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 א' אלול, תשע"ג 
  2102אוגוסט,  7 

 לכבוד

 חברי ות"ת

 שלום רב,

 ד"תשעתקציב הרגיל לשנת הלימודים ה הנדון:

כפי שאושר בישיבת התקציב השנתית של ות"ת  דשל ות"ת לשנה"ל תשע" הרגיל התקציב"ב רצ

 ג"תשעמוצגים תוך השוואה לתקציב המקורי לשנת  ד"תשע תקציב תכנון נתוני. 20.7.2102מיום 

 (. ד"תשע קציב)במחירי ת ב"עשנת תש תקציבולנתוני ביצוע 

יב הרגיל, כפועל יוצא של לתקצ ₪ יליוןמ 280-כ של בסך חדשה תוספתכוללים  ד"עהמשאבים לתש

במסגרת הסיכום התקציבי עם משרד  ,תשע"ו. מעבר לכך-התכנית הרב שנתית לשנים תשע"א

 ,₪ יליוןמ 32-כ של בסךואחרות מיועדות פעמיות  חדתוספות לשנת תשע"ד  והאוצר התקבל

 הסטודנטים מספר הגדלתשיתוף פעולה אקדמי עם מדינות מזרח אסיה,  עבורבין היתר  המיועדות

 וקוזזבמקביל, ועוד. תכנית תחליפי נפט יישום,  חברת הקמתוההנדסה,  הסיעוד, הרפואה בתחומי

. ₪יון לימ 88 -כ ההינשהשפעת חלקן היחסי בתשע"ד לעומת תשע"ג  המדינה תקציבב ותהפחת

 קליטה :הבאים העיקריים נושאיםת לוהתוכנית הרב שנתית מיועד במסגרת הכלליותת ותוספה

וחידוש סגל באוניברסיטאות ובמכללות תוך שיפור יחס סגל סטודנט; גידול במספרי הסטודנטים 

 הגידול; למדע הלאומית הקרן של התחרותיים המחקרלתואר ראשון ושני במכללות; הגדלת מענקי 

 בני בקרב גבוהה להשכלה הנגישות הרחבתהאירופית;  הקהילה עם המדעי הפעולה שיתוף בתוכניות

 . מוגבלויות לבעלי נגישות והתאמותוהמגזר החרדי; שיפור תשתיות הוראה ומחקר  יםמיעוט

 תקציב על השפעתם שסך חליפין ושערי מחירים בגין קידום מדדי הופעלו המשאבים בסיס על

 בעיקר השנה הושפעו אלו מדדים. ₪ מיליון 051-נאמדת בכ המקורי ג"תשע לתקציב ביחס ד"תשע

 בתקופה שנחתמו השוניםהשכר  הסכמי פי על המנהלי והסגל האקדמי הסגל שכרב השינוייםמ

, החקיקה להפחתת שכר זמנית במגזר הציבורי שהתקבלה במסגרת תקציב המדינה לשנים האחרונה

 בשערי החליפין של המטבעות הרלוונטיים.  מהשינוי ומעט, 2102-2102

כחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על לצורך התכנסות למסגרת התקציב, ו

, בוצעו התאמות בצד ההוצאה 2102-2102שנים במערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת תקציב המדינה 

. לרבות, דחיית תקצוב ופריסת יישום פרויקטים, הפחתות ממוקדות ₪יון לימ 88 -כשל בהיקף כולל 

 .   1.8%-פי ההוראה בשיעור של כבמספר תוכניות מיועדות, והפחתה רוחבית בתערי

ראשון  לתוארסטודנטים מתוקצבים ל מכסות אלף 017-כבגין הוראה מושתת על  מוקצהתקציב הה

מספר  בגיןאוניברסיטה הפתוחה ה מתוקצבת. בנוסף, ד"עושני באוניברסיטאות ובמכללות בתש

 סטודנטים מלאים.  אלף 21-שווה ערך לכ

 7 -כ שלבסך  כלליתרזרבה  מזה, ₪ ןמיליו 8,328-כהתקציב הרגיל מבוסס על משאבים בסך של 

 .במשאבים מגובות שאינן צפויות בלתי התייקרויותבין השאר להתמודדות עם  המיועדת ₪ ןמיליו

 

 בברכה, 

 גדי פרנק

 לתקצוב סמנכ"ל
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 תוכן העניינים

 

 

 עמוד  

 2 דתשע" בתקציב הרגיל המשאבים: 0לוח 

 5 דתשע" - ב"עתש ,ריכוז התקציב לפי סעיפים ראשיים: 2לוח 

 1-8 דתשע" - ב"עתקציב ות"ת תש: 2לוח 

 3 דשנה"ל תשע"תקציב הרגיל ללדברי הסבר 

 3 השתתפות ישירה 

 20 הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות 

 22 הקצבות למחקר 

 21 הקצבות מיועדות 

 21 פעולות בין מוסדיות 

 20 סיוע לסטודנטים 

 22 הקצבות שונות 

 21 הבראה והתייעלות תכניות 

   

 

 נספחים

  ד"תשע - גע"תקציב ות"ת לפי סוגי מוסדות ומוטבים ולפי סעיפים ראשיים, תש 0נספח 

   דתשע" - ג"תקציבי האוניברסיטאות, תשע 2נספח 
  תשע"ד -סה"כ השתתפות ות"ת במכללות האקדמיות, תשע"ג א2נספח 
  תשע"ד -פירוט ההשתתפות הישירה במכללות האקדמיות, תשע"ג  ב2נספח 

  מספרי סטודנטים מתוקצבים, לפי מוסדות ותארים 2נספח 
  באוניברסיטאות תעריפי השתתפות ות"ת בהוראה לפי תחומי לימוד 5נספח 
  תעריפי השתתפות ות"ת בהוראה לפי תחומי לימוד במכללות 1נספח 
  סגל ומקדמי התאמה ליעד במוסדות להשכלה גבוהה/יחסי סטודנט 7נספח 
  מדדי המחירים 8נספח 
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 דתשע" -: המשאבים בתקציב הרגיל 1לוח 

 )במיליוני שקלים חדשים(

 

 9.505,8 תקציב תשע"ג מקורי במחירים שוטפים

 

 191 תוספת התכנית הרב שנתית לתשע"ד ,1

 156,1 שינוי בגין מחירים: מדדים ושע"ח ,1

 11,5 תוספת שנתית לבסיס: מכסות רפואה וסיעוד ,3

 סה"כ תוספות אחרות לתשע"ד ,1

 מתוכן:

49,1 

 תוספות מיועדות חדשות: .א
 BSF 05.7הגדלת מספר המהנדסים, 

 תוספות מיועדות ממשיכות )נטו(: .ב
 22.2 סין והודו, חברת יישום, תחליפי נפט וכו'

 23.2 תוספות אחרות והתאמות חד פעמיות .ג

 

 סך הפחתות לתשע"ד )חלקיות יחסית( ,5

 

(94,4) 

הפחתות שנקבעו עד למועד אישור התקציב המקורי 
 לתשע"ג )השלמת חלק יחסי לבסיס(

                         
(5) 

 (82.7) הפחתות לאחר אישור התקציב המקורי לתשע"ג

 9.819,5 תקציב תשע"ד מקורי

 

 



אחוזסה"כאחוזסה"כאחוזסה"כ

8,351,249100%8,614,984100%8,948,476100%תקציב ות"ת

6,361,12876.2%6,444,89774.8%6,635,40174.2%השתתפות ישירה1

144,9841.7%149,1751.7%144,7971.6%הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות2

737,2638.8%848,2909.8%991,21511.1%הקצבות למחקר3

168,5052.0%231,0042.7%246,8972.8%הקצבות מיועדות4

11,5170.1%11,4830.1%11,4830.1%פעולות בי$ מוסדיות5

220,1502.6%225,5222.6%200,3272.2%סיוע לסטודנטי6%

90,8011.1%102,1021.2%93,9501.0%הקצבות שונות7

616,9017.4%595,3786.9%617,2716.9%תכניות הבראה והתייעלות8

7,1340.1%7,1340.1%רזרבה100

לוח 2: ריכוז התקציב לפי סעיפי� ראשיי�, תשע"ב � תשע"ד

אלפי ', במחירי תקציב תשע"ד

תשע"ד � מקוריתשע"ג  � מקוריתשע"ב � ביצוע

התפלגות סעיפי התקציב
לשנה"ל תשע"ד

רזרבה, 0.1%
תכניות הבראה 
והתייעלות, 6.9%

הקצבות שונות, 1.0%

סיוע לסטודנטי%, 
2.2%

פעולות בי$ מוסדיות, 
0.1%

הקצבות מיועדות, 
2.8%

הקצבות למחקר, 
11.1%

הקצבות מקבילות 
לקרנות צמיתות, 1.6%

השתתפות ישירה, 
74.2%

        5



 מפתח 
עדכו�

   תשע"ב 
ביצוע

 תשע"ג 
מקורי

 תשע"ד 
מקורי

    8,948,476     8,614,984      8,351,249תקציב ותת00

    6,635,401     6,444,897      6,361,128השתתפות ישירה1

    H4,954,727       4,960,079     5,090,656אוניברסיטאות1.1

    H1,203,155       1,288,739     1,348,670מכללות1.2

       H203,245          196,078         196,075האוניברסיטה הפתוחה1.3

       144,797        149,175          144,984הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות2

       US/€144,119          148,286         143,926הקצבות מקבילות�אוניברסיטאות � כולל אופ2.1

              US/€865                 889                871הקצבות מקבילות�מוסדות שאינ$ אוניברסיטאות2.2

       991,215        848,290          737,263הקצבות למחקר3

       926,067        781,030          672,312קרנות למחקר3.1

       M332,902          340,000         365,844הקר) הלאומית למדע3.1.1

           M5,000              5,000             6,000קר) למחקרי$ משותפי$ משרד הבטחו)3.1.2

           M5,000              5,000             7,000הקר) ע"ש אמנו) פזי למחקרי$ משותפי$ ע$ הוועדה לאנרגיה אטומית3.1.3

3.1.4                                                             (Fulbright) ישראל�           US2,701              3,138             3,138קר) לחינו8 ארהב

� מחקרי$ אירופיי$ משותפי3.1.5$ CERNUS7,923              20,000           29,362         

� מחקרי$ אירופיי$ משותפי3.1.6$ ESRF€4,178              4,358             4,453           

       323,094         280,905          €225,239קר) מופ האירופי3.1.8

         M30,630            38,500           39,655הקמת מכוני$ לננוטכנולוגיה�תל3.1.12$

       #24,626        #24,895          #19,649השתתפויות המשרדי" בהקמת מכוני" לננוטכנולוגיה#תל"3.1.13

13,992�Mהשתתפות התמת בהקמת מכוני$ לננוטכנולוגיה�תל3.1.13.1$          �17,981         �20,660        

5,657�Mהשתתפות משרד המדע בהקמת מכוני$ לננוטכנולוגיה�תל3.1.13.3$            �6,914           �3,966          

                  M1,815              0                    0טכנולוגיות משולבות3.1.15

           M2,700              2,680             3,025השתתפות במנהל המופ האירופאי3.1.17

           M2,009              2,925             1,000עידוד תחו$ מדעי הרוח3.1.18

         M10,098            10,000           12,649קר) למחקרי$ ברפואה3.1.19

                  M5,606              0                    0מכו) מחקר לביוטכנולוגיה � ב) גוריו)3.1.20

3.1.22ISRAGRID תכניתUS2,217              0                    0                  

3.1.23ISRAGRID #0                    0            #1,450השתתפויות המשרדי" ב                  

3.1.23.1ISRAGRID�0                    0            1,101�USהשתתפות משרד התמת ב                  

3.1.23.2ISRAGRID�0                    0               350�USהשתתפות מפא"ת ב                  

                  M7,720              0                    0עידוד החזרת מדעני$ מחו"ל3.1.25

                  M3,610              0                    0מאגר רקמות לאומי�תל"מ3.1.30

         H31,861            54,021           91,890מרכזי מצוינות3.1.31

3.1.32SESAMEUS5,361              3,750             3,750           

3.1.33(gif) ישראל�                  US3,527              3,106             0קר) דו לאומית גרמניה

3.1.34(BSF) ישראל��USקר) ארהב                 11,250             3,750         

         M3,315              7,000             10,299מחקר תחליפי נפט3.1.36

לוח 3: תקציב ות"ת תשע"ב # תשע"ד
אלפי C, במחירי תקציב תשע"ד
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 מפתח 
עדכו�

   תשע"ב 
ביצוע

 תשע"ג 
מקורי

 תשע"ד 
מקורי

         33,284          21,792                 �שיתו� פעולה אקדמי ישראל�מזרח אסיה3.1.38

3.1.38.1(NSFC
ISF) סי�

Mקר� למחקרי� משותפי� ישראל                 8,018             1,700           


Mמלגות לבתר
דוקטורנטי� מצטייני� מסי� ומהודו3.1.38.2                 11,591             6,700         


Mקליטת סטודנטי� מצטייני� מסי� ללימודי תואר אקדמי בישראל3.1.38.3                 8,355           13,392           


Mקורסי קי, לסטודנטי� מסי� והודו3.1.38.4                5,120           

3.1.38.5 UGF
ISF קר� מחקר משותפתM
                200              


Mמרכז לחקר הי� התיכו�3.1.39                 
                5,000           

         65,148          67,260            64,951מלגות3.2

         25,741          26,673            27,151מלגות לקליטת סגל3.2.1

         22,967          23,848            24,802מלגות אלו�3.2.1.1

         W22,086            20,957           20,076מלגות אלו� סגל3.2.1.1.1

           US2,716              2,891             2,891מענקי מחקר למלגאי אלו�3.2.1.1.2

3.2.1.2�           2,774            2,825              2,349מלגות מעו

           W2,240              2,632             2,581מלגות מעו3 סגל3.2.1.2.1

              US110                 193                193מענקי מחקר למלגאי מעו3.2.1.2.23

           1,207            2,371              1,151מלגות בתר דוקטורנטי'3.2.2

              M710                 750                750בתר דוקטורנטי�3.2.2.1

              �                US33                   375בתר דוקטורנטי' ממדינות מתפתחות והונג�קונג3.2.2.2

              US408                 1,246             457מלגות ביכורה3.2.2.4

           4,166            4,166              4,005מלגות דוקטורנטי'3.2.3

           M2,640              2,600             2,600מלגות רוטנשטריי3.2.3.14

           M1,365              1,566             1,566מלגות לבציו�3.2.3.4

              899            1,111                 779מלגות תואר שני3.2.4


Mמלגות המר3.2.4.1                 899             1,111              

         33,136          32,939            31,865תוכניות קליטת חוקרי'3.2.5


                 W143מדעני� בכירי� עולי�3.2.5.1                
               

         W31,687            32,395           32,323קליטת מדעני� עולי�3.2.5.2

              W35                   544                813קליטת מדעני� עולי� דור ב3.2.5.3

       246,897        231,004          168,505הקצבות מיועדות4

           M1,844              5,000            1,000פתוח תשתית מיחשוב4.1

           M2,789              2,161             3,920הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה4.6

         32,343          25,515              6,432הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה במגזר הערבי4.7


Mמרכז מידע ותמיכה לאוכלוסיה הערבית4.7.1                 3,500             1,219           

         M4,949              22,572           26,859הרחבת הנגישות במגזר הערבי כללי4.7.2

           M1,483              1,724             1,984מלגות לדוקטורנטי� ערבי�4.7.3

           H3,823              4,684             4,937אוספי טבע למחקר באוניברסיטאות4.9

       111,185          96,120            73,301הרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית4.10

         H48,909            57,923           71,638אוכלוסיה חרדית
העברה למוסדות4.10.1

         H21,239            20,487           16,910אוכלוסיה חרדית
העברה למרכזי�4.10.2

         H3,153              12,709           15,137מכינות קד� אקדמיות לחרדי�4.10.3


Mמלגות והלוואות4.10.4                 7,500             5,000           

           M10,537            7,024             3,512לימודי יסוד באוניברסיטאות4.11

           M1,870              500                4,000לימודי העשרה4.12
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 מפתח 
עדכו�

   תשע"ב 
ביצוע

 תשע"ג 
מקורי

 תשע"ד 
מקורי

         M25,878            30,000           20,000שידרוג תשתיות הוראה במכללות4.13

         M39,480            20,000           25,000שידרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות4.14

               "                "              M2,000מתווה חדש  לאוכלוסיה החרדית ולבני המיעוטי 4.15

         M"                 40,000           40,000נגישות לאנשי  ע  מוגבלות4.16

           M550                 "                1,000השתתפות במרכז קשר להשבת אקדמאי 4.17

         11,483          11,483            11,517פעולות בי��מוסדיות5

         H11,517            11,483           11,483מכו& בינאוניברסיטאי באילת5.1

6�       200,327        225,522          220,150סיוע לסטודנטי

       M113,237          111,814         103,557מלגות פרח6.1

6.2�         82,700        100,000            96,059קר� הסיוע לסטודנטי

         M96,059            80,000           66,700מענקי 6.2.1

         M"                 20,000           16,000הלוואות6.2.2

           H4,121              4,569             4,570השתתפות בסיוע לליקוי למידה6.5

           H6,733              9,139             9,500מעורבות אקדמיה בקהילה6.6

         93,950        102,102            90,801הקצבות שונות7

         M38,417            37,750           37,750מכינות קד "אקדמיות7.1

         M30,522            22,892           22,892מחקרי  רפואיי 7.2

                  W1,518              510                0מינוי  קליניי  בבתי חולי  היקפיי 7.3

7.4�                  W�1,106            0                    0השתתפויות המשרדי� במינויי� קליניי

              US1,549              750                400המרכז הישראלי בקהיר7.5

         M11,693            10,970           11,341האקדמיה הלאומית למדעי 7.6

           M6,792              5,094             3,396מכו& פלזנשטיי&7.12

         M"                 15,261           15,261הסדרת ההכשרה הקלינית בבתי הספר לרפואה7.13

           M"                 8,875             2,910מסחור ידע במכללות7.14

7.15PIAAC סקרM417                 "                "               

               "                "              M1,000מחנה המדע האסייתי7.16

       617,271        595,378          616,901תוכניות הבראה והתיעלות8

       H584,051          595,378         617,021השתתפות בתוכניות הבראה באוניברסיטאות8.1

               "                "            M32,500תכניות חיסכו& והתייעלות8.5

              M350                 0                    250השתתפות מיוחדת בייעו/ אסטרטגי לתכניות התייעלות8.7

           7,134            7,134                 �סהכ רזרבה100
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 דברי הסבר לתקציב הרגיל

 

 השתתפות ישירה .0

 

 אוניברסיטאות 0.0

 מרכיבים: 2-הקצבה לפי מודל התקצוב, המורכבת מ

  מקדם  ×מספר הסטודנטים בפועל )בכפוף למכסה(  ×תעריף ממוצע לכל מוסד  -מרכיב ההוראה

שנתית. התעריף הממוצע -מקדמי התאמה בהתאם ליעדי ות"ת לתכנית הרב ×הניצולת בפועל 

מחושב על בסיס תמהיל הסטודנטים בתחומים וברמות התואר במוסד טרם ההכפלה במקדם 

 הניצולת.

  מרכיב המחולק לפי חלקו היחסי של כל מוסד בסך תפוקות המחקר. -מרכיב המחקר 

 מודל התקצוב החדש

במסגרת אישור תקציב תשע"א, אישרה מליאת ות"ת את מודל התקצוב  ,2.00.2101בישיבתה מיום 

תקצוב על בסיס החדש של מערכת ההשכלה הגבוהה. בבסיס המודל עומדים העקרונות הבאים: 

, תוך קיצור, ככל הניתן, הגברת הוודאות התכנונית למוסדות)כאשר עלות התשומות ברקע(;  תפוקות

; שיפור המודל גברת שקיפות המודל למוסדות ולציבור הרחבהשל פרק הזמן בין התפוקה לתקצוב; 

. היעדים המרכזיים של ככלי מרכזי לתמרוץ לחתירת המוסדות להשגת יעדי התכנית הרב שנתית

 שיפור איכות ההוראה; עידוד המצוינות המדעית מחקריתתכנית זו כוללים את היעדים הבאים: 

יות ייחודיות ובפרט למגזר החרדי, למגזר בני ; הגברת הנגישות לאוכלוסוההון האנושי הנרכש

נוספים כגון צרכי שוק העבודה ועוד. בנוסף ליעדים  והתייחסות לצרכים לאומייםהמיעוטים 

סגל של המוסדות וקליטת  חידוד היתרונות היחסייםהמרכזיים קבעה ות"ת שני יעדי משנה תומכים: 

 .צעיר מצטיין

בשתי פעימות, הראשונה בתשע"א והשנייה בתשע"ב. מודל התקצוב החדש יושם בתקציב ות"ת 

, ניתן לעיין מודל התקצובאודות התפתחות ונתונים עדכניים,  שנים , ניתוח על פנילהרחבה נוספת

 בחוברת "מודל התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל" המפורסמת באתר מל"ג/ות"ת.

התקצוב להתעדכן ולהתפתח מעת לעת גם לאחר סיום השלמת שתי הפעימות שלעיל, ממשיך מודל 

 פי צורכי השעה.-בצורה נקודתית על

 

 מרכיב ההוראה 0.0.0

תחומים לתואר ראשון ושני ובמעבר מתשע"ג לתשע"ד  23תעריפי ות"ת מתפלגים על פני  -תעריפים 

 עודכנו התעריפים בהתאם לעליית מדד ההשתתפות הישירה של ות"ת.

י בחלוקת התחומים בתוך התחום הרחב של מדעי הרוח הכולל את כמו כן, החל מתשע"ד מתבצע שינו

התחומים הבאים: מדעי הרוח )כללי(, היסטוריה, מוזיקה ואומנות ועיצוב. החלוקה החדשה תכלול 

את התחומים הבאים: מדעי הרוח )כולל היסטוריה(, ארכיאולוגיה, מוזיקה ואומנות ועיצוב. כחלק 

 22.1 -דכן גם תעריף תחום ארכיאולוגיה החדש, והוא יעמוד על כמהשינוי בחלוקת התחומים הנ"ל עו

שינוי זה התבצע בין  לסטודנט בתואר השני.₪ אלפי  21.7-כעל לסטודנט בתואר הראשון, ו ₪אלפי 

היתר על רקע המלצות הוועדה להערכת איכות בתחום הארכיאולוגיה, אשר אומצו ע"י המל"ג 

. במסגרת המלצות אלה התבקשה ות"ת לבחון את הצורך בשינוי התעריף 20.2.2102בהחלטתה מיום 
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י הרוח, של תחום הארכיאולוגיה לאור צרכיו המיוחדים של התחום, אשר בשונה מיתר תחומי מדע

כוללים עבודת שטח, סיורים ומעבדות. בחינת התעריפים התבצעה, בין היתר, בסיוע של גורם מומחה 

  מהתחום.

וזאת  ,1.82%בשיעור של אוניברסיטאות ובמכללות בבנוסף, בתשע"ד הופחתו תעריפי מודל ההוראה 

מסגרת תקציב כחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת ההשכלה הגבוהה ב

 סגל זוטר במרכיב ההוראה.הסכם ההפחתה זו לא חלה על התוספת בגין  .2102-2102המדינה לשנים 

כמו כן יצוין כי ההפחתה חלה על כל ההקצבות המחושבות בהתבסס על תעריפי ההוראה השונים, כגון 

 קמפוס אילת, תוספת סטודנטים לרפואה, מקבלי תעודת הוראה וכיו"ב.

של כל מוסד החל מתשע"א מוחל על תקציב ההוראה  - ליעד יחס סטודנטים לסגלמקדם התאמה 

המבוסס על השורש הריבועי של יחס הסטודנטים לסגל הרב שנתי לקליטת סגל מקדם התאמה ליעד 

  האקדמי הבכיר הנורמטיבי לכל מוסד מחולק ליחס זה בפועל בכל מוסד בשנה החולפת.

תנודתיות חריגה בין שנים, מקדם הניצולת נותר מחושב ומיושם מתוך מטרה להקטין  -מקדם ניצולת 

תחומי לימוד בתעריפי  23תחומי הלימוד של המודל הישן, זאת על אף המעבר לתקצוב לפי  02ברמת 

מודל ההוראה. בתשע"ד מיושם במודל מקדם ניצולת המחושב כממוצע נע של מקדם הניצולת בשנים 

נעשה לראשונה בתשע"א. ות"ת תמשיך לעקוב אחר מגמות , כפי ש(t-2)ותשע"ב  (t-3)תשע"א 

 לנכון.מצא תשהתפתחות מקדם הניצולת במוסדות, ולהציע שיפורים נוספים ככל 

בתשע"ד מתוקצבות האוניברסיטאות במרכיב ההוראה על פי מספרי  -סטודנטים לתקצוב 

לו מכסות הסטודנטים הסטודנטים בפועל בתשע"ג, בכפוף למכסת הסטודנטים לתשע"ד. בתשע"ד הוגד

 לתקצוב באוניברסיטאות הבאות:

 סטודנטים, לטובת תקצוב  022-הגדלת מכסת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן ב

שנתי בין ות"ת -הסטודנטים הלומדים בפקולטה לרפואה בצפת, זאת בהתאם לסיכום הרב

 למשרד האוצר.

 כחלק ממתווה ההתפתחות  סטודנטים, 211-הגדלת מכסת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה ב

 .האקדמית של האוניברסיטה במסגרת התכנית הרב שנתית

 בהתאם למדיניות ות"ת בנושאסטודנטים 2-הגדלת מכסת הסטודנטים למכון ויצמן למדע ב ,. 

את מכסת הסטודנטים הכוללת המתוקצבת לאוניברסיטאות במרכיב  תוספות אלה למכסות מביאות

. מכסה זו כוללת את הסטודנטים המתוקצבים הלומדים טודנטיםס 012,253לסך בתשע"ד ההוראה 

את הסטודנטים הלומדים בקמפוס אילת,  , ואיננה כוללת לתואר ראשון ושני )לרבות תעודות הוראה(

, בנפרד ממודל ההוראה של אוניברסיטת בן 0.0.2.8אשר החל מתשע"ב מתוקצבים מסגרת סעיף 

  .טודנטים של האוניברסיטהמופחתים ממכסת הס לכך , ובהתאםגוריון

בגין הסכם השכר עם ארגוני  -השתתפות ות"ת בהסכם השכר של הסגל הזוטר באוניברסיטאות 

₪ אלפי  05,111שופו האוניברסיטאות בסך של  (07.2.2102הסגל הזוטר באוניברסיטאות )נחתם ביום 

לאוניברסיטאות ₪ פי אל 05,111בשנה בכל אחת מהשנים תשע"ב ותשע"ג. גם בתשע"ד תוקצב סך של 

 .בהתאם להתפלגות מרכיב ההוראה בין האוניברסיטאותבגין הסכם זה, והקצאת הסכום מתבצעת 

 אוניברסיטאות.ההוראה בכתוספת אחוזית במסגרת תעריפי להיטמע רכיב זה בהמשך צפוי 
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 מרכיב המחקר 0.0.2

בחמישה פרמטרים, שלכל אחד משקל מרכיב המחקר משקף את תפוקות המחקר של האוניברסיטאות 

 שונה במודל:

 ( 22%זכיה במענקים מקרנות מחקר תחרותיות )מהמודל 

 ( 22%פרסומים מדעיים )מהמודל 

 ( 05%סטודנטים לתואר שלישי )מהמודל 

 ( 05%העברת ידע למגזר הציבורי ולתעשייה )מהמודל 

 ( 2%מקבלי תואר שני עם תזה )מהמודל 

 

של  סך משאבי מרכיב המחקר בסךריאלית במעבר מתקציב תשע"ג מקורי לתקציב תשע"ד מקורי גדלו 

 )במחירי תקציב תשע"ד מקורי(, בהתאם לרכיבים הבאים:₪  אלפי 82,111-כ

)במחירי תקציב תשע"ד מקורי(, מקורם בהפחתת ההקצבות הייחודיות  ₪  אלפי 21,111 -כ -

. המקורות שהופחתו מההקצבות הייחודיות התווספו 2.00.2100בהתאם להחלטת ות"ת מיום 

למרכיב המחקר וקודמו למחירי תשע"ד. תשע"ד היא השנה השלישית ליישום מתווה 

 ההפחתה.

 אלפי 21,111-בהתאם לתוכנית הרב שנתית, הוקצתה למקורות מרכיב המחקר תוספת של כ -

 )במחירי תקציב תשע"ד מקורי(.₪ 

-  

 אוניברסיטאות - מיועדת ישירה השתתפות 0.0.2

 שיקול לפיהמשקפות תיקוני איזון במודל,  מיוחדות מהקצבות מורכבת המיועדת הישירה ההשתתפות

"ת, והשתתפויות בנושאים מיוחדים ובפרויקטים מוגבלים בהיקפם וקצרי טווח במוסדות ות של דעת

יצוין, כי מתוך הקצבות ההשתתפות הישירה המיועדת, שלוש ההקצבות  השונים לפי החלטות ות"ת.

מצויות  -מענק איזון למודל, השתתפות מיוחדת, ומכוני המחקר של אוניברסיטת בן גוריון  -הגדולות 

 הישירה ההשתתפות את המרכיבות ההקצבותלהלן פירוט  במתווה ההפחתה שיפורט בהמשך.

 :המיועדת

 

 למודל איזון מענק 0.0.2.0

 מהאוניברסיטאות בשונה וזאת, ההנדסה בתחומי בעיקר מתמחה הטכניון -איזון לטכניון  מענק 

 סבסוד מקשה על ההנדסה בתחומי ההתמחותהאקדמיים.  התחומים מגוון נלמד בהן האחרות

 תוקצב כך ובשל, האחרות באוניברסיטאות נעשה שהדבר כפי, השונים הלימוד תחומי בין צולב

 .איזוןה מענק טכניוןל

 פעילותו של מכון ויצמן היא, בעיקרה, מחקרית, וההוראה בו מתמקדת   -איזון למכון ויצמן  מענק

האוניברסיטאות  לעומתבהכשרת מאות בודדות של תלמידים לתואר שני מחקרי ודוקטורנטים. 

והן  ההוראה מרכיבמודל  באמצעות הןהאחרות המשלבות הוראה ומחקר ולפיכך מתוקצבות 

תקצובו מקורו במודל  שעיקר לכך מביא המכוןפעילות  אופי, המחקר מרכיב מודלאמצעות ב

 מענק לתקצוב הביא זה מצב. יחסית מועטותהמחקר, בעוד שהכנסותיו ממרכיב ההוראה במודל 

 .ויצמן למכון האיזון
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במודל החל מתשע"ב, ובהמשך  השנייההפעימה  ויישוםבתשע"א  החדש התקצוב מודל יישום לאור   

 לטכניון האיזון מענק הפחתת מתווה"ב, מתשע החל, מיושם, 2.00.2100להחלטת ות"ת מיום 

ההקצבות הייחודיות וההיסטוריות בתקציב כלל , כחלק ממתווה הדרגתי להפחתת ויצמן ולמכון

 כךשע"א, , כאשר בסיס ההפחתה הוא תשנה כל 21%-בפי מתווה זה תופחת ההקצבה  עלות"ת. 

 "ו תסתיים הקצבה זו.שבתשע

 

  מיוחדת השתתפות 0.0.2.2 

שתוארו לעיל לגבי  לאלה דומים שיקולים הפעלתזו מתבססת על  הקצבה - בטכניון מיוחדת השתתפות

במודל  השנייההפעימה  ויישום"א בתשע החדש התקצוב מודל יישום לאורמענק האיזון )ראה לעיל(. 

, מיושם, החל מתשע"ב, מתווה הפחתת 2.00.2100החל מתשע"ב, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 

בסיס  כאשרכל שנה,  21%-בפי מתווה זה תופחת ההקצבה  עלההשתתפות המיוחדת לטכניון. 

 "ו תסתיים הקצבה זו.שבתשע כךההפחתה הוא תשע"א, 

 

 האזוריות המכללות של' ג שנה תלמידי 0.0.2.5

אילן בגין סטודנטים אשר לומדים לימודים מלאים או חלקיים,  מיוחדת לאוניברסיטת בר תוספת

הראשי של האוניברסיטה, ורשומים במסלולים שבאחריות אקדמית של האוניברסיטה  בקמפוס

, אלההנלמדים במכללות האזוריות. במסגרת סעיף זה מתוקצבת אוניברסיטת בר אילן בגין לימודים 

במקביל  סתייםוי כחיבמהלך החומש הנו בהדרגה יפחתזה  סעיף .המודל במסגרת צביםמתוק שאינם

מל"ג בנושא ות"ת ות ובהתאם להחלט אקדמית לעצמאות האזוריות המכללות יציאתלהשלמת מתווה 

 זה.

 

 הערבי במגזר חינוכית פסיכולוגיה לימודי 0.0.2.7

 להביאהתכנית שמטרתה  תופעלמ, החל משנה"ל תשע"ב 02.2.2101החלטת ות"ת מיום ל בהתאם

 חינוכית לפסיכולוגיה שני לתואר הלומדים החברה הערבית מקרב הסטודנטים מספר להגדלת

. תכנית זו מעודדת את שילובם של הסטודנטים בישראל המתוקצבים גבוהה להשכלה במוסדות

בתכניות הלימודים הרגילות במוסדות. לאחר תום לימודיהם מיועדים בוגרי  מהחברה הערבית

כפיילוט לתקופה של שלושה  מופעלת. התכנית בישראל הציבורית החינוך במערכתהתכנית להיקלט 

 ותהחדש ותהתכני להפעלת ד"בתשעזו, ניתנת השתתפות ות"ת  במסגרתמחזורים החל מתשע"ב. 

תשע"ד היא  .ע"א באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בן גוריוןקורא בתשהקול ה מסגרתנבחרו בש

 שנת הפעילות האחרונה של הפיילוט, ובמהלכה יבחנו הישגי התכנית עד כה ויוחלט לגבי עתידה.

 

 קמפוס אילת 0.0.2.8

במהלך שנת תשע"א הוקם צוות שמטרתו לבחון את נושא עתיד הקמפוס באילת, לרבות תחומי 

לאזור אילת )"תחומי  םהפעלת הקמפוס, תוך התמקדות בתחומי לימוד הייחודייהלימוד ומתכונת 

. בהתאם לכך, הוחלט לשמר דליבה"(. עבודת הצוות טרם הסתיימה והיא תמשך גם בשנת תשע"

את "הסטטוס קוו" הקיים בכל הנוגע לתקצוב קמפוס אילת תוך שימור מצב הקמפוס  דבתשע"

 מבחינת מספרי הסטודנטים ותכניות הלימוד. 

שמירת ה"סטטוס קוו" מבחינה תקציבית, משמעותה הפרדת הקמפוסים וחלוקת תקצוב שונה בין 

יף זה את ההקצבות החל מתשע"ב כולל סע הקמפוסים של המוסד )קמפוס אילת והקמפוס הראשי(.

המיוחדות שניתנו עבור הקמפוס וגם את התקצוב לקמפוס אילת בגין מרכיב ההוראה, זאת בשונה 
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גוריון. -משנים קודמות כאשר מרכיב זה תוקצב עם מרכיב ההוראה הכללי של אוניברסיטת בן

פוס אילת שניתנה לקמ ₪אלפי  2,511כולל הסעיף גם תוספת בסך , כפי שנעשה גם בתשע"ג, בתשע"ד

 בגין הסכם השכר עם הסגל הזוטר.

 

 תוספת סטודנטים לרפואה 0.0.2.00

המופעלת ע"י ות"ת בשנים האחרונות בתיאום עם משרדי הבריאות והאוצר במטרה לתמרץ הקצבה זו 

את הגידול במספרי הסטודנטים בתקציב הנוכחי משקפת את הגדלת מחזורי ההכשרה לרפואה, 

תשע"ד ביחס לתשע"ג. גידול זה יתווסף על מספרי הסטודנטים שבמטריצת לרפואה כללית בשנת 

פי מספר הסטודנטים בתשע"ג ותמהיל הסטודנטים -ההוראה של האוניברסיטאות, המחושבת על

את הסטודנטים החדשים, המתחילים לימודיהם בתשע"ד,  . החל מתשע"ד, כולל הסעיף גםבתשע"ב

. תקצובם של סטודנטים הלומדים במסגרת תכנית העתודה הצבאית "צמרת" באוניברסיטה העברית

כפוף ליישום שינויים שהתחייבו האוניברסיטה ומשרד הביטחון לבצע בהסכם על פי דרישות אלה 

בפקולטה , שלישי במספר -ל מחזור חדש נוסף . כמו כן כולל הסעיף בתשע"ד קליטה שמל"ג וות"ת

 לרפואה באוניברסיטת בר אילן.

 

 המדבר לחקר מכונים 0.0.2.07

 תוספת כולל התקציב. גוריון בן אוניברסיטת באחריות אשר בוקר בשדה המחקר למכוני תקצוב

 מודל לאור. שוחט בוועדת בנושא הדיונים בעקבות והתקבלה ההקצבה לבסיס שנכנסה ייחודית

, החל הייחודיותמהפחתת כלל ההקצבות  כחלק, ההקצבה את להפחית הוחלט החדש התקצוב

בכל שנה, כאשר בסיס ההפחתה הוא תשע"א, כך שבשנת תשע"ו תסתיים הקצבה זו.  21%-מתשע"ב ב

מתפוקות מודל  הופחתו בעבר אשר, המכון המחקר של תפוקות ,במקביל להפחתה הדרגתית זו

אל מודל  באופן הדרגתי בחזרה , מתווספותשל המכון במסגרת סעיף ייחודי ובלאור תקצו התקצוב

 התקצוב הרגיל.

 

 רפואת שיניים -מיוחדת תוספת 0.0.2.20

"ס ביה לבחינת הוועדה למסקנות המתייחסת, 22.1.2101מיום  82בהתאם להחלטת ות"ת תש"ע/

, תשתתף "סלביהתכנית ההבראה את  02.02.2102ות"ת מיום  לאישורו אביב-בתל שיניים לרפואת

 כוםאביב בס-באוניברסיטת תל שיניים תבמימון מיוחד להבראת ביה"ס לרפוא בשנה"ל תשע"ד ות"ת

תועבר  ס"ביה להבראת ת"ות של המיוחדת , כי התמיכהיצוין .₪ אלפי 2,111של  ד פעמיח

מו כן, בהתאם לסיכום בין כההבראה.  תכנית ביעדי ס"ביה לעמידת בכפוף אביב תל לאוניברסיטת

בגין ₪ אלפי  0,111של  סך דתשע"ב, תחזיר האוניברסיטה 08.1.2113ות"ת והאוניברסיטה מיום 

לצורך סיוע באיזון תקציב בית הספר. החזר זה  22.1.2113הלוואה תקציבית, אשר אושרה לה ביום 

 "ה.תשע-"ת בשנים תשע"אלות מוחזריםמתוך חמישה, אשר  רביעימהווה תשלום 

 

 הוראה תעודת מקבלי 0.0.2.21

)ראשון ושני(  האקדמי התואר ללימודי במקביל הלומדים הוראה תעודת מקבליזה מתוקצבים  בסעיף

בהתאם  מתוקצבאשר אינם מדווחים במסגרת מרכיב ההוראה במודל. הסעיף ו באוניברסיטאות

תואר שני )בכפוף למקדם ההתאמה ליעד של כל מוסד( במספר מקבלי  -תעריף תעודת הוראה  מכפלתל

 511כולל הסעיף סך של  "דתשע בשנת .ב"לתשעתעודת הוראה במקביל לתואר עפ"י נתוני הלמ"ס 

שטרם הוקצה. סכום זה מיועד לתכנית בשיתוף עם משרד החינוך לעידוד לימודי תעודת ₪ אלפי 
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 .דתשע"פתח במהלך יבמקצועות נדרשים, הצפויה להסיטאות באוניברהוראה 

 

 החדשנות בתעשיי 0.0.2.22

 הבנושא חדשנות בתעשיי תהחליטה ות"ת על השתתפותה בתכנית ניסיוני 22.1.2101ביום  בישיבתה

במסגרת לימודי הנדסה, אשר נבנתה ע"י מרכז הידע לחדשנות בטכניון. תכנית זו נועדה לקדם חדשנות 

המסורתית באמצעות "פרויקטי חדשנות" של סטודנטים תלמידי שנה ד' לתואר ראשון  הבתעשיי

פי התאמתם לפרויקט. -בהנדסה. בשלב הראשון פעלה התכנית בשלושה מוסדות אקדמיים שנבחרו על

נחתם הסכם בין משרד האוצר, משרד התמ"ת וות"ת, שקבע את פעילות התכנית  00.2.2100ביום 

. בהמשך הוחלט על המשך התכנית לשנים תשע"ג ותשע"ד, "א ותשע"בהמתוקצבת לשנים תשע

₪ אלפי  125על סך נקבעה  ההמשכית . מסגרת תקציב התכניתבמתכונת דומה לתכנית המקורית

, ומימון התכנית נעשה בחלקים שווים ע"י משרד התמ"ת )לשכת המדען הראשי( דתשע"-גלשנים תשע"

בתשע"ד . דותשע" גאחד מהשותפים, לכל אחת מהשנים תשע" לשנה ע"י כל₪ אלפי  051וות"ת, קרי: 

 מסתיימת התכנית ההמשכית.

 

 רפואה בצפוןל ספר בית הקמת 0.0.2.22

 אוניברסיטת ידי על, בגליל יוקם אשר נוסף לרפואה ספר בית הקמת על "גמל החליטה 07.7.2117 ביום

נקבע, כי  8.2.2113"ת. בהתאם לכך, עפ"י החלטת הממשלה מיום ות "יע ויתוקצב בישראל מחקר

הקמתו תוכר כפרויקט בעל עדיפות ולרפואה בישראל יהיה בעיר צפת,  החדשמיקום בית הספר 

אילן תהיה המוסד אשר -, כי אוניברסיטת בר02.0.2101בהמשך לכך, החליטה מל"ג ביום  .לאומית

 פעמי ד" סכום חהוקצה טרם"במתוקצב  דבגליל. בתשע"הספר החדש לרפואה  ביתיקים ויפעיל את 

 הוצאות"ס, ביההתפתחות  המשךרכש והצטיידות עבור ב אפשרי סיועלצורך  ₪אלפי  2,111של 

לכך  מעברהחלטת ות"ת בנושא. ל בהתאם בהמשך ייקבע זה בסכום השימוש .וכיו"ב מנהלתיות

 לפיו למודל בהתאם הספר בבית לרפואה הסטודנטים בתקצוב"ב מתשע"ת החל ות משתתפת

 בישראל. לרפואה הספר בתי שאר מתוקצבים

 

 תוספת סטודנטים להנדסה באוניברסיטאות 0.0.2.22

, ראש המועצה הלאומית ין קנדל'פרסם הצוות הבין משרדי, בראשותו של פרופ' יוג 2102בחודש יולי 

סיכמו לכלכלה דו"ח בנושא "המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית". בהמשך להמלצות הדו"ח 

משרד האוצר וות"ת מתווה, לזמן מוגבל, שמטרתו לתמרץ את האוניברסיטאות להגדיל את מספרי 

ומערכות מידע.  אלקטרוניקה, מחשביםהנדסת חשמל, הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחומי 

במסגרת המתווה האוניברסיטאות, אשר יגדילו את מספרי הסטודנטים הנקלטים לשנה א' ללימודי 

תואר ראשון בתחומי הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים ומערכות המידע בשנים תשע"ד ותשע"ה 

 לתמרץ ולאפשריזכו לתקצוב נוסף בגין פעילות זו. תקצוב זה כולל רכיב שוטף המיועד 

לאוניברסיטאות לתמוך בהוצאות הנדרשות לצורך הגדלת מספרי הסטודנטים בתחומים המבוקשים 

המיועד להתאמות המתחייבות בתשתיות ההוראה , ורכיב חד פעמי תוך שמירה על רמת ההוראה

. הזכאות לתקצוב בהתאם לרכיבים שלעיל מותנית והמחקר כתוצאה מהגידול במספרי הסטודנטים

והובאו לידיעתן  03.1.2102סיטאות בקריטריונים שאושרו ע"י ות"ת בישיבתה ביום בעמידת האוניבר

, אשר יושמו בנושא תכנית זו ממשיכה צעדים קודמים עוד יצוין, כי .2102בקול הקורא שהופץ ביוני 

ע"י ות"ת במכללות להנדסה. צעדים אלה כללו מתן עדיפות למכללות להנדסה הן בהיבט של הקצאת 

נטים לתקצוב במסגרת החומש והן בהיבט של הקצאת נתחים במסגרת מודל הפיתוח מכסות סטוד

 הפיסי של ות"ת. 
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0.2 

 

 במכללותשתתפות ישירה ה

 השתתפות ות"ת הישירה במכללות כוללת את סעיפי התקציב הבאים: 

 מרכיב ההוראה 

 השתתפות בהסכם השכר במכללות 

 תקצוב התכנית לסיעוד במכללות 

  היסטורית בהוראה ובשכירותהשתתפות 

 עידוד פריפריה חברתית וגיאוגרפית 

 סיוע בהיערכות למעבר ולמיזוג מכללות 

במעבר מתקציב תשע"ג מקורי לתקציב תשע"ד הוטמעו השינויים הנובעים מפעימת התקצוב 

השלישית וכן השינויים הבאים הנובעים ממודל התקצוב: עדכון בסיס התעריפים בשינוי מדד 

של פעולת האחדה של השיוך התחומי לצורכי תקצוב על פי  המשךהישירה של ות"ת, ו ההשתתפות

  חוגית עפ"י ספירות משוקללות.-, ובפרט שיוך תחומי לימוד הנלמדים במתכונת דו"סהלמהגדרות 

 

 בנוסף בוצעו השינויים המרכזיים הבאים: 

  על פי הנגזרת  ,מכסות כלליות מהן 0,511 .מכסות 2,312בסך של תוספת מכסות נטו לסטודנטים

בתכנית הרב  ,השנתית של החלטת ות"ת על המתווה הרב שנתי להקצאת המכסות הכלליות

 שנתית עבור שנה"ל תשע"ד.

  ן תוספת המכסות בגיבעיקר  ,ות"תומדיניות יתרת תוספת המכסות ניתנה בהתאם להחלטות

נמצאות אשר ומתן מכסות למכללות  ,בהתאם לפתיחת וגידול התוכניות בפועל הייעודיות לסיעוד

למדיניות ות"ת בנושא ובכפוף לעמידה באבני דרך )לא כולל תוספת בהתאם בתכנית הבראה 

חבת הנגישות לאוכלוסייה אלה מופיעים בסעיף הר –ה החרדית ימכסות לסיעוד עבור האוכלוסי

 זה. החרדית( וכן תוספת מכסות לאריאל כחלק ממתווה הדרגתי וכמפורט בהמשך פרק

  עדכון מקדם יחס סטודנטים לסגל אקדמי בכיר ברמת המוסד ע"פ היקף הסגל שהועסק בפועל

(, המחושב לכל מוסד על פי השורש הריבועי של היעד המוסדי של 2102בשנת תשע"ג )דו"ח ינואר 

 (. 011%מחולק ליחס זה בפועל )ועד לתקרה בגובה  ,יחס סטודנטים סגל

 ב על פי נתוני הלמ"ס אשר למדו במוסד בפועל בשנה"ל תשע"ג. עדכון מספר הסטודנטים לתקצו

עדכון התעריף הממוצע לתקצוב בהתאם לתמהיל הסטודנטים בפועל במוסדות על פי נתוני 

 הסטודנטים  המעודכנים.

  חישוב תוספת השתתפות ות"ת בשל הסכם השכר של הסגל האקדמי הבכיר במכללות לשנים

ביחס לשנה  ₪אלפי  05,111המהווה גידול של ₪, אלפי  11,111תשע"ו בסכום נצבר של -תשע"ב

שעברה, ותקצוב חלקן של המכללות שהצטרפו להסכם בהתאם לחלקן היחסי במרכיב ההוראה 

)סה"כ ₪ אלפי  01,111(. לסכום זה התווסף השנה סכום בגובה של שלישית להסכם)פעימה 

 .פרק זה הדרגתי וכמפורט בהמשךכחלק מהמתווה המיועד לאריאל ₪( אלפי  71,111בסעיף 

 .מתן סיוע בשל ההיערכות למעבר ולמיזוג מכללות המתוקצבות בות"ת עם מכללות להוראה 

 בהתאם לנתוני הסטודנטים עדכון ההקצבה לעידוד פריפריה חברתית וגאוגרפית, התאמה ו

 נתוני הלמ"ס. המבוססים על ,המעודכנים

 מכללות לחינוך אשר יועברו לאחריות ות"ת, תקצוב סטודנטים הלומדים לתעודות הוראה ב

 בהתאם להחלטות ות"ת ולהסכמים בנושא עם משרד החינוך.
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  .עמדת ות"ת בלאחר הכרת מל"ג יו"ש באריאל כאוניברסיטה נדרש דיון בסוגיית תקצוב המוסד

, ובהתאם נכללה בתשובת המדינה לבג"ץ המתנהל 21.02.02 -כפי שהובאה בישיבתה מיום ה

 ,כאוניברסיטה אריאל האוניברסיטאי במרכז ההכרה תהליך יושלם וכאשר אם"בע כי בנושא, נק

 לאוניברסיטאות ת"ות של התקצוב קריטריוני פי על זה מוסד תקצוב ת"ות לאישור יובא

, ומתמשך מתאים ממשלתי תוספתי תקציב לקבלת בכפוף זאת ,המוסד למאפייני ובהתאם

מאחר ובשלב זה קיבל הנושא  ".הגבוהה ההשכלה מערכת של שנתי הרב לתקציב מעבר

בלבד, וכן לאור העובדה כי מניתוח נתוני  2102-2102לשנים ממשלתית התייחסות תקציבית 

המוסד ע"י אגפי התכנון והתקצוב של ות"ת ובתיאום עם הנהלת המוסד, נראה כי נכון יהיה 

וניברסיטה. לפיכך, בתקציב להפעיל מתווה הדרגתי למעבר המוסד בין מודל תקצוב כמכללה לא

שנים כאשר בכל שנה יותאמו  5פני -על לשנה"ל תשע"ד יחל מעבר הדרגתי, אשר יתפרס

ים לתקצוב: תעריפי התקצוב, מקדם הניצולת ומקדם ההתאמה ליעד. כמו יהפרמטרים הרלוונט

ין תוספת בגמסגרת השל המוסד ב תקציבוכן, תינתן תוספת למכסת הסטודנטים לתקצוב ויוגדל 

שלא על חשבון הסכם השכר במכללות וקליטת סגל )המתייחס בעיקר לתנאי מחקר לסגל(, וזאת 

בגין סעיפים אלו. סך שינויים אלו מעבר לתקציבו  המכללות המתוקצבותתקציביהן של יתר 

המשך הפעלת מתווה  ₪.אלפי  27,511-הרגיל של המוסד כפי שהיה מתקבל השנה נאמד בכ

 ממשלתי תוספתי תקציב קבלתלהמשך  בכפוףבשנים הבאות יהיה  המעבר ההדרגתי כאמור

 .  הגבוהה ההשכלה מערכת של שנתי הרב לתקציב מעבר, ומתמשך מתאים

 

 להלן פרוט רכיבי ההשתתפות הישירה במכללות:

השתתפות ות"ת במרכיב ההוראה מחושבת על פי תוצאת המכפלה של: תעריף ממוצע מוסדי לשנת    1,1,1

מקדם  ×מספר הסטודנטים בפועל בשנת תשע"ג בכפוף למכסת הסטודנטים לשנת תשע"ד  ×תשע"ד 

מקדם התאמה ליעד יחס סטודנט סגל כפי שחושב למוסד על פי נתוני תשע"ג  ×( 1.8ניצולת קבוע )

 בפועל. 

 במכללות הסטודנטים מכסות .א

מכסות  213הן מכסות )מ 12,811 -ל מסתכמת ד"תשע לשנת במכללות הכוללת הסטודנטים מכסת

מכסת הסטודנטים  לסך בהשוואה, זאת .להלן שיפורטו לתוספות בהתאםייעודיות לסיעוד(, 

 ייעודיות מכסות 257היו  מהןמכסות ) 11,132ל  שהסתכמה במכללות גהכוללת לשנת תשע"

 (.לסיעוד

, חישוב המכסה לתקצוב המוסד מבוסס על המכסה המאושרת לתקצוב של המוסד בשנה ככלל

הקודמת בתוספת המכסה שנוספה לשנת הנוכחית. המכסה משמשת כחסם כמותי עליון לתקצוב 

 המוסד ברכיב ההוראה. 

מכסות כלליות נוספות למכללות  0,511והוקצו בסה"כ  נוספו ד"בתשע – כלליות מכסות

"ת. מנגנון בותוקצבות וזאת בהתאם למתווה החומש למכללות כפי שאושר האקדמיות המת

תשע"ו, התבצע במספר -ההקצאה של סה"כ התוספת שיועדה לכל מכללה, בין שנות החומש תשע"ב

)בהתאם לקריטריונים של שלבים: בשלב ראשון נקבע היחס של סה"כ התוספת שאושרה למוסד 

לחומש מסה"כ התוספת שהוקצבה לכלל ודל יציב וכו'( פריפריאליות, תחומי לימוד מועדפים, ג

 המכללות לחומש. מכפלה של יחס זה בתוספת השנתית הכוללת שאושרה למכללות בכל אחת

"ת, קובעת את החלוקה הבסיסית בותמשנות החומש, בהתאם למתווה המכסות הרב שנתי שאושר 

מתווה מעבר הדרגתי, כפי בנוסף, וכחלק מתשע"ו. -של המכסות בין המוסדות לשנים תשע"ב
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 מכסות לאריאל. 882שפורט בפרק הקודם, הוקצתה בתקציב תשע"ד תוספת של 

בהמשך לסיכום בין ות"ת, משרד הבריאות ומשרד האוצר בדבר מתן מענה  – סיעוד מכסות

 נוספות מכסות 213 הוקצו דלמחסור שנוצר להכשרת כ"א בתחומי הסיעוד, בתקציב תשע"

תוקצבו בגין סטודנטים אשר למדו בתכניות לסיעוד בשנים  מכסות 083לסיעוד. מתוכן,  הייעודיות

והתקצוב בגינן יועבר דרך מודל ההוראה )מכסת הסטודנטים הכוללת של המוסד הוגדלה  קודמות

 עבור) לסיעוד התוכניות ופתיחת גידול המשךבנוסף בגין  יתוקצבו אשר מכסות 281-בהתאם( ו

המתוקצבים  הסטודנטים תוספת(. ד"תשע"ל בשנה בתכנית ללמוד להתחיל יםהצפוי הסטודנטים

 –יזרעאל  עמק, 71 –יפו -"את, מכסות 21 –"ט בגמוסד עפ"י הפירוט הבא:  לפי מוקצים ד"לתשע

. בהתאם לסיכום, מכסות אלו יתוקצבו וישולמו למוסדות 51 – אריאלו 01 –, צפת 71 – רופין, 51

פועל של השנה השוטפת ובכפוף למכסה הייעודית לסיעוד. יש לציין, כי בסיס ביצוע ב על ד"בתשע

"ט, עמק יזרעאל וצפת התקיימו תכניות לימודים בסיעוד טרם הוחל תקצוב ייעודי של בגבמכללות 

 הסטודנטים רקתחום הסיעוד והסטודנטים במסלולי הסיעוד המתוקצבים במסגרת זו הינם 

 .קיימות שהיושנוספו מעבר לתכניות 

"ת, הוגדלו בותלתכניות ההבראה שאושרו  התאםב – הבראה בתכניות הנמצאות למכללות מכסות

את בכפוף לעמידה באבני , זהמכסות של האקדמיה למוסיקה ושנקר אשר יצאו לתכנית הבראה

)בשל  לחומש מכסות וספתהוחלט לא להקצות ת למוסיקה לאקדמיה. כניות ההבראההדרך של ת

 להגדלת בהתאם תתעדכן המוסדכי מכסת הסטודנטים של  ונקבעהמוסד(  צרכיקושי לצפות את 

 תכנית"י עפ, כן כמוסטודנטים.  00-ב המוסד מכסת השנה הוגדלה, לפיכךבפועל.  הפעילות היקף

 . השנה למוסד מכסות 51 נוספו, שנקר שלהמקורית והמעודכנת  ההבראה

 

   השתתפות ות"ת במרכיב ההוראה במכללות פיתערי .ב

 של הישירה ההשתתפות במדד לעלייה בהתאם קודמו ההוראה במרכיב"ת ות השתתפות תעריפי

  "ת.ות

בנוסף, בתשע"ד הופחתו תעריפי מודל ההוראה מאוניברסיטאות ובמכללות בתשע"ד בשיעור של 

, וזאת כחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת ההשכלה הגבוהה 1.82%

לא חלה על התוספת בגין הסכם השכר של . הפחתה זו 2102-2102מדינה לשנים  במסגרת תקציב ה

סעיפי תקצוב הבאים אשר כל על גם חלה הסגל הבכיר במכללות, כמו כן, יצוין כי ההפחתה 

: תקצוב התכנית לסיעוד, תקצוב הלומדים לתעודות הוראה ההוראהמבוססים על תעריפי 

   והתכנית להרחבת נגישות למגזר החרדי.

 ניצולת מקדמי .ג

 להחלטות בהתאם. 81%"א כל המכללות מתוקצבות במקדם ניצולת קבוע ואחיד של מתשע החל

פי נתונים בפועל( -)על במכללותניצולת דינמי  מקדם ת"ת בנושא, תיבחן האפשרות להפעלות

 .  ההדרגתי החל מתקציב תשע" במתווה

"ג מקדמי איכות לבחינת איכות ובמל"ת בות, יגובשו הדינאמי המקדם הפעלת לקראתכן,  כמו

 המתקבלים הבוגרים שיעור, שני לתואר הממשיכים הבוגרים שיעורבמכללות )כגון:  הבוגרים

 .הניצולת מקדמי על במישרין ישפיעו אשר( ועוד הסמכה למבחני העוברים אחוז, בתחום לעבודה
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 שנתית הרב התכנית ליעדי התאמה מקדם .ד

סטודנטים לסגל אקדמי בכיר בהתאם לנתוני הסטודנטים  יחס ליעדימקדם התאמה  חושב

 ההתאמה מקדם. 2102 ינואר"ח בדוולנתוני הסגל כפי שמדווחים ע"י המוסדות  בפועל ג"בתשע

 סטודנטים ליחס למוסד הנורמטיבי היעד בין היחס של הריבועי השורש פי על מוסד לכל חושב

 (. 011%)ועד לתקרה בגובה  בפועל לסגל

 
 תשע"ו-"בתשע לשנים במכללות השכר בהסכם"ת ות השתתפות .ה

-"בתשע לשנים במכללות הסגל של השכר הסכם בשל"ת ות להשתתפות תוספת חושבה ד"בתשע

₪. אלפי  71,111סעיף זה מתוקצב בגובה  ד"תשע לשנת בתקציב ."תות להחלטות ובהתאםתשע"ו, 

השתתפות ות"ת המהווה גידול  של השלישיתהפעימה הינה ההקצבה בגין  ,₪אלפי  11,111מתוכם 

 של ההוראה רכיב ליחס בהתאם הוקצתה זו הקצבה. החולפת השנה לעומת ₪אלפי  05,111 -של כ

המוסדות  תוקצבו ד"תשע בתקציב. במכללות ההוראה רכיב"כ מסה מהמכללות אחת כל

", עם הוקצה טרם" במסגרתשהצטרפו להסכם, חלקן של יתר המכללות לא הוקצה ונכלל בסעיף 

 לקראתהצטרפותם להסכם השכר ייוחס התקציב בגין הקצבה זו למוסדות המצטרפים בהתאם. 

 כתוספתבשנים הקרובות, צפויה הקצבה זו להיטמע  זו בהקצבה"ת ות השתתפות סך התייצבות

או לחלופין לעבור למודל חלוקה אחר על פי קריטריונים  המכללות תעריפי במסגרת אחוזית

לאריאל כחלק ממתווה מעבר ₪  אלפי 01,111בנוסף, ניתנה תוספת בגובה  .וקותמבוססי תפ

הדרגתי כפי שפורט בפרק הקודם, וזאת מבלי לפגוע בהקצאה של המוסדות האחרים המתוקצבים 

 סעיף זה.ב

 
 "תלותשעברו  לחינוך במכללות הוראה לתעודות לומדים תקצוב .ו

המכללה לחינוך עם עם מיזוגה של לתקצוב ות"ת  תשע"ג מכללת אחוה לחינוך עברה בשנת

"ת. ות ותקצוב לאחריותמכללות לחינוך נוספות  של מעבר תהליך צפויכן  כמו. המכללה האקדמית

משרד החינוך על המשך תקצוב לימודי  לביןות"ת  בין בנושא להסכמים, ובהתאם לכך בהתאם

"ת ות"ג, תשע מתקציב החלנוך, תעודת הוראה והכשרת כ"א בתחום המתקיימים במכללות לחי

 . לחינוך במכללות הוראה לתעודות הלומדים הסטודנטיםהוראת  תא לתקצב החלה

 ובכפוף בהתאם רק במוסדות מתקיימתות"ת עבור הלומדים לתעודות הוראה  השתתפות

)כולל מעורבות  הנדרש התקצוב והעברת האחריות בנושא החינוך משרד לבין"ת ות בין לסיכומים

 ,ההוראה מרכיב דרךהסטודנט  בגיןלתקצוב הרגיל  בנוסףמשרד האוצר(. השתתפות זו תועבר 

למקבל  התעריף, ד"תשע בתקציב. הסטודנט למד בו הלימודים ולתחום לתואר בהתאם המועבר

 בו הזמן משך לפי ויתפרסכל תקופת הלימודים  בגין ₪ אלפי 28.22תעודת הוראה יעמוד על 

 התעריף גם, האחרים בתחומים לתעריפים בדומה) ההוראה תעודת לימודי את לומד ודנטהסט

 (.המוסדי ליעד ההתאמה ומקדם הניצולת למקדם כפוף הוראה תעודת למקבל

 ראשון לתואר הלומדים סטודנטים עבור שנים 2 פני-על כ"בד נפרסים ההוראה לתעודת הלימודים

 להסבת ייחודיות תכניות עבור שנתיים פני-ועל(, בחינוך ראשון לתואר בנוסף לומדים כ"בד אשר)

ת נפרס לכך ובהתאם( הוראה לתעודת השלמה הלומדים ראשון תואר בעלי) להוראה אקדמאים

 השתתפות ות"ת.
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0.2.2 

 

 ת/היסטוריבהוראה נוספת ישירה השתתפות

 תקצוב אופן של וההאחדה התקצוב במודל השינוי במסגרת"ט. ובגמוקצית לבצלאל  הקצבה

 החל 21% - של בשיעורמהפחתת כלל ההקצבות הייחודיות,  כחלק, זו הקצבה הופחתה, המכללות

 שיעור(. המקורי לתקציב ביחס השלישיתההפחתה  מתבטאת ד"תשע שבתקציב"ב )כך תשע מתקציב

 .זו הקצבה תיפסק"ו תשע שבשנת כך שנים חמש פני על ומצטבר אחיד באופן יימשך זה הפחתה

  

 ישירה מיועדת במכללות  השתתפות 0.2.2

 :הבא לפירוט בהתאם ד"בתשע מתוקצבת במכללותישירה מיועדת  השתתפות

 

 שכירות בהוצאות"ת ות השתתפות 0.2.2.2

 ודתיות חרדיות לנשים הקמפוס עבור בעיקר שכירות בהוצאות כסיוע"ט, לבגהמוקצית  הקצבה

 שכירת בשל המוסד מהוצאת 51% על עומד זו בהקצבה"ת ות השתתפות שיעור. טל במכון לאומיות

 וכחלק, החדש התקצוב למודל המעבר במסגרת. לשנה ₪ אלפי 831-מ יותר ולא בלבד ההוראה שטחי

 שבתקציבהחל מתקציב תשע"ב )כך  21%-, הופחתה הקצבה זו בהייחודיות ההקצבות כלל מהפחתת

(. שיעור הפחתה זה יימשך באופן אחיד המקורי לתקציב ביחס השלישית ההפחתה מתבטאת"ד תשע

 "ו תיפסק הקצבה ייחודית זו.שבתשע כךומצטבר על פני חמש שנים 

 

  וגיאוגרפית חברתית פריפריה עידוד 0.2.2.22

 הפועלות למכללות תקציבי עידודולמתן  והגיאוגרפית החברתית הפריפריה לעידוד מיועדת הקצבה

אקונומיים נמוכים -סטודנטים מאשכולות סוציו הקולטותמכללות ו גיאוגרפית פריפריה באזורי

 יחסית.  

  25%אזור עדיפות לאומית שהיה במודל במשקל  הפרמטרלהוריד את  הוחלט"ד, תשע מתקציב החל

 (.הפריפראליותלאור מתאם גבוה בין פרמטר זה לפרמטר נוסף הקיים במודל )אשכול בין היתר וזאת 

 :הבאים הפרמטרים שניי בין המכללות עפ" מוקצית ההקצבה

"ס )המתייחסת הלמהפריפריאליות של האזור הגיאוגרפי בו פועל המוסד עפ"י פרסומי  אשכול .א

 .51%משקל במודל  –לנגישות האשכול למרכז אורבאני גדול ולמרחק ממרכז הארץ( 

שנמדד  כפי) למוסד הסטודנטים מגיעים מהם האזורים של ממוצעאקונומי -סוציו אשכול .ב

משקל  –בכיתה י"ב(  הלימודים בזמןהסטודנט  של מגוריו מיקום"ס ע"י הלמבאמצעות 

 .51%במודל 

, קודמות בשנים שהופעלו הוראה ולאיכות ומרחק לגודל מההקצבות המשאבים הועברו זו להקצבה

 ,לנושא חדשים למשאבים בתוספת

 

 סיוע בהיערכות למעבר ולמיזוג מכללות  0.2.2.22

באמצעות ות"ת, למימון הוצאות  המתוקצבות אקדמיותזו מיועדת עבור סיוע למכללות  הקצבה

ההיערכות למיזוג עם מכללות אקדמיות אחרות ולמעבר מכללות אקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת. 

מוסדות הנמצאים תחת בוחנות תהליך מיזוג עם  לחינוך אקדמיותנכון לתקופה זו, מספר מכללות 

 למעבר בנוגע שנקבעו הסף תנאיב"ת )בכפוף לעמידה לותעצמאי  מעבראפשרות ל כןו אחריות ות"ת

 ,החולפת לשנה דומה סכום לסעיף מוקצה לכך בהתאםהמכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת(. 

 .מוסד לפי יוחס טרם אשר ₪ אלפי 211
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 האוניברסיטה הפתוחה  0.2

באופן עקרוני מודל תקצוב מבוסס תפוקות , אושר 2.3.2118מיום  021בהחלטת ות"ת ס"ח/

לאוניברסיטה הפתוחה המתבסס על שנה"ל תשס"ח. במסגרת יישום המודל תוקצבו לאוניברסיטה 

₪ אלפי  01,111-ו₪ אלפי  ₪01,111, אלפי  21,111בשנים תשס"ט, תש"ע ותשע"א תוספות בסך 

ת תקציב תשע"ב, תוקצב בהתאמה, שעודכנו בהתאם לשינויים במדד ההשתתפות הישירה. במסגר

 הסעיף בדומה לתקצובו בתשע"א בתוספת עדכון מחירים.

דנה ות"ת בעדכון מודל התקצוב של האוניברסיטה הפתוחה. בפני ות"ת הוצג מודל  7.2.2102ביום 

תקצוב דינמי חדש, אשר יתמרץ את האוניברסיטה הפתוחה להגשמת יעדיה בהתאם לתפקידיה 

אם לכך בתשע"ד מתוקצבת האוניברסיטה הפתוחה לפי רכיב הוראה במערכת ההשכלה הגבוהה. בהת

 שהתקבלה באותו הדיון וכמפורט להלן: 21ורכיב תמריצים, בהתאם להחלטת ות"ת ע"ב/

דומה במהותו לרכיב ההוראה במודל הקיים, שבאמצעותו יועבר רוב תקציב  -רכיב הוראה . 0

 (t-2)ל בסיס הנתונים בפועל בתשע"ב האוניברסיטה הפתוחה. בתשע"ד מופעל רכיב ההוראה ע

בנוסף, בתשע"ד הופחתו תעריפי מודל  .במסגרת דיוניה בנושא ובהתאם לשינויים שביקשה ות"ת

וזאת כחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת  ,1.82%ההוראה בשיעור של 

  .2102-2102ההשכלה הגבוהה במסגרת תקציב המדינה לשנים 

מופעל מתשע"ג ומיועד לתמרץ את האוניברסיטה לבצע פעילויות של פיתוח  -תמריצים  רכיב. 2

החברה אקדמי )פיתוח עזרי לימוד, השקעה בטכנולוגיות הוראה ועוד(, הנגשת אוכלוסיות מיוחדות )

, חרדים, סטודנטים מהפריפריה ועוד( ומחקר )פרסומים וזכיה במענקי מחקר(. סך הרכיב הערבית

תערך מידי שנתיים.  ועדכונן התפוקות העומדות בבסיס המודל ומדידת₪ אלפי  8,111 -עומד על כ

החליטה ות"ת להפעיל את רכיב התמריצים החל מתשע"ג. רכיב זה מחליף סכום  21בהחלטה ע"ב/

 שתוקצב במודל הישן של האוניברסיטה הפתוחה.₪, אלפי  2,511קבוע של 
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 מקבילות לקרנות צמיתותהקצבות  .2

 

 הקצבות מקבילות 2.0/2.2

עפ"י החלטת ות"ת וההסכם עם האוצר והאוניברסיטאות, נקבע כי ערך הקרנות הצמיתות הזכאיות 

. מאותו מועד ואילך מועברת השתתפות המדינה 21.3.0387להקצבה מקבילה יוקפא לפי ערכו ביום 

מטבעות הקרנות ושער החליפין. למוסדות ניתנה  באמצעות ות"ת ומחושבת על בסיס קבוע לפי הרכב

האופציה לפנות לות"ת לקבלת תוספת לבסיס הנ"ל עבור תוספות לקרנות, שסוכמו עם תורמים עד 

. סך ההקצבות המקבילות נקבע לפי 21.3.0388לתאריך הקובע, גם אם קבלת הכספים התבצעה עד 

ילת השנה האקדמית, ובהתאם לכך בספטמבר הקודם לתח 21ערך הקרנות המשוערכות לתאריך 

 . 21.3.2102על פי ערך הקרנות ליום  דישולמו ההקצבות המקבילות לתשע"

. לפיכך, במידת 22.5.2102לסעיף זה מהווה אומדן, שחושב לפי שערי החליפין ליום  דתקציב תשע"

רת עדכון במסג בהתאם לשע"ח בפועל במועד הקובע הצורך יובאו התאמות נדרשות לתקציב בסעיף זה

 .2102תקציב תשע"ד לקראת חודש דצמבר 
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2. 

 

 

 הקצבות למחקר

 

  מחקרלקרנות  2.0

 

 הקרן הלאומית למדע 2.0.0

הקרן הלאומית למדע מאוגדת כעמותה אשר מטרתה "להעריך, לבחור ולתמוך בהצעות למחקר בסיסי 

והמדעים המדויקים והטכנולוגיה, בדרך של בתחומים של מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה 

הענקת מענקי מחקר להצעות למחקר בסיסי, שייבחרו בהליך תחרותי ועל בסיס מצוינות ואיכות 

מדעית". בראש המועצה, המאשרת את תקציבה השנתי של הקרן ואת מבנהו, עומד נשיא האקדמיה 

דנה ות"ת  00.7.2102י ות"ת. ביום הלאומית למדעים וחברים בה, בין היתר, יו"ר ות"ת ואחד מחבר

בתכנית הרב שנתית של הקרן הלאומית למדע. במסגרת תכנית זו הוצג ואושר מתווה של עיבוי מענקי 

תשע"ו. מתווה זה מביא להגדלת תקציב הקרן מסך של -הקרן והגדלת מספר המענקים בשנים תשע"ג

תאם למתווה זה עומד הסכום בתשע"ו. בה₪  אלפי 515,111בתשע"ב לסך של ₪  אלפי 221,111

כי לצורך השלמת התמונה יצוין ₪.  אלפי 215,111שתוקצב לקרן הלאומית למדע בתשע"ד על סך 

הגדלת תקציבי הקרן במסגרת התכנית הרב שנתית ממשיכה מגמת גידולים שהחלה כבר בשנתיים 

 הראשונות לתוכנית הרב שנתית הנוכחית של מערכת ההשכלה הגבוהה.

  -האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך )קרן פורד(

בשיפוי ממשרד גם המגובה  באשר למתן תוספת תקציבית 21.01.00בהתאם להחלטת ות"ת מיום 

, אשר מותנית בנכונות עקרונית של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, לקדם את האוצר

ה ות"ת את השתתפותה בפעילויות המזוהות השתלבותה כתכנית ייעודית בקרן הלאומית למדע, הגדיל

אלף דולר בתשע"ד, תקציב זה נכלל  225-אלף דולר בתשע"ג ל 015-עם האגודה לקרנות מחקר וחינוך מ

 בסעיף התקצוב של הקרן הלאומית למדע.

 

 הקרן למחקרים משותפים משרד הביטחון 2.0.2

קרן זו תומכת במחקרים טכנולוגיים במגוון רחב של תחומים, חלקם תיאורטיים וחלקם יישומיים, 

הנערכים באוניברסיטאות, ולמערכת הביטחון עניין בהם. בהמשך לבקשת משרד הביטחון ובהתאם 

 0,111חלקה של ות"ת בתקציב הקרן יגדל באופן חד פעמי בסך של  02.02.2102לאישור ות"ת מיום 

תשע"ו זאת בכפוף להגדלה בסכום מקביל של משרד הביטחון -לשנה בין השנים תשע"ג₪. לפי א

שייועד לרכישת ציוד למעבדות מחקר לאקדמיה. בהתאם לכך סך תקציב הקרן בתשע"ד יעמוד על 

 ₪.אלפי  1,111

 

 לאנרגיה אטומית ועדהו"ש אמנון פזי למחקרים משותפים עם הע הקרן 2.0.2

 מוסדות, הנערכים ביישומייםזו תומכת במחקרים במגוון תחומים, חלקם תיאורטיים וחלקם  קרן

הינם משותפים לחוקרים  המחקריםלאנרגיה אטומית עניין בהם.  ולוועדה, גבוהה להשכלה

בעניין  2115להחלטת ות"ת מנובמבר  בהתאםמהמוסדות ולחוקרים ממרכזי המחקר של הוא"א. 

 על לשנה והוא"א תקציב סכום זהה ₪ אלפי 5,111תקציב הקרן, השתתפות ות"ת בקרן תעמוד על 

. ₪ אלפי 01,111 סךל תכםתקציב הקרן השנתי מס סךש כך, (matchingהשתתפות מקבילה ) בסיס

, תקציבי חדש תווהאודות מ 5.2.2102 מיום"ל הוא"א מנכו"ר ות"ת יו בין לסיכום בהתאם, לכך בנוסף

 ₪ אלפי 01,111של  מסכוםפני שבע שנים  על בצורה הדרגתית תקציב הקרן יוגדלמשנה"ל תשע"ג  החל

 05,111 כדלקמן: תחלקת לשנה₪  אלפי 21,111בסך  התוספת, כאשר לשנה ₪ אלפי 21,111-ל לשנה

זאת, סך התוספת לתקציב  לאור "ת.ות₪  אלפי 7,511-ו "אהוא₪  אלפי 7,511האוצר,  משרד₪  אלפי
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₪.  אלפי 7,111השתתפות ות"ת בקרן תעמוד על  שסךכך ₪,  אלפי 2,111על  תעמוד"ד תשעב הקרן

 בין הגופים האמורים. םהתקציבי החדש מותנה בחתימת הסכ המתווה, כי ביצוע יודגש

 

 (Fulbright)קרן ישראל -קרן לחינוך ארה"ב 2.0.2

השתתפות  לעודד חילופי חוקרים, מדענים וסטודנטים בין שתי המדינות.הינה טרתה של קרן זו מ

 ות"ת בקרן כוללת את המרכיבים הבאים:

  השתתפות המדינה מועברת  ,עפ"י ההסכם עם הקרן -השתתפות ות"ת בבסיס תקציב הקרן

 אלפי 2,111-כע"י משרד החוץ וות"ת. סך תקציב הפעולות של הקרן מכל מקורותיה עומד על 

לקה של ות"ת וח כאשר ממשלת ארה"ב מהווה את המקור העיקרי לתקצוב פעילות זו דולר,

 בשנה. ₪אלפי  211הוא  השוטף בתקציב הקרן

  תכנית זו החלה לפעול  -תכנית מלגות לבתר דוקטורנטים מארה"ב המשתלמים בישראל

במימון  7שנתיות חדשות בשנה מהן -מלגות דו 8בתשע"א. במסגרת התכנית מחולקות עד 

ות"ת ומלגה אחת במימון הקרן. בהתאם לכך עומד מספר המלגות בתכנית בהפעלה מלאה על 

אלף דולר בשנה, כך שסך תקציב התכנית עומד  21מלגות בשנה. גובה המלגה עומד על סך  01

 אלף דולר במימון ות"ת. 281אלף דולר ומזה  221בהפעלה מלאה על סך 

 תכנית זו החלה לפעול   -ישראל המשתלמים בארה"ב תכנית מלגות לבתר דוקטורנטים מ

במימון  02שנתיות חדשות בשנה מהן -מלגות חד 01בתשע"ב במסגרת התכנית מחולקות עד 

אלף דולר בשנה, כך שסך  27.5ות"ת וארבע מלגות במימון הקרן. גובה המלגה עומד על סך 

 דולר במימון ות"ת.אלף  251אלף דולר ומזה  111התכנית עומד בהפעלה מלאה על סך 

ישראל,  עלו אפשרויות לשיתופי -לאחרונה, בדיונים בין נציגי ות"ת ונציגי קרן החינוך ארה"ב

, כגון בהתאם לצרכים ולמדיניות ות"תפעולה נוספים בין הגופים ולמיקודן של תכניות קיימות 

הצטיינות  שיתוף פעולה בתחום מלגות הצטיינות לבתר דוקטורנטים מבני המיעוטים ומלגות

 לבתר דוקטורנטיות המשתלמות בחו"ל. 

  CERN משותפים אירופייםחקרים מ 2.0.5

 מתקן לאנרגיות גבוהות בג'נבה שבשוויץ. - CERN-שראל חברה נספחת ביעד תשע"ב ועד בכלל היתה 

לפניית הארגון, תהיה ישראל חברה  2100ובהתאם לתשובתה החיובית של ישראל ממרץ  החל מתשע"ג

 הרכיבים הבאים: בתשע"ד כולל הסכום המתוקצב בסעיף זה את .CERN-מלאה ב

נקבע כי דמי החבר  07.2.2100מיום  2053החלטת הממשלה ב -CERN -דמי חבר בארגון ה .0

 -; משרד התמ"ת 52.1% -ימומנו באופן הבא: ות"ת  CERN-השנתיים של ישראל לארגון ה

; 01.1% -; משרד ראש הממשלה 7.1% -; משרד החוץ 7.1% -; משרד המדע והטכנולוגיה 07.1%

בהתבסס על דמי  2102בשלב זה תוקצב חלקה של ות"ת בדמי החבר לשנת  .7.1% -משרד האוצר 

 הנושא לאישור ות"ת.. ככל שדמי החבר יעודכנו יובא 2102החבר שנקבעו לשנת 

ובמסגרת זו  LHCהוא אחד משני הגלאים הגדולים במאיץ  ATLAS - ATLAS-בדמי חבר  .2

המאפשרים לחוקרים  ATLAS-ב חברהדמי  .מתאפשר ביצוע מחקרים לחוקרים מהארץ

 לשנה. פרנקים שוויצרים פיאל 085על סך , עומדים בתשע"ד ATLAS -הישראליים את השימוש ב

נחתם הסכם בו התקבלה ישראל כשותפה  0338בשנת  - ATLAS-הישראלי ב Grid-פיתוח ה .2

החל שלב ב )שלב ההפעלה( של  2117בשנת  , אשר הסתיימה זה מכבר.ATLAS בבניית הגלאי

דולר  אלפי 121-הישראלי, בסך של כ  Grid-מפתחת ישראל את הבמסגרת זו . ATLASהגלאי 

 בשנה. פעילות זו ממומנת במלואה ע"י ות"ת והסכום מועבר דרך האקדמיה הלאומית למדעים.
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דולר  אלפי 85על סך ת השתתפות זו עומד דבתשע" - לאנרגיות גבוהות ההשתתפות ות"ת בוועד .2

 .לשנה

בהתאם למתווה שסוכם השתתפות ות"ת  - (Small Wheel)השתתפות ות"ת "בגלגל הקטן"  .5

 .תשפ"ג-דולר לשנה לתקופה תשע"דאלף  011הקטן" עומדת על סך "בגלגל 
 

 ESRF מחקרים אירופיים משותפים 2.0.1

וקם מ הפרויקט(. ESRFהתקבלה ישראל כחברה במתקן קרינת הסינכרוטרון האירופי ) 0338שנת ב

, מימון התכנית עלותבהחל מתשס"ט נושאת ות"ת בגרנובל שבצרפת, בהשתתפות המדינות החברות. 

)במסגרת וות"ת  אוצרה , המדעתהתמ" ימשרדזאת לאחר שפג תוקפו של הסדר המימון המשותף ל

 -נחתם הסכם מחודש בין האקדמיה הלאומית למדעים לבין יו"ר מועצת ה 2112בשנת  פורום תל"מ(.

ESRF ומנכ"ל ה- ESRF עד תשע"ג במתקן לצרכי מחקר מדעי.  חוקרים מישראל יוכלו להשתמש, לפיו

-בזמן הקרוב אמור הסכם זה להתחדש לתקופה תשע"ד .0%בשיעור של הינה השתתפות ישראל 

. עקב כך פנתה ות"ת 0.15%תשע"ח, כאשר חלקה של ישראל בזמן השימוש צפוי לגדול לסביבות 

למוסדות והציעה הסדר לפיו הגידול בזמן השימוש במתקן ימומן ע"י המוסדות. תקציב ההפעלה 

וזהו  אירואלפי  87,711-על כ 2102בשנת עמד  להוציא הוצאות הנובעות ממיסים()השנתי של המתקן 

תקצוב הסעיף בתשע"ד, מתבסס, כמו בתשע"ג,  על שיעור השתתפות  .2102התקציב הצפוי גם לשנת 

. כמו כן כולל התקציב בתשע"ד סכום נוסף שהושת על ישראל בגין שימוש חורג בזמן השימוש 0%של 

אלף יורו, שימומנו במשותף ע"י ות"ת וע"י האקדמיה  281-מות. סכום זה עומד על כבמתקן בשנים קוד

 תשע"ח. -הלאומית למדעים וישולמו בחלקים שווים על דמי החבר בתכנית בשנים תשע"ד

 
 אירופיהמו"פ קרן ה 2.0.8

 אפשרהזו  תכנית  .תכנית המו"פ השביעית של הקהילייה האירופית היא השנה האחרונה של 2102שנת 

לחוקרים מהאקדמיה והתעשייה בישראל להתחרות על תקציבי מחקר של הקהילה. חלקה של ישראל 

המו"פ האירופאי נקבע ככלל בהתאם ליחס התמ"ג המקומי מסך התמ"ג האירופאי )כולל  בתכניות

תחתיה את שלוש  תאגדמשל האיחוד האירופי, אשר  Horizon 2020תכנית תפתח  2102בשנת  ישראל(. 

)התכנית לתחרותיות  CIP)תכנית המסגרת(,  FPכתכניות נפרדות:  2102עד לשנת  שהתקיימותכנית ה

 71.2 -היקף התכנית צפוי לעמוד על כ)המכון האירופי לחדשנות וטכנולוגיה(.  EIT-וחדשנות( ו

. בהתאם לסיכום דיון של מנכ"ל משרד רוה"מ עם 2102שנים החל משנת  7מיליארד יורו לתקופה של 

; 51% -המשרדים השותפים לתוכנית, חלקה של ישראל בתכנית החדשה ימומן באופן הבא: ות"ת 

. בתשע"ד 5% -; משרדים רלוונטיים אחרים 01% -; משרד המדע 25% -משרד הכלכלה )תמ"ת( 

מתבסס תקצוב הסעיף על האומדן שבוצע במתואם עם משרדי התמ"ת והאוצר לפיו חלק ישראל 

"ח שע הפרשי ובקיזוז ליורו,₪  2.82ולפי שע"ח לתקצוב של  0.211%על  2102בתכנית יעמוד בשנת 

   .₪אלפי  1,111-כ של בהיקף"ג מתשע בסעיף

 

 "מתל -טכנולוגיה -לננו מכונים הקמת 2.0.02

 "א.תשע שנת בתום הסתיימה  הראשונה שנתית 5-ה הננוטכנולוגיה תכנית

 בתכנית השותפים המשרדים ולהחלטת"נ( ול) לננוטכנולוגיה הלאומית הוועדה להמלצות בהמשך

 מימון להמשך תכנית על הוחלט( המדע ומשרד האוצר משרד"ת, התמ במשרד הראשי המדען)ות"ת, 

 (.'ב שלבתשע"ו )להלן: -"בתשע בשנים לננוטכנולוגיה המכונים

 להמשך מיועד מחציתו כאשר דולר אלפי 11,111 על יעמוד התכנית של הכולל התקציבי ההיקף
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 לעידוד המחקר בתחומים טכנולוגים ממוקדים. מיועדת השניה והמחצית בתשתיות התמיכה

 האוניברסיטאות מצד דולראלפי  31,111 בסך מקבילה בהשקעה מותנית הממשלתית התמיכה העברת

סך השתתפות ות"ת ומשרדי הממשלה  תידן. יצוין כי בסעיף זה מתוקצב-על שיגויסו ומתרומות

השינויים החדים בשער הדולר בשנים האחרונות, התקבלה החלטה לקבע את שער  לאורבתכנית. 

 לדולר לתקופת התכנית.  ₪ 2.5הדולר על 

 שלישיתההמהווים את  חלק השנה ₪,  אלפי 23,711-כבסעיף  מתוקצבים ד"תשע תקציב במסגרת

 "א.ותשע"ע תש בשנים שהופעלה לטכניון "הגישור"תכנית בגין ₪  אלפי 2,511 בקיזוז, בתכנית

 

 תל"מ -טכנולוגיה -השתתפויות המשרדים בהקמת מכונים לננו 2.0.02

 , השתתפויות המשרדים בפרויקט מועברות ע"י ות"ת לאוניברסיטאות

 ₪. אלפי 22,111מסתכמת בסך  דסך השתתפות המשרדים בתשע"

 

 תל"מ -טכנולוגיה -השתתפות התמ"ת בהקמת מכונים לננו 2.0.02.0

מסתכמת ההשתתפות  דאחראי להעברת חלקו וחלק משרד האוצר בפרויקט. בתשע" משרד התמ"ת

 .₪ אלפי 21,111סך ל

 

 תל"מ - הטכנולוגי-לננו מכונים בהקמת הביטחון משרד השתתפות 2.0.02.2

 אך, בלבד בטכניון( המקורי)הפרויקט  'א שלב - הננוטכנולוגיה תכנית  במימון השתתף הביטחון משרד

 החל ולפיכך, התכנית של 'ב שלב במימון משתתף איננו והוא הגישור תכנית במימון השתתף לא

 .מתוקצב איננו זה סעיף"ב מתשע

 

 תל"מ -טכנולוגיה -השתתפות משרד המדע בהקמת מכונים לננו 2.0.02.2

שנים( כאשר  5שנים )במקום  7פני -השתתפות משרד המדע עלנפרסה של התכנית,  'במסגרת שלב א

מימון הביניים ניתן ע"י המשרדים השותפים האחרים. לפיכך בשנים תשע"ב ותשע"ג, מעבר 

לשנה כנגד הפחתת ההשתתפות ₪ אלפי  2,711בתכנית, העביר משרד המדע  'להשתתפותו בשלב ב

בגין תחייבויות משרד המדע נה לתשלום השנה אחרוה , כאמור,המשרדים השותפים. תשע"ג הייתה

 .₪ אלפי 2,111עומד חלקו של משרד המדע על  דבתשע"התכנית, ושלב א' של 

 

 משולבות טכנולוגיות 2.0.05

ת של מצוינים, לסייע בהשבת מדענים ותחומי-הכשרה רב תכניותנועדה לעודד פיתוח  התכנית

מצטיינים מתחומי הטכנולוגיות המשולבות מחו"ל ארצה, לתמוך במחקרים משולבים בהיבטי הציוד 

ותשתיות המחקר וכן לפעול להעברת ידע בתחומי הטכנולוגיות המשולבות מהאקדמיה לתעשייה. 

 "ג. תשע בשנת פעילותה את סיימה התוכנית

 

 במינהל המו"פ האירופאיהשתתפות  2.0.07

בתקצוב מינהל המו"פ גם לעיל, משתתפת ות"ת קרן המו"פ האירופי,  - 2.0.8בהמשך לאמור בסעיף 

בשנה, ומקור המימון הוא ₪ אלפי  1,151. תקציב המינהל עומד על (ISERD) האירופאי בישראל

מימון עלויות במשרדים המממנים את השתתפות ישראל בקרן המו"פ האירופית, בהתאם לחלקם ב

 דהחל מתשע" Horizon 2020חדשה התכנית ת הפתיח ההשתתפות של ישראל בתכנית האירופית.

במימון השתתפות ות"ת  תגדל, הביאה לה51%-ל 25%-מ -והגדלת חלקה של ישראל במימון התכנית 

 .₪לפי א 2,125כך שבתשע"ד מתוקצב הסעיף בסך ₪, לפי א 225-בהמינהל 
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 הרוח מדעי תחום עידוד 2.0.08

 מיישום כחלק הוקמה הקרןתחום מדעי הרוח. בות"ת ויד הנדיב למימון מחקר ופיתוח לקרן משותפת 

לאור מצבם של מדעי הרוח בישראל. מטרת הקרן לתמוך בחיוניות ארוכת  שוחט וועדת"ח דו המלצות

ן הטווח של מדעי הרוח באוניברסיטאות בישראל, בין היתר, באמצעות שיתופי פעולה בי

ע"י קרן יד הנדיב  שווה חלוקהוב במשותף ממומנים הקרן מענקיאוניברסיטאיים וחדשנות בהוראה. 

שנתיים -חלק ות"ת עבור המענקים התלת השלמת בגיןוע"י ות"ת. הסכום המתוקצב בסעיף הינו 

"ת וות הנדיב יד של המשותף הרצון לאוראושרו לפעול במסגרת מתכונתה הנוכחית.  אשרלתכניות 

מתווה רב שנתי חדש לקרן  הפעלת, 20.00.2102 ביוםות"ת  אישרהבהמשך הפעלת הקרן המשותפת, 

הפעילות החדשה  ימון. מוהאוניברסיטאות הנדיב יד, ת"ות של משותף במימון₪  אלפי 11,111בסך של 

 בשנה"ל תשע"ה.בהתאם לסיכום חל ישל הקרן 

 

  הלאומית למדע(הקרן בהפעלת קרן למחקרים ברפואה ) 2.0.03

את התוכנית הקרן הלאומית למדע בשיתוף קרן מורשה  בתחילה, פתחה -קרן למחקר ביו רפואי 

ותקציב  מיועד שהתקבל ע"י משרד האוצר החל מתשס"ט לתקופה של חמש שנים וזאת לצורך עידוד 

מחקר בסיסי וקליני בנושאים של מחלות ניווניות של מערכת העצבים, הפרעות גנטיות ומחלות 

ם אישיים לתקופה של שלש שנים. בתום חמש מטבוליות. במסגרת תכנית זו ניתנים לזוכים מענקי

שנים להשתתפות משרד האוצר, ובמסגרת התוכנית הרב שנתית של הקרן הלאומית למדע החליטו 

 ות"ת ומשרד האוצר להאריך את תקופת מימון התכנית עד לשנה"ל תשע"ו. 

ני בבתי התוכנית שמה לה למטרה לבסס את המחקר הקלי -קרן למחקר רופא חוקר )מחקר קליני( 

חולים על ידי השתתפות במימון מענקי מחקר ובפינוי זמן הרופאים לביצוע המחקר. במשך חמש 

השנים הראשונות להפעלתה, עד תשע"ב ועד בכלל, מומנה התכנית על ידי קרן מורשה. לאור סיום 

-השתתפותה של קרן מורשה במימון התכנית, הוחלט להמשיך ולהפעיל את התכנית גם בשנים תשע"ג

ומימון יתרת תקציב התכנית תעשה , תשע"ז, כאשר מימון התוכנית יעשה בשיתוף משרד האוצר וות"ת

 ממקורות  הקרן הלאומית למדע והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

 

 גוריון בן - לביוטכנולוגיה מחקר מכון 2.0.21

בין המדען הראשי בתמ"ת, משרד האוצר, המשרד לפיתוח הנגב והגליל  ימשרד-הבין לסיכום בהמשך

וות"ת הוחלט על הקמת מרכז מחקר ופיתוח לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב בתקציב בסך 

אלף דולר  01,511שנים. חלקה של ות"ת במימון הקמת המרכז יעמוד על  7אלף דולר למשך  21,111

פי דולר לשנה( אשר יועברו לאוניברסיטה דרך משרד התמ"ת. העברת כספים אל 0,511שנים ) 7למשך 

 סך'וטו )בדפיצאלף דולר( ומצד קרן  21,111 סךאלו מותנים בהשקעה זהה מצד האוניברסיטה )ב

אלף דולר(, במידה וההשקעה המקבילה מצד הגופים האמורים תקטן, תקטן התמיכה  21,111

כי חלקה השנתי של ות"ת , הוחלט 25.2.2113מיום  85/הממשלתית בהתאם. בהחלטת ות"ת ס"ט

ינוכה מההקצבה למכוני המחקר בנגב של אוניברסיטת בן  ₪אלפי  1,211במימון הקמת המכון בסך 

וזאת בשל עיכובים בהתקדמות הפרויקט, אשר יצרו  מתוקצבלא סעיף זה  ובתשע"ד "גבתשעגוריון. 

בשנים הבאות, עם הדבקת הפערים בביצוע, תשלים זה.  לנושאבתקציב ות"ת עודפים מחויבים גדולים 

 לפנות אוניברסיטת בן גוריוןהביאו את העיכובים בהפעלת התכנית  ות"ת את תקצוב חלקה בפרויקט.

, וזאת בלי לשנות את 2107לקבל אישור מפורש להארכת הפרויקט עד לשנת ולבקש לוועדת ההיגוי 

ה זו תידון במסגרת דיוני ועדת ההיגוי שיתקיימו . בקשמסגרת השתתפות ות"ת ומשרדי הממשלה

 בזמן הקרוב.
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 פורום תל"מ -  ISRAGRID-תכנית ה  2.0.22

הוסכם כי  ,בהמשך לועדת הבדיקה לבחינת האפשרות להקמת תשתית לרשת "גריד" לאומית בישראל

בישראל "ישראגריד" בהיקף הרשת טחון, האוצר וות"ת ישתתפו במימון והקמת ימשרדי התמ"ת, הב

דולר בפריסה ארבע שנתית החל מתשס"ט. על פי ההסכם תתקצב אלפי  2,111תקציבי שלא יעלה על 

עמדה השתתפות ות"ת בתכנית  2.10.2118מהסכום הכולל. בהתאם להחלטת ות"ת מיום  22.1%ות"ת 

ת תשע"ב הסתיים אלף דולר לשנה. בשנ 225ה"ישראגריד", במסגרת פורום תל"מ, בסך כולל של 

 תקצוב הפרויקט בהתאם להסכם.

 

 עידוד החזרת מדענים מחו"ל 2.0.25

לעידוד החזרת מדענים מחו"ל  ₪אלפי  35,111-בשנים תשס"ט ותש"ע הוקצה סכום של כ

לאוניברסיטאות. לאור יישום מודל התקצוב החדש והקמת פרויקט מרכזי המצוינות החל מתקציב 

 תשע"ב לא מתוקצב סעיף זה.

 

 "מתל - לאומי רקמות מאגר 2.0.21

משרדי התמ"ת, המדע, האוצר והות"ת משתתפים בפרויקט שיזם פורום תל"מ למימון הקמת "מאגר 

בנק שיוקם יהיה בנוי ממנהלת מרכזית עם מסד נתונים מרכזי, וממספר אתרי -רקמות לאומי". הביו

תועמדנה לרשות כלל החוקרים במדינת איסוף ושימור שימוקמו בתוך מרכזים רפואיים. הרקמות 

היקפה התקציבי המרבי של הפרויקט עומד על  ישראל באופן שווה, ויפעלו בסטנדרטים בינלאומיים.

מהתקציב  25%השתתפות ות"ת מהווה בפריסה של שלוש שנים החל משנת תשע"א. ₪ אלפי  25,111

בשנת תשע"ד ה של ות"ת בתכנית. הכולל שיועד לפרויקט. בשנת תשע"ג הסתיים עקרונית תקצוב חלק

הסכום יתוקצב מתוך הרזרבה הייעודית ₪. אלף  258נותר לתקצוב הפרש בגין שנים קודמות בסך 

 לתשתיות מחקר.

 

 מצוינות מרכזי 2.0.20

החליטה ממשלת ישראל לאמץ את התכנית אשר גובשה ע"י יו"ר ות"ת בשיתוף  2101במרץ  02 ביום

מטרת התכנית היא לחזק את המחקר המדעי בישראל על ידי הקמה מדורגת, שר החינוך ויו"ר המל"ג. 

מרכזי מצוינות ועידוד קליטת חברי סגל חדשים. השתתפות ות"ת בתכנית  21על פני חמש שנים, של עד 

יעדיה העיקריים של ₪.  אלפי 251,111שנתית כוללת של עד -מתוכננת להגיע לעלות תקציבית רב

רים מצטיינים לארץ ככלי למניעת "בריחת המוחות" ולחיזוק הסגל התכנית הינם: השבת חוק

מחקרי באוניברסיטאות; חיזוק המחקר המדעי בישראל וביסוס מעמדו; שיפור ושדרוג -האקדמי

התשתית המחקרית באוניברסיטאות; עידוד חדשנות אקדמית וקיום וקידום תכניות הוראה והכשרה 

 בינלאומיות מתקדמות בתחומים נבחרים. 

תש"ע הוקמה ועדת היגוי לתכנית, וזו החליטה על הקמתם של ארבעת מרכזי המצוינות  במהלך

הראשונים. בהמשך להחלטתה פרסמה הוועדה קול קורא להקמת המרכזים, ובמהלך תשע"א קיימה 

תהליך של הערכה ושיפוט אקדמיים של ההצעות שהתקבלו. תהליך השיפוט הופעל באמצעות הקרן 

כיבה וועדות שיפוט מקצועיות בינלאומיות, לבחינת ההצעות. בהתאם הלאומית למדע, אשר הר

שנבחרו. הסכום שתוקצב עבור פעילות  מרכזיםלהחלטות הוועדה החלו לפעול בתשע"ב ארבעת ה

התוכנית  נהלתימ, הכוללים גם את התחייבות ₪אלפי  22,111"ד עומד על סך בתשעארבעת המרכזים 

, המיועדים למרכז המצוינות העוסק ₪אלפי  2,111 ךבסלתחליפי נפט במשרד ראש הממשלה 

 ב"מקורות לאנרגיות מתחדשות, חלופיות ובנות קיימא".

מרכזים נוספים  01ינות פרסמה הוועדה קול קורא להקמתם של במסגרת הגל השני של מרכזי המצו
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פרן ובמהלך תשע"ג קיימה הוועדה תהליך של הערכה ושיפוט אקדמיים. לאור איכות הבקשות ומס

אשר התחילו )ללא חריגה ממסגרת התקציבית שתוכננה( מרכזים חדשים  02הוחלט על הקמתם של 

 53,311לפעול  במחצית השנייה )סמסטר ב'( של שנת תשע"ג. בתשע"ד תוקצבו מרכזים אלה בסך של 

 ₪. אלפי

 ₪.לפי א 30,831לכך עומד סך תקציב ות"ת לתוכנית מרכזי המצוינות בתשע"ד על סכום של  בהתאם

 

2.0.22 SESAME 

( ברמה מדעית סינכרוטרוןהינו פרויקט מדעי אזורי שנועד להקים מקור אור ) SESAME פרויקט

שכן בפרויקט  אזורייםשבירדן. הפרויקט הינו בעל חשיבות לפיתוח קשרי מדע  בעלאןבינ"ל גבוהה 

משתתפות מדינות רבות ממדינות המזרח התיכון. בנוסף, למאיץ חשיבות בהיותו בעל ערך לקשת 

רחבה של חוקרים מהקהילה המדעית בישראל. בהתאם לסיכום עם משרד האוצר ובהתאם לתנאים 

ך אלפי דולר לשנה למש 0,111שנקבעו בו, חלקם של ות"ת ומשרד האוצר בפרויקט עומד על סך של 

 "א.מתשעחמש שנים, זאת החל 

 

2.0.22 GIF - German Israel Foundation 

בתוקף הסכם שנחתם בין המדינות במטרה לממן מענקי מחקר  - 0381הוקמה בשנת  GIF קרן

משותפים, בעיקר במחקר בסיסי, לקבוצות מחקר מהאוניברסיטאות, בתי החולים ושאר מוסדות 

נהל שלה ילאומי שכל המ-ההשכלה הגבוהה מהארץ ומגרמניה. הקרן הנה תאגיד ציבורי סטטוטורי דו

 המגדיר את אופי פעולתה.  GIFעבר בכנסת חוק  0335יושב בירושלים. בשנת 

הגוף המחליט והמתווה את מדיניות הקרן הוא מועצת הנגידים שלה, בראשה עומדים שרי המדע 

שלושה מכל מדינה המייצגים את תחומי המדע  -משתי המדינות וחברים בה שישה מדענים בכירים 

 5,751העיקריים. יצוין כי הקרן מאשרת הצעות בכל מגוון התחומים המדעיים. עד היום קיבלה הקרן 

בכל תחומי המדע: מדעי החיים והרפואה, מדעים מדויקים, חקלאות, איכות  0,111-ת ומימנה כהצעו

אירו. כל התמיכות מגיעות  אלפי 081,111הסביבה, מדעי החברה ומדעי הרוח, בסכום כולל של 

לחוקרים במוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובגרמניה כאשר בממוצע שני שליש מכספי התמיכה 

אירו, שנתרמו  אלפי 200,111-ישראלי ושליש לצד הגרמני. הון הקרן עומד כיום על כמגיעים לצד ה

ע"י שתי המדינות. הקרן רשאית להשתמש רק בפירות הריבית על ההון הנ"ל. גובה  בחלקים שווים

אירו בשנה. לאחרונה, עקב ירידה חדה ברמת  ןהפירות עמד עד לאחרונה בממוצע על עשרה מיליו

 אלפי 01,111 -ת, הקרן נקלעה למצב בו רמת כספי התמיכה השנתיים ירדה בחצי )מהריביות העולמי

מועצת הנגידים בעקבות ירידה זו בתשואות פנתה אירו לשנה(.  אלפי 5,111 -ל 2112אירו בשנה בשנת 

גם ישראל וגם גרמניה יגדילו, כל  תשע"ג-לשתי הממשלות בבקשה כי במהלך השנים תשע"אשל הקרן 

בהמשך התקבלה הצעה זו, מתווה ההגדלה אירו לשנה.  אלפי 2,511בסך של תן בקרן יכאת תמאחת, 

תשע"ג, כאשר -אלף אירו בשנה למשך השנים תשע"א 125עמדה על סך השתתפות ות"ת בקרן יושם ו

 אשמשרד האוצר, משרד המדע ומשרד ר מימנואלפי אירו,  0,851את יתרת הסכום הנדרש מישראל, 

ולפיכך בתשע"ד סעיף זה איננו ישום המתווה, יה, כאמור, השנה האחרונה להית ממשלה. תשע"גה

 מתוקצב.
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 BSF -מחקר ארה"ב ישראל  קרן 2.0.22

 0,111ות"ת סך של  תקצהמשנת תשע"ג  החלנקבע כי  23.02.2101מיום  22ות"ת תשע"א/ בהחלטת

"ב. מארה מקבילה השתתפותל כפוףב (BSF)ל ישרא-לאומית למדע אמריקה-דולר לקרן הדו אלפי

דולר בשנה  אלפי 2,111בעוד  BSF-ל"ג התקבלה החלטה ממשרד האוצר להגדיל את התקציב בתשע

 NSF-ול BSF-למשותפות ה"ה וזאת עבור תוכניות מימון מחקרים  ותשעעבור השנים תשע"ג, תשע"ד 

 ₪.אלפי  00,251של  בסך ד"בתשעלכך מתוקצב סעיף זה  בהתאםהאמריקאית. 

 

 טתחליפי נפ מחקר 2.0.21

בדבר כינון  21.0.2100מיום  2731ומספר  7.2.2101מיום  0252להחלטות הממשלה מספר  בהמשך

הפעלת תכנית לאומית בנושא פיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה ו

לאשר מתווה  20.3.2100מיום  012אישרה ות"ת, במסגרת החלטה תשע"א/ ,)להלן: תחליפי נפט(

 את המרכיבים הבאים:  לקידום הפעילות המחקרית והאקדמית בתחום, שתכלול

הקמת  (2; )הקמת מרכז מצוינות שיעסוק במקורות לאנרגיות מתחדשות, חלופיות ובנות קיימא (0)

תחליפי  בתחוםאישיים  תכנית מענקי מחקר פתיחת( 2) ;מרכז מחקר בתחום תחליפי נפט לתחבורה

סעיף זה מתוקצבות רק שתי הפעילויות האחרונות  במסגרתבמסגרת הקרן הלאומית למדע.  הנפט

 . (2.0.20 סעיףמרכזי המצוינות )בעוד שמרכז המצוינות שלעיל מתוקצב במסגרת 

לתחליפי דלק ע"י  מרכז" מחצית השניה של תשע"בלפעול ב החלבמסגרת התכנית  - מחקר מרכז

ה חשמלית", שבהקמתו זכתה קבוצת ובה חוקרים מאוניברסיטת פיתוח מקורות כח חדשניים להנע

אביב, מהטכניון ומהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, שבראשה -אילן, מאוניברסיטת תל-בר

לתקופה של ₪  אלפי 25,111אילן. התקציב הכולל של מרכז זה הינו -מאוניברסיטת בר חבר סגלעומד 

מות"ת ₪  אלפי 05,111מגיעים מהמוסדות השותפים,  ₪ אלפי 05,111חמש שנים, כאשר מתוכם 

שתתפות ות"ת במרכז תחולק משותף אסטרטגי. ה₪  אלפי 05,111-)כחלק מהתכנית לתחליפי נפט( ו

עוד יצוין, כי בתשע"ד כולל סעיף   .תשע"ז, בהן יתוקצב המרכז-בצורה אחידה על פני השנים תשע"ג

אשר לא תוקצבו במסגרת ₪, אלפי  2,111בסך של  תקציבי זה את מקורות המנהלת לתחליפי נפט 

  תקציב תשע"ג המקורי.

ראשון למענקי  במהלך תשע"ב הפיצה הקרן הלאומית למדע קול קורא - אישיים מענקי מחקר תכנית

מחקר אישיים בתחום. במסגרת קול קורא זה נפתחה גם אפשרות לקבלת מענק לצורך  רכישת ציוד 

הפיצה הקרן הלאומית למדע את הקול הקורא השני, אשר  גתשע"במהלך  רלוונטי. ייעודי מחקרי

כפופה להמשך העברת התקציב יתוקצב החל משנה"ל תשע"ד. הוצאת קולות קוראים נוספים 

 .המתאים ע"י השותפים לתוכנית

ממקורות המנהלת   2,111, מהם ₪אלפי  01,233סך של  דבסעיף זה בתשע" מתוקצבהתאם לכך ב

 מתוקצבת ממקורות ות"ת.והיתרה , במשרד ראש הממשלהלתחליפי נפט 

 

 מזרח אסיה -שיתוף פעולה אקדמי ישראל  2.0.28

לאומיים בין סין והודו לישראל ולאור הרצון של -כחלק מהמאמצים הממשלתיים להידוק היחסים הדו

והודו ות"ת בקידום שיתופי פעולה אקדמיים בינ"ל בכלל ובהעמקת הקשרים האקדמיים עם סין 

בפרט, החליטה בשנה החולפת ות"ת, בתיאום עם משרד האוצר, על יישום החל משנה"ל תשע"ג של 

תכנית מקיפה לטובת פיתוח הקשרים האקדמיים עם המדינות סין והודו. במסגרת זו הוחלט, כי 

 ה ערוצי פעולה: חמישהתכנית תתמקד ב

 .NSFC-ISF - משותפת מחקר קרן .1
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 .ומהודו מסין מצטיינים דוקטורנטים-לבתר מלגות .2

 .ושני ראשון תואר ללימודי מסין מצטיינים סטודנטים קליטת .3

 .ומהודו מסין לסטודנטים קיץ קורסי .4

 .UGC-ISF - משותפת מחקר קרן .5

 
 רכיבי התכנית: חמשתלהלן פירוט 

 

 NSFC-ISF -קרן מחקר משותפת  2.0.28.0

משותפים, אשר מנוהלת וממומנת במשותף ע"י לקידום ומימון מחקרים מדעיים סינית -ישראליתקרן 

(. במסגרת התכנית ממומנים מענקי ISF( והקרן הלאומית למדע )NSFCהקרן הלאומית הסינית למדע )

בין שתי המדינות. תקצוב סעיף זה בתשע"ד מיועד למימון הסבב  יםמחקר וסדנאות מחקר משותפ

 הראשון של מענקי המחקר.

 

 דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו-לבתרמלגות  2.0.28.2

 -דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו לאוניברסיטאות המחקר בישראל -תכנית לעידוד הבאת בתר

דוקטורנטים מצטיינים מסין -שנתיות לבתר-מלגות מחייה תלת 011במסגרת התכנית יוענקו עד 

לשנה לתקופות של עד שלוש ₪  011,111ומהודו באוניברסיטאות בישראל. גובה המלגה יעמוד על סך 

לשנה שישולמו ע"י האוניברסיטה לכל מלגאי/ת. ₪  22,111-לשנה הקצבת ות"ת ו₪  17,111שנים, מזה 

 ,מלגות לטובת מימון שני המחזורים הראשונים בתכנית 072תקצוב סעיף זה בתשע"ד מבוסס על 

 

 שון ושניקליטת סטודנטים מצטיינים מסין ללימודי תואר רא 2.0.28.2

תכנית לעידוד קליטת סטודנטים מצטיינים מסין ללימודים מלאים לתואר ראשון ושני במוסדות 

המתוקצבים להשכלה גבוהה בישראל. תמיכת ות"ת תינתן באמצעות מתן מימון חד פעמי למוסד בגין 

קידום ל , בניית מעטפת שיווק מוסדית המיועדת סיוע בהסבת תכניות לימודים קיימות לשפה האנגלית

בניית מעטפת תמיכה לסטודנט הסיני בישראל. בנוסף, תמיכת ות"ת בגין פעולות המוסדות בסין ו

 מלגות לסטודנטים הסינים. בתשע"ד מתוקצב המחזור הראשון בתכנית. תינתן עבור

 קורסי קיץ לסטודנטים מסין ומהודו 2.0.28.2

קורסי קיץ בישראל במטרה ליצור חשיפה של תכנית לעידוד קליטת סטודנטים מסין ומהודו ללימודי 

האקדמיה הישראלית ולעודד סטודנטים מסין ומהודו להירשם לתארים מתקדמים בישראל. תמיכת 

ות"ת תינתן באמצעות מתן מימון חד פעמי למוסד בגין השתתפות בעלויות בניית/הסבת קורס הקיץ  

בניית מעטפת בגין ולות המוסדות בסין וקידום פעל , בניית מעטפת שיווק מוסדית המיועדתלאנגלית

מלגות לתקופה של  251מימון של עד ל . בנוסף, תמיכת ות"ת מיועדתתמיכה לסטודנט הסיני בישראל

 תכניות. 01מלגות הפרוסות על פני  251עד חודשיים. בתשע"ד מתוקצבות 

 UGC-ISF -קרן מחקר משותפת  2.0.28.5

קרים מדעיים משותפים, אשר תנוהל ותמומן במשותף ע"י הודית לקידום ומימון מח-קרן ישראלית

גוף סטטוטורי מטעם ממשלת הודו( והקרן הלאומית  - UGCהמועצה למענקים אוניברסיטאיים )

(. במסגרת התכנית ימומנו מענקי מחקר וסדנאות מחקר משותפים בתחומי המדעים ISFלמדע )

זה בתשע"ד מיועד להקמת הקרן ולהתנעת המדויקים ומדעי הרוח בין שתי המדינות. תקצוב סעיף 

 פעילותה, לרבות ביצוע השיפוט של הבקשות החדשות למענקים וכן הקמת מערכת המחשוב לתכנית.
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 מרכז לחקר הים התיכון 2.0.23

קול קורא  2102בינואר  5-, הוציאה ות"ת ב2.02.2100בלה ות"ת בישיבתה מיום יבעקבות ההחלטה שק

להגשת בקשות להקמת מרכז לחקר הים התיכון בהשתתפות ות"ת. במענה לקול קורא זה הוגשו שתי 

בקשות מתחרות. האחת בראשות אוניברסיטת חיפה בשיתוף הטכניון, האוניברסיטה העברית, 

ם ואגמים, והמכון הגיאולוגי לישראל, בן גוריון, המכון לחקר ימי אוניברסיטתאילן, -אוניברסיטת בר

 אביב ובהשתתפות המרכז האקדמי רופין.-והשניה בראשות אוניברסיטת תל

 ה בראשות פרופ' רות ארנון, נשיאתתהליך ההערכה והשיפוט של הבקשות נעשה ע"י ועדת הערכ

האקדמיה הלאומית למדעים ובהשתתפות דמויות בעלות שם בתחום ההשכלה הגבוהה והמחקר 

מדעי הבסיסי והיישומי בישראל. במהלך עבודתה התייעצה ועדת ההערכה עם מומחים עולמיים ה

בחקר מדעי הים על היבטיו השונים ובחנה היבטי שיפוט נוספים, לרבות התרומה הצפויה לחברה 

 בישראל, היקף המשאבים הנדרשים להקמת המרכז, תשתיות פיזיות ועוד.

"ת את המלצות ועדת ההערכה, והחליטה, על הקמת מרכז אחד אימצה ות 00.7.2102בישיבתה ביום 

לחקר הים התיכון בישראל בהתאם להצעה שהוגשה על ידי אוניברסיטת חיפה, ובכפוף לתנאים שונים 

 המפורטים בהחלטת הות"ת.

 קבעו במסגרת הקול הקוראבנוסף הוחלט, כי התקציב שתקצה ות"ת למרכז, בכפוף לכללים שנ

שנתית הבאה: לא יותר -, בכפוף לפריסה הרב₪אלפי  21,111 לא יעלה על ות"ת, ולסייגים שבהחלטת

 ₪אלפי  2,111 -ולא יותר מבשנה"ל תשע"ד,  אלפי ש"ח 01,111 -מבשנה"ל תשע"ג,  ₪אלפי  7,111 -מ

היות שהמרכז החל פעולתו רק במהלך תשע"ג, בפיגור מסוים לעומת התכנון  .בשנה"ל תשע"ה

קצב ההוצאות בתשע"ג צפוי להיות קטן מהמתוכנן, תוקצב המרכז בתשע"ד המקורי, ובהתאם לכך 

 , יעודכן תקציב הסעיף במהלך השנה.שבלבד, ובהמשך, ככל שיידר ₪אלפי  5,111בסכום של 
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  מלגות 2.2

 

 מלגות לקליטת סגל 2.2.0

 

 אלון מלגות 2.2.0.0

זו מיועדת לתמיכה במדענים צעירים מצטיינים ומטרתה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את  תכנית

שנתיות. גובה המלגה הוא -תלתהתכנית מוענקות לזוכים מלגות  במסגרתבמשרה מלאה.  המלגאים

כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי )מרצה / מרצה בכיר / פרופ' חבר(. בסעיף זה 

ם מענקי מחקר חד פעמיים למלגאים חדשים בהתאם לסיווג המחקר כעיוני או ניסויי. ג מתוקצבים

 25שנתיות על -מתשע"ב יעמוד מספר המלגות התלת החל, 02.7.2101בהתאם להחלטת ות"ת מיום 

-$ ל3,111-המחקר למלגאים מ מענקימלגות בשנה. במקביל קבעה ההחלטה כי החל מתשע"א יוגדלו 

את החלטת ות"ת  מחליפה$ למחקר ניסויי. החלטה זו 28,111-$ ל23,111-י ומ$ למחקר עיונ05,111

 ד"בתשע מלגות בשנה. 21-ל 25-שנתיות מ-אשר הגדילה את מספר המלגות התלת 01.2.2118מיום 

 .דתשע"-ב"תשעתחילתם בשנים ש המלגה מחזורי בשלושתמלגות,  75התקציב בסעיף זה על  מבוסס

 

 מעוף מלגות 2.2.0.2

)החל  באוניברסיטאות ובמכללותישראלים מצטיינים -כנית זו מיועדת לעידוד קליטת מרצים ערביםת

בשנה"ל תשנ"ו. המקור התקציבי של תוכנית מעוף הינו חלק ממשאבי ות"ת  ותחילתהמתשס"ב( 

מדי שנה  הוענקועד תש"ע  השכלה גבוהה בקרב בני המיעוטים.לתוכנית של הרחבת הנגישות ל

המלגה הוא כגובה עלות השכר הממוצע  גובהמלגות, כל אחת לשלוש שנים.  1ית עד במסגרת התכנ

מענקי  גםבסעיף זה מתוקצבים בנוסף בדרגה בה נקלט המלגאי )מרצה / מרצה בכיר / פרופ' חבר(. 

עד לתשע"ג ועד בכלל היו  מחקר חד פעמיים למלגאים חדשים בהתאם לסיווג המחקר כעיוני או ניסויי.

תיבחן  ת תשע"דבמהלך שנ נקים אלה אך ורק המלגאים שנקלטו באוניברסיטאות.זכאים למע

לסגל הנקלט במכללות. ככל שיגובשו המלצות בעניין זה יובאו אלה גם האפשרות למתן גישה למענקים 

  המלצות אלה לאישור ות"ת.

מתחלקת בין ות"ת לקרן כהנוף,  בתכניתהמלגות והמענקים  עלותעם קרן כהנוף שהיה הסכם העפ"י 

 המתקבלישירות למוסדות בהתאם לאישור הביצוע  חלקו את מעבירכאשר כל אחד מהשותפים 

בשנים תשע"א,  נפתחולשלושה מחזורי מלגות נוספים ש כהנוף"ע חודש ההסכם עם קרן בתש"ת. מות

מלגות, כאשר ות"ת  7-בתכנית הוגדלה ל גותלהמ מספר תקרת החדשפי ההסכם -על"ג. ותשעתשע"ב 

 שהייתההתכנית, וזאת בשונה מהחלוקה השווה,  לותמע 2/7מממנת  כהנוףמהעלות וקרן  2/7מממנת 

 במהלךלפיכך נהוגה בהסכמים קודמים. שנת תשע"ג היא שנת פעילותה האחרונה של קרן כהנוף, ו

"ד. תשעב תכניתההחלה ות"ת בחיפושים אחר  שותף אסטרטגי חדש לצורך המשך הפעלת  בתשע"

יקלט ילאחרונה הביעה קרן יד הנדיב את הסכמתה העקרונית לתקצב עד שתי מלגות סגל, אשר 

באוניברסיטאות ואשר עיסוקו בתחום המדעים המדויקים ומקצועות המחשב בלבד וזאת החל 

כמו בשנים קודמות,   2מלגות במקום  1מתשע"ה. בתשע"ד אשר הינה שנת "תפר" תתקצב ות"ת 

מהווה את המקור התקציבי  החרדית ובני המיעוטים, הלאוכלוסיימתווה חדש  - 2.05סעיף  כאשר

 לשתי המלגות הנוספות. 

 

 דוקטורנטים-בתרל המלגות תכנית 2.2.2.0

דוקטורנטים המשתלמים -להגדיל את מספר הבתר הייתה"א, בתשנהתכנית, אשר ראשיתה  מטרת

באוניברסיטאות בישראל, תוך ניסיון לעבות את קבוצות המחקר באוניברסיטאות בכוח עבודה צעיר 
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, קבעה, בין 2111בראשות פרופ' שמואל שאלתיאל ז"ל, אשר בחנה את הנושא בשנת  ועדה ומנוסה.

באוניברסיטאות בישראל מדי שנה. כבר בשנת דוקטורנטים שישתלמו -בתר 311היתר, יעד כמותי של 

( ולפיכך, קבעה FTE)במונחי  307-דוקטורנטים באוניברסיטאות בארץ על כ-תשס"ח עמד מספר הבתר

, כי לאור השגת יעדי התכנית, כפי שנקבעו במקור, מחליטה ות"ת 05.3.2101ות"ת בהחלטתה מיום 

במהלך תשע"א נבחנה החלטה זו והוצע לסיים את תקצוב התכנית החל משנת הלימודים תשע"ב. 

( תשע"א תהיה השנה האחרונה בה יקלטו מלגאים 0מתווה חדש להפסקת תקצוב התכנית כדלקמן: )

שלהם התחילה בתשע"א  השנייה( בתשע"ב יתוקצבו מלגאים ששנת ההשתלמות 2לתכנית; ) חדשים

הראשונה שלהם החלה ( בתשע"ב יתוקצבו מלגאים ששנת ההשתלמות 2; )2100לא מאוחר מיוני 

פי תנאי התכנית, עליהם להמשיך -בתשע"א, וכדי להשלים שנת השתלמות מלאה כנדרש על

 את המתווה שלעיל.  יקףההשתלמות גם בתשע"ב. תקצוב הסעיף בתשע"ב ש

החליטה ות"ת על פתיחתה של תכנית מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות, וזאת כדי  03.1.2102ביום 

ות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות )פוסט דוקטורט( וקטורנטיסייע לדל

באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, במטרה לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי 

הגדלת מספר חברות הסגל האקדמי ב סייעלבאוניברסיטאות. כמו כן, בטווח הארוך מיועדת התכנית 

מלגות חדשות, כאשר גובה  01בכל שנה יוענקו במסגרת התכנית עד  מחקר בישראל.באוניברסיטאות ה

אלף דולר לשנה לתקופה של שנתיים לכל היותר. בהתאם לכך עומד  21המלגה נקבע על סך של 

וקצו המלגות בתשע"ד י אלף דולר. 211המיועד לשנת הפעילות הראשונה של התכנית על סך  התקציב

קצאת להכסות שנקבעו. בשנים הבאות יבחנו גם מתכונות אחרות אפשריות בהתאם למ בין המוסדות

  תכנית.ב המלגות

 

 בתר דוקטורנטים ממדינות מתפתחות 2.2.2.2

תכנית מלגות בשיתוף עם אונסק"ו שמטרתה לפתח סגל מחקרי צעיר ממדינות מתפתחות, תוך עידוד 

במהלך השנים האחרונות וכן כחלק הקשרים עם מדינת ישראל. לאור היעדר הפעילות בתכנית 

מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת תקציב המדינה 

החל מתשע"ד. ככל שיושג סיכום  התכנית לא תתוקצב בהתאם להחלטת ות"ת, ,2102-2102לשנים 

מלצות בנדון להחלטה אודות העברת הפעלת התכנית לטיפול המדען הראשי במשרד התמ"ת יובאו הה

 בפני ות"ת. 

 

 ביכורה מלגות 2.2.2.2

 באוניברסיטאותדוקטורט -בתר השתלמות המבצעים ישראלים דוקטורנטים לבתר מיועדת התכנית

 אוניברסיטאות של בסגל להיקלט מיועדים ההשתלמות ובתום, חדשנייםדע מ בתחומי"ל בחו מובילות

 במתכונת חדשה הכוללת שני שלבים:  התכניתשנה"ל תשע"א הופעלה  ועדבארץ. החל משנה"ל תשס"ז 

$ לשנה. למלגה זו התווסף סך 27,111המלגה עמדה על סך  -לזוכים  שנתיים עד לשנה קיום מלגת .א

 ושוב הלוך טיסה כרטיסי וכן"ל, בחו ההשתלמות לתקופת נלווה משפחה בן כל עבור$ 2,511של 

 .אחד משפחה ולבן/ת למלגאי

. ההשתלמות תקופת בתום בארץ באוניברסיטאות המלגאים קליטת עבור מחקר ומענק מלגה .ב

 המחקר ומענק המלגאי נקלט בה בדרגה הממוצעת השכר מעלות 51% בגובה הינה הקליטה מלגת

 ומענק המלגה)בהתאמה(.  ניסויי או כעיוני המחקר לסיווג בהתאם ניתן$ 28,111 או$ 05,111 בסך

 הקולטת את המלגאי.  האוניברסיטה"י וע"ת ות"י עבאופן שווה  ממומנים המחקר

 אפשרות עם לשנה מלגה המקבליםדוקטורנטים -בתר 1-5 שנה מדי התכנית במסגרתתשע"א נבחרו  עד

 .ארצה השבים למלגאים קליטה מלגות לראשונה תוקצבו"ט בתשס. נוספת לשנה הארכה
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לתכנית מלגאים  נקלטוהשנה האחרונה בה  תהתשע"א הי 08.8.2101להחלטת ות"ת מיום  בהתאם

 קליטת בגין הסעיף מתוקצב"ד בתשע"ה. לתשעלהסתיים בהדרגה עד  צפויהשהתכנית  כךחדשים, 

  .התכנית של' ב שלב במסגרת בארץ באוניברסיטאות מלגאים

 

 מלגות דוקטורנטים 2.2.2

 

 רוטנשטרייך מלגות 2.2.2.0

 ידוםולק דוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח ידודז"ל, לע רוטנשטרייך נתןמלגות על שם פרופ'  תכנית

. מדי שנה הכשרת סגל איכותי להוראה ומחקר בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות המחקר בישראל

לשנה, בחלוקה ₪  81,111 עומד על סך של המלגה גובהמלגות, כל אחת לשלוש שנים.  21 עד מוענקות

  מלגות. 15מבוסס על  ד"בתשעסעיף זה  ובתקצ שווה בין ות"ת והאוניברסיטאות.

 

 לבציון מלגות 2.2.2.2

. מטרות התכנית מהפריפריהצטיינים מ לדוקטורנטים"ל, ז לבציון נחמיה' פרופ שם עלית מלגות תכנ

הן עידוד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי, תוך עידוד המצוינות 

 01 עד מוענקותהאקדמית, ועידודם להשתלבות בעתיד בסגל האקדמי במדינת ישראל. מדי שנה 

סכום המלגה באמצעות  וגדלה, 22.5.2102 מיום"ת ות להחלטת בהתאםמלגות, כל אחת לשלוש שנים. 

 12,211יעמוד על  ד"בתשע לזוכיםהמלגה  שגובה כךות"ת והאוניברסיטאות,  מימון משותף שליישום 

לשנה שישולמו ע"י ₪  01,111-לשנה הקצבת ות"ת ו₪  52,211שנים, מזה  2לשנה במשך ₪ 

כום שנתי של האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף לכך, תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי ס

  מלגות. 21מבוסס על  דבתשע" הסעיףלכיסוי הוצאות מחקר. תקצוב ₪  01,111

 

  מלגות תואר שני 2.2.2

 

 המר מלגות 2.2.2.0

תואר שני מחקרי  תלמידישנתיות ל-דומלגות  02תכנית זו מוענקות בכל שנה עד  במסגרת

 גובהמצטיינים של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.  םבאוניברסיטאות שהם בוגרי

מהלך תשע"ד תיבחן מתכונת הפעלת התכנית וככל שתגובש מתכונת בלשנה. ₪ אלף  20-המלגה הינו כ

 .במהלך השנה "תות לאישור חדשה היא תובא

 

 לקליטת חוקרים  תכניות 2.2.5

 

 עולים בכירים מדענים 2.2.5.0

 במסגרות וסדותבמ יקלטגילם לא היו יכולים לה ומחמת לארץ שעלו מצויניםלקליטת מדענים  מיועד

 המחזורים שארבעת לאחר האחרון מהמחזור אחד מדען"ב בתשע הועסק. במסגרת התכנית הרגילות

תשע"ב היתה שנת פעילותה האחרונה של התקצוב "ת. ות במימון העסקה שנות 01 סיימו הראשונים

  התכנית איננה מתוקצבת עוד. והחל מתשע"ג
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 מדענים עולים קליטת 2.2.5.2

קמ"ע לקליטת מדענים עולים נועדה לסייע למדענים עולים להיקלט באוניברסיטאות. תכנית זו  תכנית

בין  מתחלק התכניתעולים. מימון  מדענים 272-כ תכלול ד"ובתשעצמחה כתכנית המשך לתכנית גלעדי 

בהתאמה(. תקציב הסעיף מיועד לסייע  21%-ו 11%) והאוניברסיטאות הקליטה משרד

לאוניברסיטאות במימון העסקת המלגאים )המלגאים מועסקים בתנאים זהים לאלו של מרצה, מרצה 

 בכיר או פרופ' חבר(.

 

 'ב דור - עולים מדענים קליטת 2.2.5.2

החליטה ות"ת לאשר הסכם בין משרדי חדש בנושא  8.3.2101מיום  2217להחלטת הממשלה  בהמשך

:"דור ב'"(. במסגרת להלן"ע )קמהכולל שינוי התנאים לגבי הצטרפותם של חוקרים חדשים לתכנית 

בהתאמה(  21%-ו 11%וות"ת ) הסיוע ממשלתי על ידי המשרד לקליטת העליי ןהתכנית, יינת

שנים, תמיכה זו מותנית בהוצאת  5עסקתו של המדען העולה לתקופה של עד להשתתפות במימון ה

 מתוקצבים ד"בתשעלקליטת המדען בתקן קבוע במוסד.  עדמינוי בפרוצדורות אקדמיות מתאימות 

, שמחזור הפעילות הראשון שלה היה התכנית של הפעילות מחזורי שלושתב מדענים 01בתכנית 

 בתשע"ב.
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2. 

 

 מיועדותהקצבות 

 

 שובחמו תקשובפיתוח תשתית    2.0

 מן כחלק. במוסדות מידע ומערכות מחשוב עבורהוקצתה תוספת תקציב  שנתית-הרב התכנית במסגרת

 התקציב הופחת, המשאבים במסגרת לעמוד מנת על ד"תשעבתשע"ג וב בתקציב שנדרשו ההתאמות

 יבחנו השנהבמהלך  ₪. ףאל 0,111יעמוד על  ובתשע"ד₪  פיאל 5,111. בתשע"ג תוקצב ב לנושא השנתי

 שנתי לנושא.-התקציב הרב הקצאתקריטריונים ל

 

 הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה 2.1

הגיאוגרפית מישובי הפריפריה  תלמידים בעלי פוטנציאל ללימודים אקדמיים היא גיוסמטרת התכנית 

ות"ת מודל אישרה  23.5.2102 -בתאריךאקדמיות. -ולהפנותם לאקדמיה ולמכינות הקדם והחברתית

המל"ג יהיה גורם מרכזי ומוביל באמצעות "מפעיל" שייבחר מנהל כנית, לפיו הפעלה חלופי להפעלת הת

לפי א 2,111 -אישרה תוספת תקציב של כ תכנית. מליאת ות"רז ואשר יעסיק את כלל העובדים בתבמכ

קרן  –מכהנת ועדת היגוי המקיפה את כל השותפים בפרויקט  ,לצורך הפעלת המודל החדש. כמו כן₪ 

 קרן קיסריה, הרשו"מ וות"ת. בראש ועדת ההיגוי עומד נציג ות"ת.  גרוס,

 

 במגזר הערביהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה  2.7

להרחבת הנגישות של  תשע"ו התווסף תקציב ייעודי-במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים תשע"א

ערבים, דרוזים  -נוצרים)החברה הערבית כוללת מוסלמים,  חברה הערביתמערכת ההשכלה הגבוהה ל

ובהתאם  05.18.2102במסגרת זו הוכנה תכנית מקיפה בנושא זה אשר אושרה בות"ת ביום  . וצ'רקסים(

החל יישום הדרגתי של התכנית. השנה התכנית צפויה  להתרחב הן מבחינת כמות הפרויקטים והן 

 מבחינת כמות המשתתפים. 

מכסות לבסיס, לקליטת סטודנטים  311 -התווספו בשנה"ל תשע"א כ יצוין כי בהתאם לתכנית הר"ש

 מהחברה הערבית במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה )המהווה חלק מרכיב ההוראה( .  

מתייחס למרבית החסמים שזוהו בהשתלבות בני החברה הערבית באקדמיה, ולרצף המודל שגובש 

מבוסס בעיקרו על תמרוץ המוסדות מי. המודל החל מבי"ס תיכון ועד לתארים מתקדמים וסגל אקד

להשכלה גבוהה להגדלת איכות הקליטה של סטודנטים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה, להשבחת 

 נתקצב במוסדות:לומדים במוסדות. במסגרת זו סטודנטים הערבים ההישגיהם ולהרחבת מספר ה

 מזורזת להכנה לאקדמיהכנית טיינות לתלמידי המכינות הקד"א, תמעטפת סיוע ומלגות הצ

, תמיכה בתכניות למניעת נשירה בשנה א' )תוך מתן עדיפות לתחומי לימוד לסטודנטים לתואר ראשון

מלגות לסטודנטים מצטיינים  ,סטודנטים בשנה האחרונה ללימודיהםנדרשים(, הכוון תעסוקתי ל

 . וכיו"ב לתארים מתקדמים ולסגל מצטיין

מערך  ויורחבלייעוץ והכוון קדם אקדמי לתלמידים מהחברה הערבית בנוסף יופעלו סדנאות בתיכונים 

המידע וההכוון ביישובים ערביים במסגרת תכנית "הישגים" ובשיתוף משרד התמ"ת. כמו כן פועלים 

לומדים "תחומים הלהקמת קרן מלגות לסטודנטים ערבים לתואר ראשון מרקע סוציואקונומי נמוך 

 ח כלכלי במשרד רוה"מ, מפעל הפיס וקרנות פילנטרופיות מחו"ל.מועדפים", בשיתוף הרשות לפיתו

ימשיך הצוות המקצועי, באמצעות ועדת ההיגוי של ובכפוף לאישור ות"ת לתוכנית בשנה הקרובה 

  המגזר הערבי, בגיבוש רבדים נוספים בתכנית, במעקב אחר ביצועה ובעדכונה בהתאם לצורך.

לבסיס התקציב בהתאם לתוכנית הרב שנתית וכן על  תקצוב התוכנית בתשע"ד מתבסס על תוספת

)מתווה חדש להרחבת הנגישות   2.05עודפים מיועדים משנים קודמות לטובת תכנית זו מסעיף 
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    .לאוכלוסייה החרדית ולמגזר המיעוטים(

 

 באוניברסיטאות למחקר טבע אוספי 2.3

על המלצות ועדת המפעלים הלאומיים של האקדמיה הלאומית  המתבססת 21.1.2112מיום  בהחלטתה

להכיר באוספי הטבע השוכנים באוניברסיטאות העברית, תל אביב ובר אילן כמפעל לאומי  למדעים

, החליטה ות"ת לפנות לאקדמיה הישראלית למדעים לצורך הראוי לתמיכת המדינה. בעקבות כך

 להשתתףהחליטה ות"ת  וכן באוניברסיטאות למחקר הקמת ועדת היגוי לשימור ופיתוח אוספי הטבע

ות"ת מודל תקצוב חדש  אישרה 02.1.2102מיום  בהחלטתהבתקצוב האוספים החל משנת תשס"ד. 

נושאים עיקריים: קליטת  שלושהמטפל ב שאושרתשע"ז. מודל התקצוב -לאוספי הטבע לשנים תשע"ג

מדע אשר  ל דור המדענים הבא בתחומי, הכשרת עתודה והכשרה שבמשרת סגל אקדמי בכיראוצרים 

לשיפוט של ועדת  כפוף)ב את עיבוי הסגל האקדמי ברמה הארצית הדורשיםאינם מפותחים בארץ או 

הפעילות המדעית המתקיימת  להגדלת אפשרויותב תמיכהההיגוי לשימור ופיתוח אוספי הטבע(, ו

 באוספים שימורו ושדרוג התנאים הפיסיים. 

 

 הנגישות לאוכלוסייה החרדיתהרחבת  2.01

להקמת מסגרות חדשות לאוכלוסייה החרדית )מח"רים(. , ג החלה לפעול תוכנית המח"ריםבשנת תשע"

ה החרדית עפ"י התוכנית, המוסדות להשכלה גבוהה יקימו מסגרות אקדמיות ייעודיות לאוכלוסיי

. במהלך תשע"ג החלו סייה החרדיתיכללו מכינות המותאמות לצרכי האוכלובאחריותם המלאה, ו

סטודנטים. בתשע"ד  121-מח"רים במגוון תחומי לימוד ובפריסה ארצית, אשר למדו בהם כ 1לפעול 

שתי פלטפורמות חרדיות מח"רים נוספים. כמו כן, במסגרת סעיף זה מתוקצבות  2צפויים להיפתח 

יים של להשכלה גבוהה, בבני ברק ובירושלים, המהוות מסגרת ארגונית ללימודים אקדמ

, סטודנטים 2,511-בשנת תשע"ד צפויים ללמוד כ אוניברסיטאות ומכללות המתוקצבות ע"י ות"ת.

 חרדים בפלטפורמות ובמח"רים החרדים.

 

התקיים מכרז להפעלת תוכנית מלגות והלוואות לסטודנטים חרדים. עפ"י , גתשע"שנת במהלך כמו כן, 

התוכנית, כל סטודנט חרדי העומד בקריטריונים שיקבעו ע"י ות"ת, יוכל לקבל הלוואה בגובה שכ"ל 

מההלוואה למלגה. גובה המלגה  תהפוך חלקשל מוסד מתוקצב לתואר. לאחר קבלת הזכאות לתואר, 

 ליתר התחומים. 21%-משכ"ל לתחומים יישומיים ונדרשים, ו 71%ים: יהיה בהתאם לתחום הלימוד

קרן קמ"ח )קידום מקצועי חרדי( זכתה במכרז להפעלת התוכנית, וההלוואות יינתנו ע"י בנק מרכנתיל. 

 תשע"ג. התוכנית החלה לפעול בשנה"ל

בשיעור של אה תעריפי מודל ההוררכיבי הקצבה זו הצמודים לחלק מתשע"ד הופחתו בכי , עוד יצוין

וזאת כחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות  בהתאם להפחתה הרוחבית של כלל תעריפי ההוראה, ,1.82%

 .2102-2102התקציביות שהושתו על מערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת תקציב המדינה לשנים 

 

 באוניברסיטאות יסוד לימודי 2.00

לימודי היסוד ביהדות  בתקצובתשתתף ות"ת  פיהעקרונית ל החלטהקיבלה ות"ת  07.0.2117 ביום

תכנית שוויונית ומקיפה בדבר לימודי  הפעלת"ת תו אישרה 1.01.2101 ביוםאילן. -באוניברסיטת בר

יסוד בכלל המוסדות )התכנית ללימודי ההעשרה במסגרת לימודי התואר הראשון המתוקצבת בסעיף 

באופן  הסעיף הפחתתמתווה  נמשך ד"שעבתלכך  במקביל"א. בתשע החל יישומהלהלן( אשר  2.02

 כך, בסיס ההפחתה הוא תש"ע כאשר, לשנה 21%של  שיעורמתשע"א, ב החלשנים  5פני -הדרגתי על

 .בבר אילןלנושא  הייחודית ההקצבה תסתיים"ה תשע שבשנת
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 העשרה לימודי 2.02

 כקורסים מוגדרים ההעשרה לימודיתשתית של לימודי העשרה לתואר ראשון.  לבנייתמיועדת  התכנית

 ביום. הסטודנט לומד אותה הראשית לדיסציפלינה מחוץ ומגוונים שונים ידע בתחומי דעת מרחיבי

המרחיב את מספר המוסדות  התכנית של' ב לשלב חדש מתווה הפעלתאישרה ות"ת  21.2.2102

לבניית  מיוחד מסלול פותח וכן מוסדות בין פעולה לשיתופי אפשרות מעניקהמשתתפים בתכנית, 

מעודדת ות"ת, בשיתוף  לתכנית לימודי העשרה,המתווה החדש  במסגרתכן,  כמו. באקדמיהקורסי דגל 

את פיתוחם וקיומם של קורסי העשרה בתחום החינוך הפיננסי, במסגרת לימודי התואר משרד האוצר, 

 םטר"ב ד"בתשע , בשלב זה,זה מתוקצב סעיף להשכלה גבוהה המתוקצבים. הראשון במוסדות

 .הקצאת התקציב בין המוסדות תעשה בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי, ו"הוקצה

 

2.02 

 

 במכללות הוראה תשתיות שדרוג

לאפשר למכללות שיפוצים ושדרוגים של מבנים קיימים או של חלקים מהם,  הינה התכנית מטרת

 נייח ציוד וחידוש ושדרוג קיימים במבנים וחידושם בטיחות התקני, מרכזיות תשתיות ושדרוג חידוש

 בהוראה יחסית צפיפות המשקלל מודל בסיס על המכללות בין הוקצה התקציבכחלק משיפוץ. 

 על השנים בין משתנה לנושא התקציב גובה סך(. מוסד בכל והתלמידים השטחים סך שקלול)באמצעות 

מדי שנה מעבירים המוסדות  הרב שנתית עם משרד האוצר. תכניתהתייחס לב שנקבע המתווה פי

לביצוע התאמות בתחומים הרלוונטיים לאותה שנה, ומתוכן מאושרות הצעות העונות  הצעות

 לקריטריונים. השתתפות ות"ת הסופית ניתנת עפ"י ביצוע בפועל של הפרויקטים המאושרים.

 

 באוניברסיטאות ומחקר הוראה תשתיות שדרוג 2.02

 ולמחקר להוראה פונקציות של ושדרוגים שיפוצים לאוניברסיטאות לאפשר הנה התכנית מטרת

 במבנים וחידושם בטיחות התקני, מרכזיות תשתיות ושדרוג חידוש, מהם בחלקים או קיימים במבנים

ציוד נייח כחלק משיפוץ. מחצית מהתקציב יועד לשדרוג הוראה והוקצה בין  וחידוש ושדרוג קיימים

המשקלל גיל מבנים וצפיפות יחסית בהוראה )באמצעות שקלול סך  האוניברסיטאות על בסיס מודל

 צפיפות האומד מודל בסיס על והוקצההשטחים והתלמידים בכל מוסד(, ומחצית יועד לשדרוג מחקר 

 תכניתהתייחס לב שנקבע המתווה פי על השנים בין משתנה לנושא התקציב גובה סך .במעבדות יחסית

שנה מעבירים המוסדות הצעות לביצוע התאמות בתחומים  מדי הרב שנתית עם משרד האוצר.

הרלוונטיים לאותה שנה, ומתוכן מאושרות הצעות העונות לקריטריונים. השתתפות ות"ת הסופית 

 ניתנת עפ"י ביצוע בפועל של הפרויקטים המאושרים.

 

 מתווה חדש לאוכלוסייה החרדית ובני המיעוטים 2.05

 עבור שנתית הרב התכנית תוספות זמני באופן תוקצבו בו, ב"תשע בשנת סל סעיף היווה זה סעיף

 עדבני המיעוטים בהשכלה הגבוהה, וזאת   תהחרדית ואוכלוסיי האוכלוסייה של לשילובן חדש מתווה

 הסכומים הוטמעותשע"ג  תשנהחל מ .הסכומים והקצאת אלו בנושאיםלאישור התכניות הפרטניות 

 לאוכלוסיות הרלוונטייםסעיפי התקציב  בתוךעם משרד האוצר  לפי התוכנית הרב שנתית המתאימים

  בהתאם להחלטות ות"ת. השונות
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 מוגבלות עם לאנשים נגישות 2.01

כל מוסד  חייב( "חנחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התשל 2115 משנת תיקוןל בהתאם

להשכלה גבוהה בביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות כמוגדר בחוק, לרבות נגישות מבנים 

ות"ת בביצוע ההתאמות הנדרשות  בתקצובש למוסדות לסייע במטרה '.וכו השירותותשתיות, נגישות 

ת לנושא על תוספת תקציב מיועדבתכנית הרב שנתית עפ"י חוק, הוסכם בין ות"ת לבין משרד האוצר 

 את האומדעפ"י מודל  ₪ אלפי  21,111"ג הוקצו בתשע. ₪לפי א 31,111 בסך"ד ותשע"ג תשע שניםב

תוך התייחסות  כולל של המוסדבנוי השטח הההמוסד בהתאם לסך מנדרש המכלול ההתאמות 

הדרישה הבסיסית  החלת מועד) 0372לפני שנת  ונבנ מהמבנים מהותי שיעורמוסדות בהם מיוחדת ל

בהתאם למספר הסטודנטים הכולל במוסד )בהתאם להנחה  וכן ,(והבנייה התכנון בחוקלנגישות מבנים 

 לגבי אחוז קבוע של מוגבלות בקרב האוכלוסייה(.

 

שיפור הנגישות במוסדות ובאתרים ציבוריים, לרבות שנים במזה  תומך לאומי לביטוח המוסדכי  יצוין

במהלך תשע"ג סוכמו עקרונות של תיאום ושיתוף פעולה עם קרנות המוסד ה. במוסדות להשכלה גבוה

 -את תמיכתן בהקמה והפעלה של מרכזי תמיכה רב מיקדולביטוח לאומי, אשר בשנים האחרונות 

 בהתאמות הנגישות הכלליות של המוסד. ופחותנכותיים במוסדות 

  

נגישות הכללית, הנגישות החושית עבור התאמות הכך, הוקצתה השתתפות ות"ת בתשע"ג בהתאם ל

  הנתמכים על ידי בטל"א. רחבי הקמפוס למעט מרכזי התמיכהכל ונגישות השירות ב

 75%השתתפות ות"ת בסך של עד המוסדות נדרשים להציג תכנית מפורטת לביצוע ההתאמות, 

 בכפוף להקצבה לכל מוסד. ביצוע בפועל של הפרויקטים הרלוונטיים לפיניתנת מהעלות 

 

 לשנת התקציבבהתאם לקצב הביצוע של התאמות הנגישות במוסדות מאז תחילת תשע"ג, יעמוד 

₪ אלפי  01,111שנתי בסך -יתרת התקציב הרב. מודלו לאות בהתאם ויוקצה ₪ אלפי 21,111 על"ד תשע

 תוקצה בתשע"ה.

 

 השתתפות במרכז קשר להשבת אקדמאים 2.07

( על תכנית לאומית "להבאת מוחות" 0512החליטה ממשלת ישראל )החלטה מס'  02.2.2101ביום 

לישראל, במסגרתה שני מרכיבים עיקריים: הקמת מרכזי מצוינות ועידוד איתור וקליטת מדענים 

העלייה להרחיב ולתפעל את   חוזרים. לטיפול במרכיב השני הסמיכה הממשלה את המשרד לקליטת

לצורך השמת אנשי המדע והמחקר   המדע המחקר והטכנולוגיה הישראלים בחו"למאגר אנשי 

המעוניינים לחזור לארץ במשרות שונות באקדמיה ובתעשייה הישראלית. בהמשך להחלטת ממשלה 

-בשנת תשע"ב ו₪  אלפי 2,111סוכם בין המשרדים שסך התקציב המוקצה ליישום התכנית יעמוד על 

תשע"ו. מימון הפעילות יעשה בחלקים שווים ע"י המשרד -נים תשע"גבכל אחת מהש₪  אלפי 2,111

לקליטת העליה, משרד האוצר, משרד התמ"ת וות"ת. בהתאם לכך מתוקצב סעיף זה בתשע"ד בסך של 

 ₪. פיאל 0,111
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 מוסדיות-פעולות בין .5

 

 באילת בינאוניברסיטאי מכון 5.0

של האוניברסיטה העברית משרת חוקרים מכל  מיסודה, באילת הבינאוניברסיטאי המכון

 לאחרהאוניברסיטאות ובו נלמדים קורסים ונערכים מחקרים בתחומי הביולוגיה הימית וחקר ים סוף. 

 כי הוחלט תקצובו ואופן המכון הפעלת למתכונת בנוגע"ת בות המקצועי הצוותידי -על שנערכה בחינה

)לפי מודל נורמטיבי  המכון תשתיות בתחזוקת פותהשתת :רכיביםהמכון יתוקצב בגין שני  ב"בתשע

העובדים, היקף הציוד וכיו"ב( ועידוד השימוש בתשתיות המחקר של  מספרהמשקלל את גודל המכון, 

כנגד הכנסות מרכיב זה(. עוד הוחלט באותו הדיון, כי תקציב המכון  0:0בשיעור  מטשינגהמכון )מתן 

)במחירי תקציב תשע"ב מקורי(, היינו: זהה ₪ אלפי  01,713תשע"ו על סך -גיעמוד בשנים תשע"

 לתקציב המכון בתשע"ב, בתוספת עדכון מדדים, וזאת עד לבחינה מחודשת של המודל.
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 סיוע לסטודנטים .1

 

 מלגות פר"ח 1.0

. במסגרת הפרויקט משמשים סטודנטים 0372)פרויקט חונכות( הוקם בשנת  פעל החונכות פר"חמ

 ארבע להקדיש בדרך כללהסטודנט על  מתנדבים חונכים לילדים בגילאי בית הספר תמורת מלגה.

גבוהה על בכל המוסדות להשכלה ופר"ח פ. חתאל נות שעתיים כבפגישות  בשתיבשבוע חונכות שעות 

, גתשע"בשנת  .המדינה תקציבמ, לרבות המכללות שאינן נתמכות מל"גמהאשר קיבלו היתר או הכרה 

את מלגות ו 07,110-כהעניקה ות"ת  ,מלגות פר"ח 22,110 –כ  בהתאם להחלטת הנהלת פר"ח, תוקצבו

 5,111 –בכמשרד החינוך, משרד התמ"ת ומקורות אחרים. עלות כוללת לחונך מסתכמת  העניקוהיתר 

ות"ת במימון הבין משרד החינוך לות"ת המסדיר את השתתפות  בשנה"ל תשע"א נחתם הסכם₪. 

מלגות החונכים הלומדים במוסדות האקדמיים להכשרת עובדי הוראה, במקביל להעברת תקציב 

 ₪אלפי  3,111 –יעביר משרד החינוך סך של כ  דמשרד החינוך לפר"ח באמצעות ות"ת. בשנה"ל תשע"

ות"ת  מעבירהתקציב פר"ח את לחונך. ₪  5,211 סךעל גובה המלגה  דומעבאמצעות ות"ת. מתשע"ג 

כחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת ההשכלה  .באמצעות מכון ויצמן

 .₪אלפי  8,211-הופחת תקציב פר"ח ב 2102-2102הגבוהה במסגרת תקציב המדינה לשנים 

 

 קרן הסיוע לסטודנטים 1.2

ועדת משנה של ות"ת המורכבת מנציגי ות"ת, משרד החינוך ומשרד קרן הסיוע לסטודנטים הינה 

-עדה עומד חבר ות"ת. הקרן מחלקת מענקים והלוואות על בסיס קריטריונים סוציווהאוצר. בראש הו

, החל בקביעת הקריטריונים לסטודנטיםאקונומיים. קרן הסיוע מתווה את המדיניות בנושא הסיוע 

כחלק ההלוואות שיינתנו ואופן חלוקת התקציב ביניהם. גות, קביעת גובה המלבוכלה לזכייה, 

מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת תקציב המדינה 

, וזאת בהמשך להפחתה של ₪לפי א 7,111-בקרן הסיוע לסטודנטים הופחת תקציב  2102-2102לשנים 

על סך תקציב הקרן יעמוד בתשע"ד שבוצעה במסגרת עדכון תקציב תשע"ג, כך ש ₪לפי א 01,211כ 

קיימות שלוש רמות של מענקים ורמה אחת של הלוואה, בהתאם לפירוט הבא: מענק  .₪לפי א 82,711

והלוואה על ₪,  2,111 -ו₪  1,221מענקים לסטודנטים על סך ₪,  02,281סך על למשפחות סטודנטים 

ם לדירוגם על פי קריטריוני הקרן. בנוסף, בהתאם להחלטת ממשלה שהתקבלה בהתא₪,  7,111סך 

בנושא "העברת מיזמים משותפים לממשלה ולסוכנות היהודית לאחריות בלעדית של  8.7.2102ביום 

בשנה"ל במשרד הקליטה נהל הסטודנטים עביר למממשלת ישראל", התבקשה ות"ת לסייע  ולה

  לנושא מתוך קרן הסיוע לסטודנטים. ₪לפי א 3,111עד תשע"ד סכום חד פעמי של 

 

 קויי למידהיסיוע ללהשתתפות ב 1.5

תכניות מיוחדות לסיוע לסטודנטים המפעילים מוסדות להשכלה גבוהה מטרת התכנית הינה תמיכה ב

הלוקחים בחשבון את היקפי יחסיים על מפתחות  תתבססמבעלי לקויות למידה. ההקצבה לכל מוסד 

הסכום הכולל מחולק בין המוסדות  בפועל. נים( הניתמיוחד ציודסיוע בפרטני, קבוצתי וסיוע הסיוע )

תקנות בהתאם לקריטריונים אחידים, המאושרים בוועדת המשנה של ות"ת, ובהמשך יהיו כפופים ל

 לתוקף. ולקויות למידה במוסדות על תיכוניים, לכשייכנס םעחוק זכויות תלמידים ל

 

 

 

 



 22 

 אקדמיה בקהילהמעורבות  1.1

 התכנית החלה בשנת תשס"ו והינה יזמה של גב' שוש ברלינסקי ז"ל, מנכ"לית ות"ת/מל"ג לשעבר. 

מטרת התכנית הנה לעודד פיתוח פרויקט דגל חברתיים בעלי אוריינטציה אקדמית של המוסדות 

  23.5.02להשכלה גבוהה בקהילה לצד קורסים אקדמיים משלבי עשייה. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 

משנה"ל תשע"ד תתמוך ות"ת גם בקידום פרויקטים רוחביים בעלי ייעוד משותף אשר מטרתם החל 

העמקת תרומת האקדמיה לחברה ולקהילה באמצעות פרויקטים הניתנים ליישום במספר מוסדות 

 במקביל, אשר הוכיחו היתכנות והישגים בשטח. 

נו פרויקט למידה לאוכלוסיות חלשות שונות, יהלקדם  החליטה ות"תהפרויקט הרוחבי הראשון אותו 

חיוני ושימושי בפני  ,קהל היעד המרכזי ללימודי השכלה גבוהה. חשיפת ידע בסיסי בדרך כללאשר אינן 

אוכלוסייה זו, בתחומים מרכזיים הנלמדים במוסד, תאפשר התמודדות טובה יותר בחיי היומיום 

הכלים ללמוד ולהתפתח את ד ותעניק את הרצון וובמקביל תפתח סקרנות, תשיב את חדוות הלימו

 במגוון ערוצים. 

 כמו כן מחלקת ות"ת באמצעות ועדת ההיגוי פרסי הצטיינות לסטודנטים, לאנשי סגל ולמוסדות

 שהצטיינו בפעילותם למען הקהילה במהלך השנה.

משרד החינוך . יצוין כי מעבר לכך צפוי ₪לפי א 3,511בשנה"ל תשע"ד יעמוד התקציב על  ,לפיכך

 . מתקציבו לטובת הפרויקט הרוחבי של למידה וחשיפה לאקדמיה ₪ פילא 0,111להעמיד 
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7. 

 

 הקצבות שונות

 

 אקדמיות )קד"א(-מכינות קדם 7.0

מועמדים אשר לה יגשר להשכלה גבוהה ומתן הזדמנות שני משמשותאקדמיות -מכינות הקדםה

במוסד להשכלה אקדמיים הישגיהם הלימודיים בעבר אינם מאפשרים להם להתקבל ללימודים 

החלת הרפורמה ל באשרבשנה"ל תשע"ג החל צוות מקצועי של ות"ת לנסות ולגבש הסכמות גבוהה. 

ומותנה בסיכום ההיבטים התקציביים  ,אקדמית והן תקציבית-הכוללת במערך המכינות, הן פדגוגית

ככל נדרשים של כל הגופים השותפים, לרבות משרד החינוך והקרן לחיילים משוחררים. והמימוניים ה

 לות"ת בקשה להגדיל את תקציב המכינות.  גשתיכנס לתוקף, תוהיא הרפורמה ושיאשרו השותפים את 

 

 רפואיים מחקרים 7.2

בין משרד האוצר, משרד הבריאות, ות"ת, האוניברסיטה העברית  0332בשנת שנחתם  בהסכם

והסתדרות מדיצינית הדסה, נקבע כי מענקי משרד הבריאות למחקרים רפואיים בבית החולים הדסה 

 במשרדיועברו באמצעות ות"ת לאוניברסיטה העברית וממנה להדסה. לנוכח דרישת החשב הכללי 

, ולאור הצורך לבחון יונייםבהתאם לקריטריונים שוו להקצות את התקציבבשנים החולפות האוצר 

 החל פעלאת הקשר בין האוניברסיטאות לבתי החולים בכל הקשור להפעלת בתי הספר לרפואה, 

"ת לאמץ את ות החליטה 01.7.2102 ביום. הנושא לבחינת"ת ות"ר יו שמינה מקצועי צוות"ע מתש

משנה"ל תשע"ד  לתוף עם משרד הבריאות החולהחיל בשי שנערכו להתאמות כפוףמסקנות הצוות, ב

 2.00.2101להחלטת ות"ת מיום  בהתאם. תי החוליםהתחשבנות אחיד בין האוניברסיטאות לב דלמו

 בקשתבשנה. עם זאת, לאור  21%של  שיעורב זו הקצבה גם הופחתהבנושא ההקצבות הייחודיות 

ובהתאם להחלטת ות"ת , הדסה אודות מתווה ההפחתה עםמשרד האוצר במסגרת הדיונים שנערכו 

ה הפחתת ההקצבה תדחנהחל מתשע"ד, רק החלת מסקנות הצוות אימוץ ובנושא  01.7.2102מיום 

ההפחתה  סכום, כאשר 7.02מסעיף זה מועברת במלואה לסעיף  ההפחתה בשנתיים ותחל בתשע"ד.

לרפואה  הספר תילב החולים תיבין בהקשר  להסדרת חדשה מודלה תקצובישמש, בין היתר, לטובת 

 .להלן כמפורטבאוניברסיטאות 

 

 קליניים בבתי חולים היקפיים מינויים 7.2

 המסונפיםחולים היקפיים -אקדמיים בבתי-"י מדיניות משרד הבריאות מתוקצבים תקנים קלינייםעפ

 בין בזמנוגוריון והטכניון(. בהסכם שנחתם -הספר לרפואה באוניברסיטאות )אוניברסיטת בן-לבתי

באמצעות ות"ת, כאשר היקף  תיעשה לאוניברסיטאות התקציב העברתות"ת ומשרד הבריאות נקבע כי 

 בתקציב ישתתף)תקנים קיימים(. עוד נקבע בהסכם, כי משרד הבריאות  בהסכםהתקנים נקבע 

 פיו על הבריאות משרד עם חדש הסכם גובש"ח בתשסמהעלות.  82.5%"ת( בשיעור של ותות )באמצע

מהעלות. בסך הכל תוקצבו במסגרת ההסכם  51%נוספים בשיעור של  בתקניםהבריאות  משרד ישתתף

שנה"ל תשע"ב  בסוףתקנים נוספים. לאור פקיעת תוקף ההסכם  02.5-תקנים קיימים ו 27החדש 

הכוללת של הקשר בין האוניברסיטאות לבתי החולים, המשך הפעלת התכנית ובמסגרת הבחינה 

 וככל ד"בתשע זה סעיף תוקצב לא. בשלב זה, הבריאות משרד מול אל עתה נבחניםומתכונתה 

 "ד.תשע תקציב בעדכון בהתאם, יתוקצב הסעיף זו להקצבה בנוגע קונקרטיות החלטות שיתקבלו
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 קליניים במינויים הבריאות משרד השתתפות 7.2.0

שנה"ל תשע"ב ובמסגרת הבחינה הכוללת של הקשר בין  בסוףפקיעת תוקף ההסכם  לאור

בשלב זה, אל מול משרד  יםהאוניברסיטאות לבתי החולים, המשך הפעלת התכנית ומתכונתה נבחנ

 הבריאות.

 

 בקהיר הישראלי המרכז 7.5

במטרה לקיים קשרי מדע בין חוקרים ותלמידים מישראל  0382הוקם בשנת  בקהיר ישראליה המרכז

מקיים פעולות מדעיות שונות וכינוסים.  רכזומצרים במסגרת הסכם השלום בין שתי המדינות. המ

כן מנהל המרכז את הספריות היהודיות במצרים ופועל לתרגום ספרים שונים בין שתי השפות. -כמו

"ר המועצה הוא נשיא האקדמיה הלאומית למדעים ושותפים בה נציגי יולמרכז מועצה ציבורית, 

האקדמיה  באמצעות"ל ות"ת. תקצוב המרכז נעשה ע"י ות"ת ומנכהחוץ  משרדהאוניברסיטאות, 

הפעילות במרכז  צומצמההלאומית למדעים. לאור השינויים שחלו בתקופה האחרונה במצרים, 

 ובהתאם הופחת תקצוב הסעיף בכמחצית. 

 

 הלאומית למדעים האקדמיה 7.1

. לפי חוק האקדמיה מטרות 0310 בשנתחוק  פיתאגיד שהוקם על  נההלאומית למדעים הי האקדמיה

הם: לרכז בתוכה מטובי אישי המדע תושבי ישראל, לטפח ולקדם  העיקרייםהאקדמיה ותפקידיה 

פעילות מדעית, לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, לקיים מגע עם גופים 

מקבילים בחו"ל, לייצג את המדע הישראלי בגופי ובכינוסים בינלאומיים, לפרסם כתבים שיש בהם 

 ,נקבע 27.7.2100האקדמיה מועבר באמצעות ות"ת. בהחלטת ות"ת מיום כדי לקדם את המדע. תקציב 

כי תקציב האקדמיה לשנים תשע"א עד תשע"ו יגדל בדומה לשיעור הגידול בתקציב ות"ת, כאשר 

תקציב תש"ע נקבע כבסיס לגידול. בתשע"ג תוקצב הסעיף בהתאם למתווה המופיע בהחלטת ות"ת 

, ESSהסקר החברתי האירופאי  עבור₪ אלף  51של  סכוםף ובנוסף מתוקצב בסעי 27.7.2100מיום 

(. 7.00אשר אוחד בתשע"ב עם סעיף האקדמיה והתווסף אליו )ראו להלן את דברי ההסבר לסעיף 

 .2102השתתפות ות"ת בסקר מסתיימת בסוף שנת 

 

 פלזנשטיין מכון 7.02

סיטת תל אביב, ובו התחייבה , בין ות"ת ואוניבר0331המכון הוא פועל יוצא של הסכם משנת  תקצוב

ות"ת להעביר לאוניברסיטת תל אביב תקציב שנתי המיועד למימון הוצאות השכר של הסגל המנהלי 

"ד תקציביות ומשפטיות חווהחליטה ות"ת, לאחר שהובאו בפניה  2113והאקדמי במכון. בדצמבר 

 ההקצבות בנושא 2.00.2101 מיום"ת ות להחלטת בהתאםלהפסיק את תקצוב מכון פלזנשטיין. 

כאשר בסיס ההפחתה , החל מתשע"ב בכל שנה 21%שיעור של הסעיף ב מופחת"ת ות של הייחודיות

 .ההקצבה"ו תסתיים שבתשעהוא תשע"א, כך 
 

 

7.02 

 

 הספר לרפואה  בבתי הקלינית ההכשרה הסדרת

מתש"ע פעל צוות מקצועי שמינה יו"ר ות"ת לבחינת הנושא. ממצאי הצוות ומסקנותיו הועברו,  החל

, אל פורום מקצועות הבריאות האקדמיים, המשותף לות"ת 2.2.2102בהתאם להחלטת ות"ת מיום 

בהמשך להמלצות פורום ההתייעצות  ולמשרד הבריאות, לדיון ולגיבוש המלצות אופרטיביות בנושא.

את המלצות הדו"ח בעניין ההסדרים הכספיים בין  01.7.2102ת הבריאות, אימצה ות"ת ביום למקצועו

המלצות אלה הוחלט האוניברסיטאות לבתי החולים בישראל, בכפוף להתאמות שנערכו. בהתאם ל

תעריף ות"ת לתחום ההוראה הקלינית )תואר שני( עבור הסטודנטים הלומדים לתואר להגדיל את 
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.M.Dבתשע"ד . לפיכך, יעמוד לסייע לאוניברסיטאות במימון עלויות ההוראה הקלינית , וזאת כדי

תופעל ע"י  . כמו כן הוחלט כי החל מתשע"ה₪אלפי  7,111-סך של כעל התקציב לצורך הגדלת התעריף 

לקידום מחקר של סגל אקדמי קליני בבתי החולים באמצעות תכנית חדשה הקרן הלאומית למדע 

, ומימושו, מהוות את המקור התקציבי למימון סעיף זה 7.2 סעיףב תוהפחתהים. מענקי מחקר תחרותי

 .ובפרט הפעלת קרן המחקר החדשה, מותנה בביצוע ההפחתות בפועל

 

 חברה למסחור ידע במכללות 7.02

שכותרתה "חיזוק הקשר בין האקדמיה לתעשייה" נערכה בחינה  0381בהמשך להחלטת הממשלה מס' 

מקיפה על ידי אגף התקציבים במשרד האוצר, לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת וות"ת במטרה 

לבחון את תהליך העברת הידע מהמוסדות האקדמיים בישראל לתעשייה, ובכלל זה שיפור וסיוע 

ונים הקיימים, זיהוי כשלי השוק והחסמים האפשריים בנושא וגיבוש כלים מסייעים. בפעילות המנגנ

בתהליך זוהו כשלי שוק אשר מונעים את ניצול הפוטנציאל בתחום כשהבולטים: היעדר מסה קריטית 

  וסיכון גדול לחברה עסקית.

המוסדות  תהליך הבחינה העלה צורך בבחירת חברת מסחור ידע, אשר תעבוד באופן רוחבי עם 

וגיוון מקורות ההכנסה של המוסדות המתוקצבים וזאת תוך מיצוי  הלהשכלה גבוהה לצורך הגדל

פוטנציאל מסחור הידע והעלאת רמות החדשנות ויכולת התחרותיות של התעשייה הישראלית, כאשר 

 במקביל נדרשת השקעה ממשלתית להקטנת הסיכון הגלום והגדלת הכדאיות למשקיעים בפעילות זו.

אישרה ות"ת את התוכנית לבחירת חברת מסחור ידע. בהתאם לתוכנית  20בהחלטתה מס' ע"ב/

 החברה כולה תתוקצב באמצעות ות"ת, כאשר ההשתתפות תתחלק בין ות"ת למשרד האוצר. האמורה,

לאור החלטה זו, גובשה ועדת מכרזים מיוחדת לעניין בחירת חברת מסחור ידע אשר קיימה מספר רב 

לגיבוש תנאי המכרז, ההסכם, לקביעת פורמט של הסכמי מסגרת של החברה מול המוסדות  של ישיבות

 לבחינת ההצעות שהוגשו )לרבות ראיונות עם המציעים(, וכיו"ב.

כזוכה במכרז  רוזטה איי,פיהחליטה ועדת המכרזים המיוחדת לבחור את הצעת חברת  1.2.02ביום 

יר כפי שפורסמו במכרז. החברה החלה את פעילותה הנדון וזאת עפ"י קריטריונים של איכות ומח

כמו כן, במקביל הוקמה ועדה מקצועית להיגוי וליווי שוטף של החברה הזוכה בה  .2102בחודש מאי 

 יה, משרד האוצר וות"ת.יחברים נציגים מהתעש

להפעלת התוכנית מתחלק  7.2.02-המודל התקציבי המוסכם אשר אושר בהחלטת ות"ת מיום ה

להקמה ותפעול אותה תסבסד המדינה )באמצעות ות"ת ומשרד האוצר( בשיעור  עלות קבועהלמרכיב 

כולל מע"מ ₪ אלפי  00,011הולך ופוחת בארבע השנים הראשונות לפעילות עד לתקרה מצטברת של 

בהתאם להיקף הפעילות  ועלות משתנהלתקופה האמורה )בהתאם להצעת המחיר הזוכה של החברה(, 

י פרויקט( אשר תזכה לסבסוד בשיעור הולך ופוחת לפי היקף הפעילות ועד לתקרה )לפי פטנט או לפ

 8כולל מע"מ לאורך כל תקופת ההתקשרות )בשלב זה הינו ₪  אלפי 05,111קבועה ומצטברת של 

 שנים(. 

שנת לימודים  ל בסיסהיות ותקציב הפרויקט נבנה על בסיס שנה קלנדרית ותקציב ות"ת הינו ע

חודשי פעילות )אוקטובר  2-מספר התאמות לתקציב תשע"ד. תקציב תשע"ד מורכב מאקדמית, בוצעו 

 חודשי פעילות )ינואר עד ספטמבר( מתקציב 3-, ו2102פעילות החברה לשנת עד דצמבר( מתקציב 

 .2102 פעילות החברה לשנת 

ר כאש₪ אלפי  5,535בשנה"ל תשע"ד, השתתפות המדינה בהוצאות החברה צפויה לעמוד על סך  

 עלהיות והשתתפות ות"ת צפויה להתבצע ₪. אלפי  2,301מתוכם השתתפות משרד האוצר תעמוד על 

מתקציב תשע"ג )עקב פעילות חלקית בשנה הראשונה של הפרויקט(, בתקציב  הבסעיף זעודפים בסיס 

 לשנה"ל תשע"ד תוקצב רק חלקו של משרד האוצר.
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 PIAACסקר  7.05

הינו הסקר הבינלאומי המקיף ביותר בתחום הערכת מיומנויות של מבוגרים. בסקר  PIAAC סקר

 .ומדינות נוספות )סין, הודו ועוד( OECD -מדינות ה תשתתפומ

 ETS (Educational -באחריות מכוני מחקר רבים מהעולם ובראשם ה היה פיתוח ויישום הסקר

Testing Service)  י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשיתוף עם ע תבצעמבארה"ב. בישראל הסקר"

 הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך.

 

 מחנה המדע האסייתי 7.01

בפרויקט מחנה המדע האסייתי אשר  פעמי -באופן חד להשתתף אושר 22בהחלטת ות"ת תשע"ב/

רדי י משרד החוץ ומומן בשיתוף מש"הפרויקט רוכז ע ,התקיים בקיץ תשע"ב באוניברסיטה העברית

. הפרויקט כלל השתתפות של תלמידים, סטודנטים וחוקרים בעלי שם ממגוון החינוך, המדע ואחרים

 מדינות ביבשת אסיה.

 

 

  הבראה והתייעלות תכניות .8

 

 הבראה באוניברסיטאות בתכניות השתתפות 8.0

מיועדת לאוניברסיטאות בהן נהוגה פנסיה תקציבית: האוניברסיטה העברית, הטכניון,  ההקצבה

כפי התפלגות הוצאות הפנסיה בין ארבע האוניברסיטאות, חיפה.  ואוניברסיטתאביב -אוניברסיטת תל

במסגרת הוועדה המשותפת עם משרד האוצר בנושא הפנסיה  2101ע"י אקטואר ות"ת בשנת  השחושב

 . שמשת כבסיס לתקצוב הסעיף, מהתקציבית

 

 השתתפות מיוחדת בייעוץ אסטרטגי לתכניות התייעלות 8.7

האוניברסיטה העברית החלה בתהליך אסטרטגי ביוזמת ות"ת ובשיתופה לשם בחינה וטיפול יסודי 

בבעיות הגרעון המבני, הפנסיה התקציבית ומתוך מטרה ליצור תשתית תקציבית ואקדמית ראויה. 

. עד תשע"ב חיצוניתהתהליך החל בתשע"א ולשם כך שכרה האוניברסיטה העברית חברת ייעוץ 

שהם פחות ממחצית עלות ₪ אלף  0,111של כולל בהוצאות הייעוץ האסטרטגי בסך  השתתפה ות"ת

לטובת הנושא לאור  "טרם הוקצה"ב₪ אלף  251סך של  שרייןלהתכנית עד כה. בתקציב תשע"ד מוצע 

 התמשכות התוכנית.האפשרות ל

 

 רזרבה תקציבית 011

והתייקרויות בלתי צפויות שאינם מגובים הרזרבה הכללית מיועדת בין השאר לשינויי מחירים 

  .₪אלפי  7,022הרזרבה הכללית על סך של  ומדתע תשע"ד -גתשע" יםבשנ במשאבים.
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 םנספחי
 



תשע"דתשע"גתשע"דתשע"גתשע"דתשע"גתשע"דתשע"גתשע"דתשע"ג

מקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורי

8,614,9848,948,4766,008,6556,163,639198,479198,7941,374,0241,453,647974,5691,064,464תקציב ות"ת

6,444,8976,635,4014,960,0795,090,656196,078196,0751,288,7401,348,670השתתפות ישירה1

149,175144,797147,939143,591349335888871הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות2

848,290991,215123,257131,1105007063,1333,173719,513855,346הקצבות למחקר3

42
231,004246,897100,297101,7389311,13557,93377,99022,64717,910הקצבות מיועדות

11,48311,48311,48311,483פעולות בי! מוסדיות5

63
225,522200,3274,3724,1486205437,6737,286211,814176,557סיוע לסטודנטי"

102,10293,95065,85063,64215,65715,65720,59514,651הקצבות שונות7

595,378617,271595,378617,271תוכניות הבראה והתיעלות8

7,1347,134סה"כ רזרבה100

3. ההקצבה בגי! מלגות פר"ח על ס( 111,814 אלפי ) בתשע"ג ו 103,557 אלפי ) בתשע"ד סווגה במוטבי" אחרי".

2. ההקצאה בגי! תקציב הפלטפורמות החרדיות סווגה במוטבי" אחרי"

נספח 1: תקציב ות"ת לפי סוג מוסדות ומוטבי� ולפי סעיפי�  ראשיי�, תשע"ג � תשע"ד

מוטבי" אחרי" 1
מכללותהאוניברסיטה הפתוחהאוניברסיטאותתקציב ות"ת

באלפי ), במחירי תשע"ד

1. כולל הקצבות שטר" חולקו בי! המוטבי" השוני" בס( של 52,123 אלפי ) בתשע"ג ובס( 60,978 אלפי ) בתשע"ד, ולא מפורטי" בטבלה זו (יצויי! כי חלק גדול הינו בהקצבות המיועדות).
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6,008,6556,163,6391,383,0371,419,930943,491962,0571,196,2371,238,207631,213656,298502,371516,880853,695875,251412,837429,61085,77465,407תקציב ות"ת

4,960,0795,090,656982,3871,004,357771,410776,9291,004,7821,040,974580,408608,143434,647445,046808,073823,518374,729385,6283,6436,061אוניברסיטאות1.1

2,412,7442,482,175415,565418,006345,034355,603540,507557,704325,785341,331287,116300,979478,236486,24620,50222,306מרכיב הוראה1.1.1

2,410,6542,492,471565,191581,839387,882390,968459,244477,512244,585255,831145,741142,398287,932303,413320,080340,510מרכיב המחקר1.1.2

136,681116,0101,6324,51238,49530,3585,0315,75810,03910,9811,7891,66941,90533,85934,14822,8123,6436,061השתתפות ישירה מיועדת ! אוניברסיטאות1.1.4

56,27637,51722,16514,77734,11122,740מענק איזו� למודל1.1.4.1

14,4919,6600014,4919,6600000000000השתתפות מיוחדת1.1.4.2

1,3906801,39068000תלמידי שנה ג' של המכללות האזוריות1.1.4.5

282664188275009438900לימודי פסיכולוגיה חינוכית במגזר הערבי1.1.4.7

16,75415,94616,75415,946קמפוס באילת1.1.4.8

13,49514,55302,9131,6411,5931,5741,4446,7057,1372,933590643876תוספת סטודנטי% לרפואה1.1.4.11

21,32014,21321,32014,213מכוני% לחקר המדבר1.1.4.17

2,0312,000002,0312,000תוספת מיוחדת'רפואת שיניי1.1.4.21%

7,5419,6211,4441,3249601,4271,7701,9443,1641,7891,669804556377201,066מקבלי תעודת הוראה1.1.4.26

10215610215600חדשנות בתעשיה1.1.4.32

3,0003,000003,0003,000הקמת בית ספר לרפואה בצפו�1.1.4.33

8,0004,1725442,1651,119תוספת סטודנטי% להנדסה באוניברסיטאות1.1.4.34

147,939143,59145,55944,15321,10720,54427,43427,02110,55910,4034,5984,49114,32813,74124,35423,238הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות2

123,257131,11017,02820,47612,31615,69620,72621,34012,22213,2074,69210,55618,03523,54210,08816,68628,1509,608הקצבות למחקר3

61,51770,5878,95011,6393,0806,5328,2009,7706,0207,3344756,4746,58012,2463,5009,74724,7126,845קרנות למחקר3.1

3.1.121
38,50039,6557,9807,9803,0803,0806,7206,7206,0206,0206,5808,8553,5007,0004,620 הקמת מכוני% לננוטכנולוגיה ' תל"מ

2,9251,00097001,480047501,000עידוד המחקר במדעי הרוח3.1.18

20,09224,9323,6593,4523,0501,3141,4743,3912,74720,0925,845שיתו( פעולה אקדמי ישראל'מזרח אסיה3.1.38

5,0005,000מרכז לחקר הי% התיכו�3.1.39

61,74060,5238,0788,8379,2369,16412,52611,5706,2025,8734,2174,08211,45511,2966,5886,9393,4382,763מלגות3.2

הטכניו�האוניברסיטה העברית אוניברסיטאות

ברוטו באלפי *, במחירי תשע"ד

נספח 2: השתתפות ות"ת בתקציב האוניברסיטאות, תשע"ג ! תשע"ד

אוניברסיטת תל'אביב
אוניברסיטת בר'

איל�
טר% יוחס לפי מוסדאוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת ב�'
גוריו�

מכו� ויצמ�
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הטכניו�האוניברסיטה העברית אוניברסיטאות

ברוטו באלפי *, במחירי תשע"ד

נספח 2: השתתפות ות"ת בתקציב האוניברסיטאות, תשע"ג ! תשע"ד

אוניברסיטת תל'אביב
אוניברסיטת בר'

איל�
טר% יוחס לפי מוסדאוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת ב�'
גוריו�

מכו� ויצמ�

100,297101,73813,64016,5109,67713,29314,12515,31725,31821,36223,38419,1209,0099,0033,6654,0581,4793,075הקצבות מיועדות4

4.7
הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב בני 

2
מיעוטי%

1,7241,9841570157209020902095207311,984

4,6854,9371,3271,1133,2642,5889414501,091אוספי טבע למחקר באוניברסיטאות4.9

4.103
38,05237,6221,9523662,9832,3643,37613,38712,36919,40614,9912,5291,951הרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית

7,0243,5127,0243,512לימודי יסוד באוניברסיטאות4.11

19,57324,4454,3165,6053,8715,0273,5684,6331,7562,2801,2051,5652,6163,3971,4931,9387480שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות4.14

29,23829,2387,8407,8405,2835,2834,7204,7203,0563,0562,5642,5643,6553,6552,1202,120נגישות לאנשי% ע% מוגבלויות4.16

11,48311,48311,48311,308175פעולות בי&!מוסדיות5

11,48311,48311,48311,308175מכו� בינאוניברסיטאי באילת5.1

64
4,3724,148905863854818842806360341826791586529סיוע לסטודנטי'

65,85063,64227,76729,5065,2586,7808,4549,1412,3462,8422,5902,5903,6644,91815,7717,865הקצבות שונות7

22,09322,0934,8754,8755,2585,2583,3603,3602,3462,3462,5902,5903,6643,664מכינות קד% אקדמיות7.1

22,89222,89222,89222,892מחקרי% רפואיי7.2%

7.35
5100510מינוי% קליניי% בבתי חולי% היקפיי%

5,0943,3965,0943,396מכו� פלזנשטיי�7.12

15,26115,2611,7391,5222,3854961,25415,2617,865הסדרת ההכשרה הקלינית בי"ס לרפואה7.13

595,378617,271284,269292,757122,869127,997119,875123,60831,63534,28636,73038,623תוכניות הבראה והתיעלות8

595,378617,021284,269292,757122,869127,997119,875123,60831,63534,28636,73038,373השתתפות בתוכניות הבראה באוניברסיטאות8.1

250250השתתפות בייעו+ אסטרטגי לתכניות התייעלות8.7

כולל מלגות לדוקטורנטי% מבני המיעוטי% בלבד.
2

לא כולל ס, של 20,486 אש"ח בתשע"ג ו'16,910 אש"ח בתשע"ד בגי� העברה לפלטפורמות החרדיות
3

לא כולל ס, של 111,814  אש"ח בגי� מלגות פר"ח בתשע"ג ו' 103,557 אש"ח בתשע"ד.
4

תשע"ג הסעי( כולו מתוקצב ממקורות ות"ת.
5

מתו, זה השתתפות המשרדי% בתשע"ג בפרוייקט הינה 24,895 אש"ח, ובתשע"ד 24,626 אש"ח. תשע"ג קוזז לטכניו� סכו% בגי� מקדמה ע"ח שלב ב' מתוכנית הגישור
1
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מקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורי

1,374,0241,453,6471,288,7401,348,6708888713,1333,17357,93377,9907,6737,28615,65715,657מכללות

177,007178,798169,328170,0787197085,3426,4481,6181,564מכללות לאומנויות

70,56969,85667,38564,8402482382,1784,044759734בצלאל � אקדמיה לאמנות ועיצוב

31,16230,75029,03328,9313503491,160862618608האקדמיה למוסיקה ולמחול

75,27678,19272,91176,3071211212,0041,542241222שנקר � בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב

463,773472,802428,954431,5291691631,6091,63323,54030,0742,0161,9177,4867,486מכללות להנדסה

78,12479,15260,08360,53616916335839214,71215,26986762,7162,716בית ספר גבוה לטכנולוגיה

85,37386,62280,23682,0315274661,8621,3942312132,5182,518המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

60,89361,51259,43660,4121,27492787779696אפקה�המכללה האקדמית להנדסה בתל�אביב

99,686106,28895,40799,6242682632,0014,4217737431,2371,237המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעו$

49,62354,99847,26947,7681,5746,465375360405405עזריאלי � מכללה אקדמית להנדסה ירושלי%

90,07484,23086,52281,1584565122,1171,598464448514514מכו$ טכנולוגי חולו$

504,431566,426475,519526,3971,2571,27619,99631,2743,0522,8714,6074,607מכללות כלליות

65,24669,33262,81566,0882322271,8632,694336323המכללה האקדמית תל�אביב יפו

59,15660,65655,31457,4102,4051,8252352191,2021,202המכללה האקדמית עמק יזרעאל

67,25770,05364,20467,5202322271,8841,390638616300300המכללה האקדמית תל�חי

82,64388,81079,10885,8682,1711,621580537784784המכללה האקדמית ספיר

50,37861,84742,93943,0936,64017,969175160625625המכללה האקדמית הדסה
*
123,468154,691117,600149,5577938223,2882,5582632301,5241,524אריאל

56,28261,03653,53956,8611,7453,217827786172172המרכז האקדמי רופי$

220,992230,537208,117215,8332682638,0569,9439879343,5643,564אחריות אקדמית

56,10059,28753,40953,4951,9445,0579483652652המכללה האקדמית אשקלו$

39,17939,98036,37737,6161,6511,226251238900900המכללה האקדמית גליל מערבי

36,37739,64433,77837,4282682631,5301,159337330464464המכללה האקדמית צפת

36,72737,26335,04835,9531,2859279685298298המכללה האקדמית כנרת בעמק הירד$

52,60954,36349,50551,3411,6461,5742081981,2501,250המכללה האקדמית אחווה

7,8225,0846,8234,83399925100מכללות ! טר� הוקצה

*החל משנת תשע"ד, ולאור הכרת מל"ג יו"ש באריאל כאוניברסיטה, נקבע מתווה מעבר הדרגתי לשינוי מודל התקצוב של המוסד, זאת בכפו( לקבלת תוספות מתאימות לבסיס התקציב מעבר לתר"ש.

כולל ההקצבה בגי$ הרחבת הנגישות למגזר החרדי (מח"רי%), וכ$ שדרוג תשתיות והנגשה.
1

1
הקצבות שונותסיוע לסטודנטי%הקצבות מיועדות

נספח 3א' :  השתתפות ות"ת בתקציב המכללות האקדמיות, תשע"ג ! תשע"ד
אלפי ,, במחירי תשע"ד

השתתפות ישירהסה"כ
הקצבות מקבילות 
לקרנות צמיתות

הקצבות למחקר
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1,288,7401,348,6701,200,4271,239,21645,69470,0009,4746,31740040032,73932,737סה"כ מכללות

67,38564,84061,68061,0484,3732,9161,332876בצלאל � אקדמיה לאמנות ועיצוב

29,03328,93127,64328,0201,390911האקדמיה למוסיקה ולמחול

72,91176,30769,65672,1552,6853,591570561שנקר � בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב

60,08360,53651,40753,3911,9642,6235,1013,4011,6111,121בית ספר גבוה לטכנולוגיה

80,23682,03175,31076,0092,9033,7832,0232,239המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

59,43660,41256,62956,9362,1832,834624642אפקה�המכללה האקדמית להנדסה בתל�אביב

95,40799,62489,90992,9393,4664,6252,0332,060המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעו$

47,26947,76843,97344,4241,6952,2111,6011,133עזריאלי � מכללה אקדמית להנדסה ירושלי%

86,52281,15882,56876,4363,1833,804771918מכו$ טכנולוגי חולו$

62,81566,08859,98962,4712,2623,032564585המכללה האקדמית תל�אביב יפו

55,31457,41051,45252,8171,9342,5751,9282,018המכללה האקדמית עמק יזרעאל

64,20467,52059,76962,0332,3043,0872,1302,400המכללה האקדמית תל�חי

79,10885,86877,12179,8833,9751,9872,010המכללה האקדמית ספיר

42,93943,09339,82839,9961,5351,9901,5751,107המכללה האקדמית הדסה
*
117,600149,557111,582132,2174,26015,6651,7581,675אריאל

53,53956,86150,63352,9401,9082,5569981,365המרכז האקדמי רופי$

53,40953,49549,60949,2331,9122,4501,8881,812המכללה האקדמית אשקלו$

36,37737,61633,07933,5521,2751,6702,0232,394המכללה האקדמית גליל מערבי

33,77837,42830,17833,0501,1561,6352,4452,743המכללה האקדמית צפת

35,04835,95331,76931,9941,2251,5922,0542,367המכללה האקדמית כנרת בעמק הירד$

49,50551,34146,64447,6721,4271,8691,4341,800המכללה האקדמית אחווה

6,8234,8336,4174,433400400מכללות � טר% הוקצה

החל משנת תשע"ד, ולאור הכרת מל"ג יו"ש באריאל כאוניברסיטה, נקבע מתווה מעבר הדרגתי לשינוי מודל התקצוב של המוסד, זאת בכפו( לקבלת תוספות מתאימות לבסיס התקציב מעבר לתר"ש.
*

עידוד פרפריה 
חברתית 
וגאוגרפית

2סה"כ
מרכיב הוראה

תשע"ד

סיוע בהיערכות 
למעבר ולמיזוג 
מכללות להוראה

1
נספח 3ב': ההשתתפות הישירה במכללות האקדמיות, תשע"ג � תשע"ד

אלפי *, במחירי תשע"ד

מתו+ תוספת זו 10,000 אלפי * מהוי% תוספת ייחודית בהתא% למתווה ההדרגתי שנקבע אוניברסיטת אריאל.
3

השתתפות 
היסטורית ושכירות

תקציב מקורי.
1

תוספת בגי$ הסכ% 
3
שכר במכללות

סעי( זה כולל תקצוב לימודי% לתעודת הוראה במכללות לחינו+ ותקצוב ייחודי בגי$ סיעוד.
2



מכסה לתשע"דאוניברסיטאות

19,170העברית

12,490הטכניו�

23,920תל אביב

16,667בר איל�

15,410חיפה

16,410ב� גוריו�

392ויצמ�

104,459סה"כ

20,000האוניברסיטה הפתוחה

מכסה לתשע"ד*מכללות

2,077בצלאל

811מוזיקה

2,547שנקר

2,719בג"ט

2,923בראודה

2,205אפקה

3,956סמי שמעו�

1,929עזריאלי

3,351חולו�

3,696ת"א יפו

3,978עמק יזרעאל

3,107תל חי

5,080ספיר

1,936הדסה

7,111אריאל

2,857רופי�

3,448אשקלו�

2,415גליל מערבי

2,310צפת

2,086כנרת

2,264אחוה

62,806סה"כ

187,265סה"כ סטודנטי� מתוקצבי�

נספח 4: מכסת סטודנטי� לשנת הלימודי� תשע"ד

* כולל מכסות מרביות לסיעוד.



תואר שניתואר ראשו
תחו� לימודי�

32.7032.63מדעי הרוח

33.9646.73ארכיאולוגיה

32.8446.73מוזיקה

35.6227.99אומנות ועיצוב

�25.7427.99חינו

34.9735.86תעודת הוראה

18.3527.99מדעי החברה

21.5444.43פסיכולוגיה

21.3327.99עבודה סוציאלית

16.3819.39עסקי" ומדעי הניהול

16.3319.39משפטי"

46.8460.34רפואה פרה קלינית / רפואה קלינית

54.0196.95רפואת שיניי"

33.9646.73מקצועות עזר רפואיי"

33.9644.43רוקחות

31.2144.43סיעוד

33.96אופטומטריה

35.0948.89מתמטיקה ומדעי המחשב

41.0235.86סטטיסטיקה

67.7571.11מדעי טבע פיזיקליי"

54.7673.26ביולוגיה ואיכות הסביבה

34.6848.89חקלאות

60.34רפואה ווטרינרית

50.7960.34הנדסה

50.7960.34הנדסה כימית חומרי" ורפואית

40.1051.73ארכיטקטורה

43.0853.85הנדסת אלקטרוניקה ומחשבי"

35.8151.73הנדסת תעשיה וניהול

נספח 5: תעריפי השתתפות ות"ת באוניברסיטאות, תשע"ד

אלפי ), במחירי תקציב תשע"ד



תואר שניתואר ראשו
תחו� לימודי�

24.1520.85מדעי הרוח

21.7320.85עבודה סוציאלית

20.2320.85חינו�

16.4220.85מדעי החברה

20.2320.85פסיכולוגיה

13.5014.50עסקי� ומדעי הניהול

28.20רפואה פרה קלינית

28.2027.29מקצועת עזר רפואיי�

33.9427.29אופטומטריה

28.2029.11מתמטיקה ומדעי המחשב

42.2046.67מדעי טבע פיסקליי�

42.2046.67ביולוגיה ואיכות הסביבה

43.0049.02מוסיקה

33.7038.49הנדסה כימית חומרי� ורפואית

38.1343.19אומנות ועיצוב

33.7038.49הנדסת אלקטרוניקה ומחשבי�

30.5738.49ארכיטקטורה

33.7038.49הנדסה

30.5738.49הנדסת תעשיה וניהול

12.99משפטי�

20.2525.38ניהול טכנולוגי תעשייתי

נספח 6: תעריפי השתתפות ות"ת במכללות, תשע"ד

אלפי ', במחירי תקציב תשע"ד



יחס סטודנט/סגל 
תשע"ד

יחס סטודנט/סגל 
יעד

מקד� התאמה 
ליעד

אוניברסיטאות

21.220.097.2%האוניברסיטה העברית

23.719.089.5%הטכניו�

26.322.091.4%אוניברסיטת תל�אביב

27.224.093.9%אוניברסיטת בר�איל�

28.723.089.5%אוניברסיטת חיפה

22.421.096.9%אוניברסיטת ב��גוריו�

1.42.0100.0%מכו� ויצמ�

23.221.593.2%ממוצע

מכללות

23.324.5100.0%בצלאל � אקדמיה לאומנות ועיצוב

13.915.0100.0%האקדמיה למוסיקה ולמחול

26.226.5100.0%שנקר � בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב

28.930.0100.0%בית הספר הגבוה לטכנולוגיה

28.929.0100.0%המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

20.726.0100.0%המכללה האקדמית להנדסה בתל�אביב

39.735.093.8%המכללה האקדמית להנדסה בנגב

39.440.0100.0%עזריאלי � מכללה אקדמית להנדסה ירושלי%

39.231.589.7%מכו� אקדמי טכנולוגי חולו�

40.839.097.8%המכללה האקדמית תל�אביב יפו

43.640.095.8%המכללה האקדמית עמק יזרעאל

33.533.099.2%המכללה האקדמית תל�חי

43.942.097.8%המכללה האקדמית ספיר

28.626.596.2%המכללה האקדמית הדסה

40.132.890.4%אריאל

34.036.0100.0%המרכז האקדמי רופי�

30.539.0100.0%המכללה האקדמית אשקלו�

35.139.0100.0%המכללה האקדמית גליל מערבי

56.547.591.7%המכללה האקדמית צפת

41.237.094.8%המכללה האקדמית כנרת בעמק הירד�

36.856.0100.0%המכללה האקדמית אחווה

36.434.796.5%ממוצע

נספח 7: יחסי סטודנט/סגל ומקדמי התאמה ליעד במוסדות להשכלה גבוהה



   

 מדדים לבניית תקציב תשע"ד

 (01101)הבסיס: ממוצע תשס"ג = 

 

 שינוי במדדים

 שינוי דתשע" ע"גתש 

W 0.101 0..04 0011% 

M 1101 1101 1011% 

US .0.3 .0.3 1011% 

H* 0..00 0.3 0034% 

 (Mמדד מחירים לצרכן ) 10.3( ו Wמדד שכר ) 10.3מורכב מ  H מדד*

 מקרא

W  מדד מחירי עלויות שכר של המעביד 

M  מדד מחירים לצרכן מוקפא 

US מדד מחירים לשער היציג של הדולר 
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