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 כ"ב תמוז, תשע"ח
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 LC663: סימוכין    
 

 לכבוד

 האוניברסיטאות והמכללותנשיאי 

 

 

 שלום רב,

 

 נוסח חדש –טק ומדעי הנתונים( -קול קורא רביעי ללמידה דיגיטלית )הייהנדון: 

 
 ללמידה רביעיהקורא הבקול לאור בקשת המוסדות האקדמיים שהיו מעוניינים לגשת למסלול א' 

נערכה בחינה מחודשת של , 11/2/2018-ורסם לראשונה באשר פ ,(הנתונים ומדעיטק -היי) דיגיטלית

 '. הוחלט לערוך מספר שינויים במסלול א, לקול הקורא' אופי והיקף הקורסים המפורטים בנספח ג

ליצור מאגר של קורסים אקדמיים דיגיטליים רלוונטיים למקצועות  הייתה ונשארהמטרת קול קורא זה 

 :שני מסלוליםאותם הצעות ב תבחנה קוראהקול הנוסח החדש של הבמסגרת  .טק ומדעי הנתונים-ההיי

או הסבה של קורסי בסיס ושל קורסי ליבה במדעי המחשב מתוך רשימת הקורסים /הפקה ו: 'מסלול א

 קורא הלקול ' המפורטת בנספח ג

 או הסבה של קורסי בחירה במדעי המחשב וקורסים במדעי הנתונים/הפקה ו: 'מסלול ב

 

ומתוך מטרה לוודא כי , שהתקבלו מן המומחים בתחוםהוכנסו לאור תובנות  'מסלול אבהשינויים 

עשה באופן ייו, גוני שלה-באיכות ההוראה ובאופי הרבלא יפגע המעבר לפדגוגיות למידה חדשניות 

תנאי הסף :בחלקים המתייחסים ל, שינויים אלו מפורטים מטה. תוך הפקת לקחים, הדרגתי ומבוקר

נספח ) התקציבי נספחוכן ב(, 3סעיף )תחייבויות הזוכים ה, קריטריונים לבחירת הזוכים, להגשת בקשות

  .6-ג ו1 פיםסעי'( ד

 

דרישות מינימום ': המתייחס לאופן השימוש בקורסים הזוכים כמו גם נספח הכי הסעיף , יובהר בנוסף

ורחבו על מנת לחדד כי אופן השימוש בקורס הדיגיטלי נתון לחלוטין ה, course development-ל

וכי אין בהפקת הקורס והעלאתו לפלטפורמה משום התחייבות לתת מענה , המוסד המשתמשלהחלטת 

לבחנים , מעבר לגישה הפתוחה לתכני הקורס האינטרנטיים, ללומדים שאינם סטודנטים רשומים

 .המוזכר לעיל' ג בנספח ה4ולתפעול השוטף של הקורס כמפורט בסעיף , האוטומטיים

 פרופ' יפה זילברשץ

ראש ות"ת-יושב  

Prof. yaffa Zilbershats 

Chair 
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' מציעים שכבר הגישו הצעות למסלול ב .ט הארכת מועד ההגשהלמע נשאר ללא שינוי' מסלול ב

תידון הצעתם , וככל שלא יגישו הצעה מחודשת, ככל שיבחרו בכך, רשאים להגיש הצעה מחודשת

 המקורית כפי שהוגשה.

 

 5/8/2018 -עד ה': ב-ו' מועד ההגשה למסלולים א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,בברכה

 

 

 פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת

 

 

 

 העתקים:

 מר מתניהו אנגלמן, מנכ"ל מל"ג/ות"ת

 ת"ג וות"מל, ממונה למחקר ואסטרטגיה, ר נעמי בק"ד

 ת "ג וות"מל, ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי, שטרית-מר יותם בן

 ת"ג וות"מל, מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית, ר מרק אסרף"ד

 דיגיטלית במשרד לשוויון חברתיראש מטה ישראל , לי שפיגלמן-גב' שי

 ישראל דיגיטלית, מנהל מיזם קמפוס, מר ערן רביב

 ישראל דיגיטלית, מחקר ושיווק במיזם קמפוס, מנהל למידה דיגיטלית, מר אסף וייס
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