
 נוסח 
 מאושר
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ) 1051(  2 מס'ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מ החלטות

 23.11.2016תשע"ז,   ביום   כ"ב בחשון שהתקיימה בירושלים
 15.3.17 -נוסח ההחלטות והפרוטוקול אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

 
 

 :נכחו
      : ות"תחברי 

 יו"ר ות"ת  -פרופ' יפה זילברשץ 
 פרופ' ישעיהו טלמון

   פרופ' מונא מארון
 מר ישי פרנקל

 פרופ' יוסי שיין
 

 :מינהל ות"ת
 מנכ"ל מל"ג/ות"ת -מר גדי פרנק 

 סמנכ"ל לאסטרטגיה ובינלאומיות -ד"ר ליאת מעוז 
 סמנכ"ל לתקצוב -גב' שירה נבון 

 לענינים אקדמיים  סמנכ"ל  -גב' מיכל נוימן 
 סמנכ"ל לתכנון ומדיניות -גב' מרב שביב 
 היועצת המשפטית  -כספא -עו"ד יעל טור

 חשבת בכירה  -רו"ח אביטל בלייווס 
 ממונה תחום דוברות והסברה -מר שרון אחדות  
 יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג -גב' סיגל מורדוך 
 מרכזת מינהלית בכירה לות"ת -גב' אסתי יעקב 

 

 :השתתפו בנושאים מסוימים
 מאקרו ותשתיות  ממונה תחום מ"מ  -שטרית -מר יותם בן

 ממונה  תחום רוח וחברה -גב' בתיה הקלמן 
 ממונה תחום מעקב, בקרה ורישוי -מר יאיר הראל 

 ממונה בכירה תחום חברה, קהילה ומכינות -כהן -טוב-גב' יעל סימן
 סגן היועצת המשפטית -עו"ד נדב שמיר 

 התקצובמרכזת באגף  -  אפרת בלוםגב' 
 מרכז בתחום תקצוב מכללות -מר אריאל חנוכה 
 מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות -מר יואב טאובמן 

 מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע -גב' עירית כהן 
 מרכזת באגף התקצוב  -גב' שירן פדידה 
 מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה ומכינות -מר אורנן פודם 

 מרכזת בכירה באגף האקדמי -גב' אפרת צדקה 
 מרכזת בכירה באגף האקדמי -גב' תמר קרביץ 

******************* 

 

 

 

           YZ



 נוסח  
 מאושר
 

 

 

 

 

 סדר היום

 מידע .1
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 החלטות

 

 

תקנון ומינוי ועדת  -התוכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה  .2

 להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיההיגוי 

 

 החלטה: – 31תשע"ז/

ומחליטה  ,בתוכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה  23.11.16ות"ת דנה בישיבתה ביום 

החל משנה"ל תשע"ז להרחבת תפעל ות"ת  תשפ"ב-תשע"זלשנים במסגרת התכנית הרב שנתית של ות"ת כי 

התכנית תכוון, בין היתר, להגדלת שיעור הסטודנטים יוצאי  וכי להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיההנגישות 

הקהילה האתיופית בהשכלה הגבוהה, לצמצום נשירתם ולהגדלת שיעור השתתפותם בתארים מתקדמים 

 ובקרב הסגל האקדמי. 

 

וצאי אתיופיה, מבקשת בהתאם לכך, ולצורך גיבוש תכנית מקיפה ומפורטת להנגשת ההשכלה הגבוהה לי

תבצע בחינה ומעקב שוטף בכל הנוגע לנגישותה של קהילת יוצאי אתיופיה ות"ת להסתייע בועדת היגוי אשר 
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 להשכלה גבוהה במדינת ישראל ותגבש המלצות בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתכנית ולהרחבת הנגישות

 ").וועדת ההיגוי(להלן: "

 צ"ב כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ובהתאם להחלטות ות"ת הרלוונטיות.ועדת ההיגוי תפעל בהתאם לתקנון המ

 להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה:הרכב ועדת ההיגוי  להלן  .א

 נציגת ציבור אשר תכהן גם כיו"ר זמני עד לאחר מינוי חבר ות"ת -גב' פנינה תמנו שאטו 

 מל"גאוניברסיטת בן גוריון וחברת     -פרופ' שפרה שגיא

 המכללה האקדמית אשקלון         -ד"ר חן ליפשיץ

 אוניברסיטת בר אילן -הרב ד"ר שרון שלום

 המכללה האקדמית דוד ילין     –ד"ר ווביט וורקו 

 נציגת ציבור          -גב' זיוה מקונן

 נציג סטודנטים       -מר ג'גאו בימרו

 חבר ות"ת     -.....................

 שימנה מנכ"ל מל"ג/ות"ת. מרכז וועדת ההיגוי יהיה עובד מינהל מל"ג/ות"ת

 . משרד הקליטה -הל הסטודנטיםננציג מקצועי מטעם מי -משקיף חיצוני

 

 להלן:כמפורט ליוצאי אתיופיה  ההנגשהות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת היגוי לתכנית   .ב
 הגבוהה עבור יוצאי אתיופיהתקנון ועדת ההיגוי להרחבת נגישות מערכת ההשכלה 

 כללי .1

תשפ"ב בכוונת ות"ת להפעיל תכנית להנגשת -במסגרת התכנית הרב שנתית של  ות"ת לשנים תשע"ז 1.1

 ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה. 

מטרת התכנית הינה שילוב יוצאי אתיופיה באופן איכותי ונרחב בהשכלה הגבוהה, הגדלת הייצוג  1.2

הן בסוגי המוסדות והן בכלל תחומי הלימוד ובכלל רמות התואר לרבות שילוב של יוצאי אתיופיה 

 בסגל האקדמי והמנהלי במוסדות.

לייעץ לות"ת להסתייע בועדת היגוי אשר תפקידה יהיה  23.11.16לשם כך, החליטה ות"ת ביום  1.3

קהילת ולסייע לה לגבש ראיה מערכתית, באמצעות בחינה ומעקב שוטף, בכל הנוגע לנגישותה של 

יוצאי אתיופיה להשכלה גבוהה במדינת ישראל תוך גיבוש המלצות בסוגיות עקרוניות הנוגעות 

 לתכנית ולהרחבת הנגישות, הכל כפי שמפורט להלן.

 הוועדה תפעל בהתאם להחלטות ות"ת הרלוונטיות. 1.4

 מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי .2

 להשכלה הגבוהה.קהילת יוצאי אתיופיה בחינה ומעקב  באופן שוטף  בכל הנוגע לנגישותה של  2.1

לדון ולהמליץ לות"ת (ולמל"ג במקרה הצורך) בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתוכנית ולהרחבת נגישות  2.2

 .יוצאי אתיופיהההשכלה הגבוהה עבור 

לבחון וללוות באופן שוטף את כלל התוכניות והפעילויות של הות"ת להרחבת נגישות ההשכלה  2.3

 צאי אתיופיה.הגבוהה ליו
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ללוות את התפתחות תכניות המוסדות להנגשת ההשכלה הגבוהה עבור יוצאי אתיופיה, ולהתמודד  2.4

 עם קשיים שיעלו בתהליכי ההתפתחות ובכלל זה:

מעקב אחר הגדלת ייצוג יוצאי אתיופיה ומדדי איכות נוספים בנוגע להשתלבותה בהשכלה  2.4.1

 השתלבות בתארים מתקדמים וסגל.הגבוהה כגון: נשירה, גרירה, סיום תואר ו

מעקב אחר התפתחות התכניות במוסדות השונים ולהמליץ על צעדים נוספים וללוות את  2.4.2

 המוסדות בתהליך.

 לעצב ולהמליץ על יוזמות שונות על מנת להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה. 2.5

דה ביעדים. המחקר יבוצע כל אחריות על ביצוע מחקר מקיף שיבדוק את ביצועי התכנית ועמי 2.6

 שלוש שנים.

 הרכב וועדת ההיגוי 3

וועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה  3.1

ומנציגי ציבור הבקיאים בנושא. הועדה תמנה לא פחות מחמישה חברים (לרבות יו"ר הועדה)  

 ובתוכם לפחות חבר מל"ג/ות"ת אחד מכהן.

ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי מרכז הפרויקט בות"ת. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים  3.2

 נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.

 וי ימונו בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת.חברי וועדת ההיג 3.3

 תקופת כהונה 4
(שלוש)  3(שלוש) שנים עם אפשרות הארכה לעד  3לתקופה של עד  חברי הוועדה והיו"רים ימונו 4.1

 שנים נוספות בלבד. 

כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת  4.2

 כהונתו בוועדת ההיגוי תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין). 

 ככל הניתן בצורה מדורגת. החלפת החברים תיעשה 4.3

 ישיבות וועדת ההיגוי 5
 וועדת ההיגוי תתכנס כארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי. 5.1

סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז  5.2

 את עבודת הוועדה.

 ימים לפחות לפני מועד הישיבה. 6חברי הוועדה סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל  5.3

ימים לפחות לפני המועד  7חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר  5.4

 שנקבע לישיבה.

קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות ארבעה חברים וביניהם יושב הראש;  5.5

ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של  במקרים חריגים בהם נבצר מיושב

חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת או מל"ג את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע 

 מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.

חברים החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות ומבוססות ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של ה 5.6

 הנוכחים בישיבה. 
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במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות  5.7

 הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו: 

הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון  5.7.1

 מקביל של כל חברי הוועדה. 

 לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.  5.7.2

בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל  5.8

חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה 

ום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מי

הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין 

 הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.

וט לידיעה, על פעילותה, שיכלול את סיכום ישיבות הוועדה, פיר הוועדה תגיש לות"ת דו"ח שנתי, 5.9

 מידע על סוגיות מיוחדות לרבות שינויים נדרשים בתקנונים וכיוצ"ב. אודות התקציבים שהוקצו,

 כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת ההיגוי. 5.10

 

 מניעת חשש לניגוד עניינים 6
חברי וועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין  6.1

מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה 

 בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

  –בסעיף זה  6.2

לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או  –" עניין אישי" 6.2.1

הולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, עובדים בתפקיד ני

 בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה; 

בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה,  –" קרוב" 6.2.2

או מאומץ, וכן אדם אחר חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג 

 הסמוך על שולחנו של חבר.

חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון  6.3

ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו 

ית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהות

 גבוהה: 

חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר  6.3.1

 וועדת הקבע וכיו"ב;

 נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור, יו"ר מועצה אקדמית עליונה; 6.3.2

פר, ראש בית ספר, דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ס 6.3.3

 למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;

בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה  6.3.4

 לתועלת הציבור;

 בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.  6.3.5

           YZ
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 ת להימנע מניגוד עניינים.חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבו 6.4

 

 שמירה על סודיות 7
חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים,  7.1

פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה 

 להשכלה גבוהה בלבד.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 מתנגדים ואין נמנעיםאין 

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 

 

  הסטת תקציב, הוצאת קול קורא ומינוי ועדת שיפוט לפעימה השנייה בתוכנית התחרותית .3

 

 החלטה: – 14תשע"ז/

לרבות היקפה  ,השנייה לתכנית התחרותית פעימההוצגו עקרונות ה 13.11.2016בישיבת ות"ת מיום 

 . ₪מיליון  60התקציבי בגובה של 

 

דנה ות"ת באישור העקרונות יחד עם אישור הקול הקורא לתכנית  23.11.16 -בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

 התחרותית, אשר מובא כנספח להחלטה זו  (ר' נספח א'). 

 

הוקצו  ₪מיליון  300, מתוכם ₪מיליון  400תשע"ו כלל -תקציב הפיתוח הפיסי של ות"ת לשנים תשע"א

לתכנית מבוססת הצרכים, ששוריינה למוסדות בהתאם למודל המשקלל יחס שטח/ סטודנט תוך התייחסות 

מיליון  80יועדו לתכנית התחרותית, מתוכה הוקצו  ₪מיליון  100לשיקולים נוספים כמו אזורי פריפריה ועוד. 

בהתאם להחלטת ות"ת לפרויקטים  ₪ן מיליו 11.7 -בפעימה הראשונה להפעלת התכנית (תשע"ד) ו ₪

 של פיתוח פיסי.  םייחודיי

מבנים חדשים  15להקמת  ₪מיליון  190 -שנתית כ -בתכנית מבוססת הצרכים נוצלו במהלך התכנית הרב

 באקדמיה. 

 

 הוחלט כלהלן :  13.11.2016בישיבת ות"ת מיום 

ם או לקראת פרויקט בינוי לפרויקטים הנמצאים בשלבי תכנון מתקדמי ₪מיליון  79-כלשריין  )1

 משמעותי (בעל עלויות נרחבות כגון מעבר קמפוס).

  , אושרה להעברה לתקציב הפעימה השנייה של התכנית התחרותית.₪מיליון  31היתרה, בגובה של  )2

 תשפ"ב.-מתקציב הפיתוח הפיסי לשנים תשע"ז ₪מיליון  20אושר להקצות  )3
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קיים בהם באחריות ות"ת שכל המוסדות עדכון ל נשלחלאחר ישיבת ות"ת בה הוחלט על הסטה זו, 

ערעור  נתקבל כללא  ,עד כהלתקציב התכנית התחרותית. ונאמר להם כי היתרה תוסט תקציב לא מנוצל 

 מהמוסדות להחלטה זו. 

  .₪מיליון  60 לסך של את תקציב הפעימה השנייה לאשר ות"ת  מחליטה לאור כל זאת, 

 

 ועדת השיפוט לבחינה, דירוג ובחירת ההצעות הזוכות תהיה כלהלן: 

  פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר ות"ת )1

 ישי פרנקלמר  - נציג ות"ת )2

 גדי פרנק מר  – מנכ"ל מל"ג ות"ת )3

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

המעונות ויציאה למיזם משותף עם חברת "דירה להשכיר" להקמת  עדכון תוכנית .4

 מעונות סטודנטים

 החלטה: – 51תשע"ז/

החברה הממשלתית לדיור  –דירה להשכיר  חברתעל  לפיה, הוטל 1317מס' בהתאם להחלטת הממשלה 

ולהשכרה בע"מ (להלן "דירה להשכיר") לפעול ככל הנדרש, ובין היתר לפרסם על דעת מל"ג/ות"ת ומשרד 

האוצר קול קורא למוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ולרשויות מקומיות למתן סיוע 

 כספי לבניית מעונות. 

 

 ע"י דירה להשכיר, קוראהקול ת"ת את ההצעה לפרסום ה, מאשרת ולפיכך, ובהתאם להחלטת הממשלה

כאמור למוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם וכן לרשויות המקומיות בהיקף כספי 

 .₪ליון ימ 80 -של כבתכנית השלישית של משרד האוצר לבניית/הרחבת מעונות בסך 

את מלוא התקציב לידי דירה להשכיר כן מאשרת ות"ת את הסיכום התקציבי לפיו משרד האוצר יעביר 

הפרויקטים ולפי אבני דרך  בהתאם לקצב הביצוע בפועל שלוהיא תחלק אותם לזוכים עפ"י הקול הקורא 

מנע יעל הממשלה והמוסדות הלאומיים לה 666 'מאחר ובהתאם להחלטת הממשלה מסשייקבעו מראש. 

למוסד אישור והעברה של תשלומים הרי שמלהקציב הקצבות למוסד להשכלה גבוהה שלא בהמלצת ות"ת, 

 באישורה של ות"ת.אך ורק מתוקצב להשכלה גבוהה חייב להיעשות 

מיטות לפרוייקט לכל היותר)  750במקביל מאשרת ות"ת את הסרת מגבלת מכסת מספר המיטות (ועד 

מתוך התוספות התקציביות הייעודיות  ₪מיליון  30 -שאישרה ות"ת בעבר, בסכום המוערך כ בפרוייקטים

 שהקצה משרד האוצר לנושא.
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 :ידי "דירה להשכיר" הינם כדלקמן-הקווים המנחים בקול הקורא שצפוי להתפרסם על

הקול הקורא להקמת המעונות יהיה פתוח למוסדות להשכלה גבוהה מוכרים על ידי המל"ג  •

תוקצבים ע"י המדינה (ות"ת ומשרד החינוך), וכן רשויות מקומיות לבד או בשיתוף פעולה עם ומ

מוסד מוכר להשכלה גבוהה. במקרה של רשות מקומית תינתן עדיפות, במסגרת בחינת הבקשה 

 וניקודה, לשת"פ עם מוסד אקדמי.

לתכניות המעונות של תתאפשר תמיכה למעונות סטודנטים באזורי ביקוש ובאזורי פריפריה, בדומה  •

 ות"ת. 

פרויקטים של מעונות סטודנטים שאושרו בות"ת במסגרת פעימות קודמות יוכלו להתמודד בקול  •

הקורא הנוכחי, רק אם יבקשו תמיכה בפרויקט נוסף המהווה הרחבה של מספר המיטות מעבר 

 לפרויקט שאושר בות"ת. 

מעורבות  ואופןזוכים, היקף התקצוב, רות לקול הקורא, בחירת הוההחלטות בעניין סוגיות הקש •

, דירה להשכירייקבעו בועדת ההיגוי משותפת (אשר תורכב מנציגים של  המדינה בניהול הפרויקט

ות"ת, אג"ת אוצר), זאת ללא פגיעה בסמכות מל"ג/ות"ת להחליט באופן בלעדי בכל הנוגע למוסדות 

 ידה.-המתוקצבים על

 .קט שיזכה בקול הקוראייקבעו לוחות זמנים ברורים לכל פרוי •
 

 :כפי שיבואו לידי ביטוי בקול הקורא עקרונות התמיכה בפרויקטים

 על פוטנציאל אכלוס המעונות ונגישותם לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.  דגש .1
ביחס לחלופות  המעונותמשקל לרמת החיסכון הכלכלי הצפוי לסטודנט מבניית  יינתןביקוש  באזורי .2

 השכירות באזור הרלוונטי. 
 והמשמעויות הצרכים אל והתייחסות בחינה תוך, בפריפריה מעונות בהקמת גם תמיכה תתאפשר .3

 .אלו לאזורים האופייניים
את  להעמידבחשבון יכולתו של זוכה (מוסד אקדמי או רשות מקומית) בנתח תקציבי  תילקחנה .4

פרויקט וכן יכולתו להבטיח קיום נאות, תחזוקה ואכלוס של המשאבים הדרושים לביצוע מוצלח של ה

 המעונות לאורך זמן. 
 בחשבון בהירות ואיכות ההצעה בדגש על המפרט והמודל הפיננסי.  יילקחו .5
: הסדרת הזכויות הזוכהתנאים למימוש ההקצבה מבחינת הנושאים האופרטיביים שבאחריות  יוגדרו .6

, להשכיר דירהל הסכמים עם גורמי הביצוע בתיאום עם בקרקע והתנאים הסטטוטוריים, חתימה ע

 .לביצוע הזמנים בלוחות ועמידה"ת, וות האוצר משרד

ידי ות"ת שזכו בתכנית המעונות והוגבלו עקב -התאמה והגדלת התמיכה במוסדות מתוקצבים על .7

 מספר המיטות.

 הקול הקורא והסיכום התקציבי מהווים חלק מההחלטה. 
* * * * * 

 הצבעההתקיימה 
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 השתתפות ות"ת בהקמת מעבדה לחוקר בתחום הפיזיקה הגרעינית .5

דוד של הנקודות: ההחלטה המקורית, המשמעות : תיערך בדיקה לבירור הנושא כולל חיסיכום

 הנושא יובא לדיון רק לאחר מכן.  ובירור משפטי.מול המוסד 

 

 

 בקשת הטכניון להקמת מבנה להנדסת חשמל .6

 

 החלטה: – 61תשע"ז/

 ות"ת מאשרת את הקמת המבנה להנדסת חשמל, בהתאם לנתונים שהוצגו על ידי הטכניון: 

 מ"ר.  4,738 לשימושים עומד עלשטח נטו  מתוכומ"ר ברוטו,  6,757אישור לבנייה בשטח של  .1

הבניה כולה  ., לרבות בצ"מ ומע"מ₪מיליון  68.7 -כמוערכת בשל הפרויקט  תהעלות הכולל .2

 ממומנת מתרומת אנדרו ואירנה ויטרבי.

מיליון  1.35 -ממן את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכהטכניון הצהיר כי י .3

 השוטף. ומתקציב ₪ש"ח 
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 4 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 חבר ות"ת פרופ' ישעיהו טלמון לא השתתף בדיון ובהצבעה

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

תקנון ועדת השיפוט לבחינת פרויקטי רוחב לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה  .7
 גבוהה

 
 החלטה:- 71תשע"ז/

 
 בפעילות לתמיכה תחרותי , בה נקבע, בין היתר, כי יוקצה תקציב1.7.2015בהמשך להחלטת ות"ת מיום 

 מיום בנושא ת"ות להחלטת הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה, ובהמשך לקידום משותפת רוחבית

 ות"ת כלהלן: להקים ועדת שיפוט לצורך בחינת הפרויקטים שיוגשו, מחליטה 13.11.2016

 לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן:  .1

 .יו"ר הוועדה – )למדעים( הצעירה הישראלית יההאקדמ הנדסת חשמל, הטכניון, חברת –פרופ' יונינה אלדר 

 ביולוגיה, מכון ויצמן למדע, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים לשעבר. –פרופ' רות ארנון 

 אביב.-ביולוגיה, אוניברסיטת תל-ננו –פרופ' אהוד גזית 

 .מדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושליםהחוג ל – שליט-פרופ' אבנר דה

 יפו.-סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המכללה האקדמית ת"א –פרופ' יעל דולב השילוני 

 ; אביב-תל אוניברסיטת, המדינה למדע החוג ראשחבר ות"ת, ו – שיין יוסי' פרופ

 החוג לתקשורת יצירה וביקורת, המכללה האקדמית ספיר. –פרופ' נעמה שפי 
 מרכזת הוועדה.  –גב' תמר קרביץ 
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 לאשר את תקנון הוועדה כלהלן:ות"ת מחליטה  .2

 

  -תקנון ועדת שיפוט לבחינת פרוייקטי רוחב

 לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה

 רקע .1

נמוך, ומאופיין ים בסגל האקדמי הבכיר בישראל ייצוגן של נש ,כרמי וועדת ארנון צוותעל פי ממצאי 

בשנה"ל . דרגות רוחבית ואנכית ובאחוזי השתתפות נמוכיםפני -פי תחומים, על-בהיבדלות מגדרית על

במכללות (המתוקצבות), ובכל התחומים שיעורן הולך  39% -באוניברסיטאות ו 29%שיעורן עמד על  תשע"ג

 ,ויורד עם העלייה בדרגה. הירידה בשיעור הנשים לאורך שלבי הקריירה האקדמית מוכרת מזה שנים

וג הנשים בסגל האקדמי הבכיר ובגוף הסטודנטים מתאפיין בהבדלים ומכונה "תופעת המספריים". ייצ

כך למשל ישנו מיעוט נשי בולט בתחומי מתמטיקה ומדעי המחשב ומדעי הטבע הפיסיקליים, תחומיים: 

פער נוסף עולה מתמונת הקליטה לעומת שיעור גבוה יחסית במקצועות החינוך ומקצועות העזר הרפואיים. 

נשים מהוות מיעוט בקרב הנקלטים באוניברסיטאות  -ר במוסדות האקדמיים של הסגל האקדמי הבכי

ובמכללות. פערים אלו בולטים במיוחד על רקע העובדה שנשים מהוות רוב בקרב מסיימי ומסיימות 

המהווים פוטנציאל עיקרי למחקר. המקור לפערים אלו טמון במגוון חסמים והשפעות  –דוקטורט בישראל 

 תכנית לקידום שוויון מגדריעלה צורך לגבש  ,לפיכךהתפתחות הקריירה האקדמית.  בשלבים השונים של

על כינון  1.7.2015ביום  החליטה ת"ות .קדימה שנים מספרתוך ראיה מערכתית וקביעת סדרי עדיפויות ל

הוציא ות"ת קול  1.9.2016המתוקצבים. בתאריך  בתכנית לקידום נשים במוסדות"ת ות להשתתפות תהליך

הקול הקורא להשפיע באופן משמעותי על קידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה.  , במטרהקורא בנושא

פרויקטים רוחביים לקידום  .2לנשיא להוגנות מגדרית;  יועצותפעילות התקצוב . 1מתחלק לשני חלקים: 

נ"ל היא מטרת תקצוב ות"ת עבור הפרויקטים לטובת הנושא השוויון מגדרי במוסדות להשכלה גבוהה. 

לתת "דחיפה ראשונית" לפרויקט ולתמוך בבניית תשתית מתאימה אשר תאפשר קיומו בהמשך, גם ללא 

 תמיכתה התקציבית של ות"ת.

 ותפקידי ועדת השיפוטת ומטר .2

יתוקצו ע"י אילו פרויקטים  החליטולהנו לבחון את הפרויקטים המוגשים  טהשיפו תפקיד ועדת .1

 :הפרוייקטיםלהלן תנאי הסף והקריטריונים לבחירת . ות"ת

(לא ארגונים חיצוניים).  ומוסד הוא הגוף אשר יוביל את הפרויקט ויהיה אחראי לה .1.1

הפעילות תהיה מרוכזת על ידי מוסד מתוקצב מוביל, אך תהיה בעלת פוטנציאל להשפיע 

ן מבחינת על קידום נשים במערכת האקדמית כולה, הן מבחינת הנושא שייבחר, וה

הגורמים המשתתפים בפרויקט, לרבות גורמים חיצוניים לאקדמיה. במקרה שיוגשו 

פרויקטים בעלי דמיון רב במטרותיהם, באוכלוסיות היעד שלהם וכיו"ב, ייבחר הפרויקט 

 שיוערך ע"י הוועדה כטוב יותר.

 . מנגנוני בקרה והערכה מוסדיים כוללרויקט פה .1.2

ישתפו  ,שתלבו בפעילות השוטפת האקדמית של המוסדאשר י פרויקטיםל עדיפות תינתן .1.3

ויהיו בעלות אופק פיתוח לטווח הארוך (הן מבחינה  ובעלי תפקידים בכירים אנשי סגל

 .מהותית והן מבחינת גיוס תקציב עצמאי)
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המוסד המגיש יתחייב לפעול בהתאם להמלצות והנחיות המל"ג הרלוונטיות בנושא  .1.4

החומר המבוקש. הנחיות המל"ג בנושא ישלחו במהלך הוגנות מגדרית ולהעביר את כל 

 תשע"ז.

 נושאים נוספים שיבדקו ע"י הוועדה במסגרת הערכת הפרויקטים: .2

חומים תועדה להצביע על חסמים, ובנוסף לשיפוט הפרויקטים המובאים בפניה, תוכל ה .2.1

של על קידומם לות"ת , ולהמליץ ועוד שלא זכו למענה במסגרת הפרויקטים המוגשים

 פרויקטים נוספים העוסקים בנושאים אלה.

 

 תקצוב ובחירת פרויקטים .3

 שנים הקרובות.המשך שלוש ב בכל שנה פרויקטים  5עד  תתקצב ות"ת  .3.1
  .לפרויקט לשנה ₪ אלף 120 עד מקסימאלית עלות .3.2

 ידי-ת שיפוט בהרכב שיאושר עלתיעשה ע"י ועד לתקצוב ות"ת הזוכים הפרויקטים קביעת .3.3

 מונה ע"י יו"ר ות"ת.   ות"ת ומל"ג וי
בשלב א' הפרויקטים ייבחרו על סמך הרלוונטיות לנושא. בשלב  ב' ייבחנו הפרויקטים  .3.4

שנית בוועדת השיפוט על סמך המלצות דוח תמונת המצב של ועדת ארנון, ותובא לשיקול 

  הוועדה הארכת תקצוב הפרויקטים לשנה נוספת.

 

 

 השיפוט ועדת הרכב .4

המוסדות להשכלה גבוהה אנשי אקדמיה בכירים ממגוון מלפחות חמישה תורכב  שיפוטה ועדת

לבחור בפרויקטים שיענו על הבעיות הקיימות בנושא קידום וייצוג נשים במטרה (המתוקצבים), 

  בהשכלה גבוהה.

 בנוסף, בוועדה יכהן חבר ות"ת מכהן, מתוקף תפקידו.

 פוישתת הוועדה בדיוני"ת. ותבמל"ג/ אגף התקצוב והאגף האקדמיעבודת הועדה ייעשה על ידי  ריכוז

 מנהל של נוספים נציגים להצטרף יוכלו וכן, מרכז מאגף התקצוב ומרכז מהאגף האקדמיבאופן קבוע 

 הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת ומל"ג. .והצורך העניין לפי"ג/ות"ת מל

  .ת"ות ר"יו מאת מינוי כתב יקבלו שיפוט וועדת חברי

 

 

 כהונה תקופת .5
 נוספות שנים לשלוש הארכה אפשרות עם שנים 3 של לתקופה והחברים יתמנו השיפוט ועדת ר"יו

 . ת"בות חברותו בתקופת תלויה עדהובו ת"ות נציג של כהונתו. בלבד

 .מדורגת בצורה הניתן ככל תיעשה החברים החלפת

 

 השיפוט ועדת ישיבות .6

 .השיפוט ועדת ר"בתיאום עם יו שיקבע במועד בשנה אחתלפחות פעם  תתכנס השיפוט ועדת 6.1
 .המקצועי הצוות עם בהתייעצות שיפוטה ועדת ר"יובתיאום עם  ייקבע הישיבה יום סדר  .6.2

 .הישיבה מועד לפחות לפני ימים 6 הוועדה חברי לכל יופצו לדיון הנוגע החומר וכל היום סדר
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  לפני לפחות ימים 7 ר"ליו בהודעה, היום לסדר לנושא הצעה להעלות יוכל שיפוטה ועדת חבר .6.3

 .לישיבה שנקבע המועד
 וביניהם יושב ,שלושה חבריםלפחות קוורום לקיום ישיבת ועדת השיפוט יהיה נוכחות של ה .6.4

במקרים חריגים, בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הועדה, לרבות  הראש.

ימלא נציג ות"ת את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מקרים של חשש לניגוד עניינים, 

 מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה. 

 . בישיבה הנוכחים החברים של קולות ברוב בהצבעה תתקבלנה שיפוטה ועדת החלטות .6.5
 .מנומקות תהיינה השיפוט ועדת החלטות .6.7
 .הדברים והדעות שנאמרו בישיבה עקרי ובו פרוטוקול יירשםשיפוט ה ועדת של ישיבה בכל .6.8

 ידי על שאושר לאחר, הבאה הישיבה מועד לפני הוועדה חברי לכל יישלח הפרוטוקול העתק

 יוגש, שליחתו מיום ימים שלושה בתוך לפרוטוקול הערה הוועדה חבר הגיש לא; הוועדה ר"יו

 יקרא, לפרוטוקול תיקון בה והציע כאמור הערה הוועדה חבר הגיש; לאישור הפרוטוקול

 .דיון ללא בהצבעה בו יוכרע, המוצע לתיקון הסכמה ובאין הישיבה בראשית ראש היושב אותו

 .  שיפוטה ועדת ראש יושב יחתמו על ידי החלטהכל החלטה ו פרוטוקול כל .6.9

על פעילותה, לרבות פירוט אודות התקציבים  ועדת השיפוט תגיש לות"ת דוח שנתי.מדי שנה  .6.10

שהוקצו, מידע מפורט לגבי הפרויקטים הזוכים וכן מידע על סוגיות מיוחדות, לרבות שינויים 

 הנדרשים בתקנון וכיו"ב.

 

 עניינים לניגוד חשש מניעת .7

 ביןל בוועדה תפקידם מילוי בין עניינים לניגוד חשש בה שיש פעולה מכל ימנעו שיפוטה ועדת חברי

 בוועדה תפקידם במסגרת מטיפול וימנעו האישיים ענייניהם לבין או, האחרים תפקידיהם מילוי

 ;עסקי או אישי בקשר עימם נמצאים אשר גורמים מעורבים שבהם בנושאים
  - זה בסעיף

 עובדים או מנהלים קרובו או שהחבר גוף של עניין או קרובו של אישי עניין לרבות -" אישי עניין"

, רווחים לקבל בזכות, שלו המניות בהון חלק מהם אחד לכל שיש גוף של עניין או, בו ניהולי בתפקיד

 ; הצבעה בזכות או מנהל למנות בזכות

, חותנת, חותן, דודה, דוד, גיסה, גיס, וילדיהם אחות או אח, זוגם ובני בת, בן, הורה, זוג בן –" קרוב"

 .חבר של שולחנו על הסמוך אחר אדם וכן, מאומץ או חורג לרבות, נכדה או נכד, כלה, חתן, חמות, חם

ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון  גבוהה להשכלה במוסד סגל חברי שהינם שיפוטה חברי וועדת

 אחד יהיו ולא ,בהם הם מועסקים או פועלים גבוהה להשכלה למוסדות הנוגעים בנושאים ובהצבעה

 : גבוהה להשכלה במוסד, אלו לתפקידים מהותית הדומים תפקידים או, שלהלן התפקידים מבעלי

 וועדת חבר, המתמדת הוועדה חבר, הדירקטוריון חבר, המנהל הוועד חבר, הפועל הועד חבר .א

 ;ב"וכיו הקבע

 ;רקטור, ל"מנכ, לנשיא משנה, נשיא סגן, נשיא .ב

 למעט, ספר בית ראש, ספר בית מנהל, סטודנטים דיקן, וסגניהם מכללה דיקן, פקולטה דיקן .ג

 ;במוסד חוג כשל ומעמדו מפקולטה חלק שהינו ספר בית

 חברה או עמותה של כללית אסיפה של מקבילות סמכויות לו אשר בגוף תפקידים בעלי .ד

 ;הציבור לתועלת

 . כספים אגף ראש כמו, ל"למנכ ישירות הכפופים ניהוליים תפקידים בעלי .ה
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 .עניינים מניגוד להימנע התחייבות על יחתמו שיפוטה ועדת חברי
 

 

 

 סודיות על שמירה .8
, פרוטוקולים, מסמכים מסירת לרבות, הוועדה דיוני אודות מידע ממסירת ימנעו שיפוטה ועדת חברי

 גבוהה להשכלה המועצה מנהל באמצעות יימסר המידע; מתאים הסדר על ויחתמו ועוד החלטות

 .בלבד

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 

) .M.A.A.Tהמלצה על הסמכה זמנית ראשונה לחמש שנים להעניק תואר שני ( .8

 אמנות חזותית, למכללה האקדמית בית ברל -בטיפול באמצעות אמנויות 

 

  השלמת הנתונים המבוקשים.: הדיון בנושא נדחה עד לסיכום

 

 

 

 

 

 

 

 אסתי יעקברשמה: 
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 12להחלטה תשע"ז/ –נספח א' 
 

 מודל הפיתוח  שלתחרותית התכנית ה במסגרת"ת ות לתמיכת הצעות להגשת הנחיות

 

 מבוא:

 

תשע"ו הוחלט לראשונה על תכנית תחרותית במטרה לקדם יעדים -בתכנית הרב שנתית לשנים תשע"א

י פעימות שיאושרו בשנ ₪מיליון  100לאומיים במסגרת מודל התקצוב בפיתוח פיסי, לשם כך הוקצו 

 במהלך החומש.

 

אישרה ות"ת את העקרונות הכלליים לתכנית התחרותית, במסגרתה הושם דגש על קידום יעדי  2012בשנת 

מדיניות של ות"ת, ובחינה פרטנית של תמיכה בפרויקטים בעלי תרומה ייחודית בכלל המוסדות 

של התכנית התחרותית, שעל  המתוקצבים ע"י ות"ת. כמו כן, אושרו יעדי המדיניות לפעימה הראשונה

 בסיסם נבחנו ודורגו הפרויקטים. 

 80פורסם הקול קורא עבור הפעימה הראשונה של התכנית התחרותית במסגרתה הוקצו  2013באפריל 

 פרויקטים שדורגו בעדיפות הגבוהה ביותר ע"י ועדת השיפוט. 9 -ל ₪מיליון 

 

ות הפעימה השנייה של התכנית התחרותית, אשר אישרה ות"ת את ההיקף התקציבי ועקרונ 2016בנובמבר 

 פרטיהם מובאים במסמך זה.

 

 :ההצעה מבנה

ההצעה תכלול תכנית להקמת מבנה לפעילות אקדמית. ההצעה תוגש בהתאם להנחיות ות"ת במסגרת 

 פיתוח פיסי ולפי טופס הפרטים לבינוי. כמו כן יצורפו כל המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בנוהל. 

 

 פעימה השנייה:ה תקציב

שמקורם מתקציב הפיתוח הפיסי של  ₪מיליון  60עבור הפעימה השנייה של התכנית התחרותית הוקצו 

ות"ת. מובהר בזאת כי ות"ת רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על הגדלת הסכום או 

 להפחיתו. 

 

 :להשתתפות בתכנית סףהתנאי 

במסגרת התכנית התחרותית. מדובר בתנאי סף מצטברים, להלן פירוט תנאי הסף לצורך הגשת בקשה 

  הכרחיים ויסודיים:

 מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת. •

הוכחת זכויות קנייניות חזקות ובטוחות בקרקע המיועדת לבנייה, בהתאם לדרישות ות"ת בנושא  •

 זה.

 בינוי.הצגת מכלול נתוני הפרויקט על גבי הפורמט של ות"ת לבקשות  •

 איזון תקציבי לפרויקט (הוכחת מקורות המימון המשלימים). •
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 פרמטרים לניקוד:

בהתאם  1-10ניקוד שבין  ןתית אחד מהם ועדת השיפוטבכל הוגדרו שלושה פרמטרים של מדיניות אשר 

 למידת תרומת הפרויקט לקידום יעדי המדיניות:

 

 %40 -חיזוק יעדים לאומיים בדגש על תחומי הייטק והנדסה .1
המבנה אותו יבקש המוסד להקים ייבחן לפי התאמתו ליעדי ממשלה פורמליים מהשנים האחרונות 

מיום  5080מס' ות ממשלה, כגון החלטה החלטות"ת. במסגרת זו, ובהתאם ל-ו/או יעדי מל"ג

 , יינתן דגש על מבנים שיבוקשו לתחומי ההייטק וההנדסה. 26.8.2012

על המוסד לפרט את תרומת המבנה וסוג השטחים בו (משרדים/ כתות/ מעבדות) לתחומים 

 המבוקשים, וכיצד הם רלוונטיים לחיזוק היעדים. 
 

 %30 -תכנון רב שנתי להתפתחות המוסד והתחזקותו .2

 "ת תכנית מפורטת לפיתוח אקדמי. לותשנתית המוסדות מגישים -כל תכנית רב בתחילת

ידי כלל המוסדות ומתוך ראייה מערכתית כוללת וממליץ -התכנון בוחן את התכניות המוצעות על אגף

 "ת ומל"ג. לותהמלצותיו 

 הבינוי המוצע ייבחן בהתאם לתכנית הפיתוח האקדמי.  פרויקט

 
 %30 -תרומה ייחודית ואזורית של הפרויקט .3

 על בסיס ההגדרות הבאות:יינתן ניקוד לכל הצעה 

המבנה יסייע בביסוס תחום אקדמי מתפתח, חדשני או פורץ דרך, או לדוגמא,  -יתתרומה ייחוד •

 ישפר משמעותית יכולות אקדמיות בתחומים קיימים מובילים.

זור הגאוגרפי שסביב הקמפוס, במישור החברתי, אהשפעה חיובית ניכרת על ה -תרומה אזורית •

במקצועות  עבודההגדלת היצע קידום אוכלוסיות מיוחדות, כלכלי או תעסוקתי (דוגמאות: 

 ).זור, פיתוח תעשייהבא תעסוקה הכלליאו שיעור ה נדרשים

 

 :פרויקטבהחלת שיטות יישום נאותות עבור   ניקוד נוסף

  

 לאחר חישוב הניקוד הבסיסי של כל פרויקט, יופעלו מכפילים עבור שיטות יישום המבנה:

או הוכחת המוסד ליכולתו להשתמש בקרן  המבוקש לפרויקטקרן תחזוקה התחייבות להקמת  •

 1.2על הניקוד יופעל מכפיל של  –עבור ההוצאות השוטפות של המבנה לאחר הקמתו  קיימת

ניצול לא יעיל של יחס שטח נטו/ברוטו בפרויקט, בהתאם להגדרות ות"ת בפיתוח פיסי (שטחי עזר  •

  0.9ילי של  על הניקוד יופעל מכפיל של –מהמבנה)  40% -אשר מהווים יותר מ

 

 :בחינת ההצעות וקביעת השתתפות ות"תכללי 

על גבי המסמכים הקבועים להגשת  15.2.17בתנאי הסף עד ליום  תאשר עומד תכניתיעביר  המוסד .1

 תתקבל.עד לתאריך הנקוב לא  תגיעאשר לא  הצעה. פרויקט בינוי
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 נוסח  
 מאושר
 

ועדת  לבחינת תועברשתימצא מתאימה  לאחר ורק, הסף תנאיל התאמתהראשית על פי  תיבחן ההצעה .2

 השיפוט. 

 ות"ת.-חברי ות"ת ומנכ"ל מל"ג 2 -ועדת השיפוט תורכב מ .3

שצוינו מדיניות השיפוט ויזכו לניקוד בהתאם לתרומתם להשגת יעדי ה ועדתהפרויקטים ייבחנו ע"י  .4

מהפרויקט שידורג החל  דהיינו: בפרויקטים עדיפות לתמיכהסדר  ישקףולל כההניקוד כאשר לעיל, 

 למגבלת התקציב ועד לבינוי התעריפים מודל לפי תוצאתלהשתתפות  פרויקט ראשון, יזכה כל

למרות האמור, ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע רף מקסימלי להקצאה  .למועד זה הכוללת

 בודדה. 

 במסגרת גם בתמיכה לזכות צפוי או זכה אשר פרויקט עבור נוספת תמיכה מבקשת עקרונית מניעה אין .5

 :כי יובהר זה במקרהתכנית פיתוח פיסי מהחומש הקודם. ב למוסד ההקצאה

, הצרכים מבוססת התכנית במסגרת למוסד ההקצאה סכום למימוש קדימות תינתן 5.1

 ולא ההקצאה של מלא למימוש כתוספת תינתן התחרותית במסגרת השתתפות כלומר

 .לה כתחליף

 התעריפים מודל תוצאת לפי מקרה בכל יוגבל בפרויקט"ת ות של הכולל התמיכה סכום 5.2

 .לבינוי

 

 
 .15.2.17הנכם מתבקשים להעביר אל הח"מ לא יאוחר כאמור מיום  ההצעהאת 
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