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 פתח את הישיבה.יו"ר ות"ת 

 

 מידע  .1
 מינוי ממונה תחום מינהל וכספים 1.1

יו"ר ות"ת דיווח כי רו"ח הראל תורג'מן התמנה לתפקיד הממונה על תחום מינהל וכספים, 

במקומו של מר משה אהרוני.  בהתאם לכך, רושמת ות"ת בפניה כי בהמשך להחלטותיה בנושא 

רנה זכויות החתימה של ממונה תחום מינהל וכספים תועב 12.12.12זכויות החתימה בתאגיד מיום 

  ממר משה אהרוני  לרו"ח הראל תורג'מן.

 

 דיווח על מפגש של מנהלי מרכזי מצוינות  1.2

.   במפגש 28.7.2013ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב דיווחה על המפגש שהתקיים ביום 

ומנהלי  נהלים האדמיניסטרטיביים, ההנהלות המדעיות, המהשתתפו מנהלי מרכזי המצוינות

 הרקע לתוכנית לגביהוצג מידע במפגש רשויות המחקר של המוסדות המעורבים במרכזים.  

, כגון ניהול דמיניסטרטיביאהוקמו, הצוות שמפעיל את התוכנית וכן מידע כבר המרכזים ש, יעדיהו

 ציגו אתהל הראשון וכדומה.  שלושה מנהלי מרכזי מצוינות מהג , גיוס חוקרים חדשיםםכספי

 מרכזים.הסיונם בהפעלת ינ

 

כי לפי התגובות ששמע, היו המשתתפים מרוצים מהמפגש וגם מדרך התנהלות  צייןפרופ' ינקלביץ 

 התוכנית, ובמיוחד מהצוות (ד"ר ליאת מעוז, גב' נועה טל, וד"ר אלה פייר מהקרן הלאומית למדע).

 

 ת.יו"ר ות"ת הודה לכל מי שעסק במפגש ובתוכני

 

 של האיחוד האירופי Horizon 2020תוכנית  1.3

 -יו"ר ות"ת דיווח כי האיחוד האירופי מתחיל בתוכנית המסגרת החדשה למחקר ולחדשנות 

Horizon 2020מיליארד  70.2 –שתקציבה תוכנית לשבע שנים, מדובר ב.  1.1.2014-, שתתחיל ב

גם הפעם ודמות בדומה לתכניות קו בצורה שונה מהתוכניות הקודמות, וצבהעיורו.  התוכנית 

 לתוכנית. ישראל על הצטרפותהגורמים החברים מתקיים מו"מ עם 
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דרש לחתום על סעיף לפיו ייפסק המימון, יבעקבות הכרזת האיחוד  האירופי  שישראל תנמסר כי 

 ,ירוקגורמים שנמצאים מעבר לקו השיתוף הפעולה, מתן מלגות, מענקי מחקר ופרסים ל

 מתקיימים דיונים בדרגי הממשלה השונים על מנת לפתור את המצב. 

היו"ר הקריא את נוסח ההנחיה המקורית של האיחוד האירופי, והדגיש כי הסעיף הזה בהנחיות 

 .  Horizon 2020האיחוד חל על כל תוכניות האיחוד, כולל 

 

 , FP7 תנוכחיה.  מנתוני התכנית וכנית האירופית למחקר המדעי בארץהודגשה חשיבותה של הת

. במיוחד עולה כי התשואה של האקדמיה הישראלית מהשתתפות ישראל בתכנית היא גבוהה

רם בעקבות ניתוק ישראל שייג הבלתי הפיך לא ניתן למדוד את הנזקו  ,מדובר בקשרי מחקר ענפים

 .מהתוכנית

 

לל במו"מ עם האיחוד יו"ר ות"ת הודיע שביקש מפרופ' ינקלביץ לקחת חלק במגעים בנושא, כו

מערך  םעמקרוב  שר לו היכרותאבארץ,  הבכירים אחד מאנשי המדעהינו האירופי.  פרופ' ינקלביץ 

.     יו"ר CERNתוכניות האיחוד, כולל  בעל היכרות מעמיקה עםהמחקר בארץ על כל היבטיו, וכן 

 ות"ת הודה לפרופ' ינקלביץ על הסכמתו.

 

 

 של חברת טבע NNEהשקת מיזם  1.4

) של NNE )National Network of Excellence in Neuroscienceר ות"ת דיווח כי הושק מיזם יו"

ללא  חברת טבע.  עד כמה שידוע, זאת הפעם הראשונה שבה מממנת חברה מסחרית מחקר בסיסי

מיליון דולר על פני חמש שנים.  התוכנית כוללת מימון  15.  ההשקעה היא תנאים מקדימים

 דוקטורנטים.  -דוקטורט ולבתר למחקרים, למלגאי

 

 

 

והחלטות הוועדה לתכנון ולתקצוב מישיבתה אישור פרוטוקול  .2
 .3501מסמך  – 10.7.2013-) מה998( 13מס' 

 

 :הערות

"הרכב ועדת ההיגוי ללימודי העשרה" והבהיר כי פרופ' רוזה אזהרי היא מתחום  1.8חבר התייחס לסעיף  •

   להוסיף להרכב אדם שהוא ממדעי הטבע. הנדסת הביוטכנולוגיה, ולכן הוצע

אילן, ולא כפי -הוא מהחוג לתלמוד באוניברסיטת בר -נפלה טעות בשיוכו של פרופ' שפרבר  באותו סעיף  •

 שכתוב.

 : הובהר כי התווסף לוועדה חבר שהוא נציג אגף התקציבים במשרד האוצר.76החלטה ע"ג/ •

* * * * * 
, עם 10.7.2013מיום   13) 998החלטות ות"ת מישיבת מס' (התקיימה הצבעה על אישור פרוטוקול ו

 התיקונים לעיל
 4 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 עם התיקונים לעיל אושר פה אחד 10.7.2013מיום  13) 998פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (
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 הצעת תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ד .3

 .3503פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 

 

 החלטה: - 78ע"ג/
 

להחלטות   בהתאםו , 3503כפי שהוצגה במסמך  ע"דלתשהרגיל הצעת התקציב ות"ת מחליטה לאשר את 

 דלהלן:

 

התכנסות למסגרת התקציב לשנה"ל צורך הפחתות נדרשות ל .א
 תשע"ד

לצורך התכנסות למסגרת התקציב, וכחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת 

, בוצעו התאמות בצד ההוצאה בהיקף כולל 2014-2012השכלה הגבוהה במסגרת תקציב המדינה בשנים ה

. לרבות, דחיית תקצוב ופריסת יישום פרויקטים, הפחתות ממוקדות במספר תוכניות ₪מיליון  88 -כ של

 בים. להלן ההפחתות בהוצאות ובמשא0.82%מיועדות, והפחתה רוחבית בתעריפי ההוראה בשיעור של 

 . (מעוגל) ₪במיליוני 

 הפחתת הוצאות הפחתות במשאבים

השלמות לבסיס משנים 
2012- 2013 

 29 דחיית תקצוב ופריסת יישום פרויקטים -5

 6 ביוטכנולוגיה בנגב  
 10 נגישות לבעלי מוגבלויות  
 4 תל"מ -תכנית מדעי המוח 

 6 תל"מ -תכנית פוטוניקה
 2 גל שני –מרכזי מצוינות  
 1 לימודי העשרה  
    

הפחתות חדשות לשנים 
2013- 2014 

 26 הפחתות ממוקדות בתכניות מיועדות -83

 7 הפרשי שע"ח מתשע"ג בקרן המו"פ האירופית  

 4 תשתיות תקשוב ומחשוב  
 8 מלגות פר"ח  
 7 קרן הסיוע לסטודנטים  
    

 33 הפחתה רוחבית בתעריפי ההוראה  

 88 סה"כ -88 סה"כ
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 חיית תקצוב ופריסת יישום פרויקטיםד

 פוטוניקה ומדעי המוח –תכניות חדשות במסגרת פורום תל"מ  -הקצבות למחקר -3.1

 אושרו לביצוע שתי תכניות חדשות במסגרת פורום תל"מ: 13.8.2012ביום 

 תכנית להקמת תשתית למו"פ לפוטוניקה מתקדמת .1

  תכנית להקמת תשתית למו"פ בתחום מדעי המוח .2

. 2013בהתאם להחלטת הפורום, מימון כל אחת מהתכניות ייפרס על פני חמש שנים החל משנת 

, וחלקה ₪מיליון  6.3-ות"ת מתוך המימון השנתי הכולל לתכנית הפוטוניקה עומד על כ ה שלחלק

 .₪מיליון  3.9השנתי בנושא מדעי המוח הוא 

כי ת וההערכה היא כי הסיכוי בשלב זה טרם פורסמו הקולות הקוראים במסגרת שתי התכני

הוצאה כבר בשנת תשע"ד הוא נמוך. לאור זאת, ובעקבות הצורך בביצוע הפחתות תידרש 

לדחות את מועד תקצוב  הוחלטת תקצוב כדי לעמוד במסגרת המשאבים לתשע"ד, יממוקדות ודחי

 התכניות לשנת תשע"ה. 

 

חד פעמית , קיימת רזרבה למקרה שתידרש הוצאה מסוימת במסגרת התכניות במהלך תשע"ד

 .₪מיליון  7.3 -מיועדת למחקר שיתרתה נכון להיום כ 

 

 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב –מכון מחקר לביוטכנולוגיה  -3.1.20

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

ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב והגליל וות"ת הוחלט על הקמת מרכז מחקר ופיתוח ל

שנים, המותנה בהשקעה זהה מצד האוניברסיטה וקרן  7אלף דולר למשך  30,000של בתקציב 

שנים מועבר  7לשנה על פני  ₪אלפי  6,300בסך ות"ת במימון הקמת המרכז  ה שלחלק דפיצ'וטו.

בשל עיכובים בהתקדמות לאוניברסיטה דרך משרד התמ"ת. בתשע"ג לא תוקצב הסעיף וזאת 

הפרויקט, אשר יצרו בתקציב ות"ת עודפים מחויבים גדולים העוברים משנה לשנה. בהמשך, עם 

הדבקת הפערים בביצוע, מחליטה ות"ת לתקצב את יתרת חלקה בפרויקט, וזאת כדי לעמוד 

לוועדת  בהתחייבויות שניתנו. העיכובים בהפעלת התכנית הביאו את אוניברסיטת בן גוריון לפנות

, וזאת מבלי לשנות את מסגרת 2017ההיגוי ולבקש אישור מפורש להארכת הפרויקט עד לשנת 

השתתפות ות"ת ומשרדי הממשלה. בקשה זו תידון במסגרת דיוני ועדת ההיגוי שיתקיימו בזמן 

 הקרוב.

 

לאור כל האמור, וההכרח לבצע הפחתות בתקציב תשע"ד לצורך התכנסות למסגרת התקציב, 

טה ות"ת לאשר את תקצוב הסעיף באפס בתקציב תשע"ד המקורי, ואת פריסת הסכום מחלי

החל מתשע"ה ובהתאם  ₪אלפי  6,300 -להשלמת תקצוב יתרת חלקה בפרויקט בסך של כ

  להתקדמות הביצוע בפועל.
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 מרכזי מצוינות -3.1.31

"י יו"ר ות"ת בשיתוף החליטה ממשלת ישראל לאמץ את התכנית אשר גובשה ע 2010במרץ  14 ביום

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

מרכזי מצוינות ועידוד קליטת חברי סגל חדשים. השתתפות  30מדורגת, על פני חמש שנים, של עד 

 .₪מיליון  450שנתית כוללת של עד -ות"ת בתכנית מתוכננת להגיע לעלות תקציבית רב

 

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. בהתאם להחלטות הוועדה החלו 

"ד בתשעהסכום שתוקצב עבור פעילות ארבעת המרכזים  ,שנבחרו מרכזיםה לפעול בתשע"ב ארבעת

 . ₪אלפי  32,000עומד על סך 

 

מרכזים נוספים  10במסגרת הגל השני של מרכזי המצוינות פרסמה הוועדה קול קורא להקמתם של 

ובמהלך תשע"ג קיימה הוועדה תהליך של הערכה ושיפוט אקדמיים. לאור איכות הבקשות ומספרן 

אשר המסגרת התקציבית שתוכננה) מ ללא חריגה(מרכזים חדשים  12הוחלט על הקמתם של 

במסגרת החלטות ועדת ההיגוי לנושא התחילו לפעול  במחצית השנייה (סמסטר ב') של שנת תשע"ג. 

והדיונים בות"ת בנושא הגל השני של מרכזי המצוינות אשר התקיימו בחודשים  ,מרכזי המצוינות

כבר החלו להתבהר האילוצים התקציביים הצפויים, הוחלט על ביצוע החלקה  האחרונים בהם

מדורגת של הגידול התקציבי המתוכנן למרכזים במעבר מתשע"ג לתשע"ד ולשנים הבאות, כך 

פחות ביחס לתכנון  ₪אלפי  2,500 -, כ₪ אלפי 59,900בתשע"ד תוקצבו מרכזים אלה בסך של ש

ות"ת לתוכנית מרכזי המצוינות בתשע"ד על סכום של  לכך עומד סך תקציב בהתאםהמקורי. 

 .₪אלפי  91,890

 

 

 לימודי העשרה -4.12

תואר המיועדים להילמד בעיקר במהלך התשתית של לימודי העשרה  לבנייתמיועדת  התכנית

 מחוץ ומגוונים שונים ידע בתחומי דעת מרחיבי כקורסים מוגדרים ההעשרה לימודיראשון. ה

 חדש מתווה הפעלתאישרה ות"ת  20.2.2013 ביום. הסטודנט לומד אותה יתהראש לדיסציפלינה

 לשיתופי אפשרות מעניקהמרחיב את מספר המוסדות המשתתפים בתכנית,  התכנית של' ב לשלב

, בהתאם להחלטה היה באקדמיהלבניית קורסי דגל  מיוחד מסלול פותח וכן מוסדות בין פעולה

, אך מאחר ומדובר בשנה ראשונה ₪מיליון  5 -היקף של כאמור להיות מתוקצב בתשע"ד בהסעיף 

עשה בהתאם להחלטות ועדת יהקצאת התקציב בין המוסדות תמאחר וולביצוע שלב ב' בתוכנית, 

בהתייחס  ,כל האמורלאור  .שטרם התכנסה, קיים צפי כי הביצוע לא ימצה סכום זה במלואו ההיגוי

תקציב תשע"ד לצורך התכנסות למסגרת התקציב, ההכרח לבצע הפחתות בבהינתן וקצב הביצוע, ל

שתוכננה לשנה הנוכחית כך שהתקציב לשנת תשע"ד  הקצאת התקציבלפרוס את  מחליטה ות"ת

 .תשע"הותצטרף לתקצוב הסעיף בידחה ת ₪מיליון  1ואילו היתרה בסך בלבד   ₪מיליון  4יעמוד על 
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 נגישות לאנשים עם מוגבלויות  -4.16

(התשנ"ח) חייב כל מוסד  תיולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלו 2005שנת התאם לתיקון מב

ת כמוגדר בחוק, לרבות נגישות יולהשכלה גבוהה בביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלו

. במטרה לסייע למוסדות בתקצוב ו'וכ לאנשים עם מוגבלות חושית, נגישות בניינים ודרכי גישה

אמות הנדרשות, הוסכם בין ות"ת לבין משרד האוצר במסגרת התכנית ביצוע ההתלהיערך לות"ת 

 תשע"ד.  - בשנים תשע"ג ₪אלפי  90,000הרב שנתית על תוספת תקציב מיועדת לנושא בסך 

מודל ההקצאה  לפי. התקצוב נעשה  ₪אלפי  40,000 בסך שלנושא תקצבה ות"ת את הבתשע"ג 

שטח המוסד בהתאם לסך הנדרש מכל יוחדות מכלול ההתאמות המהעלות היחסית של את  האומד

 .הלומדים בולמספר הסטודנטים מבנים ישנים) וכולל מרכיב תוספתי ל( הכולל של המוסד

במהלך השנה נתבקש כל מוסד להציג תכנית כוללת המבוססת על סקירת צרכים מפורטת 

רו לאישור הועבמרבית הבקשות  ,סקירת הצרכיםביצוע בקמפוס/ים. לאור משך הזמן הדרוש ל

כל האמור במהלך המחצית השנייה של תשע"ג, וסביר כי הביצוע יימשך לתוך תשע"ד. לאור 

וההכרח לבצע הפחתות בתקציב תשע"ד לצורך התכנסות למסגרת קצב הביצוע, ובהתייחס ל

על פני שנתיים כך שתוכננה לשנה הנוכחית לפרוס את יתרת ההקצאה  התקציב,  מחליטה ות"ת

ש"ח פי אל 10,000ש"ח ואילו תקצוב היתרה בסך פי אל 40,000תשע"ד יעמוד על שהתקציב לשנת 

 נוספים יידחה לתשע"ה.

 

 הפחתות ממוקדות בתוכניות מיועדות

 קרן המו"פ האירופי  -3.1.8

זו  תכנית  .היא השנה האחרונה של תכנית המו"פ השביעית של הקהילייה האירופית 2013שנת 

ה. ייהקהילמטעם עשייה בישראל להתחרות על תקציבי מחקר לחוקרים מהאקדמיה והת אפשרה

המו"פ האירופאי נקבע בהתאם ליחס התמ"ג המקומי מסך  חלקה של ישראל בתכניות,  ככלל

של האיחוד האירופי,  Horizon 2020תכנית  ושקת 2014התמ"ג האירופאי (כולל ישראל).  בשנת 

(תכנית  FPכתכניות נפרדות:  2013נת אשר מאגדת תחתיה את שלוש התכנית שהתקיימו עד לש

(המכון האירופי לחדשנות וטכנולוגיה). היקף  EIT-(התכנית לתחרותיות וחדשנות) ו CIPהמסגרת), 

. בהתאם לסיכום 2014שנים החל משנת  7מיליארד יורו לתקופה של  70.2 -התכנית צפוי לעמוד על כ

נית, חלקה של ישראל בתכנית החדשה דיון של מנכ"ל משרד רוה"מ עם המשרדים השותפים לתוכ

; משרדים 10% -; משרד המדע 35% -; משרד הכלכלה (תמ"ת) 50% -ימומן באופן הבא: ות"ת 

עם משרדי  תיאוםבמתבסס על האומדן שבוצע תקצוב הסעיף  ,. בתשע"ד5% -רלוונטיים אחרים 

לפי שע"ח לתקצוב  ,1.366%על  2014ישראל בתכנית יעמוד בשנת  ה שללפיו חלק ,התמ"ת והאוצר

בשנה האחרונה, צפויים שחלו בהתייחס לנוסחת החישוב ולאור שינויי שע"ח  .ליורו ₪ 4.82של 

לקזז  ות"ת מחליטהאשר  ,₪יליון מ 7-כ של בהיקף"ג תשעב להיוותר הפרשים ביחס לתקצוב הסעיף

ות ודחית הצורך בביצוע הפחתות ממוקדבאופן  חד פעמי מתקצוב הסעיף בתשע"ד, זאת כחלק מ

  .תקצוב כדי לעמוד במסגרת המשאבים לתשע"ד
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 בתר דוקטורנטים ממדינות מתפתחות -3.2.2.2

שמטרתה לפתח סגל מחקרי צעיר ממדינות מתפתחות,  ,בשיתוף עם אונסק"ומלגות תכנית מדובר ב

(ללא  לאור היעדר הפעילות בתכנית במהלך השנים האחרונותתוך עידוד הקשרים עם מדינת ישראל. 

כחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת  כל ביצוע בשלב זה בתשע"ג) וכן

את הפסקת  ות"ת לאשר , מחליטה 2014-2013ההשכלה הגבוהה במסגרת תקציב המדינה לשנים 

לטיפול המדען הפעלת התכנית  העברתתקצוב הסעיף החל מתשע"ד. ככל שיושג סיכום אודות 

  להחלטה בפני ות"ת.בנדון תמ"ת יובאו ההמלצות הראשי במשרד ה

 

 תשתיות תקשוב ומחשוב  -4.1

 במסגרת התכנית הרב שנתית הוקצתה תוספת תקציב עבור מחשוב ומערכות מידע במוסדות.

התכנית הכוללת לשיפור מערכות המידע במוסדות ומודל ההקצאה לנושא.  הבשלב זה טרם גובש

חלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת לצורך עמידה במסגרת התקציב, וכ

להפחית את התקציב השנתי  , מחליטה ות"ת 2012-2014ההשכלה הגבוהה בתקציב המדינה בשנים 

 .כמתוכנן ₪מיליון  5במקום  ₪מיליון  1לנושא ולהעמידו בסך 

 

 

 מלגות פר"ח -6.1

תות התקציביות שהושתו על מערכת לצורך עמידה במסגרת התקציב, וכחלק מהמאמץ לעמוד בהפח

 ₪אלפי  8,400, מחליטה ות"ת להפחית 2012-2014ההשכלה הגבוהה בתקציב המדינה בשנים 

מכלל  6% -מלגות פר"ח המהוות כ 1,500מתקציב ות"ת לפרויקט פר"ח. המשמעות הינה הפחתת 

 ממלגות פר"ח הממומנות ע"י ות"ת.   8% -מלגות פר"ח וכ

 

 טודנטיםקרן הסיוע לס -6.2

לצורך עמידה במסגרת התקציב, וכחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת 

 ₪אלפי  7,000, מחליטה ות"ת להפחית 2012-2014ההשכלה הגבוהה בתקציב המדינה בשנים 

אלפי  66,700, מתוכם ₪אלפי  82,700מתקציב קרן הסיוע של ות"ת כך שהתקציב לסעיף זה יעמוד על 

 לטובת הלוואות. ₪אלפי  16,000ובת מענקים ו לט ₪

 

 הפחתה רוחבית בתעריפי ההוראה

על מנת לעמוד במסגרת המשאבים לשנה"ל תשע"ד ובהמשך לצעדים המוצעים כמפורט לעיל, מחליטה 

מש"ח  33.8-. הפחתה זו מסתכמת לכ0.82%ות"ת לבצע הפחתה רוחבית בתעריפי ההוראה בשיעור של 

מש"ח במכללות (כולל תקצוב מרכיב ההוראה של  10.8-באוניברסיטאות, כמש"ח  21.5-מתוכם כ

 מש"ח באוניברסיטה הפתוחה. 1.5-האוכלוסייה החרדית) ו

ההפחתה חלה על כל ההקצבות המחושבות בהתבסס על תעריפי ההוראה השונים, כגון קמפוס אילת, 

 תוספת סטודנטים לרפואה ולסיעוד, מקבלי תעודת הוראה וכיו"ב. 
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 החלטות אחרות לפי נושאים וסעיפי תקציב .ב

 לאוניברסיטאות הוראה מרכיב -1.1.1

  לאשר את השינויים הבאים: ות"ת  מחליטה ד"תשע לשנת ההוראה במרכיב"ת ות השתתפות תקצוב במסגרת

 

 -תעריפים  •

 תחומים לתואר ראשון ושני. החל 29תעריפי ות"ת מתפלגים על פני  -עדכון החלוקה לתחומי ידע 

קת התחומים בתוך התחום הרחב של מדעי הרוח כך שתחום ההיסטוריה מתשע"ד מתבצע שינוי בחלו

הכללי למדעי הרוח ואילו תחום הארכיאולוגיה יקבל תעריף נפרד. שינוי זה התבצע בין  יצטרף לתעריף

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

. במסגרת המלצות אלה התבקשה ות"ת לבחון את הצורך בשינוי התעריף 21.2.2012בהחלטתה מיום 

, אשר בשונה מיתר תחומי מדעי הרוח, תחוםבהמיוחדים  םצרכיהשל תחום הארכיאולוגיה לאור 

פים התבצעה, בין היתר, בסיוע של גורם מומחה ללים עבודת שטח, סיורים ומעבדות. בחינת התעריכו

בחלוקת התחומים עודכן גם תעריף תחום ארכיאולוגיה החדש, והוא  הנ"ל מהתחום. כחלק מהשינוי

  לסטודנט בתואר השני. ₪אלפי    46.7-אלפי ש"ח לסטודנט בתואר הראשון, וכ 34-יעמוד על כ
 

 

 

  - מכסות סטודנטים לתקצוב •

ניברסיטאות במרכיב ההוראה על פי מספרי הסטודנטים בפועל בתשע"ג, בתשע"ד מתוקצבות האו

בכפוף למכסת הסטודנטים לתשע"ד. בתשע"ד הוגדלו מכסות הסטודנטים לתקצוב באוניברסיטאות 

 הבאות:

 סטודנטים, לטובת תקצוב  123-ב הוגדלה מכסת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן

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

 למשרד האוצר.

 סטודנטים, כחלק ממתווה ההתפתחות  200-ב הוגדלה מכסת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

 .האקדמית של האוניברסיטה במסגרת התכנית הרב שנתית
 בנושא , בהתאם למדיניות ות"ת סטודנטים 2-ב הוגדלה מכסת הסטודנטים למכון ויצמן למדע

 לפי מספר הסטודנטים בפועל. ים האחרונות לתקצוב המכוןבשנ

 

המתוקצבת במרכיב אוניברסיטאות בתוספות אלה למכסות מביאות את מכסת הסטודנטים הכוללת 

סטודנטים לעומת תקציב תשע"ג  325, היינו: גידול של סטודנטים 104,459ההוראה בתשע"ד לסך 

ות תעודות ים הלומדים לתואר ראשון ושני (לרב. מכסה זו כוללת את הסטודנטים המתוקצבמקורי

את הסטודנטים הלומדים בקמפוס אילת, אשר החל מתשע"ב מתוקצבים הוראה), ואינה כוללת 

 .1.1.4.8מסגרת סעיף ב
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 מרכיב המחקר לאוניברסיטאות -1.1.2
-בסך של כ במעבר מתקציב תשע"ג מקורי לתקציב תשע"ד מקורי גדלו ריאלית סך משאבי מרכיב המחקר

 (במחירי תקציב תשע"ד מקורי), בהתאם לרכיבים הבאים: ₪ מיליוני 82

 (במחירי תקציב תשע"ד מקורי), מקורם בהפחתת ההקצבות הייחודיות בהתאם  ₪מיליוני  36 -כ

. המקורות שהופחתו מההקצבות הייחודיות התווספו למרכיב המחקר 3.11.2011להחלטת ות"ת מיום 

 . תשע"ד היא השנה השלישית ליישום מתווה ההפחתה.וקודמו למחירי תשע"ד

 במחירי  ₪מיליוני  46 -בהתאם לתוכנית הרב שנתית, הוקצתה למקורות מרכיב המחקר תוספת של כ)

  תקציב תשע"ד מקורי).

 

 האוניברסיטה הפתוחה  -1.3
ג מודל תקצוב דנה ות"ת בעדכון מודל התקצוב של האוניברסיטה הפתוחה. בפני ות"ת הוצ 7.3.2012ביום 

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

בהתאם וזאת בתשע"ד מתוקצבת האוניברסיטה הפתוחה לפי רכיב הוראה ורכיב תמריצים, לפיכך הגבוהה. 

 שהתקבלה באותו הדיון וכמפורט להלן: 40להחלטת ות"ת ע"ב/

  מטרים המרכזיים ברכיב זה הם הרשמות מוצלחות ומסיימי תארים, בהפרדה לפי הפר -רכיב הוראה

באמצעות רכיב רוב תקציב האוניברסיטה הפתוחה יועבר תואר ראשון, תואר שני ותעודת הוראה. 

-t)ההוראה . בתשע"ד הנתונים הקובעים לצורך חישוב מרכיב ההוראה הם הנתונים בפועל בתשע"ב 

 ביקשה ות"ת במסגרת דיוניה בנושא., ובהתאם לשינויים ש(2

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

(פיתוח עזרי לימוד, השקעה בטכנולוגיות הוראה ועוד), הנגשת אוכלוסיות מיוחדות (בני מיעוטים, 

 8 -ה במענקי מחקר). סך הרכיב עומד על כחרדים, סטודנטים מהפריפריה ועוד) ומחקר (פרסומים וזכי

 40ומדידת התפוקות העומדות בבסיס המודל ועדכונן תערך מידי שנתיים. בהחלטה ע"ב/ ₪ מיליון

 מיליון 3.5החליטה ות"ת להפעיל את רכיב התמריצים החל מתשע"ג. רכיב זה מחליף סכום קבוע של 

 , שתוקצב במודל הישן של האוניברסיטה הפתוחה.₪
 

 מתווה מעבר הדרגתי לתקצוב המוסד משנה"ל תשע"ד -המרכז האוניברסיטאי אריאל  1.2.1
 נדרש דיון בסוגיית תקצוב המוסד.  ,אריאל כאוניברסיטהמרכז האוניברסיטאי עם הכרת מל"ג יו"ש ב

, ובהתאם נכללה בתשובת המדינה לבג"ץ 26.12.12 -בעמדת ות"ת כפי שהובאה בישיבתה מיום ה

נקבע כי "אם וכאשר יושלם תהליך ההכרה במרכז האוניברסיטאי אריאל  המתנהל בנושא,

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

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

 שכלה הגבוהה".ומתמשך, מעבר לתקציב הרב שנתי של מערכת הה
 

בלבד, וכן  2013-2014לשנים ממשלתית הנושא התייחסות תקציבית התקבלה בגין מאחר ובשלב זה 

מחליטה י התכנון והתקצוב של ות"ת ובתיאום עם הנהלת המוסד, לאור ניתוח נתוני המוסד ע"י אגפ

לפיכך, בתקציב  להפעיל מתווה הדרגתי למעבר המוסד בין מודל תקצוב כמכללה לאוניברסיטה. ות"ת 

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

 לתקצוב: תעריפי התקצוב, מקדם הניצולת ומקדם ההתאמה ליעד. כמו כן, תינתן תוספת  םהרלוונטיי
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כם השכר במכללות תוספת בגין הסמסגרת השל המוסד ב למכסת הסטודנטים לתקצוב ויוגדל תקציבו

וקליטת סגל (המתייחס בעיקר לתנאי מחקר לסגל) כפי שיפורט להלן, וזאת מבלי לפגוע בתקציביהן של 

ות בגין סעיפים אלו. סך שינויים אלו מעבר לתקציבו הרגיל של  המוסד כפי יתר המכללות המתוקצב

עלת מתווה המעבר מלש"ח. המשך הפ 27.5-שהיה מתקבל בתשע"ד (לפי מודל המכללות) נאמד בכ

 מעבר, ומתמשך מתאים ממשלתי תוספתי תקציב לקבלת בכפוףההדרגתי כאמור בשנים הבאות יהיה 
 .הגבוהה ההשכלה מערכת של שנתי הרב לתקציב

 

 עדכון הפרמטרים לתקצוב:

מתקצוב לפי  מעברתקופת התשע"ח) ל-שנים (תשע"ד 5להחיל מתווה הדרגתי למשך ות"ת מחליטה 

") מדי שנה αידי מקדמי החלקה (להלן: "-על לתקצוב לפי מודל האוניברסיטאות מודל המכללות,

 למעבר בין מודלי התקצוב כמפורט להלן:

 

 תשע"ח תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד שנת התקציב

 100% 80% 60% 40% 20% מקדם החלקה

 

 

 הפרמטרים לתקצוב: 3מקדמי החלקה אלו יוחלו על 

תעריף השתתפות ות"ת הממוצע לסטודנט  –פעת מקדם ניצולת) (לפני הש תעריפי השתתפות ות"ת .1

פי מקדם ההחלקה בין תקצוב המוסד לפי מודל המכללות לתקצוב לפי מודל -יקודם מדי שנה על

 אוניברסיטאות באופן הבא:

 
 

 כאשר:

 

 

) 80%מהמקדם הקבוע המופעל במכללות (בשיעור  מקדם הניצולת יקודם מדי שנה – מקדם הניצולת .2

 האוניברסיטאות. מקדם הניצולת יחושב מדי שנה באופן הבא:למקדמי הניצולת בפועל בהתאם למודל 

 

 כאשר: 

  

היחס סגל/סטודנט יעד מקדם ההתאמה ליעד יקודם מדי שנה דרך עדכון  – מקדם ההתאמה ליעד .3

לאה) ליעד המקובל לפי מודל סטודנטים למשרה מ 35.50מהיעד המקובל לפי מודל המכללות (

סטודנטים למשרה מלאה) עפ"י  22.00האוניברסיטאות ובהתאם להרכבו התחומי של המוסד (

 חישוב זה, התקבלו ערכי יעד סגל/סטודנט הבאים: מקדמי ההחלקה. עפ"י

 )t( = תעריף ממוצע לסטודנט לפי מודל אוניברסיטאות בשנת התקציב הרלוונטית

)₪אלפי  24.69= תעריף לסטודנט לפי מודל המכללות ותמהיל המוסד בשנת התקציב תשע"ד (  

 )t( הניצולת בפועל בשנת התקציב הרלוונטית= מקדם 
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 תשע"ח תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד שנת התקציב

 100% 80% 60% 40% 20% מקדם החלקה

 22.00 24.70 27.40 30.10 32.80 טיעד סגל/סטודנ
 

 

 883בנוסף, מחליטה ות"ת כחלק מהמתווה להקצות למוסד גם את התוספות הבאות:  תוספת של 

עבור  ₪מיליון  10מכסות (מעבר לתוספת המכסות של המוסד לפי תכנית החומש), ותוספת בגובה 

סגל חדש (זאת בנוסף להקצאה  עלויות בגין תנאי מחקר לסגל בהתאם להסכם השכר במכללות וקליטת

 27.5-לפי תכנית החומש של סעיף זה). החלת המתווה ההדרגתי ותוספות אלו נאמדות כאמור בכ

 .₪מיליוני 

 

להחיל את המתווה המעבר ההדרגתי לתקצוב המוסד כמפורט לעיל. ות"ת מחליטה  ,לאור כל האמור

ת המיוחסות למכללות, ולאחר בתקופת המעבר ימשיך המוסד לזכות בחלקו מההקצבות הכלליו

בתקציב  השלמת התהליך יעבור המוסד להשתתף בהקצבות הכלליות המתייחסות לאוניברסיטאות.

המשך הפעלת מתווה המעבר תשע"ד תחל הפעימה הראשונה (מתוך חמש) למעבר מודל התקצוב. 

 מעבר, משךומת מתאים ממשלתי תוספתי תקציב לקבלת בכפוףההדרגתי כאמור בשנים הבאות יהיה 
     .הגבוהה ההשכלה מערכת של שנתי הרב לתקציב

 

 

 עדכון הפרמטרים להקצבה לעידוד פריפריה חברתית וגאוגרפית -1.2.4.22

 הפועלות למכללות תקציבי עידודולמתן  והגיאוגרפית החברתית הפריפריה לעידוד מיועדת זו הקצבה

אקונומיים נמוכים -ם מאשכולות סוציוסטודנטי הקולטותמכללות לו גיאוגרפית פריפריה באזורי

 יחסית.  

 איכותכן ו ומרחק ודלבגין ג מההקצבותהקצבה זו החלה לפעול בתשע"א והועברו אליה המשאבים 

 .לנושא חדשים למשאבים בתוספת, קודמות בשנים שהופעלו הוראה

 

 עד התקציב לשנה"ל תשע"ג הקצבה זו הוקצתה עפ"י שלושת הקריטריונים הבאים:

פרמטר דיכוטומי המעניק עדיפות למוסדות הפועלים באזור עדיפות  – עדיפות לאומית אזור .א

 לאומית כפי שנקבע בהחלטות הממשלה. 

לנגישות האשכול למרכז  מתייחס  – הפריפריאליות של האזור הגיאוגרפי בו פועל המוסד אשכול .ב

  ."סהלמאורבאני גדול ולמרחק ממרכז הארץ עפ"י פרסומי  

כפי שנמדד  – למוסד הסטודנטים מגיעים מהם האזורים של ממוצעאקונומי -סוציו אשכול .ג

 . בכיתה י"ב הלימודים בזמןהסטודנט  של מגוריו מיקוםע"י הלמ"ס באמצעות  

מסך ההקצבה, כאשר  25%היו  'אשכול הפריפריאליות'ו 'אזור עדיפות לאומי'משקל הפרמטרים 

 מכלל ההקצבה. 50%ל עמד ע 'אשכול סוציואקונומי'משקלו של הפרמטר 
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וזאת ממספר  'אזור עדיפות לאומית'להשמיט את הפרמטר מחליטה ות"ת החל מתקציב תשע"ד, 

סיבות. פרמטר זה הינו דיכוטומי אשר גורם להקצאה בסכום קבוע ואחיד לכל הזוכים, בנוסף קיים 

ואשר הינו פרמטר  מתאם גבוה בין פרמטר זה לפרמטר נוסף הקיים במודל (אשכול הפריפריאליות)

רציף.  כמו כן, לאור החלטות הממשלה האחרונות בנושא, מרביתן של המכללות כבר נכללות כפועלות 

 ולפיכך נראה כי נפגמה הרלוונטיות ויכולת ההבחנה שלו במודל.) 21מתוך  17(באזור עדיפות לאומי 

אקונומי) -ואשכול סוציו ההקצבה תוקצה עפ"י שני הפרמטרים הנוספים במודל (אשכול פריפריאליות

 , וזאת מבלי להפחית את סך התקציב המוקצה לסעיף זה.כל אחת 50%במשקל שווה של 

 

 
 הקרן הלאומית למדע  -3.1.1
 - רגילהתקציב ה •

 הוצג זו תכנית במסגרת. למדע הלאומית הקרן של שנתית הרב בתכנית"ת ות דנה 11.7.2012 ביום

תשע"ו. מתווה זה מביא -תשע"ג בשנים המענקים מספר הגדלתו הקרן מענקי עיבוי של מתווה ואושר

, וזאת בהמשך "ובתשע ₪ מיליון 505 שללסך  ב"בתשע ₪ מיליון 330להגדלת תקציב הקרן מסך של 

 הסכום עומד זה למתווה בהתאם. לגידול בתקציב הקרן בשנתיים הראשונות של התוכנית הרב שנתית

ביחס  ₪מיליון  25גידול של יותר מ  ,₪מיליון  365-כסך על  ד"בתשע למדע הלאומית לקרן שתוקצב

להידרש למרות הגידול בתקציבה צפויה הקרן הלאומית למדע  לתקציב הקרן בשנה הנוכחית.

בהגשת בקשות חדשות  14% -לאור גידול של כוזאת  על מנת לאזן את תקציבה,תשע"ד ב להתאמות

. לאור וזי הזכייה מסך הבקשות המוגשותשהוגשו במחזור תשע"ג ובהמשך למדיניות שמירת אח

במטרה לצמצם את היקף פנתה הקרן הלאומית למדע בבקשה למתן תוספת תקציבית  האמור,

כי במסגרת עדכון מחליטה ות"ת . לאור זאת, תשע"דההתאמות אליהן תידרש במסגרת תקציבה לשנת 

ן עדיפות להקצאת תוספת חד , ובכפוף לעודפים ככל שיהיו, תינת2013תקציב תשע"ד הצפוי בדצמבר 

 לתקציב הקרן הלאומית למדע. ₪מיליון  10פעמית בסך של עד 

 

  -האגודה הישראלית לקרנות מחקר (קרן פורד) •
לנושא באמצעות הקרן הלאומית באשר למתן תוספת תקציבית  26.10.11יום מות"ת להחלטת בהתאם 

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

השתלבותה כתכנית ייעודית, פעל הצוות המקצועי של ות"ת יחד עם הקרן הלאומית למדע והאגודה 

הישראלית לקרנות מחקר (קרן פורד) למימוש ההחלטה. בעקבות התקדמות התהליך לקראת פירוק  

 ,ורנטים במדעי החברההאגודה והעברת נכסיה לטובת תוכנית מענקים חדשה המיועדת לפוסט דוקט

את הגדלת  מחליטה ות"ת לאשר בשנה"ל תשע"ד  אשר תופעל באמצעות הקרן הלאומית למדע,

אלף דולר בתשע"ד, סכום זה נכלל בתקציב  225 -אלף דולר בתשע"ג ל 165 -השתתפותה בתכנית מ

סכמו הקרן הלאומית למדע. בהמשך, ובכפוף להשלמת תהליך ההטמעה בהתאם לאבני הדרך אשר הו

בין האגודה הישראלית לקרנות מחקר, הקרן הלאומית למדע והצוות המקצועי של ות"ת,  סך 

 אלף דולר בהפעלה מלאה החל משנה"ל תשע"ה.  330 -השתתפות ות"ת תגדל ל
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 ועדה לאנרגיה אטומיתוהקרן ע"ש אמנון פזי למחקרים משותפים עם ה -3.1.3

 לקרן המשותפת. מנכ"ל הוא"א אודות מתווה תקציבי חדשוות"ת יו"ר בין סיכום נערך  5.2.2013יום ב

מיליוני  10 ך שלהחל משנה"ל תשע"ג יוגדל תקציב הקרן על פני שבע שנים מסבמסגרת המתווה המוצע, 

תמומן לשנה  ₪מיליוני  30של בסך תוספת בהפעלה מלאה ה .לשנה ₪מיליוני  40סך של לשנה ל ₪

להלן טבלה  ות"ת. ₪ נימיליו 7.5-הוא"א ו ₪מיליוני  7.5צר, משרד האו ₪מיליוני  15כדלקמן: 

 תשע"ט עד להפעלה מלאה:-הגידול התקציבי בתקופה תשע"ג המסכמת את מתווה

 

 תשע"ט תשע"ח תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג    גוף
משרד 
 15 12 10 8 6 4 2    האוצר

 5 5 5 5 5 5 5 קיים  וא"א
 7.5 6 5 4 3 2 1 הרחבה

 5 5 5 5 5 5 5 קיים  ות"ת
 7.5 6 5 4 3 2 1 הרחבה

 10 10 10 10 10 10 10 קיים  סה"כ
 30 24 20 16 12 8 4 הרחבה

 04          34          30          26          22          18            14    תקציב כולל    
 

 2 בסך שלקרן בתשע"ד לתקציב התוספת ת ות"ת לאשר את המתווה האמור וכן אמחליטה לאור זאת, 

במסגרת הקרן המשותפת , כך שסך השתתפות ות"ת (בהשוואה לתקציב תשע"ג מקורי) ₪מיליוני 

. יודגש, כי ביצוע המתווה התקציבי החדש מותנה בחתימת הסכם בין ₪מיליוני  7תעמוד על  תשע"דב

 הגופים האמורים.

 

 

 

 CERN משותפים אירופייםמחקרים  -3.1.5

החל  מתקן לאנרגיות גבוהות בג'נבה שבשוויץ. - CERN-שראל חברה נספחת בעד תשע"ב היתה י

, תהיה ישראל חברה מלאה 2011ממרץ  של מדינת ישראל לארגון ה החיוביתתמתשע"ג ובהתאם לתשוב

הבאים: דמי הרכיבים השתתפות ות"ת בגין את  כולל בתשע"ד הסכום המתוקצב בסעיף זה .CERN-ב

ו"הגלגל הקטן"  ATLAS-הישראלי ב Grid-פיתוח ה, ATLAS-בדמי חבר , CERN-רגון החבר בא

(Small Wheel)כדלקמן:ות"ת חליטה . במסגרת תקצוב הסעיף מ 

בהתבסס על דמי  2014בשלב זה תוקצב חלקה של ות"ת בדמי החבר לשנת  - CERN-דמי חבר בארגון ה

ככל שדמי החבר ויים להתעדכן כלפי מעלה. צפ 2014דמי החבר לשנת . 2013החבר שנקבעו לשנת 

 .במסגרת עדכון תקציב תשע"ד יעודכנו יובא הנושא לאישור ות"ת

מתוקצב לראשונה בתשע"ד. סך השתתפותה של מדינת זה  רכיב - (Small Wheel)"הגלגל הקטן" 

עם אלפי דולר, בהתאם למתווה שלהלן, אשר סוכם  3,000"גלגל הקטן" עומדת על סך של בישראל 

 -  CERN-הוועדה לאנרגיות גבוהות של האקדמיה הלאומית למדעים ועם האוניברסיטאות הפעילות ב

 :הטכניון, אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן למדע
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סך השתתפות  
 בפרויקט

 (אלפי דולרים)

 השתתפות שנתית
 (אלפי דולרים)

תקופת 
 ההשתתפות

 100 1,000 ות"ת
2013 - 2022 

 ** שנים) 10(
אוניברסיטאות המחקר 

* 
2,000 400 

2013 - 2017 
 שנים) ** 5(

   3,000 סה"כ

 *  הטכניון, אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן למדע.
 . (תשע"ד) 2013אוקטובר ב** התשלום הראשון 

  

 

 UGC-ISF -קרן מחקר משותפת  -3.1.38.5

ם החל משנה"ל תשע"ג של תכנית בשנה החולפת החליטה ות"ת, בתיאום עם משרד האוצר, על יישו

במסגרת הפעילות הקיימת בתחום,  מקיפה לטובת פיתוח הקשרים האקדמיים עם המדינות סין והודו.

המועצה למענקים ההודית ( UGC-הסכם הבנות בין הקרן הלאומית למדע וה 31.5.2013נחתם ביום 

מחקרים מדעיים ידום ולמימון ) אודות תכנית לקגוף סטטוטורי מטעם ממשלת הודו -אוניברסיטאיים 

בתחומים נבחרים בין שתי המדינות, זאת בדומה לתכנית הקיימת של קרן המחקר  משותפים

סין. מימון הקרן ייעשה בהתאם לסיכום תקציבי על  תוספת ייעודית ממשרד האוצר -המשותפת ישראל

מחליטה ות"ת לאשר  לנושא ובכפוף לחתימה על הסכם כאמור בין ות"ת למשרד האוצר. בהתאם לכך,

 200-את פתיחת תת הסעיף החדש ותחילת הפעלת הפרויקט, אשר בשנת תשע"ד מתוקצב הסעיף בכ

 , וזאת רק בגין רכיבי הערכות והוצאת קול קורא.₪אלף 

 

 מלגות מעוף -3.2.1.2

על כן, במהלך תשע"ב החלה ו, במסגרת זו שנת פעילותה האחרונה של קרן כהנוף ההייתשנת תשע"ג 

"ת בחיפושים אחר שותף אסטרטגי חדש לצורך המשך הפעלת תוכנית מלגות מעוף החל מתשע"ד. ות

נקלט באוניברסיטאות  רקרן יד הנדיב הביעה את הסכמתה העקרונית לתקצב עד שתי מלגות סגל אש

בהתאם לכך מתשע"ה.  זאת החל  ,בתחום המדעים המדויקים ומקצועות המחשב בלבד וואשר עיסוק

 ת כדלקמן: מחליטה ות"

 6, לתקצב 19.6.2013בהיעדר שותף בתכנית, אישרה ות"ת, בישיבתה ביום  -תקצוב המלגות בתשע"ד 

 4תשע"ד זהה לתקציב תשע"ג בו תוקצבו המלגות בתקציב  .מלגות בשנים קודמות 4מלגות במקום 

קציב תשע"ד זוכים במסגרת עדכון ת 6התקצוב לסך של  באופן חד פעמי את מלגות אולם ות"ת תשלים 

 לטובת השלמת התקצוב בתשע"ד. 4.15סעיף מאשר במסגרתו יועברו עודפים מתשע"ג 
פעמיים למלגאים -מענקי מחקר חד גםמתוקצבים מסגרת מלגות מעוף ב - מענקים למלגאי המכללות

עד לתשע"ג ועד בכלל היו זכאים למענקים אלה אך  חדשים בהתאם לסיווג המחקר כעיוני או ניסויי.

אלה גם מענקים ל גישהבמהלך השנה תיבחן האפשרות למתן המלגאים שנקלטו באוניברסיטאות. ורק 

עבור מענקים אלה, ככל  ₪אלף  290-. לשם כך תקציב תשע"ד כולל סך של כלסגל הנקלט במכללות

  .שיאושרו בהמשך ע"י ות"ת
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 הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לבני מיעוטים – 4.7

היקף שנתית. סך  תשע"ד מתבסס על תוספת לבסיס בהתאם לתכנית הרב תקצוב התכנית בשנה"ל

אלפי ש"ח  32,343, מהם ₪אלפי  42,343של התוכנית בתשע"ד יעמוד על הצפוי התקציבי  הביצוע

מתוך עודפים שיועדו לטובת תכנית  תוקצה, ₪אלפי  10,000המתוקצבים בסעיף בתשע"ד, היתרה בסך 

מתווה חדש להרחבת  -4.15(סעיף רו במסגרת עדכון תקציב תשע"ד ויועבזו מתקציב שנים קודמות 

  הנגישות לאוכלוסייה החרדית ולמגזר המיעוטים).

 

 

 מחקרים רפואיים  -7.2

בנושא ההקצבות הייחודיות הופחתה גם הקצבה זו בשיעור של  3.11.2010בהתאם להחלטת ות"ת מיום 

תשע"א. עם זאת, לאור בקשת משרד האוצר  שנתבשנה החל מתשע"ב, כאשר בסיס ההפחתה הוא  20%

עם הדסה אודות מתווה ההפחתה וכן לאור במהלך השנים תשע"ב ותשע"ג במסגרת הדיונים שנערכו 

הפחתת ההקצבה בשנתיים  לדחות את מחליטה ות"ת ישראלי לתשע"ד, –גלזר דחיית יישום מודל 

 תסתיים ההקצבה. חכך שבתשע" ,תשע"דמשנה"ל חל להפעילה הו

 

 זרבה תקציביתר

 7,134על  סך של ד בהתאם להצעת התקציב, מוצע להעמיד את סכום הרזרבה הכללית לשנת תשע"

 .₪אלפי 
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