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 אישור החלטה בנושא תשתיות וציוד מחקרי .3

 החלטה:- 60ע"ו/תש

תשפ"א קיימה ות"ת דיון לגיבוש  -במסגרת הדיונים לקראת גיבוש תכנית החומש הבאה לשנים תשע"ז

ולים מהמערכת ואפשרויות לקידומם. מדיניות עקרונית בנושא ציוד ותשתיות מחקר, לרבות הצרכים הע

 בהמשך לכך מחליטה ות"ת כדלהלן:

בנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה בראשות פרופ' דוד הורן, המייעצת לות"ת וועדה להודות ל .1

 על עבודתה בנושא התשתיות המרכזיות וההמלצות הנוספות.

 נושא ההשקעה בתשתיות וציוד מחקר מסתמן כצורך רחב כלל מערכתי לקראת החומש הקרוב.  .2

ות"ת רואה שלוש קבוצות עיקריות של צרכים נבדלים (להוציא נושא הציוד המחקרי האישי שידון  .3

 בנפרד): 

מבחינת  הןמבחינת חשיבות ו הןבקנה מידה לאומי תשתית גדולה  -תשתית מערכתית לאומית .א

 לאומית. -ביןברמה  מים הרלוונטייםשל המחקר בתחו מערכתיאפשר קידום תעלויות, ש

תשתיות מחקר אשר אותרו כלאומיות במסגרת "מפת הדרכים" בעבודת  -תשתיות לאומיות .ב

הועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה. תשתיות אלה משרתות מספר גדול של 

 תיות לקידום המחקר בתחום ויקרות מכדי שיוקמו במוסד אחד. חוקרים מתחום מסוים, משמעו

 ציודהוא מוסדי.  בהםציוד ותשתיות מחקר אשר מוקד השימוש והצורך  -תשתיות וציוד מוסדיים  .ג

מתחלקות לשתי מדרגות בהתאם לסדרי גודל של העלויות והיקף השימוש  למעשהאלה  ותשתיות

 הצפוי בהם. 

 להביא ת"ות/ג"במל המקצועי מהצוות מבקשת ת"ות, ייעודי מענה דורש ציוד/תשתית של סוג שכל מאחר .4

 . קבוצההצעות לתכניות קונקרטיות לכל ה בפני

שנתית לפי עקרונות אלו, -הצוות המקצועי ימשיך בדיונים בנושא במסגרת גיבוש ההצעה לתכנית הרב

 ויביא כל תכנית בנפרד לאישור ות"ת.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 שינוי מתכונת תוכנית תחליפי דלקים בשיתוף הקרן הלאומית למדע .4

 החלטה:- 61ע"ו/תש

כחלק מהתכנית הלאומית  ות"ת מחליטה לאשר עקרונית את פתיחת תכנית מוקדי מחקר בתחום תחליפי דלקים

לקידום ופיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש בנפט לתחבורה, המחליפה את תכנית המענקים האישיים 

 ,  כמפורט להלן: 2011בספטמבר  21מיום  104שאושרה במסגרת החלטת ות"ת תשע"א/

חום תחליפי דלקים לאשר עקרונית לקרן הלאומית למדע להוציא קולות קוראים בתכנית מוקדי מחקר בת .א
 תשפ"ב, בתיאום מול הצוות במקצועי בות"ת.-במהלך השנים תשע"ח

 מיליון ש"ח. 25מסגרת התקציב בתכנית הינה עד לסך של  .ב
 התקציב לשנה העוקבת יובא מידי שנה לאישור ות"ת במסגרת אישור התקציב השנתי.    ג.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 7 -בעד 
 נמנעיםאין מתנגדים ואין 

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 אביב להקים מבנה עבור ביה"ס למדעי המחשב וביה"ס לחינוך-בקשת אוניברסיטת תל .5
 

 החלטה: - 62ע"ו/תש

למדעי המחשב  אביב להקים מבנה עבור ביה"ס-דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל 30.3.16בישיבתה ביום 

 וביה"ס לחינוך.

בהתאם לנתונים שהוצגו על ידי האוניברסיטה  ולחינוךאת בניית המבנה למדעי המחשב  חליטה לאשרות"ת מ

 : ותהבא התניותובכפוף ל

 מ"ר.  3,265מ"ר ברוטו, מתוך כך שטח נטו של  6,318הקמת המבנה תהיה על פני שטח כולל של  .1

ת וקרנות ידי תרומו-. הבנייה תמומן על₪מיליון  76-אומדן העלות הכוללת של הפרויקט הוא כ .2

 האוניברסיטה כמפורט במסמך. 

 1.8-האוניברסיטה את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בככאמור בהצהרתה, תממן  .3

 מתקציבה השוטף. ₪מיליון 

האוניברסיטה תהיה רשאית להגיש בקשה להתמודד על נתח תקציבי בהפעלה הבאה של התכנית התחרותית  .4

 בכפוף לעמידה בתנאי הסף והקריטריונים שיפורסמו בקול קורא.   באופן רטרואקטיבי, זאת 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

  )ISF-JSPSיפן (-תוכנית לשיתוף פעולה ישראל .6

 החלטה  - 63ע"ו/
התומכת בקידום שיתופי פעולה עם יפן בתחומי המדע, המחקר   4.1.15לאור החלטת הממשלה מיום  .1

והטכנולוגיה ואישור משרד החוץ את עצם החשיבות האסטרטגית עבור מדינת ישראל לקידום  היחסים 

 לבין  האגודה היפנית )ISF(עם יפן, מאשרת ות"ת את הפעלת תכנית שת"פ בין הקרן הלאומית למדע 

לקידום ולמימון מענקי גישור לטובת יצירת שת"פ בין חוקרים  ישראלים לבין  )JSPS( לקידום המדע 

 .)להלן "התכנית"(חוקרים יפנים במסגרת מחקרים פועלים 
 

אשר   JSPS -ל ISF -בהתאם לכך, ובהתאם לאישור משרד החוץ, ות"ת מאשרת את מסמך ההבנות בין ה .2

בין ממשלת ישראל לממשלת יפן לעניין  קידום שיתוף  1994מהווה מסמך יישום לחילופי האגרות בשנת 

שנחתם  בין משרד המדע  2008פעולה בין המדינות בתחומי המדע, המחקר והטכנולוגיה ולהסכם משנת 

 הישראלי לסוכנות היפנית למדע וטכנולוגיה. 

 מבנה ותנאי התכנית:      . 3 
 תחומים מרכזיים )תחום אחד בכל שנה בשני סבבים:  3-התכנית תתמקד במחקרים ב א. 

 מדעי החיים ורפואה ) 1(

 מדעים מדויקים) 2(

 מדעי הרוח והחברה. ) 3(

מענקים למחזור לתקופה של עד  5מחזורים, כאשר בשלב זה, יוענקו עד  6במסגרת התכנית יופעלו 

 .שנתיים
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 10לחוקר ישראלי יהיה עד  ISF -כל צד יתקצב את החוקר ממדינתו. גובה המענק השנתי שתקצה ה  .ב

אלפי $ בשנה. יצוין, כי בהתאם לסיכום  100-אלפי $. תקציב הצד הישראלי בהפעלה מלאה יסתכם בכ

אלפי $. הצעות המחקר  20לחוקר יפני יהיה עד  JSPS -גובה המענק השנתי שתקצה הבין הצדדים, 

 שיוגשו יהיו משותפות לחוקר ישראלי ולחוקר יפני.

תשפ"ג, אשר מקורם הינו תקציבי -אלפי $ בשנה בין השנים תשע"ז 100-תקציב התכנית יסתכם בכ  .ג

 תכניות הליבה של הקרן הלאומית למדע, זאת ללא תוספת תקציב מות"ת.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ה התקבלה פה אחדההחלט
 

 

 הרכב הוועדה לקליטת סגל מצטיין בתחום הפיזיקה הגרעינית .7

 החלטה: - 64ע"ו/

דנה ות"ת בהרכב הוועדה לקליטת סגל מצטיין בתחום הפיזיקה גרעינית וזאת בהמשך לדיון  30.3.16ביום 

באוניברסיטאות בתחום בנושא  פתיחת תכנית המלגות לקליטת סגל חוקר מצטיין  9.3.16 -שהתקיים ב

 הפיזיקה גרעינית.

 ות"ת החליטה לאשר את ההרכב הבא כחברי הועדה לקליטת סגל מצטיין בתחום הפיזיקה גרעינית:

 יו"ר -אביב, פיזיקה גרעינית ישומית-, אוניברסיטת תלקיטספרופ' אליעזר פיא

 , מכון וייצמן, פיזיקה גרעינית ישומיתפרופ' מיכאל הס

 פיזיקה גרעינית ישומית, האוניברסיטה העברית, פרופ' גאי רון

 )בתוקף תפקידו – (חבר ות"ת ה כימית, הטכניון, הנדספרופ' ישעיהו טלמון

 , קמ"גבק-ד"ר שרון מיטל

 גוריון, פיזיקה של אנרגיות גבוהות.-, אוניברסיטת בןפרופ' רמי בורשטיין

 

 .על הקריטריונים לבחירת המלגאים אשר יעוגנו בתקנון התוכנית הוועדה תמליץ לות"ת

* * * * * 
 התקיימה הצבעה 

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 סוגיות בבינלאומיות - 6דיון מס'  -שנתית -סדרת דיונים לקראת התוכנית הרב .8

 

הצעה למיסוד וועדות ופורמים, תהליכי עבודה ורשימות תפוצה בנושא בינלאומיות   8.1

  בהשכלה גבוהה.

 :החלטה- 65"ו/ע

דנה ות"ת בהצעה למיסוד וועדות ופורמים, תהליכי עבודה ורשימות תפוצה בנושא בינלאומיות  30.3.16-ב

 בהשכלה גבוהה. 

 

 

 

 

           yz
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 נוסח  
 מאושר

 

ות בהשכלה גבוהה בחומש הקרוב, על מרכיביו השונים, ות"ת מכירה בחשיבות הטיפול בנושא הבינלאומי

 ומייפה את כוחו של הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת:

ולתקנון של ועדת היגוי קבועה מייעצת משותפת הוועדה להביא למליאות מל"ג וות"ת הצעה להרכב   )1(
 למל"ג ולות"ת לנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה; 

 

לפעול על מנת ליצור מגעים אל מול הגורמים הרלוונטיים בארץ ולייסד את הפורומים התוך אקדמיים,   )2(
 , ובשיתוף גורמים נוספים; 3880תהליכי העבודה ורשימות התפוצה ברוח המוצג במסמך מס' 

הצעות לעקרונות מדיניות בנושאים השונים תחת "בינלאומיות בהשכלה ומל"ג להביא למליאת ות"ת   ) 3(
 שנדון בות"ת. 3880במסמך  כמפורטגבוהה", 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה 

 5 -בעד 
 חברת ות"ת פרופ' מלכה רפפורט חובב לא השתתפה בהצבעה

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 בישראל בינלאומייםסטודנטים  של תמונת מצב  8.2

 ללא החלטה.מצגת 

 

-סקירה ראשונה לקראת התוכנית הרב שנתית תשע"ז –בינלאומיות במחקר   8.3

 תשפ"א

 בישיבה הבאה.  מותקיייהמשך ההצגה והדיון תחילת הצגת הנושא. 

 

 יםתוכניות לימוד .9

 ) במינהל עסקים.M.B.Aבקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( 9.1

 החלטה: - 66ע"ו/

 בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני דנה ות"ת ב 30.3.2016שיבתה ביום יב .1
(M.B.A.) במנהל עסקים . 

 
לפיה לא ניתן בהתאם לחוות הדעת שהתקבלה בנושא סגל ותנאי העסקה, אשר תוכנה הועבר גם למוסד,  .2

את ראש תכנית הלימודים המיועד (המשמש גם כדיקן בית הספר למנהל  לאשר את בקשת המוסד להעסיק

עסקים במוסד), מכיוון שהנ"ל מועסק במשרה מלאה (בשבתון) באוניברסיטת חיפה במקביל להעסקתו 

לאשר את פתיחתה של  קיימת מניעה מבחינת הוות"ת , במרכז האקדמי כרמל, בניגוד להנחיות ות"ת 

 .התכנית

לאשר את פתיחת תכנית הלימודים לתואר שני במנהל עסקים  לאיל ממליצה ות"ת למל"ג . לאור האמור לע3

 במרכז האקדמי כרמל.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה 

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 נוסח  
 מאושר

אחוה ) למכללה האקדמית 2021מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של חמש שנים (עד מרץ  9.2

 דו"ח הוועדה המלווה -) במדעי הסביבה .B.Scלהעניק תואר ראשון (

 החלטה: - 67ע"ו/ 

 תואר להעניק אחוה האקדמית למכללה זמנית הסמכה מתן בנושא ת"ות דנה 30.03.2016 ביום בישיבתה .1
 .הסביבה במדעי .B.Sc)( ראשון

 
 מחזור קליטת לאפשר מניעה קיימת זה בשלב ,התקציבים אגף ידי על שהוגשה הדעת בחוות האמור לאור .2

, מועט בתכנית הלומדים הסטודנטים שמספר משום זאתשל סטודנטים לתשע"ז לתכנית הנדונה,  חדש
  .תקציבית מבחינה מאוזנת אינה והתכנית

 
 ז"תשע הלימודים לשנת הלימודים תכנית פתיחת את לאפשר לא ג"למל ממליצה  ת"ות, לכך בהתאם .3

 . בלבד הקיימים הלימוד למחזורי הסמכה להעניק זה ובשלב, חדשים לימוד למחזורי
 

 ניתוח כולל , אחוה האקדמית במכללה המקצועי הצוות מול הנושא את יבחן ת"ות של התקציבים אגף .4
 מכן ולאחר ת"בות לדיון יובאו הבדיקה ממצאי  .דבעתי התכנית להתפתחות צפי לרבות תקציבי ומיפוי
 .התכנית הפעלת המשך אופן לגבי יוחלט

* * * * * 
 התקיימה הצבעה 

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

) במערכות מידע .B.Scבקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ( 9.3
 דו"ח הוועדה המקצועית -

 החלטה:- 68ע"ו/  

) .B.Sc( בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודיםב ת"ות דנה 30.03.2016 ביום בישיבתה .1
 .חוגית-במערכות מידע במתכונת לימודים חד

 
פרסום  לאשראין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג  .2

 חוגית. -תכנית הלימודים במערכות מידע במתכונת לימודים חדורישום סטודנטים ל
* * * * * 

 התקיימה הצבעה 
 7 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 

) בניהול ופיתוח .M.Aבקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( 9.4
 המשאב האנושי

 החלטה:- 69ע"ו/
 לתואר לימודים תכנית לפתוח ספיר האקדמית המכללה בבקשת ת"דנה ות 30.03.2016 ביום בישיבתה .1

 .האנושי המשאב ופיתוח בניהול)  .M.A(שני ללא תיזה 
 

להמליץ למל"ג לאשר פרסום  הסגל בתכנית התקציביים ותנאי העסקת ההיבטים מן אין מניעה .2
 .האנושי המשאב  ופיתוח בניהול)  .M.A(שני ללא תיזה  לתואר לימודים והרשמה לתכנית

* * * * * 
 התקיימה הצבעה 

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 אסתי יעקברשמה: 

           yz


