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החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' (1079) 3
שהתקיימה בירושלים ביום י"ח בטבת תשע"ט26.12.2018 ,
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב23.1.19 -
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת
ד"ר רבקה ודמני
מר שמעון יצחקי
מר צבי האוזר

נעדרו:
פרופ' ישעיהו טלמון
פרופ' מונא מארון
פרופ' יוסי שיין

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
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
גב' דנה אהרון  -סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
מר תומר ולמר  -ממונה תחום דוברות והסברה
גב' אסתי יעקב  -מרכזת בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים מסוימים:
מר יוני אבן טוב  -ממונה תחום מינהל וכספים
גב' מרב אברהמי  -ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
מר משה אהרוני  -ממונה בכיר בתחום מלגות
ד"ר מרק אסרף  -מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
מר יותם בן-שטרית  -ממונה תחום מאקרו ותשתיות
מר אמיר גת  -ממונה בכיר ,תחום הקצבות למחקר
גב' בתיה הקלמן  -ממונה תחום רוח ,חינוך ואמנויות
גב' אפרת זהב  -ממונה על תחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן  -ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
מר דניס טקצ'וק  -מ"מ ממונה על תחום בינלאומיות
מר ארי סטון  -ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גב' חוה קליין  -ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר  -ממונה תחום מדעי החברה
עו"ד נדב שמיר  -סגן היועצת המשפטית
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
גב' נינה אוסטרוז'קו  -מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
גב' אליז דולב  -מנהלת כספים בכירה
מר נתן יהב  -מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' עירית כהן  -מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע
רו"ח ג'ניה מיטניצקי  -סגנית חשבת
גב' שירן פדידה  -מרכזת בכירה בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' חני רובלין  -מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות באגף התקצוב
ד"ר אפרת תירם  -מרכזת בכירה בתחום תכנון כלכלי
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1.8

עדכון הרכב ועדת ההיגוי לנושא הבינלאומיות
יו"ר ות"ת דיווחה שהבוקר התקבלה הודעה מחבר מל"ג פרופ' אלי פולק שהוא מבקש לפרוש
מחברותו בוועדת ההיגוי לנושא הבינלאומיות .ות"ת נדרשת לאשר את קבלת הודעתו ולאשר
את הרכב הוועדה לאחר פרישתו.

ס"ט – 45/החלטה:
בישיבתה ביום  26.12.18קיבלה ות"ת את הודעתו של פרופ' אלי פולק שהוא פורש מחברותו בוועדת ההיגוי לנושא
הבינלאומיות .בהינתן שבוועדה יוותרו  11חברים ללא פרופ' פולק מחליטה ות"ת לאשר את הרכב הוועדה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס'  (1078) 2שהתקיימה ביום 28.11.2018
*****
פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס'  (1078) 2מיום  28.11.2018אושר פה אחד
) 4חברים בעד(.

.3

עדכון תקנוני תוכניות המלגות למצטיינים
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4418

ס"ט – 46/החלטה:
בישיבתה ביום  26.12.18דנה ות"ת בעדכון תקנוני המלגות למצטיינים והיא מחליטה כי החל מתש"פ תקנוני
תוכניות מלגות המצוינות של הות"ת יעודכנו ויצויין בהם כי " :המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות
שונות )כולל כעוזרי הוראה"" ,ועבודות אחרות"( בהיקף שלא יעלה על  8שעות עבודה שבועיות ,ובתנאי
שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר .עבודתו של המלגאי
כאמור תהיה בשכר עבודה מלא )הנפרד מהמלגה(  ,בגינו ישולם מס הכנסה כדין.
*****
התקיימה הצבעה על הצעת ההחלטה ,עם התיקון לעיל בענין מחיקת המילה "איכותית"
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.4

המשך יישום התוכנית האקדמית לפיתוח תחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים
במסגרת התוכנית הרב-שנתית :פיתוח תוכניות לימודים ,ארגון כנסים וקיום סדנה
לתלמידי מחקר
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4419

ס"ט – 47/החלטה:
בהמשך לאימוץ דוח ועדת ההיגוי המייעצת לות”ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים )להלן (QST :בישיבתה מיום
 ,5.3.2018מחליטה ות"ת על המשך יישום הדו"ח באמצעות הפעלת התכניות הבאות במתכונת שלהלן:
 .1פרסום קול קורא לעדכון ופיתוח קורסים ומקבצי קורסים ולארגון כנסים בתחומי ה- QST-
 .1.1מטרת התכנית הינה הרחבת ההכשרה בנושאי מדע וטכנולוגיה קוונטיים ,התאמת תכניות הלימוד
וקידום תכניות הכשרה בין-תחומיות לסטודנטים ולחוקרים צעירים ,על מנת להכשיר כח אדם מיומן
למשק ולאקדמיה .בפרט ,הרחבת בסיס הסטודנטים הלומדים בתחום מחוץ למחלקות לפיזיקה אל
מחלקות ההנדסה ומדעי המחשב .לשם כך ,תפנה ות"ת לאוניברסיטאות המחקר ותאפשר להם לבקש
את תמיכת ות"ת בעבור עדכון תכניות הלימודים לתואר ראשון ,שני ו/או שלישי בפיזיקה ,מדעי המחשב,
כימיה ,הנדסות רלוונטיות ומתמטיקה ,ע"י פיתוח והוספת קורסים ומקבצים רלוונטיים  -כל מוסד לפי
בחירתו ותפיסתו.
 .1.2התמיכה תינתן להצעות שיעמדו ברמה האקדמית הנדרשת ובכללי הפניה.
 .1.3התעריפים והשתתפויות המוסדות מפורטים במסמך הקול הקורא המצורף למסמך זה והם מתבססים
על התעריפים והשתתפויות המוסדות הנהוגים בתכניות דומות המופעלות ע"י ות"ת ,כגון לימודי
ההעשרה ,קורסים דיגיטליים וכדומה .בנוסף לתעריפים אלה תקבע בתכנית תקרה להשתתפות ות"ת,
שתעמוד על  500אלפי  ₪למוסד .בהתאם לכך ,מחליטה ות"ת לשריין לצורך פעילות זו סך של  4.0מיליון
 8) ₪אוניברסיטאות  500 Xאלף  .(₪ההתחשבנות הסופית תעשה על בסיס הביצוע בפועל בכפוף לאישור
הוועדה ,לתעריפים ולכללי התכנית .תמיכת ות"ת היא עבור סבב אחד של פעילויות  -קורסים  /מקבצים
 שיתחילו לפעול בשנה"ל תש"פ או תשפ"א. .1.4ות"ת מסמיכה את ועדת ההיגוי המייעצת לות”ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים לבחון את ההצעות שיגיעו
במסגרת התכנית ולהחליט לגבי ההצעות הזכאיות לתמיכה.
 .2פרסום קול קורא לארגון כנסים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים
ות"ת מכירה בחשיבות קיומם של כנסים בינ"ל בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים בישראל .הכנסים
נועדו לפיתוח ולהעמקת המחקר הישראלי בתחומי ה ,QST-ליצירת גיבוש קהילה אקדמית פעילה
מהדיסציפלינות השונות וליצירת והעמקת שיתופי פעולה אקדמיים לאומיים ובינלאומיים בתחום.
לשם כך ,מחליטה ות"ת לצאת בקול הקורא למוסדות להציע הצעות לקיום כנס בתחומי ה QST-וזאת בהתאם
לכללים המפורטים בקול הקורא.
ות"ת תתקצב עד  250אלפי  ₪לכנס בהתאם לכללים ולתנאים המפורטים בקול הקורא ובסך הכל תתקצב
ות"ת עד  500אלפי  ₪בשנה .השתתפות ות"ת בפועל תחושב על בסיס הביצוע בפועל בכפוף לאישור הוועדה,
לתעריפים ולכללים שבקול הקורא.
ות"ת מסמיכה את ועדת ההיגוי המייעצת לות”ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים לבחון את ההצעות שיגיעו
במסגרת התכנית ולהחליט לגבי ההצעות הזכאיות לתמיכה.
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 .3קיום סדנה לתלמידי מחקר במדע וטכנולוגיה קוונטיים
 3.1לשם קידום הקניית הכשרה ממוקדת ,ברמה גבוהה ואינטגרטיבית )תיאוריה/ניסיון ,דיסציפלינות שונות -
פיזיקה ,כימיה ,מדעי המחשב ,הנדסה וכו'( לתלמידי מחקר בתחום ה ,QST-משיכת תלמידי מחקר מתחומים
משיקים לשם הגדלת המאגר לחברי סגל עתידיים ,מיצוב ישראל בזירה המחקרית העולמית כמרכז אקדמי
רלוונטי ופעיל בתחומי ה QST-וגיבוש קהילה פעילה בתחום בארץ ,כבסיס ללמידה וחשיפה הדדית ולשת"פ
עתידיים )במיוחד בהקשר של תלמידי מחקר( ,תתמוך ות"ת בקיומה של סדנה אקדמית בתחומי הQST-
לתלמידי מחקר ישראלים מכלל האוניברסיטאות ולסטודנטים בינלאומיים.
 3.2הסדנה תמומן בחלקה ע"י ות"ת ובחלקה יהיה מימון עצמי של המוסדות.
 3.3המועמדים המועמדים יתבקשו להגיש טפסי בקשה להשתתפות בסדנה וועדת שיפוט ייעודית תבחן את
הבקשות ותבחר את המשתתפים .בין הקריטריונים להשתתפות יהיו רמה אקדמית והתאמה לתכני ורמת
הסדנה .כמו כן יתבקשו המוסדות לעשות מאמץ ליצור קבוצת סטודנטים מגוונת מבחינת דיציפלינארית
ומבחינת החלוקה לתלמידי מחקר בתחומים התיאורטיים ולתלמידי מחקר בתחומים הניסויים.

 3.4מתוך מחשבה כי הסדנה צריכה להיות מגוונת מבחינת תחומי המחקר ,לכלול את טובי המרצים בתחום
וכי לסדנה יוכלו להירשם תלמידי מחקר מכלל האוניברסיטאות ,רצוי שאוניברסיטאות המחקר ישתפו
פעולה בהקמת הסדנה .על כן ,תפנה ות"ת לאוניברסיטאות המחקר ,ותבקש מהן להציע אוניברסיטה
אחת שתתכלל עבורן את הקמת הסדנה מבחינה אקדמית ,אדמיניסטרטיבית ותקציבית ותפעל בתיאום
עם וועדת ההיגוי .יובהר ,כי הבקשה לבחור מוסד אחד שירכז ויתאם את הקמת המיזם מתבססת בעיקר
על שיקולים של יעילות תפעול הסדנה ,התחשבנות מול ות"ת וכיו"ב.
 3.5ות"ת מסמיכה את ועדת ההיגוי המייעצת לעמוד בקשר מול האוניברסיטה שתבחר ,כדי לוודא את עמידת
הסדנה בדרישות הוועדה ובעיקר בדרישות הבאות:
•

•

סטנדרטים אקדמיים גבוהים ,לרבות הקניית הכשרה ממוקדת ,ברמת אינטגרציה גבוהה של מחקר
תיאורטי ומחקר ניסויי ושל דיסציפלינות שונות  -פיזיקה ,כימיה ,מדעי המחשב והנדסה .קבוצת
משתתפים מגוונת ,ככל הניתן ,מבחינת דיסציפלינארית ומבחינת החלוקה לתלמידי מחקר בתחומים
התיאורטיים ולתלמידי מחקר בתחומים הניסויים ,ותכלול תלמידי מחקר ישראלים מכלל
האוניברסיטאות ותלמידי מחקר מחו"ל.
האוניברסיטה שתבחר תהיה אחראית לצדדים האקדמיים ,האדמיניסטרטיביים והתקציביים של
סדנת המחקר ותפעל בתיאום עם וועדת ההיגוי.

 3.6השתתפות ות"ת בהקמתה והפעלתה של הסדנה תעמוד על סך של עד  500אלף  .₪ההשתתפות בפועל
תחושב על בסיס הביצוע בפועל בכפוף לאישור הוועדה והצוות המקצועי.
 .4תקציב  -ות"ת תשריין תקציב לפתיחת שני מחזורים בתכניות שלעיל בשנים הבאות .ההיערכות לפתיחת
המחזור הראשון של התכניות תחל בתשע"ט .הפעלת המחזור הנוסף תעשה בתיאום בין יו"ר ות"ת ויו"ר ועדת
ההיגוי לאור התפתחות הנושא ,היענות המוסדות וכיו"ב .סך תקציב התכניות ,בהתאם לסכומים שהוגדרו
לעיל ,יהיה כמפורט בטבלה שלהלן )במיליוני :(₪
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פעילות
תכנית לפיתוח ועדכון של קורסים
ומקבצי קורסים בתחום
תכנית לארגון כנסים
סדנה לתלמידי מחקר
סה"כ

השתתפות
ות"ת
מקסימלית
במחזור

השתתפות
ות"ת
מקסימלית
בשני מחזורים

4.0

8.0

0.5
0.5
5.0

1.0
1.0
10.0

 .5ות"ת מאשרת את מסמך הקול הקורא המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה .ראה תוספת להחלטה
בסוף הפרוטוקול ) נספח א'(
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.5

פעילות ישראל בגלאי אטלס שב :CERN-חידוש הסכם החברות בגלאי ATLAS
והשתתפות ישראל בפרויקט שידרוג הגלאי ATLAS
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4420

ס"ט – 48/החלטה:
בישיבתה ביום  26.12.2018דנה ות"ת בנושאים שונים הקשורים בפעילות ישראל בגלאי  ATLASשב .CERN-ות"ת
מודה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,לוועדה לאנרגיות גבוהות ,בראשות פרופ' אליעזר רבינוביץ ,על
מעורבותן בנושא ,ומודה לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' אקהרד אלסן על עבודתה בבדיקת ובהערכת מעורבותה
המדעית והטכנולוגית של האקדמיה הישראלית בפרויקט שדרוג הגלאי .ATLAS
בהמשך להמלצות שהוצגו בפניה ולדיון שהתקיים מחליטה ות"ת:
 .1לתקצב את דמי החבר של מדינת ישראל בגלאי  ATLASלשנים  2023-2019עד לסך של  265אלף פרנק"ש בשנה
)הגדלה של  64אלף פרנק"ש בשנה בהשוואה לדמי החבר בשנים .(2018-2015
 .2בנוסף לדמי החבר בגלאי  ,ATLASמחליטה ות"ת לתקצב את חלקה של מדינת ישראל בבניית קרן משותפת
) (Common Fundהמיועדת למימון תשתיות ,מתקנים ,חוזי שירותים ועוד ,הצפויים לשרת את כלל
הפרויקטים המצויים תחת המטריה הרחבה של השלב השני בפרויקט שדרוג הגלאי אטלס (Phase-II

) ,Upgradeעד לסכום חד-פעמי של  42אלף פרנק"ש .השתתפות ות"ת בסעיף זה תמומן מעודפי סעיף ה-
 CERNבתשע"ח.
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 .3בהמשך להצעת התקציב שהגישה הקבוצה הישראלית לוועדת הבדיקה הבינלאומית העומדת על כ7,000-
אלפי פרנק"ש ולהמלצות הצוות המקצועי ות"ת מחליטה להשתתף בעלויות קבוצת המחקר בשלב ב' של
שדרוג הגלאי  ATLASעד לסכום של  4,000אלפי פרנק"ש מתוך סך העלויות ,בכפוף לתנאים הבאים:
 3.1השתתפות ות"ת תיפרס על פני השנים .2028-2019
 3.2קבלת התחייבות האוניברסיטאות המעורבות בפרויקט למימון מלוא עלויות התקציב שהן מעבר
להשתתפות ות"ת שלעיל ולא פחות מסך  3,000אלפי פרנק"ש בהתאם להצעת התקציב שהוגשה לוועדת
הבדיקה.
 3.3במקרה שעלויות הפרויקט יהיו נמוכות מסך  7,000אלפי פרנק"ש ,ימומן הסכום בהתאם לחלקוה
הבאה 4/7 :מהסכום ימומנו ע"י ות"ת ו 3/7-ע"י המוסדות.
 3.4היות שמדובר בפרויקט ארוך טווח ,החשוף מבחינה תקציבית לשינויים בעלויות הרכיבים השונים
המרכיבים אותו ,מחליטה ות"ת כי במהלך תשפ"ג יבחן הצוות המקצועי את מצבו התקציבי של
הפרויקט ויציע ,ככל שיידרש ,הצעה לעדכון התקציב ולעדכון תכנית מימונו.
 .4ות"ת מבקשת מראש הוועדה לאנרגיות גבוהות ,פרופ' אליעזר רבינוביץ ,לסייע בפניה לאוניברסיטאות
במטרה לקבל את הסכמתן להסדר שלעיל ולקבוע את חלוקת ההשתתפות ביניהן ,את פריסת ההשתתפות
הרב-שנתית וכן לסייע בסיכום היבטים שונים לגבי שימושי תקציב הפרויקט .עבודה זו תעשה בתיאום עם
הצוות המקצועי בות"ת והמלצותיה יובאו לאישור יו"ר ות"ת.
 .5ההסכם יועבר לאישור הצוות המקצועי בות"ת לצורך בדיקתו בהיבטים הנוגעים להשתתפות ות"ת ,לרבות
גידור מחוייבות ות"ת מכח ההסכם.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.6

אישור הרכב ותקנון ועדת המעקב לתוכנית יזמות וחדשנות
לא התקיימה הצבעה.

.7

אישור הרכב ועדת ההיגוי לנושא תשתיות מחקר
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4423

ס"ט – 49/החלטה:
בישיבתה ביום  26.12.2018דנה ות"ת בהרכב ועדת היגוי לנושא תשתיות מחקר וזאת בהמשך להחלטת ות"ת
ע"ח 163/מיום  25.7.2018בה אימצה ות"ת את המלצות צוות המומחים לתשתיות מחקר והחליטה על הקמת
ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר ,ובהמשך להחלטת ות"ת ע"ט 18/מיום  31.10.2018בה אושר תקנון ועדת ההיגוי,
מחליטה ות"ת על אישור ההרכב הבא של ועדת ההיגוי לנושא תשתיות מחקר שהובא בפניה:
פרופ' אישי טלמון ,חבר ות"ת  -יו"ר
7
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פרופ' יובל גרעיני ,המחלקה לפיסיקה ,אוניברסיטת בר-אילן  -חבר
פרופ' רועי מוכמל ,ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב – חבר
פרופ' חיים סידר ,הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית  -חבר
*****
התקיימה הצבעה
בעד 3 -
נמנע 1 -
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

.8

הצעה לנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת

ס"ט – 50/החלטה:
בישיבתה ביום  26.12.18דנה ות"ת בנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת – ות"ת מחליטה
להמליץ למל"ג לאשר את ההצעה הבאה:

א .רקע

ות"ת ומל"ג מקימות מפעם לפעם ועדות היגוי/ליווי/שיפוט אד הוק לשם טיפול ומעקב בתכניות עליהן החליטו
ות"ת/מל"ג )כל סוגי הועדות הללו יקראו להלן "הוועדה"(.
תפקידה של הוועדה הינו לדון בהיבטים המקצועיים של הנושא לשמו הוקמה ותפקידה נקבע בהחלטה הספציפית
על הקמתה.
ועדות היגוי/ליווי – דנות ככלל ,בהיבטים רוחביים העולים מתוך ההחלטות ונחוצים לשם אסדרה )רגולציה( של
הנושא שלשמו הוקמה הוועדה ולגבש המלצות למל"ג/ות"ת.
ועדות שיפוט – בוחנות ככלל ,הצעות שהוגשו במסגרת קול קורא שהוציאו ות"ת/מל"ג.

ב .מינוי והרכב

 .1אישור הרכב וחתימה על כתב מינוי
הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת ו/או מל"ג לפי העניין .על כתב המינוי יחתמו סגן יו"ר המל"ג ו/או יו"ר
הוות"ת לפי הענין כאשר מדובר בוועדה משותפת של ות"ת ומל"ג ,יובא ההרכב לאישור ות"ת ומל"ג ועל
כתב המינוי יחתמו במשותף יו"ר הוות"ת וסגן יו"ר המל"ג .1
 .2הרכב הוועדה
שיקול מרכזי בבחירת החברים יהיה מומחיותם בתחום בו עוסקת הוועדה.
בוועדה תהיה נציגות לחברי מל"ג וות"ת ,כאשר ככלל ,בכל ועדה יכהנו לפחות חבר ות"ת אחד או חבר
מל"ג אחד )לפי העניין(.
חברותם של נציגי סטודנטים בוועדות היגוי תיבחן לגופו של עניין בהתאם לנושא בו תעסוק הוועדה .נציגי
הסטודנטים שימונו לוועדות יהיו סטודנטים פעילים )לומדים( אשר להם רלוונטיות לתחום בו עוסקת
הוועדה ושיומלצו ע"י התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית.

 1ניתן יהיה לקבוע גמול לחברי וועדות ,כולם או חלקם ,במסגרת נוהל פנימי שיקבע המנכ"ל
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חברי הוועדה ויושב ראש הוועדה יומלצו ע"י סגן יו"ר מל"ג ו/או יו"ר ות"ת .ככל הניתן יומלצו חברים
מתוך מאגר המומחים שאישרה המועצה.
הרכב הוועדה ישקף את המומחיות בנושא לשמו הוקמה הוועדה ,תוך שמירה על האיזונים כדלקמן:
א.

התאמה ,כישורים וניסיון רלוונטיים לתחום פעילות הוועדה.

ב.

גיוון ,ככל הניתן ,לסוגי המוסדות השונים להשכלה גבוהה )אוניברסיטאות/מכללות(.

ג.

גיוון ,ככל הניתן ,לתתי-הדיסציפלינה העיקריים בליבת התחום הנידון והמומחיות הדרושה
בתחום.

ד.

ייצוג מגדרי ומגזרי ככל שניתן.

ה.

זמינות.

ו.

גיוון פרסונלי :מספר הפעמים שאותו מומחה שימש כחבר ועדה/סוקר וכו' בוועדות
מל"ג/ות"ת.

 .3גודל הוועדה
ועדת היגוי/שיפוט תכלול לא פחות מחמישה חברים )לרבות יו"ר הוועדה( ,והקוורום לקיום דיון ולקבלת
החלטות יהיה מחצית החברים המכהנים ולא יפחת משלושה.
 .4ריכוז עבודת הוועדה
עבודת הוועדה תרוכז ע"י מינהל ות"ת-מל"ג ,ותלווה בייעוץ המשפטי של ות"ת-מל"ג )לפי צורך(.
 .5מניעת חשש לניגוד עניינים
 .5.1מגבלות על כהונת נושאי תפקידים בוועדות
בעלי התפקידים המפורטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים תפקידים דומים יהיו
מנועים מלכהן בוועדות .להלן פירוט בעלי התפקידים:
א .חבר הוועד הפועל ,חבר הוועד המנהל ,חבר הדירקטוריון ,חבר הוועדה המתמדת ,חבר וועדת הקבע
וכיו"ב;
ב .נשיא ,סגן נשיא ,משנה לנשיא ,מנכ"ל ,רקטור;
ג .דיקן פקולטה וסגנו ,דיקן סטודנטים ,מנהל בית ספר ,ראש בית ספר ,למעט בית ספר שהינו חלק
מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
ד .בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
ה .למרות האמור לעיל ,במקרים חריגים ,ובלבד שנבחנה האפשרות למינוי חברים בהתאם לאמור לעיל,
ולאחר אישור היועצת המשפטית של המועצה ,ניתן למנות כחבר ועדה בעל תפקיד אקדמי כמצוין
בסעיף ג לעיל בהתקיים כל התנאים שלהלן:
 .1החברות בוועדה מתבססת הן על מומחיותו האקדמית של החבר והן על ניסיונו מתוקף תפקידו
במוסד להשכלה גבוהה;
 .2הוועדה עוסקת בנושאים רוחביים בלבד ואינה ממליצה בעניינו של מוסד להשכלה גבוהה ספציפי
זה או אחר;
 .3החברים האחרים בוועדה באים ממגוון רחב דיו של מוסדות להשכלה גבוהה אחרים.
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 .5.2חתימה על התחייבות להימנע מניגוד עניינים ושמירה על סודיות
חברי הוועדה לא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים ולא ישתתפו בדיונים
הנוגעים למועמדים או למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.
חברי ועדה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים ושמירה על סודיות ,לרבות הימנעותם מטיפול
בתכניות/בקשות /מיזמים וכד' אשר נידונו/נבדקו/הומלצו בוועדה ,זאת לתקופה של שנה מיום סיום
פעילות הוועדה.
 .6תקופת הכהונה בוועדת היגוי
חברי הוועדות והיו"רים ימונו לתקופות שלא תעלה על שלוש שנים עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות
בלבד .שינוי בהרכב ועדת היגוי ,ייעשה באופן מדורג ככל הניתן ,תוך שמירה על האיזונים הנדרשים.

ג .סדרי עבודת הוועדות
א .הוועדה תפעל בהתאם לכתב המינוי שלה.
ב .לכל ועדה יהיה תקנון בהתאם לתקנון המצ"ב .בנוסף ,התקנון יכלול הגדרה ברורה לגבי תפקיד
הוועדה ,התכנית /מדיניות שהוועדה הוקמה כדי ליישמה ,למי מיועדת התוכנית )אוכלוסיית
המטרה( ,תנאי התכנית )לרבות גובה המלגה ומספר המלגות )בתכניות מלגות(( ,אופן התקצוב וכיו"ב,
הקריטריונים ואמות המידה לבחירת הזוכים ,נהלי העבודה של הוועדות ,לרבות לוחות זמנים
מוגדרים להוצאת קול קורא ולבחירת הזוכים וכדומה .נושאים אלה ,כמו גם סמכויות הועדה ,ייקבעו
ע"י מל"ג/ות"ת לפי העניין .יתאפשר שינוי בתקנון באישור ות"ת-מל"ג.
ג .התקנונים יפרטו את הנושאים אליהם מתבקשת הוועדה להתייחס ,סוג ההמלצות/ההחלטות שהיא
מתבקשת לגבש ,לוחות זמנים ,ועוד.
ד .הוועדה רשאית להקים תת ועדות/צוותים מבין חבריה אשר ימליצו לה בטיפול בנושא מוגדר ,שיפוט
וכו' ,והכל בהתאם לתקנון הוועדה ובלבד שהוועדה היא הגורם המכריע.
ה .חברי הוועדה לא יקיימו קשר ישיר עם מוסדות/סגל/סטודנטים/גורמים אחרים בנושא בהם הם
עוסקים שלא באמצעות מרכז/ת הוועדה.
ו .חברי הוועדה יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה ,לרבות מסירת מסמכים ,פרוטוקולים,
החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה
בלבד.
ז .ישיבות הוועדות והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול מסודר שיכלול את עיקרי הדברים שעלו בדיון
וההחלטות ,ויאושר ע"י יו"ר הוועדה.
ח .החלטות הוועדה תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה והמשתתפים
בהצבעה )המצביעים בעד או נגד( ובלבד שמספר התומכים בהחלטה לא פחת מ) 2 -תנאים מצטברים(.
ט .יושב הראש רשאי לאשר הנוהל שיקבע המנכ"ל ,כי חלק מהחברים יוכלו להשתתף בדיון כולו או
חלקו ,באמצעות שימוש באמצעי התקשרות ובלבד שכל חברי הוועדה המשתתפים יוכלו לשמוע זה
את זה בו-בזמן ,וזאת במקרים בהם תתקיים להנחת דעתו של המנכ"ל היתכנות "טכנית" לכך.
י .החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה )כאשר מדובר בוועדות שיפוט למשל( ,בין
היתר ,את מידת עמידת המועמדים/המוסדות בקריטריונים.
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יא .מהות ההחלטות של הוועדה יוגדר בתקנון הוועדה ,בו ייקבע האם ההחלטות הינן סופיות או מהוות
המלצות לוות"ת/מל"ג.

_________________________________
תקנון מצוי לוועדת היגוי/שיפוט
 .1כללי
רקע על התכנית/מדיניות הרלוונטית והצורך במינוי ועדה  -בהתאם להחלטת ות"ת/מל"ג לפי העניין.
.2

מטרות ותפקידי הועדה

בהתאם להחלטת ות"ת/מל"ג לפי העניין.
.3

הרכב וועדת ההיגוי
שיקול מרכזי בבחירת החברים יהיה מומחיותם בתחום בו עוסקת הוועדה.
בוועדה תהיה נציגות לחברי מל"ג וות"ת ,כאשר ככלל ,בכל ועדה יכהנו לפחות חבר ות"ת אחד או חבר
מל"ג אחד )לפי העניין(.
חברותם של נציגי סטודנטים בוועדות היגוי תיבחן לגופו של עניין בהתאם לנושא בו תעסוק הוועדה .נציגי
הסטודנטים שימונו לוועדות יהיו סטודנטים פעילים )לומדים( אשר להם רלוונטיות לתחום בו עוסקת
הוועדה ושיומלצו ע"י התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית.
חברי הוועדה ויושב ראש הועדה יומלצו ע"י סגן יו"ר מל"ג ו/או יו"ר ות"ת ,ככל הניתן יומלצו חברים
מתוך מאגר המומחים שאישרה המועצה.
הרכב הוועדה ישקף את המומחיות בנושא לשמו הוקמה הוועדה ,תוך שמירה על האיזונים כדלקמן:
א.

התאמה ,כישורים וניסיון רלוונטיים לתחום פעילות הוועדה.

ב.

גיוון ,ככל הניתן ,לסוגי המוסדות השונים להשכלה גבוהה )אוניברסיטאות/מכללות(.

ג.

גיוון ,ככל הניתן ,לתתי-הדיסציפלינה העיקריים בליבת התחום הנידון והמומחיות הדרושה
בתחום.

ד.

ייצוג מגדרי ומגזרי ככל שניתן.

ה.

זמינות.

גיוון פרסונלי :מספר הפעמים שאותו מומחה שימש כחבר ועדה/סוקר וכו' בוועדות
ו.
מל"ג/ות"ת.
ועדת היגוי/שיפוט תכלול לא פחות מחמישה חברים )לרבות יו"ר הוועדה( ,והקוורום לקיום דיון ולקבלת
החלטות לא יפחת משלושה.
עבודת הוועדה תרוכז ע"י מינהל ות"ת-מל"ג ,ותלווה בייעוץ המשפטי של ות"ת-מל"ג בהתאם לצורך .אל
דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים
לפי החלטת יו"ר הוועדה.
.4

תקופת כהונה
א .חברי הוועדה והיו"ר ימונו לתקופה של עד ) 3שלוש( שנים עם אפשרות הארכה שנתיים נוספות.
ב .כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג ,כך שתקופת
כהונתו בועדה תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת )לפי העניין(.
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ג .החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.
.5

סדרי עבודה
א .הוועדה תתכנס בהתאם לנדרש במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה.
ב .סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר הוועדה בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג המרכז את עבודת
הוועדה.
ג .סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  7ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
ד .חבר הוועדה יוכל לבקש להעלות הצעה לנושא לסדר היום ,בפנייה ליו"ר  7ימים לפחות לפני
המועד שנקבע לישיבה.
ה .קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות מחצית מהחברים בוועדה ובכל מקרה
לא פחות משלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה
להשתתף בישיבת הוועדה ,לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים ,ימלא אחד החברים האחרים
את מקומו ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף
זה.
ו .החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים
הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה )המצביעים בעד או נגד( ובלבד שמספר התומכים בהחלטה
לא פחת מ.2
ז .יושב הראש רשאי לאשר בנוהל שיקבע המנכ"ל ,כי חלק מהחברים יוכלו להשתתף בדיון כולו או
חלקו ,באמצעות שימוש באמצעי התקשרות ,ובלבד שכל חברי הוועדה המשתתפים יוכלו לשמוע זה
את זה בו-בזמן ,וזאת במקרים בהם תתקיים להנחת דעתו של המנכ"ל היתכנות "טכנית" לכך.
ח .ישיבות הוועדות והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול מסודר שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את
עיקרי הדברים שנאמרו בישיבה ואת ההחלטות.
ט .הוועדה תדווח למל"ג ולות"ת על פעילותה באופן שוטף ולפחות פעם בשנה.
 .6מניעת חשש לניגוד עניינים
מגבלות על כהונת נשואי תפקידים בוועדות
בעלי התפקידים המפורטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים תפקידים דומים יהיו
מנועים מלכהן בוועדות .להלן פירוט בעלי התפקידים:
ו .חבר הוועד הפועל ,חבר הוועד המנהל ,חבר הדירקטוריון ,חבר הוועדה המתמדת ,חבר וועדת הקבע
וכיו"ב;
ז .נשיא ,סגן נשיא ,משנה לנשיא ,מנכ"ל ,רקטור;
ח .דיקן פקולטה וסגנו ,דיקן סטודנטים ,מנהל בית ספר ,ראש בית ספר ,למעט בית ספר שהינו חלק
מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
ט .בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
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י .למרות האמור לעיל ,במקרים חריגים ,ובלבד שנבחנה האפשרות למינוי חברים בהתאם לאמור לעיל,
ולאחר אישור היועצת המשפטית של המועצה ,ניתן למנות כחבר ועדה בעל תפקיד אקדמי במעמד של
דיקן ומטה בהתקיים כל התנאים שלהלן:
 .1החברות בוועדה מתבססת הן על מומחיותו האקדמית של החבר והן על ניסיונו מתוקף תפקידו במוסד
להשכלה גבוהה;
 .2הוועדה עוסקת בנושאים רוחביים בלבד ואינה ממליצה בעניינו של מוסד להשכלה גבוהה ספציפי זה או
אחר;
 .3החברים האחרים בוועדה באים ממגוון רחב דיו של מוסדות להשכלה גבוהה אחרים.

חתימה על התחייבות להימנע מניגוד עניינים
א .חברי הוועדה לא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים ולא ישתתפו
בדיונים הנוגעים למועמדים או למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים .חברי הוועדה ימנעו מכל
פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין 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 –
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים
בתפקיד ניהולי בו ,או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו ,בזכות לקבל
רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,אח או אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן,
חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ,וכן אדם אחר הסמוך על
שולחנו של חבר.
ב .חברי הועדה שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה
בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים או לסטודנטים או סגל
בהם .חברי הועדה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים לרבות התחייבות להימנע לאחר סיום
תפקידם בוועדה מטיפול בתכניות/בקשות וכד' אשר עסקו בהם בוועדה לתקופה של שנה מיום סיום
עבודת הוועדה.
 .7שמירה על סודיות
א.

חברי הועדה לא יקיימו קשר ישיר עם מוסדות/סגל/סטודנטים/גורמים אחרים בנושא בהם הם עוסקים
שלא באמצעות מרכז/ת הוועדה.

ב.

חברי הוועדה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה ,לרבות מסירת מסמכים ,פרוטוקולים ,החלטות
ועוד ,ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.9

פרויקטים בפיתוח פיזי ומעונות:
9.1

בקשת  HITהמכון הטכנולוגי חולון להקים מעונות סטודנטים
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4425

ס"ט – 51/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 26.12.18 -דנה ות"ת בבקשת המכון הטכנולוגי חולון לבנות מעונות סטודנטים .
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  22.2.2017בנדון ,הואיל שהמוסד החליט שלא להתקשר ללא מכרז עם חברת סולל
ובונה אלא לצאת למכרז לצורך בחירת יזם שיקים את הפרויקט מחליטה ות"ת לאשר למכון הטכנולוגי חולון
את פרוייקט המעונות כפי שהוצע במכתבם מיום  19.11.2018וזאת באמצעות מכרז לבחירת יזם לבניית
הפרוייקט בשיטת  BOTבכפוף לתנאים שלהלן:
 .1יוקם מבנה מעונות בהיקף של כ 16,000-מ"ר מעל הקרקע הכולל  472מיטות ובעלות כוללת הנאמדת בכ139-
מיליוני .₪
 .2המכון הטכנולוגי חולון יעביר ליזם שייבחר במסגרת המכרז סך של  28.39מיליוני  ₪כהשתתפות בעלויות
ההקמה כאשר השתתפות ות"ת מתוך סך זה תעמוד על סך של  12.39מיליוני  ₪בהמשך לנתח התקציבי
שאושר ביום  23.11.2016והיא תינתן בכפוף לעמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות כמפורט בנספח א'.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

9.2

בקשת המרכז האקדמי לב להרחבת מבנה אקדמיה ע"ש בירן
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4427

ס"ט – 52/החלטה:
בישיבתה ביום  26.12.2018קיבלה ות"ת דיווח כי לא נדרשת בשלב זה למרכז האקדמי לב הלוואה תקציבית
להקמת מעונות הסטודנטים וכמו כן המרכז האקדמי לב לא יוציא לפועל את הוספת הקומה בבניין וויילר על כן
ות"ת מחליטה לעדכן את החלטתה כדלהלן:
 .1ות"ת מעדכנת את ההחלטה מיום  25.4.2018בנושא פרויקט המעונות של המרכז האקדמי לב כך שלא
תוקצה הלוואה תקציבית לטובת בינוי מעונות הסטודנטים ומלוא הפרויקט ימומן מתוך ממקורות
המכללה.
 .2ות"ת מבטלת את החלטתה לתקצוב בניין וויילר מאחר שלא התקבל היתר בנייה ומאשרת כי הסכום
יוסט לתקציב הכללי שיועד למוסד בפיתוח פיסי לחומש הנוכחי.
 .3לאור כך שהמוסד לא ינצל את הסכום שיועד עבור הלוואה תקציבית ומאחר שלא יוציא לפועל את הוספת
הקומה על בניין וויילר ות"ת מחליטה כי התקציב ששוריין לנושאים אלו בסך  2.7מיליוני  ₪יחזור
לתקציב הכללי שיועד למוסד לפיתוח פיסי כך שיעמוד על סך של  9.6מיליוני .₪
 .4בנוסף דנה ות"ת בבקשת המכללה להרחיב את מבנה אקדמיה ע"ש בירן ולהוסיף בו שתי קומות בהיקף
של כ 900-מ"ר והחליטה כי אין מניעה לאשר הבקשה בכפוף לתנאים שלהלן:
א .בניה בשטח של  901מ"ר ברוטו בעלות כוללת של כ 8.9-מיליוני .₪
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ב .סך השתתפות ות"ת בפרויקט היא  3.454מיליוני  ,₪נתונה במחירי יולי  2011וקפואה במחירים אלו.
ג .השתתפות ות"ת תינתן בכפוף לתנאים שלהלן.
 .5מימון יתרת עלות הבניה בסך של כ 4.5-מיליוני  ₪מתרומת ישראל בירן.

 .6באחריות המרכז האקדמי לב לממן את מלוא ההוצאות השוטפות לתפעול ותחזוקת המבנה מתקציבו
השוטף תוך שמירה על איזון תקציבי.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

9.3

בקשת האוניברסיטה העברית להרחבת מבנה למשפטים
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4428

ס"ט – 53/החלטה:
בישיבתה ביום  26.12.2018דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לתוספת בניה מעל בניין הירש בקמפוס הר
הצופים והחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף לתנאים דלהלן:

.1

אישור להרחבת מבנה למשפטים בהיקף בנייה של  1,500מ"ר מתוך כך  750מ"ר יבנו ברמת שלד ומעטפת,
בעלות הנאמדת ב 12.5-מיליוני .₪

.2

האישור מותנה במימון מלא של הפרויקט מתרומות ,כמפורט להלן:

.3

•

כ 8-מיליוני  ₪מתרומת מישאל חשין.

•

כ 2.6-מיליוני  ₪מתרומת ג'יימס שאשא.

•

כ 0.73-מיליוני  ₪מתרומת קרן סרג' אזריה.

•

כ 0.25-מיליוני  ₪מתרומת קרן אובול.

•

כ 0.8-מיליוני  ₪מתרומת צ'רלס פוקס.

•

כ 0.12-מיליוני  ₪מתרומת משפחת קפלין.

אישור ות"ת הינו בכפוף להתחייבות האוניברסיטה העברית לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול
ואחזקת הבניין שנאמדות בכ 183-אלפי  ₪בשנה מתקציבה השוטף ללא פגיעה באיזון התקציבי ובהסכם
ההבראה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.10

תקצוב הפעילות התקשורתית לשנים 2022 - 2019
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4429

ס"ט – 54/החלטה:
בישיבתה ביום  26.12.18החליטה ות"ת לאשר את הפעילות התקשורתית במהלך השנים  2022 – 2019במקביל
ליישום התכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה.
דוברות המל"ג תפעל להנגשת המידע לציבור ולקידום עקרונותיה המרכזיים של התכנית הרב שנתית .לצורך כך,
דוברות מל"ג תציג בצורה סדירה ושוטפת )בשיתוף לשכת הפרסום הממשלתית( את עיקרי העשייה במל"ג וות"ת,
בדגש על קהלי היעד השונים :מועמדים לסטודנטים ,סטודנטים ,הורים של סטודנטים ,אנשי האקדמיה והציבור
הרחב.
הפעילות התקשורתית מיועדת ,כאמור ,להעלות את המודעות הציבורית ולקדם את הפעילות ואת העשייה
במערכת ההשכלה הגבוהה במגוון תחומים ,הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית ,הנגשת ההשכלה הגבוהה
ליוצאי אתיופיה ,הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית ,חלוקת מלגות ,עידוד סטודנטים למקצועות ההיי-
טק ,חיזוק מדעי הרוח ,חיזוק הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה ,חזון הקמפוס החדש כולל למידה דיגיטלית ,קידום
המחקר ותשתיות המחקר שילוב נשים בתפקידי סגל בכיר באקדמיה ,מעונות לסטודנטים ,הנגשה לבעלי
מוגבלויות ועוד.
עלות הפעילות התקשורתית מוערכת בסך  1.5מיליון  ₪מדי שנה )ובסך הכל  6מיליון שקלים לשנים (2022 – 2019
והיא תיועד לאמצעי המדיה המגוונים )טלוויזיה ,רדיו ,עיתונות מודפסת ,אתרי חדשות( וכן לערוצי הדיגיטל,
בהם :פייסבוק ויוטיוב.
הפעילות התקשורתית תפנה לדוברי השפה העברית ,הערבית והאנגלית.
מימון הפעילות יתחלק בין תקציב מינהל התאגיד לבין תקציב ההשכלה הגבוהה בסעיפים הרלוונטיים.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.11

תקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת  2019ועדכון התקציב לשנת 2018
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4430

ס"ט – 55/החלטה:
ביום  26.12.2018דנה ות"ת בהצעת תקציב מינהל התאגיד לשנת  ,2019ובאומדן ביצוע תקציב  .2018ות"ת
מחליטה לאשר את הצעת תקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת  2019ואת אומדן ביצוע התקציב בשנת  2018כפי
שהוצג בפניה ,וכן מחליטה ות"ת לאשר את תוספות התקציב המותנות המוצגות בנספח א בכפוף לאישור אגף
תקציבים במשרד האוצר.
*****
התקיימה הצבעה על אישור התקציב ,כולל התקציבים המותנים המפורטים בנספח א'
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.12

המלצת ועדת המעקב לתוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4431

ס"ט – 47/החלטה:
בישיבתה ביום  26.12.18דנה ות"ת בהמלצות ועדת המעקב לתוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית
בירושלים.
ות"ת מחליטה לאמץ את המלצות ועדת המעקב כדלקמן:
-

-

ות"ת רואה בחומרה רבה את התנהלות האוניברסיטה העברית בירושלים ,אשר התנהלה בחוסר שקיפות
בהתייחס לאי העברת מידע לות"ת בדבר ההסכמות עם ועד העובדים בנושא הניודים.
ות"ת מחליטה להפחית באופן חד פעמי  3.5מיליון  ₪מתקציב האוניברסיטה העברית בירושלים ,של השנה
העוקבת ,שנה"ל תש"פ )המהווה כ 5%-מהממוצע השנתי של תוספת תקציב ות"ת לתכנית הבראה( וזאת לאור
התנהלות האוניברסיטה העברית בירושלים כאמור בתזכיר.
ות"ת מצפה מהאוניברסיטה העברית בירושלים להקפיד על התנהלות תקינה ושקופה מול כל הגורמים
המוסמכים ובהם ות"ת ,משרד האוצר והממונה על השכר ובהתאם להסכם ההבראה על מנת שמקרים כאלו לא
ישנו בעתיד.

*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.13

עדכון החלטת ות"ת מיום  28.11.2018בעניין הוספת חבר לחברי ועדת השיפוט וההיגוי
לנושא התחבורה החכמה
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4432

תשע"ט – 28/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 26.12.18 -החליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום  28.11.18בעניין הוספת חבר
לועדת השיפוט וההיגוי לנושא התחבורה החכמה.
ות"ת מחליטה למנות את ד"ר תומר טולדו מהטכניון כחבר בועדת ההיגוי והשיפוט בנושא תחבורה חכמה.
בהתאם לכך ,להלן ההרכב המלא של ועדת ההיגוי והשיפוט לתחבורה חכמה:
פרופ' יובל אלוביץ ,אוניברסיטת בן גוריון  -יו"ר
ד"ר ענת בונשטיין ,מנהלת התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה ,משרד רה"מ – חברה.
מר צבי האוזר ,חבר ות"ת  -חבר
ד"ר תומר טולדו ,הטכניון  -חבר
ד"ר אירית יובילר ,המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון  -חברה
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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עדכון החלטת המל"ג מיום  19.5.2015בנושא הגדרת חבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר
במוסדות להשכלה גבוהה

.14

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4433

תשע"ט – 29/החלטה
בישיבתה ביום  26.12.2018דנה ות"ת בהצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום  19.5.2015בנושא הגדרת חבר סגל
"ליבתי" אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה והחליטה להמליץ למל"ג ,בנושאים שתחת אחריותה ,על עדכון
הגדרת חבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה כדלהלן:
א.

בכל מקום בהחלטותיה של המועצה להשכלה גבוהה ,לרבות בכאלה העוסקות בתוכניות לימודים
אקדמיות ,בהן עולה דרישה אקדמית של המל"ג לחבר סגל אקדמי בכיר במשרה מלאה ,היא תוחלף
בדרישה לחבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסד ,המקיים לכל הפחות את כל התנאים שלהלן :2
מי שעבר ועדת מינויים לדרגה אקדמית ממרצה ומעלה.
.1
3
.2
עיקר עיסוקו במוסד ובהיקף שלא יפחת מחצי משרה .
מפרסם את עבודותיו המחקריות תוך שיוכו למוסד.
.3
משתתף באופן פעיל בהתנהלות האקדמית של המוסד ,לרבות בגופים אקדמיים ,בסנאט/במועצה
.4
האקדמית העליונה ,בוועדות פנימיות וכיו"ב.
בעל הסכם חתום עם המוסד לשמש בו כחבר סגל לתקופה של  3שנים ,לפחות.
.5
חבר סגל אקדמי בכיר במסלול לקביעות במוסד יחשב ל"ליבתי".
.6

ב ..למען הסר ספק ,יובהר כי הגדרה זו אינה משנה את ההנחיות )ובכלל זה הנחיות ות"ת( בעניין תנאי
ההעסקה ושכר למוסדות המתוקצבים ,או לעניין תקצוב.
ד .מובהר בזאת ,כי בהתאם להגדרה זו ,חבר סגל אקדמי בכיר יוכל להיחשב כחלק מסגל ה"ליבתי" רק
במוסד להשכלה גבוהה אחד.
ה .אין בהחלטה זו כדי לגרוע מהדרישות ומהתנאים של ות"ת מל"ג בנושא סגל "ליבתי" האמורים
בהחלטת המל"ג מיום  ,15.10.2013העוסקת בקריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה להיתר והכרה
במוסד להשכלה גבוהה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 2לגבי בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות יידרש המוסד להעביר התחייבות לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף א' עם פתיחת התוכנית
בפועל.
 3שעות ההוראה למשרה מלאה תהיינה בהתאם להנחיות ות"ת/מל"ג והסכמי השכר המאושרים על ידי ות"ת והממונה על השכר
במשרד האוצר הרלבנטיים לכל מוסד )לפחות  6שעות הוראה שבועיות שנתיות למשרה מלאה(.
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.15

חברה למסחור ידע במכללות  -עדכון
הדיון וקבלת ההחלטה בנושא נדחו לישיבה הבאה.

 .16דחיית מועד ההפחתה במספר הסטודנטים בחוג הרב-תחומי במכללה האקדמית גליל מערבי
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4435

תשע"ט – 30/החלטה:
בישיבתה ביום  26.12.18דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לדחות את מועד ההפחתה במספר
הסטודנטים בחוג הרב תחומי.
ות"ת מאשרת למכללה האקדמית גליל מערבי לקלוט בשנה ראשונה לחוג הרב תחומי עד  300סטודנטים בשנה
בשנים תש"פ – תשפ"ב ,והחל מתשפ"ג יופחת מספר המתקבלים לחוג זה מידי שנה ל –  200סטודנטים בלבד.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.17

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון  B.Sc.בהנדסת מדע הנתונים
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .4436

תשע"ט – 31/החלטה
 .1בישיבתה ביום  26.12.2018דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.Sc.בהנדסת נתונים.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה :אסתי יעקב
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תוספת להחלטה ס"ט47/
נספח א'
קול קורא לאוניברסיטאות המחקר להגשת בקשות
לעדכון ופיתוח קורסים ומקבצי קורסים ולארגון כנסים אקדמיים בתחומי המדע והטכנולוגיה
הקוונטיים
כללי
בהמשך להמלצות ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים )להלן ,(4QST :וליישום התכנית
הרב-שנתית בנושא המתבססת על המלצות הוועדה המייעצת ,החליטה הוועדה לתכנון ולתקצוב לסייע
לאוניברסיטאות המחקר בתמיכה לעדכון ופיתוח קורסים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים וכן בתמיכה
לארגון כנסים בנושא ,שיצאו לפועל בשנת תש"פ או תשפ"א.
בהתאם לכך קול קורא זה מציע שני מסלולי הגשה לאוניברסיטאות המחקר:
א .מסלול הגשת בקשות לתמיכה עבור עדכון ופיתוח קורסים ומקבצי קורסים בתחומי המדע והטכנולוגיה
הקוונטיים )חלק א' של המסמך(
ב .מסלול תחרותי להגשת בקשות לתמיכה בארגון כנסים בתחומי המדע והטכנולוגיה קוונטיים )חלק ב' של
המסמך(
ההגשות בשני המסלולים יתמקדו בשבעת נושאי המחקר )תיאורטי או ניסיונאי( במסגרת תחום ה ,QST-בהם
החליטה הוועדה להתמקד :חישוב קוונטי ,תקשורת קוונטית ,סימולציה באמצעות מערכות קוונטיות ,מכשור
וחיישנים קוונטיים )כגון שעונים אטומיים ,מדי שדה מגנטי ומדי תאוצה קוונטיים( ,חומרים קוונטיים )כגון
חומרים טופולוגיים וחומרים מהונדסים קוונטית להצגת תכונות מיוחדות( ,יסודות תורת הקוונטים עם השלכה
לטכנולוגיות עתידיות ,מדע וטכנולוגיות קוונטיות חדשניים.
כל אוניברסיטת מחקר רשאית להגיש בקשות בכל אחד משני המסלולים ובשניהם גם יחד ,ללא כל תלות ביניהם.
מטרות התכניות
• הרחבת ההכשרה בנושאי מדע וטכנולוגיה קוונטיים ,התאמת תכניות הלימוד וקידום תכניות הכשרה בין-
תחומיות לסטודנטים ולחוקרים צעירים ,על מנת להכשיר כח אדם מיומן למשק ולאקדמיה .בפרט ,הרחבת
בסיס הסטודנטים הלומדים בתחום מחוץ למחלקות לפיזיקה אל מחלקות ההנדסה ומדעי המחשב.
• פיתוח והעמקת המחקר הישראלי בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים ,יצירת וגיבוש קהילה אקדמית
פעילה מהדיסציפלינות השונות ויצירת והעמקת שתופי פעולה אקדמיים לאומיים ובינלאומיים בתחום.

חלק א':
מסלול הגשת בקשות לתמיכה בעדכון ופיתוח קורסים ומקבצי קורסים בתחומי הQST-

QST - Quantum Science and Technology 4
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 .1רציונל  -מאחר שכל אוניברסיטה מתחילה מנקודת פתיחה שונה ,ושלכל אחת תפיסה משלה לגבי אופי
ההכשרה המיטבי המתאים לה ,מצאה ות"ת לנכון לאפשר למוסדות לבקש את תמיכת ות"ת בעבור עדכון
ופיתוח קורסים/מקבצי קורסים לתואר ראשון ,שני ו/או שלישי בפיזיקה ,מדעי המחשב ,כימיה ,הנדסות
רלוונטיות ומתמטיקה ,ע"י פיתוח והוספת קורסים ומקבצי קורסים רלוונטיים  -כל מוסד לפי בחירתו
ותפיסתו.
 .2כללים ותנאים -
 2.1במסגרת מסלול זה מוזמנות אוניברסיטאות המחקר לבקש את תמיכת ות"ת בעבור פיתוח מספר קורסים או
מקבצי קורסים בתחום ה QST-במספר קטגוריות .להלן רשימת הקטגוריות עבורן יוכל המוסד לבקש את
תמיכת ות"ת:
א .פיתוח קורס פרונטלי חדש או קורס מעבדה חדש.
ב .פיתוח קורס חדש ,אשר עיקרו ביצוע פרוייקט מחקר )תיאורטי או יישומי( בתחום ה.QST-
ג .פיתוח והפקת קורס דיגיטלי מקוון חדש ) MOOC 5או  (SPOC 6לתלמידי המוסד ,שיהיה פתוח גם
לסטודנטים ממוסדות אחרים )בארץ ו/או בחו"ל( 7 .בקטגוריה זו ניתן להגיש קורסים שעתידים להיות
מפותחים ומופעלים במסגרת בשת"פ בין מוסדי או בשת"פ עם גופי תעשיה .האישור והתמיכה בקורס
מקטגוריה זו כפופה לשיקולי תכנון הנוגעים להעלאת קורסים לפלטפורמות הדיגיטליות.
ד .שימוש בקורס דיגיטלי קיים ) MOOCאו  SPOCעל פלטפורמה ישראלית או בינלאומית( ושילובו
בתכנית הלימודים כמזכה בנקודות זכות לתואר )בין אם ילמד עצמאית ע"י הסטודנט ותתקיים רק
בחינה במוסד ,ובין אם ילמד עצמאית ע"י הסטודנט ויוביל לדיוני ולמידת המשך פרונטליים )"כיתה
הפוכה"( או לפרוייקט בו ייושם החומר שנלמד ).(Project Based Learning
ה .פתיחת מקבץ קורסים ב ,QST-שכולל לפחות  5קורסים חדשים לתואר רלוונטי מאחת או יותר
מהקטגוריות לעיל .כשמדובר במקבץ קורסים לתואר שני ,על המקבץ להתבטא בתואר המוענק.
ו .סמינריון או קולוקוויום ,הכוללים מפגשים המתקיימים לפחות פעם בחודש ,ופתוחים לתלמידי מחקר
מכל האוניברסיטאות.
 2.2תמיכת ות"ת מותנית בקבלת אישורי מל"ג המתאימים ,ככל שאלו נדרשים.
 2.3על נושא הקורסים הדיגיטליים יחולו הנחיות ות"ת/מל"ג הנהוגים בנושא זה ,כפי שפורטו בקול הקורא מטעם
ות"ת ללמידה דיגיטלית בנושא הייטק ומדעי הנתונים והרלוונטיים לעניין זה.
 2.4ניתן להגיש לתמיכה כל קורס  /מקבץ שטרם נפתח להרשמת סטודנטים ביום ההגשה ,ואשר יתחיל לפעול
בשנה"ל תש"פ או תשפ"א.
 .3תקציב והשתתפות ות"ת
 3.1תמיכת ות"ת תהיה חד-פעמית ,בעבור הוצאות פיתוח ,התאמה וכיו"ב ,ולא בעבור ההוצאות השוטפות
שתהיינה מדי שנה  -בהוצאות אלה ישאו האוניברסיטאות בעצמן .כמו כן אוניברסיטה שתזכה בתמיכת ות"ת
תתבקש להשתתף בעלויות ,כמפורט בהמשך.

Massive Open Online Course 5
Small Private Online Course 6
 7פתיחות הקורס גם ללומדים שאינם רשומים במוסד משמעה שהגישה לתכנים האינטרנטיים החינמיים פתוחה לכולם .עם זאת חומרים שדורשים
תשומות נוספות מצוות ההוראה )כגון ציונים על תרגולים לא אוטומטיים וכו'( לא חייבים להיות פתוחים חינמית מחוץ למוסד.
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 3.2להלן שיעורי תמיכת ות"ת המירביים ושיעורי השתתפות האוניברסיטה הנדרשים בעבור כל אחד מהסעיפים
א'-ו' שבסעיף  2.1לעיל .תמיכת ות"ת תעשה בהתאם להוצאות בפועל:
סעיף

השתתפות ות"ת מקסימלית

א

לקורס  5אלפי ש"ח לקורס.
₪
אלף
25
עד
בנוסף ,ניתן לבקש השתתפות ברכישת
ציוד ייעודי ככל שנדרש.
לקורס  5אלפי ש"ח לקורס.
ש"ח
אלף
25
עד
בנוסף ,ניתן לבקש השתתפות ברכישת
ציוד ייעודי ככל שנדרש.
עד סכום של  200אלף  ₪עבור כל נקודת האוניברסיטה תעביר התחייבות עבור
תקן ייעודי של טכנו-פדגוג במימונה
זכות לכיסוי עלויות ההפקה.
תמיכת ות"ת תיעשה בהתאם למפורט )כמפורט בנספח ד' של הקול הקורא
בנספח ד' של הקול הקורא ,אליו מפנה הנ"ל(.
סעיף  2.3לעיל )במסלול של הפקת קורס(.
 5אלפי ש"ח לקורס.
עד  20אלף  ₪לקורס.

ה

תוספת של  30%על סך תמיכת ות"ת לא נדרשת השתתפות נוספת מעבר
להשתתפות בקורסים עצמם.
בקורסים שבמקבץ.
 4אלפי  ₪לקורס.
עד  20אלף  ₪לסמינריון  /קולוקוויום.

ב

ג

ד

ו

השתתפות נדרשת מהאוניברסיטה

 3.3התמיכה המצטברת המירבית של ות"ת לאוניברסיטה במסגרת מסלול פיתוח קורסים ומקבצי קורסים בפניה
זו ,כולל תוספות עבור ציוד יעודי ,תהיה בגובה של עד  500אלף ש"ח.
 3.4מגבלות על השימוש בתקציב -
 3.4.1יובהר ,כי בנושאי שכר יש לפעול על פי הנחיות ות"ת והממונה על השכר.
 3.4.2גביית תקורה מהשתתפות ות"ת בפעילויות  -אסורה.
 3.5הנחיות להגשת בקשה  -הבקשה תוגש בקובץ  PDFיחיד ,תהיה מפורטת ככל האפשר ותכלול התייחסות
לסעיפים הבאים:
א .התפיסה הרחבה של האוניברסיטה לגבי לימודי  QSTברמות התואר השונות וכוונות הפיתוח שלה לגבי
תכניות הוראה בתחום.
ב .טבלה הכוללת את רשימת כל הקורסים המוגשים שהמוסד מבקש עבורם את תמיכת ות"ת .הטבלה
תכלול עבור כל קורס את הפרטים הבאים:
ב .1.שם הקורס
ב .2.שיוך חוגי  /פקולטטי
ב .3.היקף נ"ז
ב .4.מועד פתיחה מתוכנן
ב .5.קטגוריה )בהתאם לקטגוריות בסעיף  2.1לעיל(.
ב .6.עלות כוללת והשתתפות ות"ת מבוקשת )אלפי (₪
ג .בנוסף לטבלה ,עבור כל אחד מהקורסים המוגשים יש לצרף את המסמכים וההתייחסויות שלהלן:
ג .1.סילבוס מלא כולל נ"ז ,תאריך פתיחה מתוכנן ,אופן קביעת הציון הסופי ורשימת קריאה מפורטת.
ג .2.קהל היעד של הקורס.
ג .3.אופן השתלבותו של הקורס בחזון התכנית תוך התייחסות למרכיב הספציפי שאותו הוא מממש.
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ג .4.פרטי המרצה ,לרבות דרגה וסטאטוס העסקה שלו ,היקף משרה ,שיוך פקולטטי וקורות חיים מלאים
של המרצה.
ג .5.אם מדובר בקורס דיגיטלי יש לצרף גם את החומרים הבאים:
• מכתב נלווה מהמרצה המוביל בקורס ,המפרט את העניין המיוחד והאישי שלו ליצור קורס
דיגיטלי )לכל היותר עמוד אחד(.
• הדגמה מצולמת ייעודית של המרצה עבור הקורס )ראו פרוט בנספח ו' של הקול הקורא אליו
מפנה סעיף  2.3לעיל(.
• היבטים דיגיטליים של הקורס  -אסטרטגיית הלמידה הדיגיטלית; מגוון הכלים הטכנו-פדגוגיים
;כלי הערכה להישגי הלומדים במהלך הקורס )וכיצד ישתלבו בסילבוס ובציון הסופי ,אם
רלוונטי(; עבור הצעות הפקה :תכנית/תכנון להפקת וידאו )סטודיו/צילומי חוץ ,עזרים ויזואליים,
אינפו-גרפיקה ,אנימציות ,שאלות ותשובות ,ראיונות(; אסטרטגיית שיווק ופרסום הקורס לפני
העלאתו לאוויר
• הערכת עלויות כוללת לקורס
ג .6.אם מדובר בסמינריון או בקולוקוויום ,יש לציין את רשימת ההרצאות והמרצים המתוכננים ולפרט
את ההיבטים הלוגיסטיים )מיקום ,משתתפים ,תדירות וכיו"ב(.
 .4קריטריונים לבחינת הבקשות:
א .התאמת תכני הקורסים המוצעים לתחומי ה QST-כפי שהגדירה הוועדה וכמפורט בפתיחת קול קורא
זה.
ב .הערך המוסף של תכנית הלימודים המפותחת לקידום ההכשרה בתחום )כמותי ואיכותי( ,לרבות עדכון
ופיתוח קורסים המשפרים את החשיפה לתחום ,קורסים לרקע הלימודי והמדעי של הסטודנטים ,פיתוח
קורסים להשלמת פערים בתחומים חשובים ,כגון תיאוריה של חישוב קוונטי ,אלקטרוניקה קוונטית
ועוד.
ג .פתיחות לסטודנטים באוניברסיטאות אחרות ושיתופי פעולה בפיתוח הקורסים.
ד .תכנון ופריסה ארצית
 .5ועדת ההיגוי המייעצת לות”ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים תבחן את הצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים
במסמך זה ותחליט על בחירת הבקשות שיזכו לתמיכה.

 .6דיווח

מוסדות להם יאושרו קורסים או מקבצי קורסים יגישו לאגף תקצוב בות"ת עד ה 30-בספטמבר בשנה העוקבת
לפתיחת הקורסים דיווח לגבי הקורסים שנפתחו ,מספר הסטודנטים בהם ,העלויות בפועל והשתתפות המוסד
בתקציב .תמיכת ות"ת תועבר בכפוף ובהתאם לכך לקבלת הדיווח ואישורו.

חלק ב':
מסלול תחרותי להגשת בקשות לתמיכה בארגון כנסים אקדמיים
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בתחומי המדע והטכנולוגיה קוונטיים
 .1כללים ותנאים
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

ועדה מארגנת  -הוועדה המארגנת של כל כנס תורכב מלפחות ארבעה חברי סגל מובילים העוסקים בשטח
ומייצגים לפחות שלוש מהאוניברסיטאות בישראל.
מארגני הכנס והמשתתפים  -הכנס יהיה פתוח למשתתפים מכל המוסדות להשכלה גבוהה ומכוני המחקר
בארץ.
האווירה והמקום  -הכנס צריך להתקיים בתנאים המאפשרים יצירת מגע רצוף בין התלמידים ,החוקרים
הצעירים ,המדענים הישראלים והמדענים המוזמנים מחו"ל .משך הכנס יהיה  5-4ימים .בנוסף על הרצאות
רגילות יש לקיים במשך הכנס מפגשים ודיונים בין המרצים לבין קבוצות קטנות של תלמידים .כך צפויים
המרצים האורחים להכיר את התלמידים היכרות אישית ולבנות קשרים ושיתופי פעולה לעתיד.
הכנסים יתקיימו תחת אחריותה המלאה  -אקדמית ומינהלית  -של האוניברסיטה המגישה.
ניתן להגיש אך ורק בקשות לכנסים המתוכננים להתקיים לאחר שישה חודשים או יותר מיום הגשת הבקשה.

 .2תקציב ותמיכה כספית
 3.1הצעת התקציב תכלול הערכה מפורטת של כל סעיף והצדקתו ) .(Budget justificationכמו כן ,במידה ויש
מקורות מימון נוספים יש לפרטם ,כולל את סכום המימון .התמיכה הכספית לכנס היא עד  250אלף ש"ח
לכנס.
 3.2מגבלות על השימוש בתקציב -
 3.5.1יובהר ,כי השתתפות ות"ת איננה מיועדת לתשלום שכר של סגל באוניברסיטה וכי בנושאי שכר יש
לפעול על פי הנחיות ות"ת והממונה על השכר.
 3.5.2גביית תקורה מהשתתפות ות"ת בפעילויות  -אסורה.
 3.2הנחיות להגשת בקשה  -הבקשה תוגש במתכונת הבאה:
 דף שער הכולל את פירוט נושא הכנס ,המיקום והמועד הרצוי לקיומו.
 רשימת שמות חברי הוועדה המארגנת שתורכב מלפחות  4חוקרים ראויים בפריסה בין-מוסדית ובה
מפורטים עבור כל חבר :תחום התמחותו המדעית ,שם המוסד שבו הוא עובד ,כתובתו המלאה ,מספרי
הטלפון שלו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.
 תיאור הנושא ,מידת חדשנותו ופירוט חשיבותו )עד שלושה עמודים(.
 רשימת המשתתפים המוצעים ,על שיוכיהם המוסדיים.
 הצעה למרצים מוזמנים מהארץ ומחו"ל ,עם פירוט מקום עבודתו ,תחום התמחותו ותיאור
כחצי עמוד על חשיבות השתתפותו של כל מרצה בכנס.

קצר של

 לו"ז מפורט ,כולל שמות מרצים ,ונושאי הרצאות ומפגשים )כולל מפגשים לא רשמיים(.
 הצעת תקציב לכנס .חשבונות והעברות כספים ייעשו דרך אוניברסיטה בארץ ובאישורה.
 חתימות סמנכ"ל כספים וסגן נשיא למחקר באוניברסיטה
 .3קריטריונים לשיפוט
 3.1התאמת תכני הכנס המוצעים לתחומי "מדע וטכנולוגיה קוונטיים" כפי שהגדירה הוועדה וכמפורט בפתיחת
קול קורא זה.
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מאושר
 3.2מידת תרומתו הצפויה של הכנס לקידום המדע בתחומי ה QST-בארץ.
 3.3מידת תרומתו הצפויה של הכנס ליצירת וגיבוש קהילה אקדמית פעילה בתחומי ה QST -בקרב חוקרים
ישראלים מהדיסציפלינות השונות.
 3.4מידת תרומתו הצפויה של הכנס ליצירת שיתופי פעולה בינלאומיים משמעותיים במחקר בתחומי ה.QST-
 .4ועדת ההיגוי המייעצת לות”ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים תשפוט את הצעות בהתאם לקריטריונים
המפורטים במסמך זה ותבחר את הזוכים.
.5
5.1
5.2

5.3
5.4

דיווח מדעי וכספי
המוסד יגיש לות"ת דוח מדעי ודוח כספי המסכמים את הכנס עד שלושה חודשים לאחר סיום הכנס .הדוחות
יוגשו בשני עותקים קשיחים ובנוסף בעותק אלקטרוני.
הדוח המדעי צריך לכלול את תכנית הכנס ותקצירי ההרצאות .בנוסף ,על הדוח המדעי לכלול תיאור בהיקף
של עד  10עמודים ובו :תיאור הרציונל לקיום הכנס ,תיאור של מהלך הכנס ,הערכת מידת הצלחתו ותרומתו
לקידום המדע בישראל ומהם הלקחים שיש להפיק ממנו.
דוח הביצוע הכספי של הכנס יכלול פירוט של הכנסות והוצאות הכנס ויהיה חתום ע"י סמנכ"ל הכספים של
המוסד שדרכו נוהל התקציב.
תמיכת ות"ת תועבר בכפוף ובהתאם לכך לקבלת הדיווח ואישורו.
*****

את הבקשות המלאות במסלול א' ובמסלול ב' יש לשלוח עד ליום  1.3.2019אל גב' נינה אוסטרוז'קו ,מצוות
הקצבות למחקר בות"ת ,אל כתובת הדואר האלקטרוני הבאה.Quantum@che.org.il :
גם בשאלות בענייני תקציב ובעניינים נוספים ניתן לפנות אל כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל ואנו נחזור אליכם
בהקדם.
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