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 )1117( 51ועדה לתכנון ולתקצוב מס' וישיבת ההחלטות  מ

 ב"זום" 2.9.21 –שהתקיימה ביום ה'  

 

 :השתתפו
 

          :חברי ות"ת

          יו"ר –פרופ' יפה זילברשץ 

       פרופ' שמגר בן אליהו

              פרופ' מונא מארון

      ונציה-פרופ' שירי נבון

 

                    ינהל ות"ת/מל"גמ

 מ"מ מנכ"ל –גב' מיכל נוימן 

 לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"גמ"מ סמנכ"ל  -גב' מרב אברהמי 

 חשבת בכירה –גב' רו"ח אביטל בלייוס 

 סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה –שאול -ד"ר ורדה בן

 היועצת המשפטית –עו"ד יעל טור כספא 

 סמנכ"ל תכנון ומידע –אבישי  -גב' חוה קליין

 סמנכ"ל תקצוב –מר יניב כהן שבתאי 

 דוברת המל"ג –גב' ביאטה קרנץ 

 יועצת בכירה ליו"ר ות"ת –נמרה גורן גב' 

 מרכזת בכירה לות"ת –גב' אסתי יעקב 

 תקצוב ומטה מאקרו ממונה -ארנברג רות' גב

 ממלא מקום סמנכ"ל וממונה בכיר תחום הקצבות למחקר -מר אמיר גת

  אוניברסיטאות תקצוב תחום ממונה -חנוכה אריאל מר

 העסקה ותנאי שכר תחום ממונה -טאובמן יואב מר

 סגנית החשבת –מיטניצקי גב' ג'ניה 

 ממונה תחום באגף האקדמי –גב ' אתי נעים 

   פיזי ופיתוח תשתיות תקצוב תחום ממונה -סבג יוסי רמ

   |   Planning & Budgeting Committee    תקצוב ל ו   לתכנון   עדה ו ו ה   
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 ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר –מר ארי סטון 

  ומכינות קהילה, חברה תחום בכירה ממונה -כהן טוב סימן יעל' בג

 תחום חרדיםנה וממ –מר רונן קוטין 

 פיזי ופיתוח תשתיות תקצוב בתחום מרכזת -אייזנשטיין מרים' גב

  אוניברסיטאות תקצוב בתחום בכיר מרכז -יהב שי נתן מר

 אוניברסיטאות תקצוב בתחום מרכז -פרולוב וובה מר

  מכללות תקצוב תחום ממונה -פוש ניר רמ

 מרכזת בתחום הקצבות למחקר -גב' חני רובלין

 תמכללו תקצוב בתחום מרכזת -רחמים שחף' גב

  ומכינות קהילה חברה בתחום מרכזת -כעביה דועא' גב

  ומכינות קהילה, חברה בתחום מרכזת -קרן רעות' גב

 ומכינות קהילה, חברה בתחום מרכז -זיו אורי מר

 סגל שכר בתחום מרכז -תבור יואל מר

 

 סדר היום:

 מידע .1
 סקירה כלכלית: 1.1

 בנגבגוריון -אוניברסיטת בן 1.1.1
 הנדסה. עיצוב. אומנות –שנקר  1.1.2
 ספיר המכללה האקדמית  1.1.3

 ת מחליטיםוחוק ההסדרים והצע   1.2
  דיווח מישיבת המל"ג   1.3
 העברת קרן הסיוע למכון ויצמן 1.4
 מצב פיננסי  –אוניברסיטת חיפה  1.5
 סלי קליטה באוניברסיטאות 1.6

 
 אישור פרוטוקולי ות"ת : .2

  4924מסמך מס'  - 21.7.21אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום  2.1
  עדכונים נדרשים בקובץ הנחיות ות"ת לתנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם 2.2

  4937מסמך מס'  -אוניברסיטאות, המתוקצבים ע"י ות"ת 
  4925מסמך מס'  - 26.7.21אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום  2.3
 בנושא הרכב הועדה להקמת אוניברסיטה  26.7.21מיום  116עדכון החלטת ות"ת מס' תשפ"א/ 2.4

  4938מסמך מס'  -בגליל 
  4926מסמך מס'  - 28.7.21אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום    2.5

 
 בקשת המכללה האקדמית בית ברל לאישור עסקה כלכלית משמעותית להקמת מבנה  .3

  4927מסמך מס'  -לאומנויות ומדעים ומבנה החדשנות 
 

  4928מסמך מס'  - מכירת בניין משרד השיכון של המכללה האקדמית צפת .4
 

  עדכון מודל התקצוב לאוכלוסייה החרדית במסגרות  הייעודיות באמצעות רשת  ביטחון תקציבית .5
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  4929מסמך מס' 
 

 ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברהריכוז  פורום האחראים והרכזים המוסדיים בתכני .6
 4930מסמך מס'  -הערבית 

 
  4931מסמך מס'  - עדכון גובה מלגת פר"ח  .7
 

 – עדכון נוהל אישור מסלולים חדשים במכינות הקדם אקדמיות ומכינות קדם אקדמיות חדשות .8
 4932מסמך מס' 

 
 

  מלגות מרום לתשע"ב. הרחבת תכנית מלגות מרום ליוצאי אתיופיה והגדלה חד פעמית במספר .9
  4933מסמך מס' 

 
                                                         - )SHARE-ERIC  )2023-2021תמיכת ות"ת בסבב התשיעי של סקר  .10

  4935מסמך מס' 
 

  4936מסמך מס'  -גוריון לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי במכון ערבה-אוניברסיטת בןבקשת  .11
 

 מארה"ב וקנדה  -STEMבמחזור אחד של תכנית לבתר דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ההארכה  .12
 וקנדה בשיתוף קרן צוקרמן מארה"ב -STEMותכנית לעידוד קליטת חברי סגל מצטיינים בתחומי ה

 4939מסמך מס' 
 
 

**** 
 

 אישור פרוטוקולי ות"ת : .2

  4924מסמך מס'  - 21.7.21אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום  .12

 התיחד עם זאת החליטה ות"ת לעדכן את החלט . 21.7.21ות"ת מיום ות"ת מחליטה לאשר את הפרוטוקול 

 המתוקצבים אוניברסיטאות שאינם גבוהה להשכלה במוסדות העסקה לתנאי ת"ות הנחיות  - 109תשפ"א/

 להלן.  2.2ראה סעיף   . 4914' מס מסמך -ת"ות י"ע

 תוצאות הצבעה
 בעד פה אחד. 4 –

 

   שאינם עדכונים נדרשים בקובץ הנחיות ות"ת לתנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה  2.2
  4937מסמך מס'  -אוניברסיטאות, המתוקצבים ע"י ות"ת 

 

  החלטה - 119תשפ"א/

את , בה אישרה 21.7.2021מיום  109החליטה ות"ת לעדכן את החלטתה תשפ"א/ 2.9.21בישיבתה ביום 

, ההנחיות "תנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות המתוקצבים ע"י ות"ת"קובץ 

אל הנהלות המכללות ובהתאם להתייחסויות שעלו מצדן וכן לאחר בחינה פנימית שערך הצוות הופצו 

 המקצועי בות"ת, מחליטה ות"ת להחיל את השינויים הבאים בקובץ, כמפורט להלן:
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 מעודכן נוסח מקורי נוסח השינוי מהות נושא

 תגבלמ

העסקה 

 -נוספת 

סגל אקדמי 

(הוראות 

 כלליות)

 חידוד הוספת

 אופן בדבר

 מגבלת חישוב

 של העסקה

 אקדמי סגל

 סגל(בכיר, 

 ומורים עמית

 ).החוץ מן

------ 

כל מקום בו ישנה התייחסות להגבלה על היקף 

העסקה, יישום ההנחיה ייבחן בקשר עם העסקת חבר 

פני שנת לימודים אקדמית אחת. במקרה בו סגל על 

משך ההעסקה קצר משנת לימודים מלאה, ייבחן 

 יישום ההנחיה באופן יחסי לתקופת ההעסקה.

 אקדמי סגל

 גמול - בכיר

 הצטיינות

 42(סעיפים 

 )62-ו

טעות  תיקון

החלת  –סופר 

הפקדה 

לפנסיה צוברת 

בגין תוספת 

גמול הצטיינות 

בהתאם 

להסכם 

הקיבוצי החל 

על הסגל 

האקדמי 

 הבכיר.

 

 

 

. לצורך הפקדות לפנסיה צוברת 42

ולקרן השתלמות בלבד (לא לפיצויי 

פיטורים), השכר הקובע לתנאים 

נלווים של חבר סגל אקדמי בכיר 

 יכלול גם תוספת מחקר.

. גמול הצטיינות לא יהיה חלק 62

מהשכר הקובע לתנאים נלווים 

כלשהם, לרבות לצורך הפקדות 

צוברת, לקרן השתלמות או לפנסיה 

 לפיצויי פיטורים.

 

. לצורך הפקדות לפנסיה צוברת, השכר הקובע 42

לתנאים נלווים של חבר סגל אקדמי בכיר יכלול 

 תוספת מחקר וגמול הצטיינות.

גמול הצטיינות לא יהיה חלק מהשכר הקובע  .62

לתנאים נלווים, לרבות לצורך הפקדות לקרן 

פיטורים, ואולם יהיה חלק השתלמות או לפיצויי 

 מהשכר הקובע לצורך הפקדות לפנסיה צוברת.

בעלי 

תפקידים 

אקדמיים 

א' (סעיף 

79)6(( 

 

 

 

 תחולת חידוד

 הגדרת

 האוכלוסייה

 .האמורה

 .80א' כמפורט בסעיף  אקדמייםבעלי תפקידים  ------

 –סגל עמית 

מגבלת 

זכאות 

לתנאים 

 נלווים

 )119(סעיף 

 הסעיף מחיקת

 ליצור מנת על

 קוהרנטיות

 מול ברורה

 יתר

 אוכלוסיות

 הסגל

 

חבר סגל עמית זכאי לתנאים נלווים 

בעבור חלק העסקתו במכללה שאינו 

משרה. בעבור החלק  100%עולה על 

משרה לא יהיה  100%-שמעבר ל

 חבר הסגל זכאי לתנאים נלווים.

 

------ 
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והסכמי עבודה במשרד לאחר ובכפוף לקבלת אישור הממונה על השכר עדכונים אלו ייכנסו לתוקף 

 .האוצר

 תוצאות הצבעה:
 פה אחד–בעד  4

 

 

 . 4925מסמך מס'  - 26.7.21אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום  2.3
יחד עם זאת החליטה ות"ת לעדכן את  . 7.2162. ת"ת מחליטה לאשר את הפרוטוקול ות"ת מיוםו

 בהמשך. 2.4ראה סעיף   -נושא הרכב הועדה להקמת אוניברסיטה בגלילב- 116החלטתה תשפ"א/

 תוצאות הצבעה:
 –בעד  3

 פה אחדאושר  25.7.21פרוטוקול ותת מישיבתה ביום 
 

 

 

 

 

, האקדמי

 המגבלה כאשר

"י עפ תיקבע

 .חוק

הגדרת 

משרה 

מלאה של 

מורים מן 

החוץ (סעיף 

147( 

 הגדרה קביעת

 לכלל אחידה

 הסגל רמות

 האקדמי

 המועסק

 במכללות

 מן כמורה

 ויישור החוץ

 הגדרות מול קו

 ההסכם

 של הקיבוצי

 העמית הסגל

 מן והמורים

 .החוץ

 החוץ מן מורים שלמלאה  משרה

 :שלהלן ההוראה שעות היקף כוללת

שעות הוראה  10 –"ה ג ממ )1

 שבועיות; 

"ה ב המועסק במערכת ממ )2

ההשכלה הגבוהה כחבר סגל 

שעות הוראה  12–אקדמי בכיר 

 שבועיות;

"ה ב שאינו מועסק במערכת ממ )3

ההשכלה הגבוהה כחבר סגל 

שעות הוראה  14 –אקדמי בכיר 

 שבועיות;

שעות  14 –או ממ"ה א  1"ה ממ )4

 הוראה שבועיות.

 14וללת היקף של משרה מלאה של מורים מן החוץ כ

 שעות הוראה שבועיות.

           yz



  נוסח  
 מאושר

 

 6 

 -בנושא הרכב הועדה להקמת אוניברסיטה בגליל 26.7.21מיום  116תשפ"א/עדכון החלטת ות"ת מס'  2.4

 .4938מסמך מס' 

 החלטה: – 120תשפ"א/
אשר תפעל ותגבש מודל בגליל  אוניברסיטהלהקמת עדכון הרכב הוועדה ב דנה ות"ת 2.9.2021בישיבתה ביום 

 להקמת אוניברסיטה בגליל.

 17.8.21ות"ת מחליטה לאשר את הרכב הועדה שאושר במל"ג ביום 

 -כב הוועדה שאושרלהלן הר

 יו"ר -פרופ' אהרן צ'חנובר  •
 פרופ' יוסי קלפטר •

 פרופ' רבקה כרמי •

 פרופ' מוטי שגב •

 פרופ' חרמונה שורק •

 פרופ' מונא מרון, חברת ות"ת •

 מר משה ויגדור, חבר מל"ג •

 מר יוסי אקרמן, נציג התעשייה •

 

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 
 

  4926מסמך מס'  - 28.7.21אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום  .52

  תוצאות הצבעה

 פה אחד - בעד  4 

 פה אחד –אושר 28.7.21פרוטוקול ותת מישיבתה ביום 
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בקשת המכללה האקדמית בית ברל לאישור עסקה כלכלית משמעותית להקמת  .3
  4927מסמך מס'  - מבנה לאומנויות ומדעים ומבנה החדשנות

 החלטה: – 121תשפ"א/

במסגרת המכללה האקדמית בית ברל  פרויקטים בפיתוח פיזי שלדנה ות"ת ב 2.9.21בישיבתה ביום 

 אישור עסקה כלכלית משמעותית ומחליטה כדלהלן:

צבה הכספי האיתן של המכללה ובהתבסס על הנתונים שהציגה ועל מקורות המימון לאור מ .1

ואה מניעה, מבחינת איתנותה העצמיים עליהם התחייבה (ללא השתתפות ות"ת), ות"ת אינה ר

היקף ב לצאת לבינוי מבנה המדעים והאומנויות הכספית של המכללה, לאשר את בקשת המכללה

   בכפוף לתנאים שלהלן: ₪מיליוני  31-מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ 2,373

 

 ₪ מיליוני  31-מימון עלות הבניה מתקציבי המכללה שנאמדת בכ .א

ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות  באחריות המכללה לממן את מלוא .ב

  בשנה.₪ אלף  600-בכ

 

המכללה לא תוכל , לאור יציאת המכללה לבינוי מבנה החדשנות ללא אישור ות"ת כמקובל, כמו כן .2

להגיש בקשות לקבלת מימון מנתח הפיתוח הפיזי של ות"ת עד לסיום התכנית הרב שנתית הבאה 

 בתשפ"ח) בדומה למקרים אחרים(הצפויה להסתיים 

 תוצאות הצבעה
 נמנע 1בעד,  3

 

 

 

 מכירת בניין  -לאישור עסקה כלכלית משמעותית  בקשת המכללה האקדמית צפת  .4

 החלטה: – 122תשפ"א/
דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת לאישור עסקה כלכלית משמעותית של מכירת  2.9.21ביום 

. בהתאם לחוות דעת שמאית 13052בגוש  1, צפת, חלקה 43בניין משרד השיכון לשעבר ברחוב ירושלים 

ת על שווי הנכס, אין מניעה מבחינה ות"ת לביצוע העסקה בכפוף לכך שהתמורה ממכירת הנכס לא תפח

 מערך השמאות. 

 תוצאות הצבעה
 פה אחד -בעד 4
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עדכון מודל התקצוב לאוכלוסייה החרדית במסגרות  הייעודיות באמצעות רשת ביטחון  .5

  4929מסמך מס'  - תקציבית

 החלטה: – 124תשפ"א/

באמצעות עדכון מודל התקצוב לאוכלוסייה החרדית במסגרות  הייעודיות דנה ות"ת ב 2.9.21בישיבתה ביום 

 .רשת ביטחון תקציבית

-לאור הצורך בהגדלת מספרי הסטודנטים החרדים בהתאם ליעדי התכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז

על רכיב עידוד פתיחת תכניות חדשות לחרדים, מחליטה  28.11.18-תשפ"ב, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום ה

חרדים. במסגרת העדכון יומר רכיב עידוד ות"ת על עדכון מודל התמיכה בפתיחת תכניות ייעודיות חדשות ל

פתיחת התכניות החדשות לחרדים לרשת ביטחון. רשת הביטחון נועדה להקטין את הסיכון התקציבי של 

המוסדות בעת פתיחת תכניות חדשות, אשר נובעת מאי הודאות לגבי הצלחת גיוס הסטודנטים לתוכניות 

 חדשות ולגבי הנשירה שתתרחש בהן. 

תשפ"ה ויעמדו בתנאי הסף אשר יפורטו להלן, תתמוך ות"ת בכל שנה -שיפתחו בשנים תשפ"געבור תכניות 

במחזור אחד למשך שלוש שנים. במידה ויהיו בשנה מסוימת יותר מתכנית אחת אשר עומדת בתנאי הסף, 

 יוכל המוסד לבחור על איזו מהתכניות להחיל את מודל זה באותה שנה.

 תנאי סף:

 תתמוך במחזורים של תכניות חדשות אשר עומדים בתנאים הבאים: במסגרת מודל זה ות"ת

 תשפ"ה. -התכנית תיפתח בשנים תשפ"ג )א

 התכנית מדורגת בתחומי עדיפות א' או ב' ברשימת התחומים המועדפים לחברה החרדית. )ב

התכנית לא פעלה (כלומר לא נפתח בה מחזור חדש) בשלוש השנים אשר קדמו לפתיחתה. יובהר כי הבחינה  )ג

 של תנאי זה תיערך בנפרד עבור תכניות לגברים ולנשים.

סטודנטים (במועד הדיווח השנתי  10המחזור של התכנית בגינו תתבקש התמיכה ייפתח בפועל עם לפחות  )ד

 20-לתכנית) אך פחות מ 15%ללמ"ס) אשר עומדים בהגדרת מיהו חרדי או חריגים עד השיעור המותר (עד 

 סטודנטים סה"כ בתכנית.

 המחזור של התכנית בגינו תתבקש התמיכה הינו אחד משלושת המחזורים הראשונים של התכנית החדשה. )ה

לא יינתן תקצוב תוספתי כפול עבור תכניות שהמוסד יבקש בגינם את התקצוב התוספתי במסגרת תכניות  )ו

יטק ות"ת להגדלת מספר הסטודנטים הכולל בתחומי לימוד מסוימים (רפואה, סיעוד, מקצועות ההי

 והנדסה אזרחית).

 היקף התמיכה

 שנים אשר תחושב בכל שנה באופן הבא: 3בגין אותו מחזור יהיה זכאי המוסד לתמיכה במשך 

[תעריף הוראה] ∗ [0.8] ∗ [20 − [מספר הסטודנטים ∗ [0.5] 
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 תעריף הוראה להשתתפות ות"ת לפי תחום לימוד של המוסד במודל ההוראה. •

יפי בשנה הרלוונטית כפי שידווח בדיווח השנתי מספר הסטודנטים במחזור ספצ –מספר הסטודנטים  •

המוסד לא יקבל תמיכה. בכל מקרה לא  20-ללמ"ס. במידה ומספר הסטודנטים באותה שנה יהיה גדול מ

 סטודנטים. 10-תינתן השלמה עבור יותר מ

 ].0.8מקדם ניצולת קבוע [ •

יס סטודנטים נוספים גם אשר נועד לשמור על תמריץ למוסד לגי [0.5]מקדם קבוע של  –מקדם תמרוץ  •

 סטודנטים במחזור הספציפי בשנה הרלוונטית. 20-10כאשר הוא בתחום שבין 

תשפ"ט יילקחו מהעודפים הקיימים בתקציב חרדים. בשנה"ל -המשאבים לתכנית עבור השנים תשפ"ג

בי המשך תשפ"ה, היא השנה האחרונה לפתיחת תכניות חדשות על פי תנאי הסף, המודל יבחן מחדש ויוחלט לג

 התמיכה.

 תוצאות הצבעה
 פה אחד -בעד 4

 

ריכוז פורום האחראים והרכזים המוסדיים בתכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה  .6

  4930מסמך מס'  - לחברה הערבית

 החלטה – 125תשפ"א/

דנה ות"ת בריכוז פורום האחראים והרכזים המוסדיים בתוכנית להרחבת הנגישות  2.9.21ישיבתה ביום ב

הערבית בישראל אשר במסגרתה, בין היתר, מגייסים המוסדות רכזים ייעודיים להשכלה הגבוהה לחברה 

זאת ת"ת, כי ריכוז הפורום ייעשה ע"י מוסד אקדמי בתקצוב וחליטה ות"ת מ ,לחברה הערבית במוסדות

הידע הנצבר במוסדות להשכלה גבוהה בנושאי הנגשת ההשכלה ו לאור ההבנה האקדמית הנדרשת לנושא

 . הגבוהה לחברה הערבית

מתוך רצון לבצע הליך מהיר לבחירת מוסד שיפעיל את הפורום, התקיימה התייעצות עם ור"ה בהמשך לכך ו

 תשפ"ד.  -רום לשנים תשפ"באוניברסיטת תל אביב תרכז את הפו כיהוסכם ו ועם ור"מ

רכז את פורום האחראים והרכזים המוסדיים לחברה תאוניברסיטת תל אביב לפיכך, מחליטה ות"ת כי 

ככל שהפורום יוכיח את הצלחתו בהתאם , לקראת שנה"ל תשע"ה ד.תשפ" – בהערבית לשנים תשפ"

ים נוספות לאחת מהמכללות שנ 3הפורום ל למטרות שהוצגו לעיל ובכפוף לאישור ות"ת, יועבר ריכוז 

והכל ,  שנים בין האוניברסיטאות למכללות 3ובדרך זו תיערך גם רוטציה אחת ל  האחרות שבתקצוב ות"ת

 בכפוף להסכמת כל המוסדות.

בשנה מתקציב תכנית ₪  90,000אלה בסך של עד  םמחליטה ות"ת לתקצב את הפעילות בשני, כמו כן

 ההנגשה לחברה הערבית. 

 הצבעהתוצאות 
 פה אחד –בעד  4
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 4931מסמך מס'  - עדכון גובה מלגת פר"ח .7

 החלטה - 126תשפ"א/

, דנה ות''ת בהצעה להגדלת גובה מלגת פר''ח ומחליטה, בהמשך להמלצת הנהלת 2.9.21בישיבתה ביום 

במצב פר"ח, כי בשל היעדר עדכון גובה המלגה החל מתשע"ג ועד היום, ובפרט בתקופה בה היתה פגיעה 

הכלכלי עקב נגיף הקורונה וההגבלות שהוטלו בגינו, כמו גם לנוכח גובה מלגות הסיוע לסטודנטים המותנות 

במעורבות חברתית בקרנות מקבילות/דומות, ולאור הפערים שבין מלגת פר"ח הבסיסית לבין מלגת פר"ח 

פר''ח, כך שבשנה"ל תשפ"ב המוגדלת בשל שיתופי פעולה עם גורמי חוץ, לאשר מתווה גידול בגובה מלגת 

 ₪. 7,000ש''ח והחל משנה"ל תשפ"ג ואילך תעמוד על סך  6,500לסך של ₪  5,200תגדל המלגה מ 

חונכים בתשפ"ב, ביחס  450-הגדלת גובה המלגה תתבצע ללא הגדלת השתתפות ות"ת ותביא להפחתה של  כ

ר"ח יעלה במסגרת הדיונים למספרם בתשפ"א. לקראת שנה"ל תשפ"ג, בחינת הגדלת תקציב מלגות פ

 שנתית הבאה. -לתכנית הרב

 הצבעהתוצאות 
 פה אחד –בעד  4

 
 

עדכון נוהל אישור מסלולים חדשים במכינות הקדם אקדמיות ומכינות קדם אקדמיות  .8
  4932מסמך מס'  חדשות

 החלטה: – 127תשפ"א/

ובעדכון נוהל אישור מסלולים חדשים, דנה ות''ת בעדכון נוהל אישור מכינות חדשות  2.9.21בישיבתה ביום 

לקראת יישומו בשנה"ל תשפ"ג, מועד תחילת יישום הרפורמה האקדמית במכינות והחליטה לאשר את 

 המתווה הבא:

I. :מוסד המבקש לפתוח מכינה קדם אקדמית נדרש לעמוד בתנאי הסף הבאים 

 הסמכה להעניק תואר ראשון בתחומים המבוקשים למסלולי המכינה .א

 עמידה ברפורמה האקדמית חתומה ע"י רקטור המוסד הצהרה על .ב

שנים. במידה והיקף הלומדים  3תלמידים צפויים ללמוד במכינה לאחר  150הצהרה כי לפחות  .ג

בפועל יהיה נמוך מהדרוש במועד שנקבע, הנושא יובא לדיון  לות"ת בנוגע להמשך הפעלת 

ך יותר  והחלטה לגביהן תתקבל המכינה. מכינות מגזריות יידרשו לעמוד במספר תלמידים נמו

 בנפרד.

 היוועצות עם וועדת ההיגוי הבינמשרדית. .2

בדיקת ועדת המומחים העליונה את הבקשה המוגשת ע"י המוסד האקדמי וגיבוש המלצה  .3

 לות"ת/מל"ג. 

בכפוף להמלצה חיובית של ועדת המומחים העליונה, הבקשה תובא לדיון בות"ת/מל"ג בהתאם  .4

 לאמור להלן:

           yz
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הבקשה תובא לדיון בות"ת בצירוף המלצת ועדת המומחים  –דמי בתקצוב ות"ת מוסד אק .א

 העליונה  וחוות דעת תקציבית. לאחר מכן תובא הבקשה, בצירוף המלצת ות"ת, לאישור מל"ג.

הבקשה תובא לאישור מל"ג בצירוף המלצת ועדת  -מוסד אקדמי בתקצוב משרד החינוך  .ב

 ציבית  ותכנונית חיובית של משרד החינוך.המומחים העליונה, בהינתן חוות דעת תק

הבקשה תובא לאישור מל"ג בצירוף המלצת ועדת המומחים  -מוסד אקדמי שאינו מתוקצב  .ג

 1העליונה

 

II. :מתווה לאישור מסלולים חדשים במכינות קיימות 

 המוסד המבקש לפתוח מסלול חדש במכינה קיימת נדרש לעמוד בתנאי הסף הבאים: .1

 ראשון בתחומים המבוקשים למסלולי המכינההסמכה להעניק תואר  .א

 הצהרה על עמידה ברפורמה האקדמית חתומה ע"י רקטור המוסד .ב

בדיקת ועדת המומחים העליונה את תכני הלימוד במקצועות הליבה הנלמדים במסלול הלימודים  .2

 המבוקש ע"י המוסד האקדמי וגיבוש המלצה למל"ג/ות"ת. 

 ם העליונה, אזי:בכפוף להמלצה חיובית של ועדת המומחי .א

 מוסדות בתקצוב ות"ת:  .1

 הבקשה מאושרת.  -עבור מוסדות המוגדרים ירוקים או כתומים 

הבקשה תובא לדיון בות"ת בצירוף חוות דעת  –עבור מוסדות המוגדרים אדומים 

 תקציבית.

מוסדות בתקצוב משרד החינוך: בהינתן חוו"ד תקציבית חיובית של משרד החינוך,  .2

 הבקשה מאושרת.

 וסדות שאינם בתקצוב המדינה: הבקשה מאושרת.מ .3

לאחר אישור ות"ת, המתווים החדשים לפתיחת מכינות חדשות ומסלולי מכינות יובאו לידיעת המוסדות 

 ובישיבה הקרובה של ועדת ההיגוי הבינמשרדית.  

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  4

 

 

 

 

                                                           
מאחר שהמוסדות הללו אינם מתוקצבים, ות"ת אינה מבצעת בהם בדיקות פרטניות. במוסדות אלה מתבצעות   1 

 בדיקות מוסדיות מעת לעת. 

 ככל שיעלה הצורך, יבוצעו בדיקות במכינות במסגרת הבדיקות המוסדיות
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פעמית במספר מלגות מרום הרחבת תכנית מלגות מרום ליוצאי אתיופיה והגדלה חד  .9
 4933מסמך מס'  - לתשע"ב

 החלטה: – 812תשפ"א/

גדלה חד פעמית בההרחבת תכנית מלגות מרום ליוצאי אתיופיה ובות"ת   דנה 2.9.2021-בישיבתה ביום ה
 מחליטה כדלהלן: במספר מלגות מרום לתשע"ב

האקדמיות המתוקצבות על ידי האחריות על חלוקת המלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה במכללות  .1

 משרד החינוך תועבר ממשרד החינוך לות"ת, זאת בכפוף לחתימה על הסכם בינמשרדי.

(עבור שנת הלימודים תשפ"ב) יעביר משרד החינוך, בבסיס  2022לשם כך, החל מתקציב שנת 

מלש"ח המיועד למלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים  3.5התקציב, את התקציב בסך 

במכללות להוראה, לשם הכללת סטודנטים אלו בתכנית מלגות ות"ת (תכנית מרום). לאור זאת, 

ובכפוף להעברת התקציב בפועל לידי ות"ת, מחליטה ות"ת כי החל משנה"ל תשפ"ב יוגדל מספר 

מלגות נוספות וכן יוגדל מספר המלגות  80-המלגות החדשות לתלמידי שנה א' בתואר הראשון ב

 א' בתואר השני בהתאם למספר הסטודנטים בפועל שיעמוד בתנאי המלגה. לתלמידי שנה 

לאור העובדה כי ההרשמה למלגות מרום לתואר הראשון הנה בשנה א' בלבד ותקפה למשך כל שנות 

התואר התקניות, ועל מנת לאפשר גם לסטודנטים הלומדים בשנים מתקדמות לתואר הראשון 

ף למערך המלגות, מחליטה ות"ת להגדיל את מספר במכללות שבתקצוב משרד החינוך להצטר

 מלגות נוספות באופן חד פעמי.  200-המלגות החדשות בשנת הלימודים תשפ"ב ב

המלגות לסטודנטים במכללות שבתקצוב משרד החינוך יחולקו בהתאם לתנאי הסף ולקריטריונים 

שיעודכנו לעניין מקצועות ולניקוד הקיימים של מלגות מרום. תחומי העדיפות לחלוקת המלגה, ככל 

כמו כן, בהתאם נדרשים במערכת החינוך, ייקבעו תוך היוועצות עם משרד החינוך, באישור ות"ת.  

להיוועצות שנערכה עם משרד החינוך, מחליטה ות"ת להוסיף לרשימת המקצועות המועדפים של 

(אנגלית ועברית),  ) בהתמחויות של שפותB.Edמלגת מרום תכניות בתואר מלא עם תעודת הוראה (

 הנדסה ומדעים, הגיל הרך והוראה כוללת.

מלגות נוספות באופן חד  20-להגדיל את מספר מלגות מרום לתואר ראשון בשנת הלימודים תשפ"ב ב . 2

פעמי. המלגות הנוספות ימומנו מהיתרה הבלתי מנוצלת מהתקציב הח"פ שהועבר ממשרד הקליטה 

 נטים יוצאי אתיופיה.בתשפ"א לטובת תמיכה כלכלית בסטוד

לעיל, מספר המלגות החדשות שיחולקו במסגרת תכנית מרום לתואר  2ו  1על כן, בהתאם לאמור בסעיפים 

מלגות חדשות, ובכל שנה מתשפ"ג ואילך יעמוד מספר המלגות החדשות  900ראשון יעמוד בתשפ"ב על 

 .680שיחולקו על 

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  4
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 – ערבה  גוריון לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי במכון-אוניברסיטת בןבקשת  .10
  4936מסמך מס'  

 החלטה: – 912תשפ"א/

דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון לקיים לימודים (מקבץ קורסים בנושאי  2.9.2021בישיבתה ביום 

שבקיבוץ קטורה,  ולאור חוות הדעת סביבה וקיימות) מחוץ לקמפוס הראשי, במכון הערבה ללימודי הסביבה 

של אגפי ות"ת/מל"ג, היא מחליטה כי אין מניעה לאשר את הבקשה, במישור התכנוני והתקציבי, מהנימוקים 

 שלהלן:

בהתאם לנתוני האוניברסיטה, הצהרותיה והתחייבויותיה, הבקשה עומדת בקריטריונים הרלוונטיים  .1

 בעניין לימודים מחוץ לקמפוס: 19.3.19הקבועים בהחלטת המל"ג מיום 

 לאוניברסיטה קיימת הכרה קבועה מאת המל"ג.  .א

 הלימודים המוצעים אינם פוגעים באיתנות הפיננסית של המוסד. .ב

על פי הצהרת המוסד מובטח כי האיכות האקדמית של הלימודים המתקיימים מחוץ לקמפוס הראשי  .ג

 הראשי. אינה נופלת ברמתה מזו של הלימודים המתקיימים בקמפוס

 .קרבה גיאוגרפית לסביבה מחקרית ייחודית או התנסות מעשית בתשתית ייחודית מרוחקת קיימת .ד

להחלטת המל"ג מיום  7לאחר בחינת הבקשה וחוות הדעת, ולאור השיקולים המפורטים בסעיף א' .2

, ובכלל זה היקף הלימודים המצומצם יחסית מחוץ לקמפוס והעובדה כי לא צפויה פגיעה 19.3.19

גוריון לקיים -את בקשת אוניברסיטת בן מוסדות אחרים באזור, סבורה ות"ת כי אין מניעה לאשר ב

נ"ז מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד, במכון הערבה ללימודי סביבה,  30קורסים אקדמיים בהיקף של עד 

  .אשר בקיבוץ קטורה שבערבה
 תוצאות הצבעה

 פה אחד –בעד  4
 

 

SHARE-בסבב התשיעי של סקר  –פנייה לאישור תמיכת ות"ת בתשתית המחקר הלאומית  . 11
ERIC  )2023-2021(.  '4935מסמך מס 

 החלטה - 301תשפ"א/

הוצגה בפני  ות"ת בקשת המשרד לשוויון חברתי להשתתפות בסבב התשיעי של  2.9.2021בישיבתה ביום  .1

 .19.7.2021מיום  127בהתאם להחלטת ממשלה מס'  SHARE-ERICסקר 

 ליטה שלא לאשר את המשך תמיכתה במימון הסקר, מהסיבות הבאות:ות"ת מח .2

היא תמיכה בעלויות השוטפות של הפעלת התשתית, ולא  SHARE-השתתפות ות"ת המבוקשת ב 2.1

בהקמתה והמשמעות בהיבט זה היא שהתמיכה בתשתית היא תמיכה מתמשכת, ללא הגבלת זמן. על 

נקודתית לתשתיות הינה עבור מימון עלויות ההקמה של התשתית (לדוגמא, פי רוב, תמיכת ות"ת ה

באוניברסיטאות  קוונטיים, מדע וטכנולוגיה מרכזי הננו ותשתיות מערכתיות של מדעי הנתונים
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בהובלת אוניברסיטת חיפה ועוד) ולא לתקצוב ארוך  (MERCI)המחקר, המרכז לחקר הים התיכון 

 טווח.

 

פני שלוש -הפרוסים על₪ אלף  770-השתתפות ות"ת המבוקשת עומדת על כ מבחינת עלות התשתית,  2.2

 הגופיםאו ע"י  המוסדות הנהנים ממנהניתנת למימון או ע"י שנים. מדובר בעלות נמוכה יחסית, ש

של התכנית, נראה  8. בנוסף, מהניסיון שנצבר ממעורבות ות"ת בסבב שכבר מתקצבים את התכנית

רבות השתתפות בוועדות היגוי, תקצוב ובקרה וכיו"ב כרוכים בהשקעת כי עלויות תפעול הנושא, ל

 עבור תכנית קטנה יחסית. משאבים רבים

 
 

שלא להמשיך את תמיכת ות"ת ולא להשתתף במימון הסבב התשיעי  הוחלט ,התשתית חשיבות למרות, לפיכך

של הסקר, וזאת בפרט על רקע התקצוב המתמשך הצפוי של התכנית, שיעסוק במימון העלויות השוטפות 

הכרוכות בתפעול התשתית, ושאינו מתאים למדיניות ות"ת באשר לתמיכה בתשתיות מחקר, העובדה שעקב 

יתן למצוא לה אלטרנטיבה תקציבית וגם עקב התשומות הגדולות יחסית ההשתתפות הנמוכה של ות"ת נ

 הנדרשות לתפעול ההקצבה שאינן עולות בקנה אחד עם גודלה.

 תוצאות הצבעה
 פה אחד –בעד  4

 

 

 

 STEM-הארכה במחזור אחד של תכנית לבתר דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה .21
מארה"ב  STEM-מארה"ב וקנדה ותכנית לעידוד קליטת חברי סגל מצטיינים בתחומי ה

  4939מסמך מס'  - וקנדה בשיתוף קרן צוקרמן

 סיכום

 המשך הדיון וקבלת החלטה יתקבלו באחת מישיבותיה הקרובות של ות"ת.

* * * 
 
 
 
 

 רשמה: חנה רוזן
 אסתי יעקב :ערכה
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