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שהתקיימה בירושלים ביום י"ג באב תשע"ח25.7.2018 ,
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב31.10.18 -
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת
פרופ' ישעיהו טלמון
ד"ר רבקה ודמני
פרופ' מונא מארון
מר שמעון יצחקי

נעדרו:
פרופ' יוסי שיין
מר צבי האוזר

מינהל ות"ת:
מר מתניהו אנגלמן  -מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר המל"ג
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל לתקצוב
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
מר תומר ולמר  -ממונה תחום דוברות והסברה
גב' נמרה גורן  -יועצת ליו"ר ות"ת
גב' סיגל מורדוך  -יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גב' אסתי יעקב  -מרכזת בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים מסוימים:
מר יותם בן-שטרית  -ממונה תחום מאקרו ותשתיות
ד"ר נעמי בק  -ממונה תחום מחקר ואסטרטגיה
מר אמיר גת  -ממונה בכיר בתחום הקצבות למחקר
מר יאיר הראל  -ממונה תחום בקרה ,אכיפה ורישוי
גב' אפרת זהב  -ממונה על תחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן  -ממונה תחום שכר ותנאי העסקת סגל אקדמי
מר ארי סטון  -ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גב' יעל סימן-טוב-כהן  -ממונה בכירה תחום חברה ,קהילה ומכינות
עו"ד נדב שמיר  -סגן היועצת המשפטית
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
גב' מיכל אופיר  -מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות
מר דניאל איטח  -מרכז בתחום שכר וסגל
גב' שירה אפרת  -מרכזת באגף תכנון ומדיניות
מר טל גרנית  -רכז בתחום תקצוב מכללות
מר נתן יהב  -מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' טל כהן  -מרכזת בתחום שכר ותנאי העסקה
מר מתן מור  -מ"מ מרכז באגף התקצוב
גב' אפרת פריזיאן  -מרכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות באגף התקצוב
גב' חני רובלין  -מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות באגף התקצוב
ד"ר אפרת תירם  -מרכזת בכירה בתחום תכנון כלכלי
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בקשת קרן  Bardלהשתתפות ות"ת בתקציבה

הקמה ושדרוג תשתיות מחקר בתוכנית הרב-שנתית  -דו"ח צוות המומחים והמלצותיו
הצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנת הלימודים תשע"ט
שונות

*********
פרוטוקול
יו"ר ות"ת פתחה את הישיבה.

.1

מידע

הערה :חבר ות"ת ביקש להוסיף סעיף לסדר היום .לאחר הבהרות לגבי נוהל ישיבות ות"ת הוחלט לאפשר לחבר
הות"ת להציג את עמדתו בסיום הישיבה ראה סעיף .4.2

.2
תשע"ח – 163/החלטה:

הקמה ושדרוג תשתיות מחקר בתוכנית הרב-שנתית  -דו"ח צוות המומחים והמלצותיו

בישיבתה מיום  18.7.2018דנה ות"ת בהמלצות צוות המומחים לתשתיות מחקר בראשותו של פרופ' אישי טלמון,
בנושא תשתיות המחקר המרכזיות ,המוסדיות והאישיות .ות"ת מודה לצוות המומחים על העבודה שביצע
ומחליטה לאמץ את ההמלצות המפורטות בדו"ח צוות המומחים כדלקמן:
 .1עקרונות כלליים  -ות"ת מחליטה על קבלת העקרונות והדגשים הבאים והצבתם בבסיס התכניות שבהמשך:
 .1.1פיתוח תשתיות המחקר בתכנית הרב-שנתית הנוכחית ,שאינן תשתיות מערכתיות ,יתמקד בתשתיות
המחקר המוסדיות ובתשתיות המחקר האישיות ,וזאת כדי להשיג השפעה רחבה ולאפשר יישום מהיר
במסגרת מגבלת המשאבים.
 .1.2בחירת תשתיות המחקר תעשה על בסיס תחרותי ועל בסיס צורכי המוסדות והחוקרים ,תוך עמידה
באמות מידה גבוהות של מצוינות מדעית.
 .1.3שימת דגש ע"י המוסדות על פיתוח המעטפת הנדרשת לפיתוח תשתיות המחקר ,לרבות תשתית פיסית
ולרבות סיוע ,תחום בזמן ,בגיוסו ובהעסקתו של כח-אדם מקצועי ברמה הגבוהה ביותר להפעלת
תשתיות המחקר ולניהולן.
 .2תכנית למענקי ציוד לחוקרים חדשים -
 .2.1מתוך ראיית חשיבות התכנית ,המסייעת ברכישת ציוד מדעי למעבדות מחקר המוקמות ע"י חברי סגל
חדשים ,מחליטה ות"ת להמשיך ולממן את תכנית מענקי הציוד לסגל חדש ,המופעלת במסגרת הקרן
הלאומית למדע ,במתכונת הקיימת.
 .2.2השתתפות ות"ת במימון התכנית תעמוד לכל היותר על  40מיליון  ₪בשנה.
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 .2.3הגשת בקשות  -לתכנית יכולים להגיש רק חברי סגל חדשים ,שטרם חלפו שלוש שנים מאז קליטתם
באוניברסיטאות .ההגשה לתכנית מחייבת הגשת הצעת מחקר במסלול מענקי המחקר האישיים או
במסלול מענקי תכנית ביכורה בקרן הלאומית למדע .הגשת הבקשה לתכנית חייבת להיעשות ע"י חוקר
חדש יחיד .במקרה בו זכה החוקר במענק מחקר אישי יחד עם שותפים נוספים ,ההגשה תעשה ע"י החוקר
היחיד ללא שותפיו לזכיה.
 .2.4שיפוט הבקשות  -הערכת הצעות המחקר המוגשות בתכנית תעשה ע"י הוועדות המקצועיות של הקרן
הלאומית למדע בהן נשפטות הצעות המחקר ,שאליהן הוצמדה הבקשה להקמת המעבדה לחבר הסגל
החדש.
 .2.5קריטריונים לשיפוט -
• הרמה המדעית של הבקשות וחדשנותן )על פי הערכת הבקשה למענק מחקר אישי(.
• נחיצותו וחשיבותו של הציוד המבוקש להתמחות החוקר.
• התאמת התשתית למחקרים המתוכננים.
• עלות מול תמורה של מערכת הציוד המבוקשת לעומת מערכות ציוד חלופיות.
 .2.6סך המענק ומימון רכישת הציוד  -במסגרת התכנית יכולה השתתפות הקרן להגיע עד לסך של  1.1מיליון
 ₪לפריט ,עם השתתפות מקבילה של המוסד באותו הסכום .יובהר ,כי המוסד יוכל לרכוש ציוד שעלותו
גבוהה מהסכום שלעיל ,בתנאי שתוספת העלות תמומן ממקורות המוסד או החוקר.
 .2.7ות"ת מאשרת לקרן הלאומית למדע לבצע בתכנית שינויים בהתאם לשיקול דעתה בכפוף לשמירת הקרן
על מהות התכנית ולאישור השינויים במוסדות הקרן כנדרש.
 .3תכנית למענקי ציוד מוסדי  -תשתיות מחקר מוסדיות הן נדבך מרכזי במערך תשתיות המחקר ,כי הן משרתות
את צורכי המחקר של ציבור רחב של משתמשים במוסדות .לפיכך ות"ת מחליטה על הקמת תכנית למענקי
ציוד מחקר מוסדי באוניברסיטאות המחקר בישראל ,שתחליף את תכנית מענקי הציוד המוסדי הקיימת בקרן
הלאומית למדע .להלן עקרונות התכנית:
 .3.1מנגנון  -התכנית תופעל ע"י ות"ת .המנגנון לשיפוט הבקשות יקבע בהמשך ע"י ות"ת ,שתסתייע בעניין
זה בוועדה המלווה של ות"ת לנושא תשתיות ,כמפורט בסעיף  9שבהמשך.
 .3.2הגשת בקשות  -בקשות למימון יכולות להיות מוגשות לתכנית רק ע"י אוניברסיטאות המחקר .כל
אוניברסיטה מוגבלת להגשת ארבע בקשות במחזור.
 .3.3עלות הציוד הנרכש במסגרת התכנית ומימונה -
• גובה המענק  -התכנית תשתתף ברכש ציוד עד לסך של  1.0מיליון דולר לפריט )כ 3.6-מיליון .(₪
• השתתפות המוסדות  -ההשתתפות המינימלית הנדרשת מהמוסדות עומדת על  25%מעלות הפריט
הנרכש .המוסדות יהיו רשאים להגדיל השתתפותם ברכש הציוד מעבר לשיעור ההשתתפות
המינימלי הנדרש בתנאי שתוספת העלות תמומן ממקורות המוסד.
 .3.4קריטריונים לשיפוט -
• מידת החדשנות והייחודיות של הציוד המבוקש.
• מידת החדשנות של המחקרים שהציוד אמור לשרת.
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• מידת הנחיצות של הציוד לקידום המחקרים אותם הוא אמור לשרת.
• רמתם המדעית של המחקרים ומצוינות החוקרים במוסד המבקש.
• תרומתו האפשרית של הציוד במתן שירות לציבור רחב של משתמשים.
• עלות/תמורה של מערכת הציוד המבוקשת לעומת מערכות ציוד חלופיות.
• יכולת המוסד להעמיד את התשתית הפיזית לציוד ,לתמוך בו בחוזי שירות ולהקצות את כוח האדם
המיומן שיפעיל אותו לתקופה ממושכת.
.3.5

תחילת התכנית -
• בתשע"ט תממן ות"ת את תכנית מענקי הציוד המוסדי שבקרן הלאומית למדע ,המתבססת על הקול
הקורא שתאריך ההגשה האחרון אליו נקבע לחודש דצמבר .2017
• מבחינת התכנית החדשה ,ות"ת מנחה את ועדת ההיגוי המלווה שתקום לבחון את האפשרות לפתוח
את התכנית החדשה כבר בתשע"ט ,בהתחשב ,בין היתר ,במניעת כפילות אפשרית בין התכנית
המופעלת בקרן הלאומית למדע ובין התכנית החדשה ובהתחשב במגבלת התקציב לנושא.

.3.6

ות"ת מסמיכה את יו"ר ות"ת יחד עם פרופ' אישי טלמון לאשר את תקנון התכנית והקול הקורא,
שיגובשו ע"י הצוות המקצועי בהתאם לעקרונות שלעיל ,ולהפיצם למוסדות.

 .4תכנית למענקי השתתפות בגיוס ובהעסקת כח-אדם מקצועי להפעלת תשתיות מחקר מוסדיות ולניהולן -
בשל חשיבותו ומרכזיותו של כח-אדם מקצועי ואיכותי בהקמה ,בפיתוח ובהפעלה של תשתיות מחקר
מתקדמות ,מחליטה ות"ת על פתיחתה של תכנית חדשה למענקי סיוע בגיוס ובהעסקת כח-אדם מקצועי
להפעלת תשתיות חדשות ולניהולן בהתאם לעקרונות הבאים ולמאפייני התכנית שלהלן:
 .4.1מנגנון  -התכנית תופעל ע"י ות"ת ותוצמד לתכנית למענקי ציוד מוסדי.
 .4.2הגשת בקשות  -בקשות למימון יכולות להיות מוגשות לתכנית רק ע"י אוניברסיטאות המחקר .כל
אוניברסיטה מוגבלת להגשת ארבע בקשות במחזור )בהתאם למספר הבקשות המקסימלי שניתן להגיש
במסגרת התכנית למענקי ציוד מוסדי(.
 .4.3מאפייני המענקים  -מענקי התכנית יממנו עד  50%מעלות העסקת סגל מקצועי לתשתית חדשה עד 175
אלף  ₪בשנה .מענקי התמיכה ינתנו לתקופה של עד  4שנים .המענק מותנה בהתחייבות המוסד להמשיך
את קיום המישרה למשך ארבע שנים נוספות לפחות.
 .4.4קריטריונים לשיפוט -
• חיוניות כח-האדם לפעילות הציוד התשתיתי בסעיף.
• התחייבות המוסד להעסקת החוקר הנתמך ע"י ות"ת למשך ארבע שנים נוספות )שמונה סה"כ(.
 .4.5תחילת התכנית  -בדומה להחלטת ות"ת שלעיל לגבי תכנית מענקי הציוד החדשה ,ות"ת מבקשת
מוועדת ההיגוי המלווה לבחון את האפשרות לפתוח את התכנית למענקי השתתפות בגיוס ובהעסקת
כח-אדם מקצועי החדשה כבר בתשע"ט ,בהתחשב ,בין היתר ,במגבלת התקציב לנושא.
 .4.6ות"ת מסמיכה את יו"ר ות"ת יחד עם פרופ' אישי טלמון לאשר את תקנון התכנית והקול הקורא,
שיגובשו ע"י הצוות המקצועי בהתאם לעקרונות שלעיל ,ולהפיצם למוסדות.
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 .5תכנית מענקי ציוד לחוקרים מבוססים ) - (mid-career researchersות"ת מחליטה על פתיחת תכנית חדשה
למענקי ציוד לחוקרים מבוססים ,שמטרתה לסייע לחוקרים מצטיינים המצויים במערכת כ 20-10 -שנה לחדש
את מעבדתם ,או לשנות את תחומי המחקר שלהם ,כדי לסייע במיצוי הפוטנציאל והנסיון המדעיים של
חוקרים אלה .להלן עקרונות התכנית ומאפייניה:
 .5.1עלות הציוד הנרכש במסגרת התכנית ומימונה -
• התכנית תשתתף ברכש ציוד עד לסך של  250אלף דולר לחוקר.
• ההשתתפות המינימלית המוסדית תעמוד על  25%מעלות הפריט הנרכש .המוסדות יהיו רשאים
להגדיל את השתתפותם מעבר לשיעור ההשתתפות המינימלי הנדרש ,ובלבד שתוספת העלות תמומן
ממקורות המוסד או החוקר.
 .5.2מנגנון  -התכנית תופעל במסגרת הקרן הלאומית למדע .לצורך הפעלת התכנית תקים הקרן ועדת היגוי,
בה תמונה גם נציגות מטעם ות"ת .פרטי המנגנון יסוכמו בהמשך בין נציגי ות"ת ובין נציגי הקרן
הלאומית למדע.
 .5.3הגשת בקשות  -בקשות למימון יכולות להיות מוגשות לתכנית רק ע"י אוניברסיטאות המחקר ,וכל
אוניברסיטה מוגבלת להגשה של עד שש בקשות במחזור.
 .5.4קריטריונים לשיפוט -
• איכות המחקר המתוכנן בעזרת הציוד המבוקש.
• הישגי המעבדה המבקשת ופעילותה המדעית )סטודנטים ,פרסומים ,נוכחות מדעית ,גיוס קרנות
מחקר וכיו"ב(.
• פוטנציאל השימוש בציוד על ידי חוקרים אחרים.
• נחיצות הציוד וייחודו לאור הימצאות ציוד דומה או זהה במוסד.
 .5.5תחילת התכנית  -ות"ת מנחה את הגורמים הרלוונטיים בות"ת להתחיל במו"מ אינטנסיבי עם הקרן
הלאומית למדע במטרה לנסות ולפתוח את מחזור הפעילות הראשון של התכנית כבר בתשע"ט.
 .6מענקי מחקר להנגשת מרכזי תשתיות יחודיים  -ות"ת מחליטה על תכנית חדשה למענקי מחקר להנגשת
מרכזי תשתיות יחודיים המיועדת לסייע לחוקרים במימון השימוש בתשתיות מחקר ,שעלות השימוש בהן
גבוהה יחסית לגודלם של מענקי המחקר הנהוגים בישראל .תכנית זו תסייע בהנגשתם של כלי מחקר
מתקדמים לחוקרים בישראל ,ותסייע בהגדלת הכנסותיהם של מרכזי התשתיות ובהתמקצעות של הצוותים
המפעילים .להלן עקרונות התכנית ומאפייניה:
 .6.1מנגנון  -ות"ת מנחה את הצוות המקצועי בות"ת לפעול לגיבוש המנגנון להפעלת התכנית בהקדם .מנגנון
זה יהיה אחראי לבחירת התשתיות המשתתפות בתכנית ולהקצאת התקציב ביניהן וכן לגיבוש
המתכונת לשיפוט הבקשות המוגשות לצורך קבלת הסיוע.
 .6.2בחירת התשתיות המשתתפות בתכנית  -מדי מחזור יבחרו במסגרת התכנית מספר תשתיות להנגשה.
המנגנון לאיתור התשתיות המשתתפות והקריטריונים לבחירתן יגובשו בהמשך.
 .6.3תקופת הפעלה מוגדרת  -סבסוד מענקי המחקר בתשתיות יעשה ,בשלב הראשון ,לתקופה מוגבלת של
שלוש שנים ,במטרה לסייע לתשתית להתבסס מבחינה מקצועית וכלכלית.
 .6.4קריטריונים לבחירת התשתיות בתכנית -
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• יחודיות התשתית ורמתה המדעית והטכנולוגית.
• עלות השימוש במתקני התשתית  -עלויות השימוש יחושבו בהתאם לאמות מידה מקובלות שיאושרו
ע"י מנגנון התכנית שיוקם בהמשך.
• עמידת התשתית באמות המידה הנדרשות של נגישות לחוקרים  -אמות מידה אלה יתייחסו ,בין
היתר ,לרמת השירות שמרכזי התשתית יהיו מחוייבים לה ,להפצת המידע בנושא השירותים
הניתנים ע"י המרכזים וכיו"ב ,כפי שיגובשו ע"י מנגנון התכנית.
 .6.5משאבים נוספים  -ות"ת מנחה את הצוות המקצועי לבחון את האפשרות לשלב בתנאי התכנית גם
דרישה לגיוס משאבים נוספים ,בין אם ע"י ות"ת ובין אם ע"י המוסדות המפעילים ,למימון השימוש
בתשתיות הנבחרות.
 .6.6תחילת התכנית  -ות"ת מחליטה כי תשע"ט תשמש כשנת היערכות ,וכי מימון המענקים במסגרת
התכנית החדשה יחל בתש"פ.

 .7תקציבי התכנית -
 .7.1הקצאת התקציב  -ות"ת מחליטה על הקצאת התקציב ממקורות ות"ת ו/או ממקורות סיכום המדינה
עם קרן קיסריה בין תכניות מענקי תשתיות המחקר בהתאם לפירוט בטבלה הבאה )סכומים מעוגלים(:
השתתפות ות"ת תשע"ז-תשפ"ב
מיליוני ₪

מיליוני דולר **

סה"כ מקורות

460

128

סה"כ שימושים

458

127

מענקי ציוד מחקרי לחוקרים חדשים

152

42

מענקי ציוד מחקרי לחוקרים מבוססים

65

18

מענקי ציוד מחקרי מוסדי

194

54

סיוע בגיוס ובהעסקת כח אדם מקצועי
להפעלת תשתיות המחקר ולניהולן

29

8

הנגשת תשתיות מחקר

18

5

* ללא תשתיות מחקר מערכתיות )לאומיות(.
** לפי שער חליפין של  ₪ 3.6לדולר.

 .7.2כללי ביצוע  -ות"ת מסמיכה את הוועדה המלווה להסיט תקציבים בין התכניות בהתאם לצרכים,
איכות הבקשות המוגשות לתכניות השונות וכדומה .הסטת התקציבים תעשה על בסיס שנתי בשיעור
של עד  10%מתקציב התכנית ממנה נלקחים התקציבים .הסטות תקציב בשיעורים גדולים יותר ידרשו
אישור ות"ת.
 .8הקמת ועדה מטעם ות"ת לליווי תחום תשתיות המחקר -
 .8.1הקמת ועדה קבועה מלווה  -בשל חשיבותו המרכזית של נושא תשתיות המחקר לקיומו של מחקר מדעי
מתקדם ובשל הדינמיות הגדולה של תחום זה מחליטה ות"ת על הקמת ועדה קבועה מלווה לנושא בהקדם
האפשרי.
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 .8.2תפקידי הוועדה  -הוועדה המלווה תהיה אחראית לנושאים הבאים:
• השלמת גיבושה של התכנית הרב-שנתית של ות"ת לתשתיות מחקר ,לרבות סיוע בהקמת תכניות
המענקים השונות והבאתן לידי פעולה.
• מעקב אחר תוצאות תכניות התמיכה החדשות והקיימות והצעת שינויים ושיפורים בתכניות אלה,
לרבות שינויים בתנאי התכניות ובהקצאת התקציב ביניהן.
• מעקב שוטף אחר מצב תשתיות המחקר הזמינות למערכת האקדמית ,לרבות המיפוי השוטף של
התשתיות הקיימות ושל הצרכים בתחום זה.
• בחינת הצעות ובקשות לשדרוג תשתיות קיימות ,להקמת תשתיות חדשות ולשותפות בתשתיות
בינלאומיות.
• סיוע בגיבוש המדיניות וסדרי העדיפויות בתחום תשתיות המחקר לקראת התכנית הרב-שנתית
הבאה של ות"ת.
• הסדרת השימוש בתשתיות הממומנות ע"י המדינה ,כמפורט להלן.
 .8.3הרכב הוועדה המלווה ותקנונה יובאו לאישור ות"ת.
 .8.4הסדרת השימוש בתשתיות הממומנות ע"י המדינה  -הוועדה ,בין שאר תפקידיה ,תהיה אחראית
לגיבוש אמות מידה להנגשת התשתיות הממומנות ולמעקב אחר עמידתן של תשתיות המחקר
הממומנות ,באמות המידה שיוגדרו .אמות המידה האמורות ,יתייחסו לנושא תמחור השימוש
בתשתיות המחקר ,רמת השירות לו צריכות יחידות התשתית להתחייב ,הפצת המידע בנושא השירותים
הניתנים ע"י התשתית וכיו"ב.
 .8.5במילוי תפקידיה תסתייע הוועדה המלווה בחוקרים ובמומחים ,בצוות המקצועי בות"ת ,בהזמנת
סקרים בנושא התשתיות ועוד.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.3

הצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנת הלימודים תשע"ט

תשע"ח– 164/

החלטה 1

ות"ת מחליטה לאשר את תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לשנה"ל תשע"ט .כמוצג במסמך  4340אשר נדון
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 25.7.18 -בכפוף לשינויים דלהלן:
הפחתות נדרשות להתכנסות למסגרת התקציב לשנה"ל תשע"ט
לצורך התכנסות למסגרת התקציב ,וכחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת ההשכלה
הגבוהה במסגרת תקציב המדינה בשנים  2019-2017ועקב הגידול בהשתתפות ישראל בתכנית הורייזון  ,2020בוצעו
התאמות בצד ההוצאה בהיקף כולל של  174.2מיליון  . ₪ההפחתות ממוקדות במספר תכניות מיועדות ,המפורטות
בטבלה שלהלן ,במסגרת המשאבים התקבלה תוספת חד פעמית של  50מיליון  ₪ממשרד האוצר.

 1נוסח ההחלטה אושרה בישיבת ות"ת שהתקיימה ב15.8.18 -
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גובה
הפחתה
)מיליון ( ₪

הערות

סעיף
הפחתות חד-פעמיות
 1.1.4.34תוספת סטודנטים להנדסה באוניברסיטאות

5

עקב ירידה במספר הסטודנטים הכולל בטכניון

 3.1.18עידוד תחום מדעי הרוח

17

 3.2.1.6מחקר תחליפי נפט

5

 3.2.100יעודה למחקר
 3.2.2.7.2פרויקט פסיפס  -תל"מ
 4.7הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה במגזר הערבי
 4.10הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית
 4.13שדרוג תשתיות הוראה במכללות

5
6.9
5
46
5

דחייה של התקצוב עקב עיכוב בביצוע התכנית
ושימוש בעודפים משנים קודמות
דחייה של התקצוב עקב עיכוב בביצוע התכנית
ושימוש בעודפים משנים קודמות

 4.14שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות

5

 4.29מרכזי יזמות
סה"כ הפחתות חד-פעמיות
הפחתות בבסיס
הפחתה של  0.71%בתעריפי ההוראה
 3.1.1הקרן הלאומית למדע
 3.2.2.4תשתית מו"פ לפוטוניקה מתקדמת
 3.2.100יעודה למחקר
 4.26מענקי קליטה לסגל מצטיין
 4.23למידה דיגיטלית
 6.1פר"ח
 100.1רזרבה
סה"כ הפחתות בבסיס

3
102.9
32.6
5
3
2
17.7
5
2
4
71.3

דחייה של התקצוב עקב עיכוב בביצוע התכנית
שימוש בעודפים מחויבים מתשע"ח
שימוש בעודפים מחויבים מתשע"ח
דחייה של התקצוב לשנה"ל תש"פ עקב ביצוע איטי
של המוסדות
דחייה של התקצוב לשנה"ל תש"פ עקב ביצוע איטי
של המוסדות
שימוש מתוך רזרבה ייעודית לנושא בתשע"ח
הפחתה בבסיס של התעריפים

מדדי תקצוב תשע"ט
עד לשנה"ל תשע"ז מדד השכר היה זהה לכל המוסדות והוא עודכן בהתאם לפעימות השכר על פי הסכם השכר של
הסגל הבכיר באוניברסיטאות .ב 2012-נחתם לראשונה הסכם שכר עם הסגל הבכיר במכללות ולכן ההצמדה של
תוספות השכר בסגל המכללות אינה אוטומטית .בהמשך לכך ,ב 5.12.16-נחתם הסכם שכר עם הסגל הבכיר
באוניברסיטאות לשנים  ,31.12.2019 – 1.1.2014ובאוקטובר  2017נחתמו העקרונות להסכם סגל בכיר במכללות.
נכון לעת הזו חלק מהמכללות חתמו/אימצו את ההסכם וחלק מהמכללות נמצאות עדיין בתהליך של מו"מ מקומי.
עקב כך ,מחליטה ות"ת לתקצב את המוסדות בהתאם לתוספות שכר המאושרות כך שמדדי השכר וההשתתפות
הישירה יעודכנו בשני רבדים  H1:2ו W1-עבור המוסדות שיחתמו על הסכם השכר ואשר התוספות מתוקף
ההסכמים כבר חלות על תקציבן ,ו H2-ו W2-עבור מוסדות שטרם חתמו על הסכם.
 - 1.1.1מרכיב הוראה לאוניברסיטאות
א .כחלק מעידוד האוניברסיטאות להגדלת מספר הסטודנטים לרפואה ובהמשך לעבודה מול המוסדות
בה עלה כי תעריף הרפואה הקלינית לתואר שני הינו נמוך מהרכב ההוצאות ,מחליטה ות"ת להגדיל
את תעריף הרפואה הקלינית ב 5-אלפי  . ₪במקביל ,תקטין ות"ת את תעריף ביולוגיה לתואר שני ב-
 2.25אלפי  ,₪לאור עודף הסטודנטים בתחום ולשם מימון חלקי של הגדלת תעריף הרפואה הקלינית.
 2המדדים  H1 W1ו H2 W2-נמצאים בנספח  8בחוברת התקציב
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יצוין ,כי תעריף הפרה קליני גדל בתשע"א בשיעור של  53%במסגרת המעבר למודל ההוראה החדש.
להלן השפעת העדכון על המוסדות:

סה"כ שינוי למוסד

ב.

העברית

הטכניון

תל אביב

בר אילן

חיפה

בן גוריון

ויצמן

אריאל

סה"כ

1,957

1,365

1,855

1,021

-170

908

-360

0

6,576

ביום  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי שחל ,בין היתר ,על דירוג עובדי מעבדה ,ביוכימאים
ומיקרוביולוגיים ,זאת במקביל להסכם הקיבוצי )מסגרת( מול ההסתדרות ,לתקופה  1.1.2013ועד ל-
 .31.12.2017במסגרת הסכם זה תינתן תוספת מוגדלת בשיעור של  7.5%כך ששיעורה הכולל של מסגרת
עלות התוספות יעמוד על  15%במקום  .7.5%אופן הקצאת התוספות ושיעורן תהיינה במועדי הפריסה
המפורטים בהסכם .בהמשך לכך ובהתאם להצטרפות ור"ה להסכם האמור ,סוכם עם משרד האוצר,
כי החל משנה"ל תשע"ז ישופו האוניברסיטאות בגין  75%מעלויות ההסכם על בסיס התפלגות העלויות
במוסדות בפועל ,עפ"י הפירוט להלן:
 .1בגין השנים תשע"ז-תשע"ח יועבר השיפוי כסכום תוספתי לתקציב המוסדות בהתאם
להתפלגות ההוצאות בפועל.
 .2החל מתשע"ט ,תוסיף ות"ת את סכום השיפוי לבסיס מודל התקצוב בדרך שתקבע.
בהתאם לאמור לעיל ולאומדן עלויות שהועבר ע"י ור"ה ביום  ,7.5.2017אישרה ות"ת תקצוב בסך של
 7,500אלפי  ₪לטובת שיפוי עלויות ההסכם בתשע"ח .ות"ת מחליטה כי החל מתשע"ט סכום זה
יתוקצב ברכיב ההוראה ,בהתאם לנהוג לאופן קבלת השיפוי בהסכמי שכר.

 - 1.1.2מרכיב המחקר לאוניברסיטאות
בישיבת ות"ת מיום  ,28.6.2017במסגרת הדיונים לקראת תקציב תשע"ח ,הוצג בפני חברי הות"ת מודל המחקר
לאוניברסיטאות .בהמשך לדיון להלן השינויים שיושמו במודל המובאים לאישור ות"ת:
לצורך כניסת אוניברסיטת אריאל למודל המחקר ,ובהתאם לסיכום התקציבי מדצמבר  2016שוריין בבסיס
התקציב סכום של  57,251אלפי  ₪עבור שינוי ההכרה באוניברסיטת אריאל ,על מנת ששינוי זה לא יפגע
באוניברסיטאות האחרות .על-פי הקריטריונים ברכיב מודל המחקר ,מתוך סכום זה  42,440אלפי  ₪מהווים את
חלקה של אוניברסיטת אריאל במודל המחקר והיתרה בסך של  14,811אלפי  , ₪יועברו לתקציב שדרוג תשתיות
הוראה ומחקר לאוניברסיטת אריאל בהתאם לקריטריונים המקובלים לאוניברסיטאות.
 – 1.1.4.11תוספת סטודנטים לרפואה באוניברסיטאות
לשם המשך הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה באוניברסיטאות ,מחליטה ות"ת שבמסגרת הנחיות התקציב
שיישלחו למוסדות בתשע"ט ,תיעשה פניה בבקשה להגדלת מספר הסטודנטים לרפואה באוניברסיטאות .במקביל
לפניה למוסדות ועל מנת לפשט ולייעל את ההקצבה ,יבחן הצוות המקצועי בות"ת את מודל התמריצים הקיים.
 -1.2.1מרכיב ההוראה במכללות
)א( הקדמת מכסות לטובת הגדלת היקף הלומדים למקצועות נדרשים בתקציב תשע"ט –
בתקציב לשנה"ל תשע"ט נמצאות  2מכללות בחריגה מהמכסה אשר רובו נובע מקליטה מאסיבית של סטודנטים
למקצועות נדרשים .המכללות הן :המכון הטכנולוגי חולון; אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה.
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לאור העובדה כי מרבית הסטודנטים נקלטו בתכניות אשר ות"ת עודדה את המוסדות להגדיל את היקף
הלומדים בתכניות אלה וכי המוסדות הצהירו שהן מיצו את רוב הגידול לשנים הבאות ,מחליטה ות"ת לאשר
הקדמת המכסות למכללות אלה על חשבון השנים הבאות ,כך שבשנה"ל תשע"ט תגדל המכסה בעוד 32%
מההקצאה המקורית לשנה"ל תש"פ.
יצוין כי סוכם עם משרד האוצר על קבלת שיפוי מלא של העלויות התקציביות כתוצאה משינוי זה המפורטות
בהמשך.
המשמעות התקציבית של הקדמת מכסות לתקציב תשע"ט היא  2,107אלפי  ₪כמפורט להלן:
מוסד

חריגה מהמכסה
תקציב תשע"ט
טרם הקדמת מכסות

אפקה 76

תוספת מכסה משמעות תקציבית למוסדות
אלפי ₪
27

1,007

304

55

1,100

סה"כ 455

82

2,107

חולון

)ב( הפחתת סטודנטים בגין חריגה מהמתווה ליציאה לעצמאות אקדמית
לאור החסרונות הבולטים בהפחתת סטודנטים בגין חריגה מהמתווה ליציאה לעצמאות אקדמית של לימודים
במסגרת אחריות אקדמית ובעיקר בכל הקשור לירידה משמעותית במידת הפיקוח של האוניברסיטאות לגבי
רמת הלימודים במכללות וחוסר פיתוח של סגל מקומי קבוע עם מחויבות למכללה המעיב על התפתחות בריאה
של המוסד החליטה המל"ג להביא לסיום הדרגתי של מסגרת לימודים זו .כיום מתקיימות תכניות לימודים
לתואר ראשון באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן במכללות האקדמיות אשקלון ,צפת ,גליל מערבי,
כנרת ובאחריות אקדמית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב במכללה האקדמית אחוה .בהמשך להחלטה זו ,גיבש
הצוות המקצועי בות"ת יחד עם המכללות הרלוונטיות מתווה פרטני ליציאה לעצמאות אקדמית  ,הכולל סגירת
תכניות בחסות אקדמית  ,ופתיחתן של תכניות עצמאיות .מתווה היציאה לעצמאות של כל מכללה אושר בות"ת,
אשר החליטה בנוסף כי חריגה מהותית מהמתווה שאושר תוביל להפחתת הסטודנטים החורגים ממודל התקצוב
של ות"ת )לא יכללו במודל ההוראה( .עפ"י הלומדים לתכניות אלו בתשע"ח )נתוני למ"ס( עולה כי במכללה
האקדמית אשקלון ישנה חריגה שלפי המתווה הצריכה הפחתת  105סטודנטים ממודל התקצוב .עם זאת,
ההרשמה לתכניות בחסות אוניברסיטת בר-אילן במכללה האקדמית אשקלון נסגרה במרביתה בשנה"ל תשע"ו
ובתכנית אחת בלבד נסגרה בתשע"ז .כמו כן ,חלק מהחריגה האמורה נובע מסטודנטים אשר החלו את לימודיהם
לפני מספר שנים ושבו לאחרונה להשלמת הלימודים לאור העובדה כי התכנית עתידה להיסגר .לאור עיכוב
בפתיחת התכניות העצמאיות המקבילות ,סגירה של חלק מהתכניות בחסות ללא פתיחה של תכנית מקבילה
עלולה הייתה להביא להשפעה תקציבית משמעותית על המוסד.
לאור האמור לעיל ובפרט שנסגרה ההרשמה לשנה א' במכללה האקדמית אשקלון )כך שלמעשה למכללות אין
שליטה מלאה על היקף הלומדים בתכניות שבחסות אקדמית( ועם התקדמות התהליך ,מחליטה ות"ת כי
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בתקציב תשע"ט ההפחתה בפועל תהיה בשיעור  25%מההפחתה הנדרשת כך שתעמוד על  26סטודנטים
שמשמעותם  396אלפי . ₪
)ג( סיוע למוסדות באזורי עימות
ות"ת מחליטה להקצות  5,000אלפי  ₪עבור רשת ביטחון למוסדות באזורי עימות ,על מנת לגבש מודל לטובת
הנושא.

1.3

האוניברסיטה הפתוחה

א .גידור הירידה בתקציב האו"פ  -במסגרת אישור מודל לתקצוב האו"פ מיום  ,7.3.2012נקבע כי תקציב האו"פ
לא יפחת ביותר מ 1.5% -ולא יגדל ביותר מ 3% -בין שנה לשנה .תקציב האו"פ המחושב עמד בתשע"ט על
 204,653אלפי ) ₪לפני קיצוץ רוחבי בשיעור  (0.71%לעומת  211,820אלפי  ₪בתשע"ח ,המגלם ירידה בשיעור
3.4%אחוזים .לצורך גידור הירידה בתקציב בהשוואה לתשע"ח ,ניתנה למוסד תוספת של  3,990אלפי . ₪
ב .חשיפה למדדי התקצוב של ות"ת  -התפלגות ההוצאות השוטפות של האו"פ דומה ליתר האוניברסיטאות וזאת
בשונה מהתפלגות ההכנסות שנשענת ברובה על הכנסות משכ"ל )בשונה מיתר האוניברסיטאות הנשענות יותר
על הכנסות ות"ת( .רוב השתתפות ות"ת צמודה למדד השכר ואילו שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן.
לאור הפער בין מדד המחירים לצרכן למדד ההשתתפות הישירה בשנים האחרונות ,אין התאמה באו"פ בין
התייקרות ההוצאות להתייקרות ההכנסות .הצוות המקצועי בות"ת ניתח את הנתונים ומצא פער אפקטיבי
בתקצוב האו"פ הגורם לשחיקת קצב גידול הכנסותיו לעומת קצב הגידול בהוצאותיו .מצב זה אינו יכול להמשיך
ולהתקיים בטווח הארוך וזאת בהנחה שמדד המחירים לצרכן ימשיך להיות נמוך ממדד ההשתתפות הישירה.
על פי תחשיב שערך הצוות המקצועי בות"ת עולה כי החשיפה התקציבית מסתכמת ב  6,000 -אלפי  . ₪עם זאת,
לאור ההפחתות בתקציב ות"ת ולאור התוספת בגין הגידור התקציבי כפי שפורט לעיל ,מחליטה ות"ת להשאיר
את סכום השיפוי בגין פערי המדדים כפי שהיה בתשע"ח כלומר 2,000 ,אלפי  . ₪לקראת תש"פ תתקיים בחינה
מחודשת בנושא.
 - 3.2.1.100 + 3.1.1הקרן הלאומית למדע  +יעודה למחקר
בהמשך להמלצות צוות המומחים לתשתיות ולדיון בנושא ,ות"ת מחליטה לתקצב בתשע"ט את התכנית למענקי
ציוד מוסדי בקרן הלאומית למדע בסך  20,520אלפי  ,₪וזאת על בסיס ההצעות למענקי ציוד מוסדי שהוגשו לקרן
לקראת תשע"ט ,נשפטו ונמצאו ראויות.
תקציב זה מהווה תוספת חדשה של  10,000אלפי  ,₪המיועדת לנושא זה ,שתמומן מתוך סעיף היעודה למחקר.
בהתאם לכך יעמוד תקציב הקרן הלאומית למדע בתשע"ט )סעיף  (3.1.1על סך  573,500אלפי  ₪ותקציב היעודה
למחקר )סעיף  (3.2.1.100יעמוד על  56,337אלפי .₪
תשע"ט היא השנה האחרונה להפעלת תכנית מענקי הציוד המוסדי במסגרת הקרן הלאומית למדע.
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 - 4הקצבות מיועדות
 - 4.7.2הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית כללי
סך התקציב הנדרש לסעיף זה עומד על  58,970אלפי  , ₪מתוכו  49,605אלפי  ₪הינם ממקורות התקציב הרב שנתי
תשע"ז-תשפ"ב להנגשת החברה הערבית המתייחס לשנה"ל תשע"ט .בנוסף כולל התקציב מקור נוסף בסך 1,400
א ₪עבור הצטרפות סמינר הקיבוצים ובית ברל לתכנית ההנגשה .לאור השתת הפחתה בסך  5,000אלפי  ₪בסעיף
בתשע"ט ,מחליטה ות"ת כי יתרת התקציב הנדרש ,בסך  12,965אלפי  , ₪תילקח מיתרות צבורות בסעיף במסגרת
עדכון תקציב תשע"ט.
 - 4.9אוספי טבע למחקר באוניברסיטאות
באפריל  2018מינתה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועדה לבחינת מצב שימור ,הטיפוח והמחקר באוספי
הטבע באוניברסיטאות .עד לקבלת ממצאי דוח הבדיקה ובחינת השלכותיו על מודל התקצוב ,ות"ת מחליטה
להמשיך ולתקצב סעיף זה על פי המודל שאושר לתקצוב ביום  13.6.2012לשנים תשע"ג-תשע"ז.

 -4.10.1אוכלוסייה חרדית -העברה למוסדות
)א( גיבוש מודל סיוע בשדרוג תשתיות במח"רים ובפלטפורמה
לאור צרכי המוסדות בביסוס והרחבת תשתיות לפעילות החרדים במח"רים ובפלטפורמה קיים צורך בגיבוש
מודל לסיוע בשדרוג תשתיות למוסדות הרלוונטיים .לשם כך ,יגובש מודל לנושא בהיקף שלא יעלה על 5,000
אלפי . ₪
)ב( בחינת הענקת רשת ביטחון לתכניות חדשות לחרדים
לאור הקושי הקיים באיזון תקציבי של כיתות לימוד לחרדים ,אשר מהווה נטל משמעותי על המוסדות עד כדי
הימנעות מפתיחת כיתות חדשות ,מחליטה ות"ת לבחון מודל לעידוד פתיחת כיתות לימוד חדשות.
)ג( עדכון סיווג תכניות להשלמה לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.edברשימת המקצועות המועדפים
ביום ה 26.4.17-החליטה ות"ת במסגרת עדכון מודל תקצוב המוסדות בגין הגברת נגישות ההשכלה הגבוהה
לחרדים בהתאם למדיניות ות"ת ומל"ג בנושא ,כי תחום הכשרת מורים אשר עד שנה"ל תשע"ז נכלל ברמה ג'
לתחום המקצועות המועדפים ,יעלה לרמות א' וב' החל משנה"ל תשע"ט.
ביום ה 6.3.18-החליטה המל"ג לאמץ את המלצת ות"ת והמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוה
לאוכלוסייה החרדית להמשיך לקיים תוכניות השלמה קיימות לתואר "בוגר בהוראה" ) (.B.Edלמגזר החרדי,
בהתאם למדיניות שקבעה המל"ג לגבי הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים בתכנית הרב-שנתית תשע"ז-תשפ"ב.
במסגרת ההחלטה נקבע כי החל משנה"ל תשע"ט סטודנט/ית חרדי/ת הלומד/ת בתכניות השלמה לתואר "בוגר
בהוראה" ) (.B.Edבמגזר החרדי יהיה זכאי ל 60%-מלגה ביחס לסטודנט/ית חרדי/ת הלומד/ת לתואר מלא ,וכי
היחס האמור רלוונטי גם עבור תקצוב המוסדות ברכיבים התוספתיים ,אופן החלת כלל זה עבור תקצוב
המוסדות יוסדר לקראת שנה"ל תשע"ט ויובא להחלטה בות"ת.
לפיכך ,לאור החלטת ות"ת על עדכון רמת העדיפות של תחום הכשרת מורים ללא הבדל בין לימודים בתכניות
להשלמה ובין תכניות לתואר מלא ,ולאור אישור המל"ג להאריך את קיום תכניות ההשלמה לתואר ,סטודנטים
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לתכניות השלמה לתואר מקבלים עדיפות בקבלת מלגות על פני סטודנטים הלומדים לתואר מלא בתחומים
המדורגים ברמת עדיפות ג' ,ובהם :מדעי החברה ,מדעי הרוח ,משפטים ,מנהל עסקים וכיוצא בזה .המצב
הנוכחי אינו עולה בהלימה אחת עם מטרת התמיכה שהיא לעודד סטודנטים לתארים מלאים באקדמיה.
לאור האמור ,מחליטה ות"ת כי תכניות השלמה להוראה יופרדו בסיווגן מתכניות לתואר מלא בהכשרה להוראה
במסגרת המקצועות המועדפים ,וכי תכניות ההשלמה יסווגו לרמה ג' .יצוין כי סיווג זה שומר על יחס של 60%
מלגה לסטודנט/ית חרדי/ת ביחס לסטודנט/ית חרדי/ת הלומד/ת לתואר מלא ,כפי שקבעה ות"ת ,וכן מחיל את
החלטות מל"ג וות"ת כי היחס האמור רלוונטי גם עבור תקצוב המוסדות ברכיבים התוספתיים.
 -4.10.4מלגות והלוואות
הרחבת תכנית המלגות וההלוואות של ות"ת
תכנית המלגות וההלוואות של ות"ת לסטודנטים חרדים החלה לפעול במהלך תשע"ג באמצעות קרן קמ"ח ובנק
מרכנתיל ,אשר זכו במכרז להפעלת התכנית .במסגרת התכנית כל סטודנט חרדי העומד בקריטריונים שנקבעו ע"י
ות"ת ,זכאי להלוואה בגובה  10אלפי  . ₪לאחר קבלת הזכאות לתואר ,הופכת חלק מההלוואה למלגה .גובה המלגה
הינו בהתאם לתחום הלימודים 70% :משכ"ל לתחומים יישומיים ונדרשים ,ו 40%-ליתר התחומים.
תכנית המלגות וההלוואות לחברה החרדית הינה התכנית היחידה אשר מעניקה הלוואה מותנה ולא מלגות
ומענקים .ות"ת מחליטה לערוך בחינה מחודשת לאופן הענקת המלגות וההלוואות בתכנית זו.
 - 4.14שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות
ות"ת מחליטה להגדיל את תקציב שדרוג תשתיות הוראה ומחקר לאוניברסיטת אריאל בהתאם לאמור בסעיף 1.1.2
מרכיב מחקר לאוניברסיטאות בסך של  14,811אלפי . ₪
 -4.21.2תכנית "רואד" – "הישגים" לחברה הערבית-
בשנה"ל תשע"ט תמשיך התכנית את מגמת הגידול בישובי החברה הערבית ,בהתאם לתקציב החומש .לצורך כך
מחליטה ות"ת לאשר תוספת תקצוב בסעיף החל מתשע"ט ב 1,000-אלפי  ₪מתוך מקורות התכנית הר"ש להנגשת
ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית.
 4.27תקווה ישראלית באקדמיה
ות"ת מתקצבת את עלות המשרה של "ממונה תקווה ישראלית" וכן מפגשי למידה של הסגל האקדמי והמנהלי
במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב ות"ת ,בסך  9,500אלפי  , ₪מזה  2,000אלפי  ₪מבסיס מקורות התכנית
להנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי 1,000 .אלפי  ₪נוספים מועברים בעדכון תקציב מיתרות התכנית להנגשת
ההשכלה גבוהה לחברה הערבית .ות"ת מחליטה להאריך התכנית במתכונתה זו לתשע"ט ותש"פ.

 6.2קרן הסיוע לסטודנטים
בעקבות בדיקה מחודשת שנעשתה בתוכנת קרן הסיוע לסטודנטים בתשע"ח ,ובשל תקלה שהתגלתה במערכת,
נמצא כי ישנם מקרים בהם נמסרו הודעות שגויות לסטודנטים בדבר זכאותם למלגה.
בחלק מהמקרים נמסרה הודעה באשר לסכום מלגה נמוך מהזכאות ,ובחלק האחר נמסרה הודעה בדבר זכאות
למלגה באופן הגבוה מחישוב הזכאות.
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בעקבות ממצא זה ובהנחיית שר החינוך ויו"ר ות"ת:
א .תוקנו ההודעות בדבר זכאות נמוכה והושלם סכום המלגה לכדי הזכאות המלאה
ב .בכל מקום בו נקבעה זכאות גבוהה עבור סטודנט ,יותר מכפי המגיע לו ,קרן הסיוע תספוג את העלות העודפת
והמלגה תשולם לסטודנט כפי שנמסר בהודעה אליו.
תוספת העלות לקרן הסיוע לסטודנטים הסתכמה לסך של כ  14,000אלפי  . ₪סכום זה ימומן מהמקורות הבאים:
 5,000אלפי  ₪ימומן מתקציב תוספתי של משרד החינוך וכ  9,000אלפי  ₪במימון תקציב קרן הסיוע לסטודנטים,
מחצית מהסכום בכל אחת מהשנים תשע"ח ותשע"ט.
בהתאם לכך ,מחליטה ות"ת כי בשנה"ל תשע"ט יוקצו  4,500אלפי  ₪מתקציב קרן הסיוע לסטודנטים לטובת
מימון מלגות תוספתיות אשר ניתנו לסטודנטים בתשע"ח.

 - 6.5השתתפות בסיוע לליקוי למידה
ות"ת תקצבה נושא זה עד כה כהקצבה ייעודית .מטרת התקצוב הינה תמיכה במוסדות להשכלה גבוהה המפעילים
תכניות מיוחדות לסיוע לסטודנטים בעלי לקויות למידה .ההקצבה לכל מוסד מתבססת על מפתחות יחסיים
הלוקחים בחשבון את היקפי הסיוע הניתנים בפועל .המודל מתמרץ את השקעת המוסדות במגוון סוגי התמיכות:
התאמות בדרכי היבחנות ,ימי אוריינטציה לסטודנטים ולסגל ,חונכויות ע"י סטודנטים ,טיפול ע"י מומחים,
סדנאות וכוח אדם מקצועי.
ות"ת מחליטה כי לקראת תש"פ ייבחן תקצוב הנושא ,כחלק מתעריף מרכיב ההוראה  ,ולאור התקנת תקנות זכויות
תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על–תיכוניים )הוראות לשילוב אנשים עם לקות למידה בלימודים במוסדות
על תיכוניים(.

 - 6.6מעורבות אקדמיה בקהילה
סך התקציב הנדרש בסעיף עומד על  31,140אלפי  , ₪מזה  23,116אלפי  ₪מתקציב תשע"ט מקורי והיתרה ,בסך
 8,024אלפי  , ₪תושלם בעדכון תקציב תשע"ט ,ראשית מעודפי תשע"ח ,ככל שיהיו ,בסעיף מעורבות אקדמיה
בקהילה והיתר מתקציב קרן הסיוע לסטודנטים לתשע"ט ,זאת בהתאם לסיכום בין משרד האוצר ,ות"ת והתאחדות
הסטודנטים ,לפיו עד  9,000אלפי  ₪מתקציב קרן הסיוע לסטודנטים יופנו לפעילויות מעורבות אקדמיה בקהילה
אשר התאחדות הסטודנטים מעוניינת לקדם ואושרו בות"ת.

 - 7.13הסדרת ההכשרה הקלינית בבתי הספר לרפואה
סך התקציב בסעיף עומד על  20,893אלפי  ₪מתוך כך מחליטה ות"ת להקצות  5,000אלפי  ₪לטובת שדרוג תשתיות
הוראה ומחקר בבתי הספר לרפואה.
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 - 7.15סקר PIAAC

סקר  (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) PIAACהוא סקר בינלאומי הבודק
את מיומנויות האוכלוסיה הבוגרת ) (65-15והתאמתן לשוק העבודה המשתנה .הסקר מנוהל ע"י ארגון הOECD-
ומתבצע ביותר מ 30-מדינות.
מדינת ישראל השתתפה כבר במחזור הראשון שהתקיים בשנים  2016-2011וכעת הביעה את נכונותה להשתתף
במחזור השני של הסקר שמתוכנן להתבצע בשנים  .2023-2018בישראל יתבצע הסקר ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בשיתוף פעולה עם הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(.

חלקה של ישראל במימון הסקר עומד על  32.4אלפי  ₪על פני שש שנים ובנוסף לות"ת ,שותפים למימונו משרד
האוצר ,ישראל דיגיטלית ,משרד הכלכלה והתעשייה ,משרד העבודה והרווחה ,משרד החינוך ,למ"ס ובנק ישראל.
השתתפות ות"ת לשנים  2023-2018צפויה לעמוד על  2,595אלפי  , ₪המהווים כ 8%-מחלקה של ישראל במימון
הסקר .להלן פירוט ההשתתפות לפי שנים )אלפי :( ₪

השתתפות ות"ת בPIAAC-

2018

2019

2020

2021

2022

2023

99

313

711

1,065

286

120

בתשע"ט מתוקצב הסעיף בסך  412אלף  ₪הכוללים את חלקה של ות"ת לשנים  .2019-2018ביצוע השתתפות ות"ת
מותנה בחתימת סיכום בינמשרדי בנושא המסדיר את מימון הצטרפות ישראל לסקר ,ביצוע העבודה ,השימוש
בנתונים וכיו"ב.
 100רזרבה
ות"ת מחליטה כי סך הרזרבה בתקציב תעמוד על  43,148אלפי  , ₪מתוכם  15,891רזרבה כללית ו 36,341 -אלפי
 ₪רזרבה מיועדת לנושאים כגון :הסכמי השכר של הסגל האקדמי הבכיר והזוטר במכללות.
*****
התקיימה הצבעה על אישור התקציב ועל ההחלטות הנלוות
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .4שונות
4.1
4.2

הודעה לקראת הישיבה הבאה
התייחסות להחלטה בעניין הפקולטה לרפואה באריאל שנתקבלה בישיבת ות"ת שהתקיימה ב-
18.7.18

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.
רשמה :אסתי יעקב
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