבוצה זו כוללת גם את האו"פ וגם את המכללות האקדמיות לחינוך.

 

ההפרש בתעריפים בין קבוצות המוסדות השונות מקורו בהבדלים גם בהיבטים שונים של מהות 

הפעילות אך בעיקר בהבדלים במספר משרות הסגל האקדמי הבכיר המשפיע על היקפי הפעילות 

 חום קידום ההוגנות המגדרית, על תקציב פעילות היועצת וכיו"ב.הנדרשים בת

 לגבי השימושים בתמיכת ות"ת המתקבלת בגין מדד ההוגנות המגדרית יודגשו הפרטים הבאים:

 

 -השתתפות בתקציב פעילות היועצות  .1

לפעילות היועצת סכום מינימלי ידרשו המוסדות להקצות שתתפות ות"ת בפעילות מתוך ה •

ההבדלים  בהתאם לסוג המוסד, המשקף את מונה על קידום ההוגנות המגדריתלנשיא/ה המ

 במהות פעילות היועצת הנדרשת ואת ההבדלים במספר משרות הסגל האקדמי הבכיר

 .במוסדות

) מינימלית Matchingהשתתפות זו נדרשים המוסדות להעמיד השתתפות מקבילה ( מול •

 מהשתתפות ות"ת בפעילויות היועצת. 50%ממקורותיהם  בשיעור של, לכל הפחות, 
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תקציבי פעילות היועצות ישמשו הן לסיוע במימון העסקת כוח האדם המסייע ליועצות (לא כוח  •

אדם קבוע) והן למימון הפעילויות השונות. תקציבי פעילות היועצות ישקפו התפלגות מאוזנת 

 ימושים לשביעות רצונם של ועדת ההיגוי והצוות המקצועי בות"ת. בין סוגי הש

תקציב הפעילות המינימלי של פעילות היועצת יקבע לפי סיווג המוסדות כאוניברסיטאות או  •

כמכללות. בטבלה להלן מפורט תקציב היועצות המינימלי לפי סוגי מוסדות ולפי מקור 

 ₪):ההשתתפות (אלפי 

 

 

 *מכללות  אוניברסיטאות 

 60 120 השתתפות ות"ת

 30 60 השתתפות המוסד

 90 180 סה"כ

 
* קבוצה זו כוללת גם את האו"פ וגם את המכללות האקדמיות 

 לחינוך.

 

 - ות"תהשתתפות בשימושים נוספים  .2

את השתתפות ות"ת שמעבר להשתתפות המינימלית בפעילות היועצת ניתן להפנות לפעילות היועצת או 

ת המגדרית בדרכים אחרות בהתאם לשיקול דעת המוסד ובכפוף לאישור הצוות לקידום נושא ההוגנו

 המקצועי בות"ת.

 

  ההתחשבנות הסופית בגין הפעילות תעשה בהתאם לביצוע בפועל ובכפוף למסגרת התקציב שלעיל. .3

 

 : הסתייעות בגורמי חוץ לצורך תפעול התכנית .4

בגוף חיצוני שיסייע באיסוף נתוני התכנית  ריכול להיעזבשל מורכבות התכנית הצוות המקצועי בות"ת 

(נתוני מדד ההוגנות החברתית, התכניות האסטרטגיות וכיו"ב) ועיבודם. ההתקשרות לצורך זה תתבצע 

 .ולחוק חובת המכרזים בהתאם לנהלי מינהל ות"ת

 תוצאות הצבעה
 בעד – 6

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 
 
 
 

 

 

 

 

           yz
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  4859מסמך יתוף הקרן הלאומית למדע בש )מפ"צ(התכנית למחקרים פורצי דרך  .11

 החלטה – 60תשפ"א/
 .ית למדעתכנית למחקרים פורצי דרך (מפ"צ) בשיתוף הקרן הלאומבדנה ות"ת  18.3.21בישיבתה ביום 

לאור הנתונים שהוצגו לות"ת, אשר מדגימים כי השיפוט בקרן הלאומית למדע איכותי ברמה בינ"ל בכל 

הגשת הפרויקט, ועל מנת לאפשר קידומו של מחקר פורץ דרך אשר אין הקשור לזיהוי מצוינות בשלבי 

אפשרות לממנו דרך תכנית המענקים האישיים בקרן הלאומית למדע, ואשר אינו נדרש למענקים עתירי 

מחליטה ות"ת לאשר הסטה ותוספת תקציב לקרן הלאומית למדע עבור הקמת , ERC-המשאבים של ה

  ).ך"תכנית מפ"צ" (מחקרים פורצי דר –ישיים פורצי דרך תכנית מענקים לעידוד מחקרים א

התכנית מוקמת על מנת לגשר על פער שקיים בישראל בסוג מענקי המחקר המוצעים, ואשר מונע את 

קידומו של מדע פורץ דרך בסדרי גודל משמעותיים. גישור על הפער הזה הכרחי למימוש הפוטנציאל 

חרותי של ישראל בחזית המדע העולמי. התכנית החדשה המדעי הישראלי ולשמירה על יתרונה הת

תכנית המענקים האישיים בקרן הלאומית למדע, ומאידך תכנית מענקי תהווה נתיב ביניים בין מחד, 

בין היתר, תאפשר תכנית המענקים החדשה הכשרה של תלמידי האירופאית עתירת המשאבים.  ERC-ה

 טובים ביותר באוניברסיטאות המקומיות.מחקר ברמה הגבוהה ביותר ושמירת החוקרים ה

מענקי מפ"צ יינתנו למספר מצומצם של חוקרים ע"פ הקריטריונים המפורטים מטה, בחלוקה לשתי 

 קטגוריות:

: המענקים יוענקו לחוקרים בכירים מצטיינים, שלהם יכולות מחקריות גבוהות מצוינות החוקרים .1

סומים, כנסים, פטנטים וכו'). הכוונה כי הרקורד שנים: פר 10במיוחד, ומוכחות (רקורד של לפחות 

המחקרי ייתן אינדיקציה ברורה לעובדה שהחוקרים הינם מובילים בתחומם בכל הקשור 

למקוריות, חדשנות ואימפקט התרומה המדעית והאקדמית שלהם. שיפוט איכות החוקרים יעשה 

 על בסיס הקווים המנחים הבאים:

 מחקר חדשני ופורץ דרך?האם לחוקר יכולת מוכחת להוביל  •

האם יש לחוקר את המומחיות המדעית/אקדמית הנדרשת לבצע בהצלחה את המחקר  •

 המוצע?

 האם החוקר הוכיח מובילות ביכולת להכשיר ולקדם חוקרים ומדענים צעירים? •
 

: המענקים יוענקו עבור פרויקטים פורצי דרך, שמקדמים מחקר בסיסי מצוינות הצעת המחקר .2

באופן יוצא דופן, ברמת סיכון גבוהה, ובעל פוטנציאל אימפקט משמעותי ברמה  שאפתני וחדשני

 בינ"ל. שיפוט הצעות המחקר יעשה על בסיס הקווים המנחים הבאים:

 האם הפרויקט מתמקד באתגר חשוב ומשמעותי? •

 ?state of the art-ל  האם הפרויקט הוא מעבר •

 ?high-risk/high gainהאם הפרויקט הוא  •

 ולוגיה המוצעת חדשנית וביכולתה להשיג את מטרות המחקר?האם המתוד •

האם לוח הזמנים המוצע, המשאבים המבוקשים ומחויבות החוקר מותאמים לביצוע  •

 הפרויקט?
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 מימון התכנית

שנתית של ות"ת (מסתיימת בסוף שנה"ל -לאור העובדה כי אנו נמצאים לקראת סיומה של התכנית הרב

שנתית הבאה, -כוב בהפעלת התכנית עד לסיום גיבוש התכנית הרבתשפ"ב), וכדי שלא לגרום לעי

תשפ"ט, בעלות -מחזורים, כך שהתכנית תמשך בין השנים תשפ"ג 3-מאשרת ות"ת, בשלב זה, תקצוב ל

רוב המימון יגיע  מהסטת תקציבים משתי תכניות בקרן הלאומית ₪. מיליוני  144-כוללת שנאמדת ב

 21-וקדי מחקר. נכון להיום, תכניות אלו מתוקצבות בסך של כלמדע: תכנית ביכורה והתכנית למ

בדו, בשנים יויופסקו באופן הדרגתי החל משנה"ל תשפ"ג. זאת כיוון, שתכניות אלו א₪ מיליוני 

האחרונות, מן האפקטיביות שלשמה נולדו לאור המגבלות התקציביות שלהן (מענקים קטנים מדי), 

דולה יותר, לטובת השגת אותו הייעוד. בנוסף, בנוסף, מוצע להקצות ולכן עלה הצורך בתכנית ייחודית, ג

שנים) מתוך תכניות בקרן המצויות  7על פני ₪ מיליוני  21-מימון משלים בהיקפים מוגבלים (סה"כ כ

ביצוע אל מול התקציב שאושר להן ע"י ות"ת, ומתוך היעודה למחקר, ככל שהדבר יידרש. מתווה -בתת

 כנית מופיע בטבלה שבהמשך.התקצוב המפורט של הת

תמיכת ות"ת צפויה להתחיל רק בשנה"ל תשפ"ה, ועל כן הנושא יעלה במסגרת הדיונים על התכנית 

שנתית עם האוצר לקבלת משאבים נוספים לנושא. במידה והנושא לא יקבל ביטוי במסגרת -הרב

מחזורים  3-ת"ת לשנתית הבאה, הצוות המקצועי יביא לות"ת הצעה למימון תמיכת ו-התכנית הרב

 נוספים במסגרת הסטת מקורות נוספים מהתכניות הפועלות בקרן בתמיכת ות"ת. 

 לשנה):₪ אלפי  800שנים,  5-מחזורים, תמיכה ל 3להלן פירוט המתווה התקציבי המוצע (עבור 

 סה"כ תשפ"ט תשפ"ח תשפ"ז תשפ"ו תשפ"ה תשפ"ד תשפ"ג  

   13 26 36 36 36 23 10 מספר מענקים

ות התכנית על
 144.0 10.4 20.8 28.8 28.8 28.8 18.4 8.0 הכוללת (מלש"ח)

השתתפות הקרן 
הלאומית למדע 

 (מלש"ח)
8.0 18.4 23.6 21.0 21.0 20.8 10.4 123.2 

השתתפות ות"ת 
 20.8 0 0 7.8 7.8 5.2 0 0 (מלש"ח)

סה"כ תקציב 
 144.0 10.4 20.8 28.8 28.8 28.8 18.4 8.0 (מלש"ח)

  
תשפ"ח ותשפ"ט, כתוצאה מסגירת התוכניות מוקדי מחקר וביכורה, צפויים להתפנות בקרן  בשנים

מוצע שמקורות אלה יופנו להארכת תכנית מפ"ץ או להרחבתה, ₪. מיליון  10.8מקורות בסכום כולל של 

ככל שיוחלט על כך בהמשך, או לפתיחה של תכניות חדשות או הרחבה של תכניות קיימות בקרן, בכפוף 

 אישור ות"ת.ל

 הצבעהתוצאות 
 בעד – 5

 אין מתנגדים ואין נמנעים
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  4860מסמך מס' א'  71דו"ח הצוות לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה מס'  .12

 החלטה: – 61תשפ"א/
דנה הות"ת בהמלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה  18.3.2021בישיבתה ביום  .1

בנושא: "הפיקוח והבקרה על התאגידים הציבוריים"  א'71נה ח מבקר המדי"דוגבוהה בעקבות 

  .2020מחודש אוקטובר 

 
בהתייחס למענה  19.1.2021ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום  .2

בנושא: "הפיקוח והבקרה על  א'71מבקר המדינה  ח"דושהוצע על ידי הצוות לתיקון ליקויים ל

 ."התאגידים הציבוריים

 

 הצבעהתוצאות 

 בעד – 5
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 

 

ללא ( בקשת אוניברסיטת בן גוריון לאישור בינוי מרכז לאנרגיה בקמפוס הצפוני .13

  4861מסמך מס'  )תמיכת ות"ת

 החלטה: – 62תשפ"א/
גיה מרכז אנר אישור בינוי ות"ת בקשת אוניברסיטת בן גוריון ל הוצגה בפני 18.3.21בישיבתה ביום 

 .ות"ת ת, ללא השתתפובקמפוס הצפוני

לאור מצבה הכספי האיתן של האוניברסיטה ובהתבסס על הנתונים שהציגה ועל מקורות המימון 

בכפוף גוריון לבינוי מרכז אנרגיה -מחליטה ות"ת לאשר את בקשת אוניברסיטת בןעליהם התחייבה, 

 לתנאים שלהלן:

 ₪.מיליוני  112-כוללת שנאמדת בכ מ"ר בעלות 5,900אישור להקמת מבנה בהיקף  .1

 הבא:  שהציגה האוניברסיטה באופן , לפי הפירוטללא תמיכת ות"ת הפרויקט ימומן .2

 ₪ מיליוני  87 -כספי תרומות בהיקף של כ .א

 ₪ מיליוני  25 -השתתפות האוניברסיטה בהיקף של כ .ב

יקט שנאמדות לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרו אוניברסיטהבאחריות ה .3

  בשנה.₪  מיליוני 1.3-בכ

להנחת וסד, ע"י המ ההסכם מול מנהל מקרקעי ישראלהאישור ייכנס לתוקף לאחר ובכפוף לקבלת  .4

 דעתה של הלשכה המשפטית של מל"ג/ות"ת.

 
 הצבעהתוצאות 

 בעד – 5
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 

 

           yz
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 מינוי ועדות ו/או עדכון הרכב .14
לקול קורא לקידום מיזמים סטודנטיאליים מצטיינים בשלב  הוכחת  מינוי ועדת שיפוט 14.1

  4863מסמך מס'  POCהיתכנות 

 
 החלטה: – 63תשפ"א/

 
על הקמת תכנית לקידום מיזמים סטודנטיאליים  16.12.2020משך להחלטת ות"ת מיום בה

ת שיפוט ועד במינויות"ת  דנה 18.3.21ישיבתה ביום ב), POCמצטיינים בשלב הוכחת היתכנות (
 שיפוט כמפורט מטה. המינוי וועדת את מאשרת ות"ת לתכנית זו. בהחלטה זו 

הועדה תשפוט את הבקשות לתמיכה במיזמי הסטודנטים המצטיינים שיוגשו על ידי המוסדות 
מיזמים בתקציב  2-4שיעמדו בתנאי הסף. בהתאם להחלטת ות"ת לעיל, יוכל כל מוסד להגיש בין 

המיזמים אשר יקבלו את הניקוד הגבוה ביותר בכפוף לקריטריונים . ₪ 100,000כולל של עד 
  .המפורטים בתכנית, יזכו בתמיכת ות"ת

חברים בעלי  7-10 -מ יתה אמורה להיות מורכבתיהעל אף שבהתאם להחלטת ות"ת, ועדת השיפוט 
ם בעלי חברי 14 יכלולניסיון ו/או הכשרה בתחום היזמות, מחליטה ות"ת כי הרכב וועדת השיפוט 

יחד עם ניסיון רב בעולמות התוכן הרלוונטיים של יזמות וחדשנות, , סקי עשיר ומגווןירקע אקדמי וע
כאשר אחד מהם הינו חבר ות"ת/מל"ג, וזאת על מנת להתמודד עם עומס עבודה גדול הכרוך בסקירה 

 בקשות לתמיכה הצפויים להגיע ממספר רב של מוסדות אקדמיים.  80ושיפוט של עד 

 
יכוז עבודת ועדת השיפוט ייעשה על ידי אגף מחקר ואסטרטגיה במל"ג/ות"ת. אל דיוני הוועדה ר

יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך, או מוזמנים אחרים לפי 
 החלטת הוועדה.

 

 להלן הרכב הוועדה:

 יו"ר. –מר רפי נווה, הטכניון ומוסד שמואל נאמן  •
 המי עידית, המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה, אוניברסיטת אריאל.פרופ' אבר •
 , אוניברסיטת בן גוריון.360מר בהט גדי, ראש התכניות האקדמיות של מרכז היזמות  •
 ד"ר הורוביץ רוני, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה. •
 ה האקדמית תל חי.ד"ר הנטמן שירה, החוג לעבודה סוציאלית, המכלל •
 פרופ' הרטמן אלן, המחלקה למערכות מידע, אוניברסיטת חיפה. •
 מר ויגדור משה, מנכ"ל קרן מנדל וחבר מל"ג. •
 מר סוכרי אורי, המחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל. •
 פרופ' פלדמן רונן, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.  •
 מדיה, המכללה האקדמית ספיר. מר פרייפלד דן , המחלקה להנדסאי עיצוב  •
 פרופ' קריב דפנה, בית ספר אדלסון ליזמות, המרכז הבין תחומי. •
 גב' רוזנבלום גורן ג'קי, בית הספר קולר למנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב. •
 ד"ר רוזנפלד אריאל, המחלקה למדעי המידע, אוניברסיטת בר אילן. •
 ד"ר שמילוב מאיה, התכנית לעיצוב, שנקר.  •
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 נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.לעדה תפעל בהתאם והו
 ועדה על הסדרי מניעת ניגוד עניינים ושמירת סודיות, כנדרש.והמינוי כפוף לחתימת חברי ה

 הצבעהתוצאות 
 בעד – 5

 אין מתנגדים ואין נמנעים

 

 

 נדסה לשנת תשפ"אעדכון הרכב ועדת מלגות אלון בתחום המדעים המדויקים והה 14.2
 4864מסמך מס' 

 :החלטה - 64תשפ"א/
עדכון הרכב ועדת מלגות אלון בתחום המדעים המדויקים וההנדסה בדנה ות"ת  18.3.21בישיבתה ביום 

 :לשנת תשפ"א

וההנדסה,  המדוייקיםאלון בתחום המדעים  מלגות וועדתב עוזרי רועי' פרופ לאור סיום כהונתו של .1

 ואסטרופיזיקה חלקיקים לפיזיקת המחלקהמ בודניקומו את פרופ' רני מחליטה ות"ת למנות במק

 , כחבר בוועדה.ויצמן במכון

 

 כדלקמן:  הינו המעודכןהוועדה  הרכב .2

 יו"ר -הפתוחה האוניברסיטה, המחשב מדעיפרופ' יהודית גלעזר,   -

 "את אוניברסיטת, ואסטרונומיה פיזיקהפרופ' יורם דגן,   -

 אילן-בר אוניברסיטת, מחשבה מדעיפרופ' שרית קראוס,  -

 גוריון-פרופ' טאלב , כימיה, אוניברסיטת בן -

 חבר מל"ג -פרופ' סעד תפוחי, הנדסת חומרים, המכללה להנדסה סמי שמעון -

 פרופ' אלכס סומורדנסקי, הנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית -

 פרופ' ספי נאור, מתמטיקה, הטכניון -

 הקוונטיים, אוניברסיטת חיפה פרופ' גלעד ליפשיץ, מתמטיקה וחקר -

 פרופ' רני בודניק, פיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה, מכון וייצמן -

 הצבעהתוצאות 
 בעד – 5

 אין מתנגדים ואין נמנעים
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  4865מסמך מס' עדכון הרכב ועדת ההיגוי לבחינת רכיב הפרסומים במודל התקצוב  14.3

 
 החלטה: – 66תשפ"א/ 
 

היגוי לבחינת רכיב הפרסומים הועדת  חליטה ות"ת לעדכן את הרכבה, 17.2.2021בישיבתה ביום 

האוניברסיטה העברית כי היא מתכוונת למנות את , זאת לאור הודעת האקדמיים במודל התקצוב

מל"ג -, ובהינתן הנחיות ות"תבהנהלת המוסדבכיר כסאברי, לתפקיד -נציגתה לוועדה, פרופ' מונא חורי

 .ים בוועדות היגוי מי שהם חברי הנהלה במוסדות להשכלה גבוההלפיהן לא ניתן למנות כחבר

במקום פרופ'  פרופ' לילך ניר, מתחום מדעי המדינה ותקשורת את מינויה של לאשר ות"ת מחליטה 

 .כסאברי-מונא חורי

 

 להלן הרכב הוועדה המעודכן:

 שם המוסד תחום שם הנציג
 –פרופ' שמעון ינקלביץ' 

 אביב-תלאוניברסיטת  יקיםפיזיקה ,מדעים מדו יו"ר

 נירפרופ' לילך 
מדעי המדינה ותקשורת, מדעי 

 העבריתהאוניברסיטה  החברה

 ול פייגיןאפרופ' פ
הנדסת תעשיה וניהול ,מדעים 

 הטכניון מדויקים
 אילן-בראוניברסיטת  תנ"ך ,מדעי הרוח פרופ' אליהו עסיס

 חיפהאוניברסיטת  ,מדעי החברה כלכלה דן פלדפרופ' 
 גוריון-בןאוניברסיטת  מדעי החיים ופ' מיכל שפיראפר

 למדע ויצמןמכון  כימית ,מדעים מדויקים-פיזיקה פרופ' יחיעם פריאור
 –ונציה -פרופ' שירי נבון

 אריאלאוניברסיטת  מיקרוביולוגיה ,מדעי החיים נציגת ות"ת
 תוחהפניברסיטה ההאו ספרות ,מדעי הרוח משקיף - פרופ' צחי וייס

 
דה תפעל על פי התקנון המצוי לוועדת היגוי/שיפוט בהתאם להחלטת המל"ג בנושא נוהל מינוי הווע

 .12.2.2019ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת מיום 

 
 

 הצבעהתוצאות  
 בעד – 5

 םאין מתנגדים ואין נמנעי
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 :"קול קורא" .15
במוסדות  ההוראה והלמידה הרחבת תכנית ות"ת לעידוד פעילות לקידום ושיפור איכות 15.1

להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת קול קורא לעידוד פעילויות ייחודיות וחדשניות 

  4866מסמך מס'   - ולמחקרים יישומיים

 

 החלטה: – 67תשפ"א/
רחבת תכנית ות"ת לעידוד פעילות לקידום ושיפור איכות ההוראה דנה ות"ת בה 18.3.21בישיבתה ביום 

קול קורא לעידוד פעילויות ייחודיות ובמוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת ב ,והלמידה

 .וחדשניות ולמחקרים יישומיים

בהמשך לתכנית ות"ת לעידוד פעילות וקידום שיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה  .1

לצורך ספתיים תו₪ מיליון  1מחליטה ות"ת להרחיב את התכנית ולהקצות סך כולל של  גבוהה, 

פיתוח יוזמות ומחקרים יישומיים בנושא, שיפותחו על ידי המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים 

 על ידה.

 

בהמשך לכך, מחליטה ות"ת לצאת בקול הקורא לעידוד המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים  .2

ום ושיפור על ידי ות"ת להגיש הצעות לפעילויות ייחודיות וחדשניות ולמחקרים יישומיים לקיד

המצורף להחלטה זו  איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה כמפורט בקול הקורא,

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 
 אין הגבלה על מספר ההצעות אשר יוגשו מכל מוסד ועל מספר ההצעות הזוכות מכל מוסד. .3

 
רג אותם בהתאם ועדת שיפוט שתמונה ע"י ות"ת לצורך זה, תבחן את הצעות המוסדות ותד .4

לקריטריונים ואמות המידה המפורטים בקול הקורא ותבחר את ההצעות הזוכות וכל הצעה 

מלש"ח. הרכב ועדת השיפוט  1תתוקצב בהתאם למיקומה בסדר הדירוג עד למיצוי מלוא הסך של 

יובא לאישור ות"ת והוועדה תפעל בהתאם לתקנון הקבוע בהחלטת ות"ת. ההצעות הזוכות 

מעלות ההצעה. המוסד הזוכה יחויב  75%אופן חד פעמי על ידי ות"ת בגובה של עד יתוקצבו ב

 מעלות ההצעה. 25%להעמיד מקורות למימון משלים בשיעור של לפחות 

 
 לאחר בחירת ההצעות, תקבל ות"ת עדכון בנושא.  .5

 הצבעהתוצאות  
 בעד – 5

 םאין מתנגדים ואין נמנעי
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הרחבת תוצאות הקול הקורא  –ה בקהילה תכנית ות"ת למעורבות אקדמי 15.2
למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת להמשך ביסוס קהילות 

  4867מסמך מס'  -סטודנטים ביישובי הפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל 
 

 החלטה: – 86תשפ"א/
 החשובה קהילות סטודנטים והשפעתהסקירה בנוגע להפעלת התכנית ל קיבלה ות"ת 18.3.21ביום  .1

ביצירת קהילות מעורבות ומשפיעות בכל תחומי החיים הרלוונטיים בישובי הפריפריה הגאוגרפית 

והחברתית, ובהתאם לצמצום המשאבים המופנים לנושא, מחליטה ות"ת להאריך את תמיכתה 

ליצירת קהילות סטודנטים ביישובי תשפ"א -במוסדות שזכו בקול הקורא לשנים תשע"ט

שיציאה תשפ"ד, וזאת מהטעם -במשך השנים תשפ"ב פית והחברתית בישראלהפריפריה הגאוגר

לקול קורא חדש ויצירת קהילות סטודנטים חדשות תבוא על חשבון התמיכה בקהילות הקיימות 

ועלולה לגרום לעצירת הפעילות בישובים שכבר יש בהם בסיס איתן, ומשמעו אי מימוש מלוא 

כמו כן, הישובים שבהם פועלות קהילות הסטודנטים   הפוטנציאל להשפעה ארוכת טווח בישוב.

אושרו מתוך תפיסה רחבה, הן באשר לכל חלקי החברה הישראלית (דתי/חילוני/חרדי/ערבי) והן 

התמיכה תינתן   .דרום) 5מרכז וירושלים,  4ישובים בצפון,  5באשר לפריסה גיאוגרפית מאוזנת (

 :בהתאם לפרטי התכנית ולשינויים שיפורטו להלן

בגין כל סטודנט בתכנית והמוסד האקדמי ישלים ₪  20,000מיכת ות"ת יופחת ל ת מפתח )א(

 בגין כל סטודנט לצורך השלמת התקצוב הנדרש להפעלת התכנית.₪  2,000ממקורותיו עד 

תמיכת ות"ת בגין קהילות הבוגרים תופסק והמוסד האקדמי נדרש לפעול אל מול הרשויות  )ב(

הסטודנטים והבוגרים מטעמו, על מנת שהרשויות,  המקומיות בהן פועלות קהילות

הנתרמות הישירות מפעילות זו, יעמידו תקציב או שווה ערך תקציבי לטובת קיום קהילות 

 הבוגרים. 
בשל צמצום המקורות התקציביים, יתכן שיהיה צורך בצמצום היקף הסטודנטים        )ג(

המתוקצב שאושר טודנטים ביחס למספר הס 12%הפועלים בקהילות בשיעור ממוצע של כ 

תשפ"א. ככל שיהיה צורך, -לכל מוסד לתשפ"א במסגרת תוצאות הקול הקורא לתשע"ט

 .15%קהילות גדולות תצומצמנה בשיעור גבוה יותר מקהילות קטנות ולא יותר מ 
 יתר פרטי ותנאי הקול הקורא יישארו בעינם )ד(

 ל המשך התכנית לשניםך מחקר הערכה לתכנית בטרם תתקבל החלטה עןערלמחליטה ות"ת  .2

 נוספות. 

 

בתום שלוש שנים של פעילות תבחן ות"ת את המשכיות תכנית קהילות הסטודנטים בהתאם  .3

 למגוון שיקולים וסדרי עדיפויות ובהתאם למשאבים שיעמדו לרשות ות"ת בנושא. 

 

 הצבעהתוצאות  
 גדנ 1; בעד  4
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 תוכניות חדשות .16

שמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית המלצה על מתן אישור פרסום והר 16.1
  4869מסמך מס' ללא תזה בתקשורת וניו מדיה. ) A.Mלימודים לתואר שני (.

 

 החלטה: – 70תשפ"א/
דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים  18.3.2021בישיבתה ביום  .1

 ) ללא תזה בתקשורת וניו מדיה..M.Aלתואר שני (

עת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל לאור חוות הד .2

 בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.

 תוצאות הצבעה
 בעד – 5

 אין נמנעים ואין מתנגדים
 

 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל שבשומרון לפתוח  261.
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.  )A.M(דים לתואר שני עם וללא תזה תכנית לימו

  4870מסמך מס' 
 

 

 החלטה: – 71תשפ"א/
דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  18.03.2021בישיבתה ביום  .1

 ) בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה..M.Aעם וללא תזה (

עה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מני .2

 בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.

 תוצאות הצבעה
 בעד – 4

 אין נמנעים ואין מתנגדים
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לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה  )בהקמה(בקשת המכללה האקדמית באקה  .71
 מצ"ב 4868מסמך מס' גבוהה. 

 

 החלטה: – 72/תשפ"א
דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) בבקשת המכללה האקדמית באקה  18.3.2021בישיבתה ביום 

 :4כלהלן (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה והחליטה

 המוסד עמידת בנושא 11.11.20 מיום"ג/ות"ת מל מטעם החשבון רואהדעת  חוות נחוהו"ת ות בפני .1

 17.12.20 מיוםהמוסד  תגובת וכן"ג, המלקבלת היתר מאת  לצורך הנדרשים הפיננסיים הסף בתנאי

כמו כן, בהתאם לבקשתם, נציגי המוסד הוזמנו לדיון לשם הצגת תגובתם שהוגשה . זה"ח לדו

 כאמור. 
 

 17.12.20בחינת המסמכים ולאחר שהוצג בפניה דו"ח רואה החשבון, תגובת המוסד מיום  לאחר .2

קובעת ות"ת כי המוסד לא ביסס היתכנות לאיתנות פיננסית כנדרש לצורך  ,דוכן שמיעת נציגי המוס

קבלת היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה, מהטעמים המפורטים בחוות דעת רואה החשבון 

  המצ"ב להחלטה שאותה רוצה הות"ת לאמץ, שעיקרם הם:
 כה. המוסד הציג אומדן תקציבי אשר אינו מבוסס כנדרש ושהוא בעל היתכנות נמו .א

שכר הלימוד הגבוה שהוצג בבסיס התקציב כשכר הלימוד שאותו יגבה המוסד מהסטודנטים  .ב

איננו מבוסס דיו, והאפשרות של המוסד לגבות בפועל את שכר הלימוד האמור אינה ריאלית. 

זאת במיוחד כיוון שמדובר במוסד חדש לא מתוקצב, ללא מוניטין, הפועל בשוק תחרותי בו 

 י יתרון של מוניטין וניסיון.המתחרים הינם בעל

 כן, גם בסיס ההוצאות של המוסד שהוצג חסר ואינו מבוסס דיו. -כמו .ג
 

(בהקמה) לקבלת  באקה האקדמית המכללה"ג לדחות את בקשת למל"ת ותממליצה  האמור לאור .3

 במישורעמידה בתנאי הסף  הוכיחהשלא  מכיוון גבוהה להשכלה מוסד לפתוחהיתר 

 להיתר בקשה להגשתקריטריונים ותנאי סף  בנושא"ג המלבהחלטת  שנקבעו כפי ,פיננסי/התקציבי

קודם  למוסדות שבקשתם להיתר נרשמה 8.4.2014הותאמה ביום  אשר, 15.10.2013 מיום והכרה

 .1972-"גתשל), גבוהה להשכלה מוסד ולקיים לפתוח(היתר  גבוהה להשכלה המועצה בכללי וכן, לכן

 
 תוצאות הצבעה

 ענמנ 1בעד;  4
 

* * * 

 רשמה : חנה רוזן
 ערכה: אסתי יעקב

 

                                                 
 .בנושא עדכון ישלח ההחלטה בנוסח שינויים יחולו אם"ת. ות אישור טעון ההמלצה נוסח 4
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 נספח להחלטה תשפ"א/ 52

 

 עקרונות המכרז והמודל התקציבי –מיכה בסטודנטים חרדים ת
בהמשך למצוין במודל המעטפת המוצע לתמיכה בסטודנטים חרדים, מסמך זה מפרט את עקרונות המכרז 

 והמודל התקציבי התומך.
 
 מטרת מודל המעטפת .1

לטיוב הליך בחירת תכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית תפעל תכנית המעטפת במסגרת ה
(החל משלב  הקטנת הנשירה במהלך שנות הלימוד האקדמאיות, תחום הלימודים ומסגרת הלימוד

וסיוע בהשמת סטודנטים ואקדמאיים בתעסוקה המכינות הקדם אקדמאיות ועד לתארים המתקדמים) 
 .תאיכותית ומותאמ

 
 יעדים ומדדים  .2

 -(מתוך שיעור כלל הסטודנטים החרדים באקדמיה)הגדלת שיעור מסיימי התואר *  .א

 
 סה"כ נשים גברים

לא 
יעד  חרדים חרדים

 (מינימלי)
לא 

 יעד חרדיות חרדיות
 (מינימלי)

לא 
 יעד חרדים חרדים

 (מינימלי)

סיום מכינה 
 51% 75% 5קד"א

65% 
(עד 
2025(  79% 70% 

75% 
(עד 
2025( 

77% 56% 

70% 
(עד 
2025( 

70% 
(עד 
2027( 

72% 
(עד 
2027( 

סיום התואר 
עד שנתיים 
מסיום הזמן 

 6התקני

74% 63% 
70% 
(עד 
2027( 

84% 77% 
80% 
(עד 
2027( 

80% 74% 
76% 
(עד 
2027( 

 
השתלבות של  -שנה לאחר תום לימודי התואר הראשון השתלבות בתעסוקה או בתארים מתקדמיםב. 

 64%מכלל מסיימי התארים החרדים בשנות התכנית במקצועות הדורשים תואר אקדמי (לעומת  75%ת לפחו
 כיום) או בלימודים לתארים מתקדמים.

 
 
 7. עקרונות המכרז ומודל התשלום3

                                                 
 עיבוד מל"ג לנתוני למ"ס, שיעור מתחילים ומסיימי מכינה שנת תשע"ח 5
דתיות, מין, עיבוד מל"ג לנתוני למ"ס, "שיעור המסיימים לימודיהם בזמן התקני או באיחור ממנו לפי סוג מוסד רמת ה 6

אי סיום הלימודים הוא שיעור הסטודנטים שלא סיימו ללמוד עד ". 2014תחום לימוד, מתחילי לימודים בשנת 
 הנתונים מתייחסים ליהודים חרדים ויהודים לא חרדים. שנתיים לאחר הזמן התקני של התואר.

בהתאם לתהליך התקדמות כתיבת המכרז  במסמך מוצגים העקרונות אשר מהווים בסיס לכתיבת המכרז. יתכנו שינויים 7
 והממשקים עם זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
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לצורך הפעלת התכנית מוצע לצאת במכרז פומבי לבחירת ספק מפעיל להפעלת תכנית הייעוץ והליווי 
הפעלת מערך הסיוע הכלכלי, אשר יחלו לפעול החל מתשפ"ב. ספקים יוכלו להתמודד ולבחירת ספק מפעיל ל

במכרז בתחום אחד או בשניהם. כל תחום ינוהל באופן עצמאי. אין מניעה כי להפעלת שני התחומים ייבחר 
 אותו ספק. 

ליט על הארכת שנים, שלאחריהן תוכל ות"ת להח 3הראשונית עבור השירותים האמורים תהיה  תקופת ההתקשרות
 3שנים נוספות והספק/ים יהיה מחוייב להארכה זו. ככל שות"ת תחליט לבצע שינויים בהתקשרות בתום  4עד -ההתקשרות ב

השנים כאמור, תוכל לעשות זאת בתיאום עם הספק או לצאת למכרז חדש. כמו כן ניתן יהיה להמשיך את ההתקשרות עם 
סטודנטים שהחלו בתכנית. החלטת הארכת ההפעלה תתבצע בהתאם לבחינת הספקים המפעילים עד סיום לימודיהם של ה

 השני מפעילאחד לא מחייבת הארכת ההתקשרות עם ה מפעילהארכת התקשרות עם  מדדי הצלחת כל מפעיל. למען הסר ספק
 ולהיפך.

 הלן עקרונות המכרז ומודל התמיכה התקציבית בפעילותם של שני הספקים:ל
 

 וליווי ייעוץ . ספק להפעלת מערך3.1
 -עקרונות המכרז .3.1.1

 -יעדי תפוקות .א

הליווי תימדד על פי עמידה ביעדי התכנית המוצגים מעלה וכן עמידה הייעוץ ו ספקהצלחתו של 
 במדדי התפוקות שלהלן:

 F8.בכל מחזור חדשבפועל החרדים  הסטודנטיםמלפחות  70%-תהליך ייעוץ ואבחון ל •
 ינות/לימודים אקדמיים.מכלל עוברי האבחון ימשיכו למכ 80% •
 במהלך 80%לפחות   -ומתחילים לימודים) אשר עברו אבחון( משתתפי התכנית  של המשך ליווי •

 עד לסיום התואר. 60%מכינה ושנה א', לפחות 
ממשתתפי התכנית ידווחו בשאלונים התקופתיים כי הם שבעי רצון מתהליך הליווי  70% •

 והייעוץ.
 ית בתעסוקת אקדמאים עד שנה מסיום הלימודים.מכלל משתתפי התכנ 80%השתלבות  •

 
 -דרישות מינימום .ב

 לתכנית יכללו: דרישות המינימום
הראשונה בכל מחזור  ת הליווי במהלך שנלפחות פעילים  משתתפים 120 לכלמלאה רכז משרת  •

משתתפים פעילים בשאר  200לפחות לכל משרת רכז מלאה (שלב האבחון והמכינה הקדם אקדמית), 
 ליווי. שנות ה

 12לפחות   -על בסיס מרכזי ההכוון (בהפעלת משרד העבודה) מרכזי ייעוץ וליווי בפריסה ארצית •
מענה הן לגברים  בכל מוקדמהם לפחות מוקד אחד בדרום הארץ ומוקד אחד בצפון הארץ, מוקדים, 

 והן לנשים.
 אורח חיים חרדי לבוגרי החינוך החרדי אשר לא מקיימים כיום הפעלת מוקד/ מוקדים למתן מענה •
אבחון פוטנציאל לימודי ותעסוקתי, ניתוח האבחון בראיון אישי, אבחון וייעוץ פרה אקדמי הכולל  •

 .ובניית תכנית עבודה
אנגלית, מתמטיקה, עברית בדגש על  יםבהתאם לצרכי הסטודנטחבילת קורסי הכנה לאקדמיה  •

  .הכנה למבחן אמיר"ם, הכנה למבחן מימ"דומיומנויות מחשב, 
 .שירותי חונכויות ותגבורים בתחומי היסוד לסטודנטים הזקוקים לכך •

                                                 
בהתאמה  3,500-ו 3,000שנה הראשונה והשנייה להפעלה הוא באשר יעברו אבחון לפני הלימודים  המשתתפיםצפי מספרי  8

 לאחר מכן. בכל שנה נוספת 5% -כעם גידול משוער של 
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מפגשים לפחות ביתר  2מפגשים לפחות בשנת המכינה ושנה א',  3 -מחייבים לסטודנט ליווי מפגשי •
 . השנים

לסטודנטים בכל אזור פעילות בדגש פיתוח מיומנויות רכות והכנה לשוק התעסוקה. סדנאות מלוות  •
 ויב במסגרת התכנית בהשתתפות בסדנא אחת לפחות בכל אחת משנות הליווי.כל סטודנט יהיה מח

 פעילויות חברתיות לפחות בשנה בכל אזור פעילות 3 –פעילויות חברתיות  •
לרבות סיכומי פגישות  ניהול תיק מעקב אישי אחר כל משתתף -למעקב ובקרהמערכת ממוחשבת  •

 וסטטוס בהשמה , סטטוס לימודי, השתתפות בפעילויות התכניתהליווי
 הנושרים למרכז ההכוון הפקת לקחים והעברת פרטי, שיחת סיכום -טיפול בסטודנטים נושרים •
 , מנהל אדמיניסטרטיבירכזי אזורים 4מנהל הדרכה, , תכניתמנהל  -צוות הנהלה •

 
 תנאי סף .ג

 (ללא כוונת רווח)עמותה או חברה לתועלת הציבור המציע הוא  •
השנים האחרונות ועם למעלה  7 -שנים ב 3של מעל  ים אקדמייםבייעוץ והכוונה ללימודניסיון  •

 משתתפים במצטבר. 1000 -מ
 אוכלוסייה החרדיתתכניות ייעודיות להשנים האחרונות בהפעלת  7 -בלפחות  שנים 3יסיון של נ •

או מעורבות ו/או רווחה ו/באחד התחומים הבאים: תעסוקה או חינוך (לרבות השכלה גבוהה) 
 .חברתי-תוח כלכליקהילתית או פי

  במקבילמשתתפים פעילים  1000השנים האחרונות במתן שרות למעל  3ניסיון במהלך  •
לפחות מול (כולל מע"מ) ₪ מיליון  2בהיקף כספי של השנים האחרונות  3במהלך  התקשרות •

 גופים ציבורייםרשויות מקומיות, משרדי ממשלה או 
 (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים₪ מיליון  5של  תקציבהשנים האחרונות בניהול  3ניסיון במהלך  •
 :מנהל פרויקט •

o או תואר מחו"ל שקיבל  בעל תואר ראשון לפחות המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה)
 אישור שקילות מהגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך)

o   לפחות בכל אחד מהתנאים הבאים: שלוש שניםניסיון ניהולי של    
 עובדים לפחות 10צוות של  ניהול .א
תעסוקה או חינוך (לרבות השכלה גבוהה) או רווחה בתחומי  ארגון /ניהול תוכנית .ב

  חברתי-או מעורבות קהילתית או פיתוח כלכלי
 ₪מיליון  3תקציב שנתי של לפחות ניהול  .ג
עבודה או פעילות עם הציבור החרדי, או לחילופין היכרות מעמיקה ומוכחת עם מגזר  .ד

 זה
ע יוכל להוכיח עמידה באחד משני תנאי הסף, ייעוץ והכוונה ללימודים אקדמיים או הפעלת המצי

 תכניות ייעודיות לאוכלוסיה החרדית, באמצעות קבלן משנה מטעמו ובאחריותו.
 

 ניקוד .ד

על סמך ניסיונם, על סמך איכות הצעתם ועל סמך ראיון שיתקיים  ינוקדומציעים אשר יעמדו בתנאי הסף 
 ציע ומנהל הפרויקט אשר יכללו בין היתר את הנקודות הבאות:למנהלי המ

 ניסיון המציעים:
 ארצית ובפריסה גדול בתקציבניסיון בהפעלת תכניות עם היקף משתתפים גדול,  •
או רווחה /ו(תעסוקה או חינוך (לרבות השכלה גבוהה)  תהחרדי האוכלוסיהעבודה עם ומול  •

 חברתי)-או פיתוח כלכלי/ואו מעורבות קהילתית /ו
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 ניסיון בהפעלת תוכניות להכוונה ללימודים אקדמיים  •
 ניסיון בהפעלת תוכניות להכוונה ללימודים אקדמיים למועמדים חרדים •

 התכנית המוצעת:
 וישימותה התכנית ביעדי העמידה פוטנציאל •
 לאוכלוסיההחרדית (התמודדות עם האתגרים הרלוונטיים  לאוכלוסיההתכנית  התאמת •

 שילובל יעודיות, מענה להבדל בין תכניות הסטודנטים ילהטרוגניות במאפיינהחרדית, מענה 
 בקמפוסים הרגילים )

המידע, אבחון  הנגשת( בפרטהתכנית  שלבי פי על המענים ואיכות ככלל התכנית איכות •
 לימודי במהלך ליווי, אקדמית הקדם המכינה בזמן ליוויוייעוץ מקדים, הכנה ללימודים, 

 ) מתקדמים לתארים ליווי, מהלהש הכנה, התואר
 הכלכלי הסיוע גוף עם פעולה שיתוף, הכוון מרכזי מול, הלימוד מוסדות מול -ממשקים •
 , הכרות עם החברה החרדית, חזון ומוטיבציה ניסיון -הפרויקט מנהל •
 דמיניסטרציהאמעקב ובקרה,  מערכתתקציב,  אדם, כח ארצית, פריסה -לוגיסטיקה •

 
 מודל התשלום .ה

ום עבור שירותי הגוף הינו מודל תפוקות בכפוף להגדרות המינימום שצוינו לעיל. מודל התשל
. אופן חלוקת 2התשלום עבור  סטודנט יחולק בהתאם לעמידת הסטודנט באבני הדרך כמפורט בלוח 

התשלום בין אבני הדרך נועדה לאזן בין מענה לעלויות המעטפת בכל שלב, ובין תמרוץ גוף המעטפת 
ם להפניה לאקדמיה ולמניעת נשירה. סך סכום התשלום עבור כל סטודנט שישתתף לעמידה ביעדי

₪.  8,000בתכנית הליווי לכל אורכה (משלב טרום הלימודים עד להשמה בשוק התעסוקה) יהיה 
ות"ת תהיה רשאית לשנות סכום זה, ואת המשקולות היחסיים בהתאם לתוספת או הורדת שירותים 

  רז.בתיאום עם הגוף הזוכה במכ
 

 : תשלום עבור סטודנט בהתאם לאבני הדרך1לוח 
 *תמרוץ תוספתי  סכום משקל יחסי אבן דרך

  1,200 15% סיום תהליך האבחון .א
שנה א' דיווח למ"ס כלומד ב .ב

 **במסלול אקדמי
20% 1600 240 

 180 1,200 15% שנה ב'למ"ס כלומד ב דיווח .ג
 420 2,800 35% זכאות לתואר .ד
תואר השמה במקצוע הדורש  .ה

 1,200 15% ***אקדמי
 

 840 8,000 100% סה"כ
 

בכל  )9(שאינם לומדים בלימודי השלמה בתחומי חינוך והוראהסטודנטים  1800עבור ליווי כל סטודנט מעל * 
לכל אבן דרך  15%, החל מתחילת הלימודים האקדמיים ועד לזכאות לתואר יקבל הספק תוספת של מחזור

 שיעבור הסטודנט
) בסיום המכינה ואת המחצית 10%ודנטים אשר יעשו מכינה יקבל הספק מחצית מאבן דרך זו (** עבור סט

 ) כאשר הסטודנט ידווח על ידי הלמ"ס כלומד בשנה א' 10%השנייה (
) עבור השמת 5%*** עבור סטודנטים אשר יושמו במשרת סטודנט, יקבל הספק שליש מאבן דרך זו (

 מה הדורשת תואר אקדמיסטודנט ויתר התשלום יועבר עבור הש

                                                 
סטודנטים הם לחינוך והכשרה  1,799סטודנטים. מתוכם  3,612ר הסטודנטים שסיימו תואר בשנת תשע"ט עומד על מספ 9

 1,813להוראה. בהינתן שרובם לומדים לתואר רק שנת השלמה אחת, מוצע למקד את התמרוץ בקבוצה הנותרת בסך 
 סטודנטים העושים תהליך מלא בלמידת התואר.
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 *** תחילת לימודי תואר שני יחשבו כהשמה
 

 -תשלום נוסף
 50%עבור סטודנטים המצטרפים לתכנית במהלך הלימודים (במהלך שנים א' או ב' בלבד), יקבל הספק תשלום בסך  .1

התמרוץ  מכל אבן דרך החל מאבן הדרך הבאה למועד כניסת הסטודנט לתכנית. סטודנטים אלו לא יחשבו למניין
 .התוספתי

 מכל אבן דרך 50%עבור סטודנטים הלומדים לימודי השלמה בתחומי חינוך והוראה, יקבל הספק תשלום בסך  .2
לאחר הזכאות לתואר ועל כן צפוי להיווצר גירעון  שיטת התימרוץ של הגוף בנויה כך שמחצית מהתשלום ניתנת .3

מיליון  1.5ות"ת תעמיד לספק הקדמת תשלום בגובה בשלוש השנים הראשונות להפעלת התכנית. בשל כך מוצע כי 
לשם בניית מערך ההפעלה אשר תתקזז מתשלום ות"ת לספק במהלך השנה השלישית (בגובה הערבות הבנקאית), ₪ 

להתקשרות. ככל שות"ת תחליט על הארכת ההתקשרות מעבר לשלוש השנים הראשונות, היא תוכל לוותר על קיזוז 
 המקדמה. 

עבור גידולים והוצאות בלתי צפויות. ככל שיעשה שימוש ברזרבה, הדבר ₪ כנית רזרבה בסך מיליון ות"ת תעמיד לת .4
 יובא לעדכון ות"ת. 

 
 סימולציה .ו

 על מנת לגבש אומדן לסך עלות התכנית בוצעה סימולציה בהתאם להנחות הבאות:
 מחזורים סה"כ.  7המכרז יפעל  .א
 צפי מספרי המשתתפים בתכנית:  .ב

בשנה השנייה  החל משלב האבחון, סטודנטים חדשים 3,000 תתפו בתכנית שבשנה הראשונה י
 . בשנה 5%חדשים ולאחר מכן גידול של  3,400

 משתתפים נוספים אשר  נמצאים כבר במהלך לימודיהם האקדמיים 400בכל שנה יצטרפו 
 : מקרב המשתתפים בתכניתהשלבים השונים לאורך  המעבראחוזי  יעדי .ג

 יעשו מכינה ויסיימו אותה באותה השנה.  מהעוברים אבחון 40% •
  .(כולל מסיימי המכינה) יתחילו שנה א' מהעוברים אבחון 70% •
 .לפי דיווח למ"ס שנה ב'למדו בילפי דיווח למ"ס  שנה א'לומדי מ 85% •
 .לתוארלפי דיווח למ"ס יהיו זכאים  שנה ב' מלומדי 85% •
 במקצוע אקדמי.יושמו מתוך מסיימי התארים  85% •

מועמדים בשלב הייעוץ והאבחון ובמהלך המכינה ורכז  120יעסיק לכל היותר רכז לכל  הזוכה .ד
 סטודנטים במהלך הלימודים האקדמיים. 200לכל 

 
עיקרי הסימולציה אשר מתוארים בנספח א' כוללים את תחזית מספרי הסטודנטים בכל שלב במשך 

צאות הצפויות, ואת תחזית התשלום השנים, את תחזית מספר הרכזים שיפעלו בתכנית, את תחזית ההו
של ארבעה מחזורי פעילות במקביל, צפויים מספרי המשתתפים בתכנית לעמוד על  בהפעלה מלאהלגוף. 

 ₪. מיליון  19-אלף משתתפים והעלות השנתית המשוערת הינה כ 14-כ
שלוש מון למקורות המי .)₪מיליוני (בהייעוץ והליווי  תכניתלהלן תוצאות הסימולציה עבור הפעלת 

-הראשונות יילקחו מיתרות בתקציב החרדים והמקורות להמשך התכנית יידונו בתכנית הרבהשנים 
 שנתית הבאה.

 
 הפעלה מלאה            
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 מ' בשנה. 0.5בסך  רזרבה כלליתמ' וכן תקציב  1.5*לא כולל מקדמה חד פעמית בסך 
 

 הסיוע הכלכלי ספק להפעלת מערך 3.2
 המצב הקיים

באלפי סטודנטים חרדים בעזרת קרן מלגות המופעלת בשיתוף קרן ק.מ.ח.,  זוכת  2012ות"ת תומכת מאז 
י ות"ת תמשיך את הפעלת מערך המלגות ולשם כך תצא . מוצע כ2021מכרז ההפעלה אשר יסתיים באפריל 

ממקורות נוסף אשר יפעיל מערך זה ובנוסף יבנה מערך סיוע כלכלי  במכרז לאיתור ספק להפעלת סיוע כלכלי
 חיצוניים.

₪  מיליוני  22.75 -מלגות שכר הלימוד גדל במסגרת התכנית הרב שנתית הקיימת מ תקציב ות"ת לתכנית
מתוך סכום זה עמדה השתתפות קרן קמ"ח בתקציב מלגות שכר הלימוד בכל שנה על . ₪מיליון  32.75-ל

 ).  2(ראה לוח ₪ מיליוני  3.75
 

 תשפ"ב)-: התפתחות תקציב תכנית המלגות (תר"ש תשע"ז2לוח 
 תשפ"ב תשפ"א תש"פ תשע"ט תשע"ח תשע"ז 

 29,000 29,000 27,000 25,000 23,000 19,000 השתתפות ות"ת
 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 קמ"ח

 
 . עקרונות המכרז3.2.1
 שירותים נדרשים .א

 (מכספי ות"ת)ניהול מלגות שכ"ל ות"ת  •
o חלוקת מלגות שכ"ל ות"ת על פי מדיניות ות"ת 

המימון (מכספי  וכו' לגות קיום: הלוואות, מבין היתרנוסף אשר יכלול סיוע כלכלי הקמת וניהול מערך  •
 . רכיב זה כפוף לבדיקה משפטית.פים אותם יגייס המפעיל)וכספים נוס התואם
o גיוס משאבים 
o  מפעילות"ת לבין הבתיאום מתן סיוע כלכלי על פי קריטריונים שיקבעו  

 היקף טיפול צפוי 
מלגות חדשות בשנה,  1,600 -בקשות חדשות למלגות, חלוקה בפועל של כ 4,700 -כ -נתוני תשפ"א •

 השנים.מלגות פעילות בכלל  5,000 -כ
 בכמות הסטודנטים החרדים בכל שנה, גידול של היקף המלגות בהתאם. 5% -גידול צפוי של כ •

 
 תנאי הסף ושיטת הניקוד .ב

 -המכרז יבחן יכולת מאצ'ינג ואיכות. לכל אחד יבחנו תנאי סף ושיטת ניקוד
 למציעים: תנאי הסף

 המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור (ללא כוונת רווח) •

מלגות/ מענקים/  500 -במתוך חמש השנים האחרונות המציע ניהל, ריכז וטיפל  שנתיים במהלך •
 בהתאם לקריטריונים מוגדרים מראש תמיכות כספיות לפחות בכל שנה,

 
תשפ"א 
(המצב 
 כיום)

 10שנה  9שנה  8שנה  7שנה  6שנה  5שנה  4שנה  3שנה  2שנה  1שנה 

תקציב 
 9 12 13 19 18 17 16 10 8 5 - ₪)(מיליוני 
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 בשנה לכל תקופת ההתקשרות₪ מיליון  4התחייבות למימון תואם (מאצ'ינג) מינימלי בסך  •
 בתחום אחד או יותר מבין התחומיםוסייה החרדית לאוכל במתן שירותיםשנים לפחות  3ניסיון של  •

הבאים: תעסוקה או חינוך (לרבות השכלה גבוהה) או רווחה או מעורבות קהילתית או פיתוח 
 חברתי.-כלכלי

באחד משני תנאי הסף, ניסיון עם האוכלוסיה החרדית או מימון תואם (מאצ'ינג),  עמידה להוכיחיוכל  המציע
 ובאחריותו. מטעמו משנה קבלן באמצעות

 
 ניקוד .ג

  -)מהניקוד 60%('ינג) מאצ( תואם מימון •
 יחסי באופן ינוקדוקבל את מירב הנקודות, היתר י ביותראת הסכום הגבוה  שיציעהמציע 

 -מהניקוד) 40%( איכות •
o ניסיון ושנות מלגות(כמות  כספיות ותמיכות מענקיםחלוקת מלגות, ב וטיפול ריכוז, ניהולניסיון ב( 
o ול האוכלוסיה החרדית (תעסוקה או חינוך (לרבות השכלה גבוהה) ו/או רווחה ו/או עבודה עם ומ

 חברתי)-מעורבות קהילתית ו/או פיתוח כלכלי
o המידע, אופן הגשת הבקשה והטיפול  הנגשת -על פי תפיסת המפעיל מלגותההפעלת מערך  אופן

 עם גופים אחריםבה, ממשקים 
o תומכת אדמיניסטרציהובקרה, אדם, מערכת מעקב  כח תשומות -לוגיסטיקה  

 
 10תקציב .ד

כאשר מתוכם השתתפות ₪, מיליוני  32.75תקציב תכנית מלגות שכר הלימוד עומד בתשפ"א על 
כפי שנכתב לעיל, מוצע ₪. מיליוני  3.75והשתתפות קמ"ח על ₪, מיליוני  29ות"ת עמדה על 

וד הקיימת יתווסף רכיב להרחיב את תכנית הסיוע הכלכלי כך שבנוסף לתכנית מלגות שכר הלימ
סיוע כלכלי נוסף הכולל הלוואות, מלגות קיום וכו'. רכיב הסיוע הכלכלי הנוסף ימומן מהמימון 

 התואם (מאצ'ינג) של הגוף הזוכה במכרז וממשאבים נוספים שהגוף הזוכה יגייס לטובת התכנית. 
למלגות שכר הלימוד יופנה שהופנה עד כה ₪ מיליוני  3.75מכיוון שהמימון התואם (מאצ'ינג) בסך 

מעתה לטובת הסיוע הכלכלי הנוסף ועל מנת שלא לפגוע בפעילות התכנית מוצע כי החל משנת 
בבסיס ₪ מיליוני  4-תשפ"ב ות"ת תגדיל את חלקה התקציבי בתכנית מלגות שכר הלימוד ב

-הלימוד ב התקציב. כמו כן מוצע כי משנת תשפ"ג ואילך, תגדיל ות"ת את בסיס תקציב מלגות שכר
כל שנה, על מנת לתת מענה לגידול במספר הסטודנטים החרדים הצפוי בהתאם לגידול ₪ מיליון  2

 הקיים.

 
 . תמורה לגוף הסיוע הכלכלי3.2.2

אחוז מסך הסיוע הכלכלי  7התכנית, יהיה זכאי הזוכה במכרז בכל שנה לתקורה קבועה של במסגרת הפעלת 
 שיינתן לסטודנטים באותה שנה ואשר נכללת במסגרת התקציבית המוצעת. 

 

                                                 
 פטיםמותנה באישור משרד המש 10

 תשפ"א 
 תשפ"ז תשפ"ו תשפ"ה תשפ"ד תשפ"ג תשפ"ב (המצב כיום)

  מלגות שכר לימוד
 43 41 39 37 35 33 29 (במיליוני ש"ח)
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 . מדיניות הסיוע הכלכלי3.2.3
בפני התומכת בה יבחנו לקראת שנת הלימודים תשפ"ב ויוצגו  והמסגרת התקציביתמדיניות הסיוע הכלכלי 

 ות"ת. 
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 56ותשפ"א/ 55נספח להחלטה תשפ"א/

 

 להלן הצהרת המוסד עליה הוא נדרש לחתום לפני הקמה של כל חברת בת. 

 
 בקשת המוסד להקמת חברת בת

 כי:מתחייבים בהמשך להגשת בקשה להקמת חברת בת הרינו 

וסד חברת הבת לא תמומן מכספי ות"ת, ולא תהיה זליגת נכסים או כספים כלשהם מהמ .1

 לחברת הבת. 

המוסד יוודא כי חברת הבת תפעל באופן מאוזן, במסגרת תקציבית נפרדת, ובכל מקרה לא  .2

 תפעל במצב גרעוני ולא תתקיים פעילות ללא מקורות מימון מוגדרים. 

המוסד ידאג לכיסויים ביטוחים שיגנו עליו באופן מלא מפני חשש לחשיפה לנזקים כלכליים  .3

ע בגין פעילותה של חברת הבת, לרבות הרמת מסך, ובכל מקרה לא ומשפטיים שעשויים לנבו

 .יהיה ערב להתחייבויות חברת הבת ו/או לחובותיה של חברת הבת

על המוסד האקדמי להעביר דיווחים תקופתיים גם על פעילות חברת הבת במסגרת הדיווחים  .4

 התקציביים לות"ת.

בזיקה לפעילות המוסד.  עומדתהחברה אישור הבקשה על ידי ות"ת נעשה בכפוף לכך שפעילות  .5

התפתחות החברה לתחומים נוספים שאינם בזיקה למטרות החברה כפי שהוצגו על ידי המוסד 

 בבקשת הפתיחה דורשת אישור מראש ובכתב של ות"ת.

מהסכום כפי שהוצג על ידי המוסד בבקשת הפתיחה, ידווח  20%ככל שמחזור החברה יגדל ב .6

 שורה להמשך הפעילות.המוסד לות"ת ויבקש את אי

 ידוע לי כי ביצוע כל ההתחייבויות, המפורטות במסמך זה, מהווה תנאי לאישור הקמת חברת הבת. 

 על החתום

 (מוסמכי החתימה מטעם המוסד):

  שם המוסד 

 חתימה  חתימה

   

 שם פרטי ומשפחה  שם פרטי ומשפחה

 מנכ"ל  נשיא

 תפקיד  תפקיד
 

           yz
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