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₪במיליוני -התקציבי  המתווה 

201720182019202020212022

תוספת ביחס 

לבסיס תקציב  

2016

4497231,0001,2731,5631,797

כ "סה

תוספות

6,800-כ

ח"מיליארד ש10=2016בסיס תקציב 

ח"מיליארד ש12=2022בסיס תקציב 



תשתיות מחקר בעידן הענן

חדשנות בהוראה

בינלאומיות

צרכים לאומיים ושוק התעסוקה

יעול וחיזוק המערכת

עקרונות יסוד מנחים



BIG DATAהפיכת ישראל למעצמת 

₪ מיליארד 2-כ =תשתיות מחקר 

:כגון,מחקרבתשתיותנוספתהשקעה.ב

-משוכלליםמיקרוסקופים,מתקדמותמעבדות

₪מיליארדרבע

השקעה מסיבית בתשתיות מחקר תוך הפיכת   .   א

מובילה  ( Big Data)מדינת ישראל למעצמת ידע 

-שנתית השקעה בתכנית הרב כ "סה. בעולם

₪ מיליארד חצי 

(ISF)הקרן הלאומית למדע : מחקרקרנות .ג

₪מיליארד 1.2-בינלאומיותוקרנות 

₪מיליון 100–קידום מדעי הרוח והיהדות .   ד



₪  מיליון 300-כ=חדשנות ויזמות בהוראה –הקמפוס החדש 

₪מיליון 120של השקעה –קורסים מקוונים .  א

ברמה הגבוהה ביותר    ( מוקים)דיגיטליםבהפקת קורסים האקדמיםסיוע למוסדות 

ולשיפור איכות ההוראה, מוסדי ולהנגשה לציבור כולו בארץ ובעולם-בין,  לשימוש פנימי

₪השקעה של עשרות מיליוני –( הי לבס )מעבדות יזמות לסטודנטים .  ב

הפיכת החוויה בקמפוס מפסיבית לאקטיבית

יצירת מעבדות שבהן הסטודנטים יכולים לפתח רעיונות תוך קבלת סיוע מהמוסדות    ,

מהמרצים ומגורמים חיצוניים מהמגזר הציבורי והמגזר הפרטי

₪עשרות מיליוני של השקעה –שיפור איכות ההוראה .  ג



תשתית במוסדות להשכלה גבוהה שתהפוך את מדינת  תמיכה ביצירת 

מצפון , יהודים ושאינם יהודים: ישראל לאבן שואבת לתלמידים מכל העולם

מאירופה וממדינות המזרח הרחוק, אמריקה

מועד  התמקדות בתלמידי תואר שני ופוסט דוקטורנטים ובתכניות קצרות 

₪  מיליון 450כ "סה

₪  מיליון 300=בינלאומיות 



 במספר הסטודנטים בליבת מקצועות הלימוד הנדרשים  40%יעד גידול של לפחות

הנדסת  , הנדסת מידע, הנדסת מחשבים, מדעי המחשב: בשוק התעסוקה

₪  מיליון 700-אלקטרוניקה 

 מיליארד תוספת של חצי –וסיוע לחרדים בלימודים אקדמים עידוד  ₪

(₪מיליארד 1.2כ "סה)

 של חצי מיליארד תוספת -עידוד וסיוע לערבים בלימודים אקדמים  ₪

( ₪מיליארד 1-ככ "סה)

 מיליון 100-האתיופית לאוכלוסיההנגשה₪

מיליון 80-אקדמיות -המכינות הקדםויעולשידרוג₪

 מיליון 70-נשים באקדמיה ויצוגקידום₪

ח"מיליארד ש2 =תמיכה בצרכים לאומיים ובשוק התעסוקה 



בין מוסדותאיחודים

 ת"ותמעבר מכללות להוראה לתקצוב

שיתופי פעולה בין מוסדות בתכניות הוראה ובתכניות מחקר

הנגישות והיעילות, הקמת אתר אינטרנט חדש שיגביר את השקיפות

 מיליון 650-פיתוח פיזי כולל תקציב לנגישות ושדרוג תשתיות ההוראה והמחקר₪

 מיליון 700–מצטיין חיזוק ההוראה והמחקר וקליטת סגל  ₪

₪  מיליארד 1.5-כ=יעול וחיזוק המערכת 

₪ מיליון 100-כ



!תודה רבה


