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 ' אב, תשע"חז 
 2018יולי,  19

 
 

  לכבוד
 חברי ות"ת

 שלום רב,

 

 ט"תשעתקציב הרגיל לשנת הלימודים ה הנדון:

 

"ת לות האוצר משרד ביןתשפ"ב -"זתשע לשנים שנתי רב הסכם נחתם 2016 לספטמבר 4-ב

למערכת ההשכלה הגבוהה, כך  ₪מיליארד  6.8-מצטברת של כ תוספת הינה שמשמעותו

לבסיס תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה.  ₪מיליארד  1.8-שבשנת תשפ"ב יתווספו כ

: הבאים העיקריים נושאיםת לוהתוכנית הרב שנתית מיועד במסגרת הכלליותת ותוספה

 תשתיותמחקרית, בין היתר, על ידי הגדלת המשאבים עבור  –עידוד המצוינות המדעית 

 התעסוקה לשוק והתאמתו האנושי ההון הכשרת; בהוראה חדשנות עידוד; מחקר וקרנות

נוספים וקידום  נבחרים ותחומים הנדסה, המחשב מדעי בוגרי מספר הגדלת על בדגש

 ושילוב אוכלוסיות ייחודיות במערכת ההשכלה הגבוהה.

 תקציב תכנון נתוני. ט"תשעשל ות"ת לשנה"ל  הרגיל התקציב הצעת"ב רצהאמור,  לאור

שנת  תקציבולנתוני ביצוע ח "תשעמוצגים תוך השוואה לתקציב המקורי לשנת  ט"תשע

 (.ט"תשע קציב)במחירי ת ז"תשע

שנה"ל תשע"ט הינה השנה השלישית לתכנית הרב שנתית. שנה זו משקפת את עיקרי 

ית והתכניות השונות שות"ת מפעילה במסגרת זו בפרט תקציבי הקרנות התכנית הרב שנת

ובתוך זה  ₪מיליון  171-, תקציבי התשתיות המסתכמים בכ₪מיליארד  1.2-בשמסתכמים 

תכניות ות"ת לתשתיות מערכתיות )קוונטים, רפואה מותאמת אישית(, תשתיות  ותנכלל

צוין כי בשנה זו תקציב הנושאים לסגל מבוסס וציוד מוסדי, תכניות לחדשנות ועוד. י

וכולל בין היתר את תקציבי הנגשת  ₪ דהחברתיים עומד על למעלה מחצי מיליאר

האוכלוסיות הייחודיות למערכת ההשכלה הגבוהה )פריפריה, בני מיעוטים, חרדים ויוצאי 

 מכסות אלף 179-כבגין הוראה מושתת על  מוקצהתקציב ההאתיופיה(. כמו כן, 

 מתוקצבת. בנוסף, שון ושני באוניברסיטאות ובמכללותרא לתוארתוקצבים סטודנטים מל

 סטודנטים מלאים.  אלף 20-מספר שווה ערך לכ בגיןאוניברסיטה הפתוחה ה

לתקציב הרגיל  ₪ יליוןמ 493-כ של בסך חדשה תוספתכוללים  ט"עהמשאבים לתש

 החדשהתכנית הרב שנתית ל בהתאם תוספת הינם ₪ יליוןמ 243 מתוכםבמחירים שוטפים, 

 מיועדותפעמיות  חדתוספות  טתשע" לשנתהתקבלו "ב. מעבר לכך, פתש-זלשנים תשע"

 הסיעוד, הרפואה בתחומי הסטודנטים מספר הגדלת עבורהיתר  בין המיועדותואחרות 

 ועוד. מעבר סמינר הקיבוצים ובית ברלתחליפי נפט,  תכניתיישום,  חברת הקמתוההנדסה, 
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 על השפעתם שסך חליפין ושערי מחירים בגין קידום מדדי הופעלו המשאבים בסיס על

וכוללת בשלב זה  ₪ מיליון 132-נאמדת ב המקורי ח"תשע לתקציב ביחס ט"תשע תקציב

והסכם סגל בכיר באוניברסיטאות  ההסתדרות עםאת תוספת פעימות השכר של הסכם 

האקדמיות הסכם שכר עם הסגל  . יצוין כי טרם נחתם בכל המכללות2016שנחתם בדצמבר 

הבכיר ולכן בשלב זה הוחלט כי בתקציב תשע"ט יופעל מקדם מחירים נפרד 

לאוניברסיטאות ולמכללות החתומות על הסכם שכר לבין המכללות שטרם נחתם בהן 

  הסכם שכר.

לעומת  טתקציב תשע" הופחת, 2019לשנת  המדינה בתקציב הפחתות רקע על, במקביל

בנוסף, לאור הגידול . ₪ יליוןמ 103-כ של בהיקףבהתאם לחלקו היחסי  חתקציב תשע"

 ₪ מיליון 140קרן האירופאית בסך של המשמעותי הצפוי בהשתתפות מדינת ישראל ב

נדרשה ות"ת לאזן את התקציב על ידי הפחתות בסעיפים שונים, בין היתר, הפחתה 

ות במסגרת התכנית הרב ודחיית פעילויות חדש ,0.71%בתעריפי ההוראה בשיעור של 

 שנתית.

רזרבה בסך של  מזה, ₪ ןמיליו 11,267-כשל  כוללהתקציב הרגיל מבוסס על משאבים בסך 

 .רזרבה מיועדת ₪מיליון  36, מתוכה ₪ מיליון 52-כ

 

 

 

 ,בברכה

 
 נבון שירה

 תקצוב"ל סמנכ
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 העניינים תוכן

 

 עמוד  

 5 ט"תשע: המשאבים בתקציב הרגיל 1 לוח

 6 ט"תשע - זתשע" ,ראשיים סעיפים לפי התקציב ריכוז: 2 לוח

 7-9 טתשע" - ז"ע: תקציב ות"ת תש3 לוח

 10 ט"תשע"ל שנהתקציב הרגיל ללדברי הסבר 

 10 ישירה השתתפות 

 21 צמיתות לקרנות מקבילות הקצבות 

 22 למחקר הקצבות 

 44 מיועדות הקצבות 

 54 לסטודנטים סיוע 

 56 שונות הקצבות 

 60 השתתפות בהוצאות פנסיה תקציבית 

   

 

 נספחים

  טתשע" - ח"תשע, ראשיים סעיפים ולפי מוטביםו מוסדות סוגי לפי"ת ות תקציב 1 נספח

  טתשע" - ח"תשע, האוניברסיטאות תקציבי 2 נספח
  טתשע" - ח"תשע, האקדמיותההשתתפות הישירה במכללות  פירוט 3 נספח
  ותארים מוסדות לפי, לתקצוב סטודנטים מכסות 4 נספח
  באוניברסיטאות לימוד תחומי לפי בהוראה"ת ות השתתפות תעריפי 5 נספח
  במכללות לימוד תחומי לפי בהוראה"ת ות השתתפות תעריפי 6 נספח
  יחסי סטודנט/סגל ומקדמי התאמה ליעד במוסדות להשכלה גבוהה 7 נספח
  המחירים מדדי 8 נספח
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 טתשע" -: המשאבים בתקציב הרגיל 1לוח 
 )במיליוני שקלים חדשים(

 

 

 876.9,10  (שוטפים)במחירים  מקורי ח"תשע תקציב

 243  1ט"לתשע שנתית הרב התכנית תוספות .1

 :זה מתוך
 לבסיס תוספת .א
 פעמית חד תוספת .ב

 
202 

41 

 
 

 (102.7)  2017-2018במסגרת תקציב המדינה בשנים  הפחתות .2

 132  מחירים בגין שינוי .3

 117.9  תוספות מעבר לתכנית הרב שנתית .4

 :זה מתוך
 

  

תוספת שנתית לבסיס )מכסות רפואה, סיעוד ואוניברסיטת  .א
 אריאל(

35.9  

התאמות בהקצבות מיועדות לשנה"ל תשע"ח ביחס לשנה"ל  .ב

-)תוספת סטודנטים להנדסה, בדואים, הישגים להיי חתשע"

 טק, מדעי המוח ועוד(

 

25.8 

 

 

  50 פעמית חד תוספת .ג

  6.2  הדסה הבראה לתכנית העברה .ד

 11,267.1  מקורי ט"תשע תקציב

 
 

 

                                                      
 התוספות אינן כוללות תקציבי פיתוח פיסי  1



אחוזכ"סהאחוזכ"סהאחוזכ"סה

10,508,654100%11,078,045100%11,267,137100%ת"תקציב ות

7,759,45473.8%7,784,51970.3%7,826,41469.5%השתתפות ישירה1

139,2421.3%139,2421.3%139,2421.2%הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות2

1,179,45511.2%1,380,53512.5%1,455,97612.9%הקצבות למחקר3

323,9643.1%504,9414.6%486,5444.3%הקצבות מיועדות4

12,1640.1%12,1630.1%12,1630.1%פעולות בין מוסדיות5

248,7402.4%256,6732.3%256,8882.3%סיוע לסטודנטים6

131,2801.2%154,1401.4%282,1832.5%הקצבות שונות7

714,3566.8%802,6847.2%751,2106.7%השתתפות בהוצאות פנסיה תקציבית8

43,1480.4%56,5170.5%רזרבה100

ט"תשע- ז "תשע, ריכוז התקציב לפי סעיפים ראשיים: 2לוח 
ט"במחירי תקציב תשע, ₪אלפי 

69.5%, השתתפות ישירה

הקצבות מקבילות  
1.2%, לקרנות צמיתות

12.9%, הקצבות למחקר

4.3%, הקצבות מיועדות

,  פעולות בין מוסדיות
0.1%

2.3%, סיוע לסטודנטים

2.5%, הקצבות שונות

השתתפות בהוצאות  
6.7%, פנסיה תקציבית

0.5%, רזרבה

התפלגות סעיפי התקציב
ט"ל תשע"לשנה

מקורי-ט "תשעמקורי-ח "תשעביצוע-ז "תשע
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 מפתח 
עדכון*

   תשע"ז 
ביצוע

 תשע"ח 
מקורי

 תשע"ט 
מקורי

10,508,65411,078,04511,267,137תקציב ותת00

10,508,65410,927,64911,210,620תקציב ותת ללא רזרבה0
7,759,4547,784,5197,826,414השתתפות ישירה1
5,745,0516,028,3436,055,777אוניברסיטאות1.1
1,801,3641,538,9931,561,447מכללות1.2
213,039217,182209,190האוניברסיטה הפתוחה1.3

139,242139,242139,242הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות2
US/€138,400138,400138,400הקצבות מקבילות-אוניברסיטאות - כולל אופ2.1
US/€842842842הקצבות מקבילות-מוסדות שאינם אוניברסיטאות2.2

1,179,4551,380,5351,455,976הקצבות למחקר3
966,2081,146,4401,232,906קרנות למחקר3.1
M496,823541,589573,500הקרן הלאומית למדע3.1.1
M5,0005,0005,000קרן למחקרים משותפים משרד הבטחון3.1.2
M7,12711,00011,000קרן ע"ש אמנון פזי למחקרים משותפים עם הוועדה לאנרגיה אטומית3.1.3
3.1.4                                                             (Fulbright) קרן לחינוך ארהב-ישראלUS2,7282,9304,121
€355,175454,052519,052קרן המו"פ האירופאי3.1.8
M3,0503,0503,050השתתפות במנהל המופ האירופאי3.1.17
M2,64711,0000עידוד תחום מדעי הרוח3.1.18
M12,51210,11510,115קרן למחקרים ברפואה3.1.19
US1,01600מאגר רקמות לאומי - תל"מ3.1.30
3.1.33(gif) €2,8554,4253,060קרן דו לאומית גרמניה-ישראל
3.1.34(BSF) קרן ארהב-ישראלUS15,69030,96833,703
61,58472,09370,305שיתוף פעולה אקדמי ישראל-מזרח אסיה3.1.38
3.1.38.1(NSFC-ISF) קרן למחקרים משותפים ישראל-סיןUS31,77434,91638,000
M7,0748,8888,142מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו3.1.38.2
H7,3968,9674,088קליטת סטודנטים מצטיינים מסין והודו ללימודי תואר אקדמי בישראל3.1.38.3
M3,5713,1262,125קורסי קיץ לסטודנטים מסין והודו3.1.38.4
3.1.38.5 UGC-ISF קרן מחקר משותפתUS11,76911,24311,550
3.1.38.6 NRF-ISF 4,9536,400קרן מחקר משותפת

152,655163,165141,005תשתיות מחקר3.2
135,064141,634115,001תשתיות כלליות3.2.1
3.2.1.1 CERN - מחקרים אירופאיים משותפים US/€41,06439,53743,981
3.2.1.2ESRF - €6,8844,0674,333מחקרים אירופאיים משותפים
M5,00000מכון מחקר לביוטכנולוגיה - בן גוריון3.2.1.3
H65,91333,6920מרכזי מצוינות3.2.1.4
M16,62032,6657,000מחקר תחליפי נפט3.2.1.6
M3,24201,500מרכז לחקר הים התיכון3.2.1.7
3.2.1.8ESS הסקר החברתי האירופאיM01,3801,450

3.2.1.9Share-Eric600400
3.2.1.90ESRF 00 2,156- השתתפות המוסדות להשכלה גבוהה ב
3.2.1.91CERN 00 1,503- השתתפות המוסדות להשכלה גבוהה ב
29,91256,337יעודה למחקר3.2.1.100

*ראה נספח 8: פירוט מדדי המחירים.

לוח 3: תקציב ות"ת תשע"ז - תשע"ט

אלפי ₪, במחירי תקציב תשע"ט
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 מפתח 
עדכון*

   תשע"ז 
ביצוע

 תשע"ח 
מקורי

 תשע"ט 
מקורי

17,59121,81026,004תשתיות מערכתיות3.2.2
M7,14400הקמת מכונים לננוטכנולוגיה-תלם3.2.2.2
 M-4,925 -0 -0השתתפויות המשרדים בהקמת מכונים לננוטכנולוגיה-תלם3.2.2.3
M1,6306,3003,300תשתית מו"פ לפוטוניקה מתקדמת – תל"מ3.2.2.4
M17,6197,6503,912תכנית מדעי המוח – תל"מ3.2.2.5
 M-3,877 -3,600 -3,508השתתפות המשרדים בתכנית מדעי המוח- תל"מ3.2.2.6
M014,000קרן למחקרים ברפואה מותאמת אישית3.2.2.7.1
M011,4605,300מיזם פסיפס - תל"מ3.2.2.7.2
 M00-7,000השתתפויות המשרדים ברפואה מותאמת אישית3.2.2.8
M0015,000תכנית לאומית למדע וטכנולוגיה קוונטיים3.2.2.9
 M00-5,000תכנית לאומית למדע וטכנולוגיה קוונטיים - השתתפויות המשרדים3.2.2.10

60,59170,65082,065מלגות3.3
26,49528,95231,936מלגות לקליטת סגל3.3.1
23,36925,50125,835מלגות אלון3.3.1.1
W20,26821,94522,255מלגות אלון סגל3.3.1.1.1
US3,1013,5563,580מענקי מחקר למלגאי אלון3.3.1.1.2
3,1263,1134,487מלגות מעוף3.3.1.2
W3,0802,7733,527מלגות מעוף סגל3.3.1.2.1
US45340960מענקי מחקר למלגאי מעוף3.3.1.2.2
M0338789מלגות קליטת סגל בתחום הפיזיקה הגרעינית3.3.1.4
W00825מלגות לעידוד קליטת סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה3.3.1.5
W2,1624,64810,511מלגות בתר דוקטורנטים3.3.2
US1,4223,1824,736בתר דוקטורנטים3.3.2.1
US7401,4661,050מלגות לבתר דוקטורנטים- בני החברה הערבית3.3.2.5
3.3.2.6STEM-מלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בתחומי הM004,725
W5,8267,05611,381מלגות דוקטורנטים3.3.3
M2,3602,4802,480מלגות רוטנשטרייך3.3.3.1
M1,2951,6701,775מלגות לבציון3.3.3.4
M1,8712,5062,979מלגות לדוקטורנטים- בני החברה הערבית3.3.3.5
M300400320מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בכלכלת ישראל3.3.3.6
M00627מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק3.3.3.7
M003,200מלגות דוקטורנט - חד שנתי3.3.3.8
M3,1263,5264,305מלגות תואר שני3.3.4
M7441,0661,271מלגות המר3.3.4.1
M2,3822,4602,624מלגות לתואר שני מחקרי לבני החברה הערבית3.3.4.2
M00410מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק3.3.4.3
22,98326,46823,932תוכניות קליטת חוקרים3.3.5
W22,46925,14022,919קליטת מדענים עולים3.3.5.2
W5131,3281,013קליטת מדענים עולים דור ב3.3.5.3

323,964504,941486,544הקצבות מיועדות4
M18400פיתוח תשתית מיחשוב4.1
65,92491,05181,584הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לחברה הערבית4.7
M3,9972,770500מרכז מידע ותמיכה לאוכלוסיה הערבית4.7.1
M42,04861,66046,008הרחבת הנגישות לחברה הערבית כללי4.7.2
M13,19513,67015,451מלגות תואר ראשון לסטודנטים מהחברה הערבית4.7.4
M6,68412,95119,625פיילוט שער לאקדמיה 4.7.5
H5,7435,8786,432אוספי טבע למחקר באוניברסיטאות4.9

 
  
8



 מפתח 
עדכון*

   תשע"ז 
ביצוע

 תשע"ח 
מקורי

 תשע"ט 
מקורי

133,883174,160159,426הרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית4.10
H95,799128,413107,982אוכלוסיה חרדית-העברה למוסדות4.10.1
H21,23712,23412,881אוכלוסיה חרדית-העברה למרכזים4.10.2
H7,57110,51313,563מכינות קדם אקדמיות לחרדים4.10.3
M9,27723,00025,000מלגות והלוואות4.10.4
M1,20300לימודי העשרה4.12

M26,63325,69823,364שידרוג תשתיות הוראה במכללות4.13
M28,04256,37846,448שידרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות4.14
M12,71330,00030,000נגישות לאנשים עם מוגבלות4.16
M7456,8183,480קידום וייצוג נשים במערכת ההשכלה הגבוהה4.20
18,58828,20432,315תכנית "הישגים" להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה4.21
M3,7575,0005,000תכנית "הישגים" - כללי4.21.1
M8,52611,54412,545תכנית "רואד" – "הישגים" לחברה הערבית4.21.2
M6,30511,66014,770תכנית "הישגים" להייטק4.21.3
M1,47410,0008,000איכות ההוראה4.22
M2,85018,00016,000למידה דיגיטלית4.23
M012,00015,175הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה4.24
M037,10445,820קידום בינלאומיות בהוראה וניידות בינלאומית4.25
M9,48500מענקי קליטה לסגל מצטיין4.26
H2,1669,6499,500תקווה ישראלית באקדמיה4.27
M14,33000שיפוי בגין מענק חד פעמי4.28
M009,000מרכזי יזמות4.29

12,16412,16312,163פעולות בין-מוסדיות5
H12,16412,16312,163מכון בינאוניברסיטאי באילת5.1

248,740256,673256,888סיוע לסטודנטים6
M108,860104,507103,257מלגות פרח6.1
113,741123,700123,700קרן הסיוע לסטודנטים6.2
H6,6516,7906,815השתתפות בסיוע לליקוי למידה6.5
M19,48821,67623,116מעורבות אקדמיה בקהילה6.6

131,280154,140282,183הקצבות שונות7
M32,85850,75050,750מכינות קדם-אקדמיות7.1
M75,52275,52274,091מחקרים רפואיים7.2
US383689750המרכז הישראלי בקהיר7.5
M12,12012,59812,837האקדמיה הלאומית למדעים7.6
M7,63113,26220,893הסדרת ההכשרה הקלינית בבתי הספר לרפואה7.13
M2,7661,3191,389מסחור ידע במכללות7.14
7.15PIAAC סקרM00412
M00119,561תכניות הבראה והתייעלות7.17
M001,500מובילים באקדמיה7.18

714,356802,684751,210השתתפות בהוצאות פנסיה באוניברסיטאות8
H714,356802,684751,210השתתפות ברכיבי פנסיה באוניברסיטאות8.1

43,14856,517סהכ רזרבה100
019,78020,176רזרבה100.1
023,36836,341רזרבה מיועדת100.2
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 דברי הסבר לתקציב הרגיל

 

                                                      
 הגבוהה ההשכלה מערכת של התקצוב"מודל  בחוברת לעיין ניתן, בנושא מודל התקצוב נוספת להרחבה 2

 "ג/ות"ת.מל באתר המפורסמת" בישראל

 השתתפות ישירה .1

 

 אוניברסיטאות 1.1
 

 במרכיו מרכיב ההוראהמודל התקצוב )ההשתתפות הישירה בתקציבי האוניברסיטאות כוללת את 

 :ואת ההשתתפות הישירה המיועדת (המחקר

 , במסגרת אישור תקציב תשע"א, אישרה מליאת ות"ת את מודל התקצוב3.11.2010מיום  בישיבתה

 תפוקות בסיס על תקצובשל מערכת ההשכלה הגבוהה. בבסיס המודל עומדים העקרונות הבאים: 

צור, ככל הניתן, של פרק , תוך קילמוסדות התכנונית הוודאות הגברת)כאשר עלות התשומות ברקע(; 

 ככלישיפור המודל ; הרחב ולציבור למוסדות המודל שקיפות הגברתהזמן בין התפוקה לתקצוב; 

 עידוד , אתבין היתר ,מערכת ההשכלה הגבוהה הכולליםהמוסדות להשגת יעדי  לתמרוץמרכזי 

 לצרכים התייחסות; הנרכש האנושי וההון ההוראה איכות שיפור; מחקרית המדעית המצוינות

ועוד. בנוסף ליעדים המרכזיים קבעה ות"ת שני יעדי משנה התעסוקה נוספים כגון צרכי שוק  לאומיים

 .2מצטיין צעיר סגלשל המוסדות וקליטת  היחסיים היתרונות חידודתומכים: 

 .השעה צורכיפי -על נקודתית בצורה לעת מעתמודל התקצוב  והתפתח התעדכן במהלך התקופה

 בה אוניברסיטת אריאל מוצגת יחד עם יתר האוניברסיטאותהשניה , הינה השנה טשנה זו, תשע"

 ומתוקצבת בהתאם למודל התקצוב של האוניברסיטאות באופן מלא כפי שיפורט בהמשך. 

 

 ההוראה מרכיב 1.1.1

תמהיל בהתאם ל תעריף ממוצעמרכיב ההוראה מחושב לכל מוסד ככפולה של הפרמטרים: 

דם הניצולת , מקפר הסטודנטים בפועל )בכפוף למכסה(, מסוברמות התוארהסטודנטים בתחומים 

 שנתית. -מקדמי התאמה בהתאם ליעדי ות"ת לתכנית הרב, בפועל

להלן  .שניתחומים לתואר  28-ו תחומים לתואר ראשון 28פני  תעריפי ות"ת מתפלגים על - תעריפים

 :טלתשע" חהשינויים בתעריפים בין השנים תשע"

 "מקודמים תעריפי האוניברסיטאות במדד  טבשנת תשעH1 מדד השתתפות הישירה, אשר ,

 .4.12.2016 כולל את פעימות השכר בגין הסכם הסגל האקדמי הבכיר שנחתם ביום

  וגידול  2019לשנת  על רקע הפחתות תקציב המדינה 0.71%הפחתת התעריפים בשיעור של

 .2020בתכנית הורייזן 

  ,החליטה ות"ת בכחלק מעידוד האוניברסיטאות להגדלת מספר הסטודנטים לרפואה-

ובמקביל, להקטין את תעריף  ₪אלפי  5-להגדיל את תעריף הרפואה הקלינית ב 25.7.2018

 .₪אלפי  2.25-ביולוגיה לתואר שני ב

ר ראשון מפורטים לפי סוג התוא טתעריפי השתתפות ות"ת במרכיב ההוראה באוניברסיטאות בתשע"
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 לה. עוכוללים את כל השינויים המפורטים מ התקציב לחוברת 5 בנספח יםושני ובחלוקה לתחומ

חל על תקציב ההוראה של כל מוסד  ,"אמתשעהחל  - לסגל סטודנטים יחס ליעד התאמה מקדם

לכל מוסד, על פי  ובהתאם ליעדי יחס סטודנטים לסגל אקדמי בכיר שחושב מקדם התאמה ליעד

 של לתקרההנורמטיבי למוסד )עד  ליעד בפועל לסגל סטודנטים יחסהשורש הריבועי של היחס בין 

 הסגל ולנתוני ח"בתשעבפועל  לתקצוב הסטודנטיםבהתאם לנתוני  מחושב טבתשע" המקדם. (100%

  .2018על ידי המוסדות בדו"ח ממוצעי שכר ינואר  שדווחו כפי

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

תחומי לימוד בתעריפי  28תחומי הלימוד של המודל הישן, זאת על אף המעבר לתקצוב לפי  12ברמת 

 בשנים הניצולת מקדם של נע כממוצע המחושב ניצולת מקדם במודל מיושם ט"בתשעמודל ההוראה. 

 "א. בתשע, כפי שנעשה לראשונה (t-2) ז"תשעו (t-3) ו"תשע

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

  .ט"לתשע, בכפוף למכסת הסטודנטים ח"בתשעהסטודנטים בפועל 

בהתאם להחלטת ות"ת מיום  10,293סך מכסות הסטודנטים בכל המוסדות עומד על  -מכסות 

להלן מספר דגשים הנוגעים למכסות ולמספרי הסטודנטים בחלק . 4ואשר מוצגות בנספח  13.7.2016

  מהאוניברסיטאות:

סטודנטים בהתאם  442-לעודכנה למדע  של מכון ויצמן ת הסטודנטיםמכס - למדע ויצמן מכון

של המוסד ומספרם הנמוך של  עקב מאפייניו היחודיים וזאתלגידול מספר הסטודנטים בפועל 

  הסטודנטים.

רב שנתית כפי התכנית ההפעימה השניה של מכסות בגין  80תוספת של  -אוניברסיטת אריאל 

 .25.4.2018שאושר בות"ת ביום 

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

 לסיעוד הייעודיות נוספות מכסות 208 הוקצו טוד, בתקציב תשע"שנוצר להכשרת כ"א בתחומי הסיע

 בתשע"חבתכניות לסיעוד  נקלטותוקצבו בגין סטודנטים אשר  מכסות 43, . מתוכןבאוניברסיטאות

 165-מודל ההוראה )מכסת הסטודנטים הכוללת של המוסד הוגדלה בהתאם( וב נכללוהתקצוב בגינן 

 הצפויים הסטודנטים עבור) לסיעוד התוכניות ופתיחת גידול המשךבנוסף בגין  יתוקצבו אשר מכסות

מוסד  לפי תמוקצ ט"לתשעהמתוקצבים  הסטודנטים תוספת(. ט"תשע"ל בשנה בתכנית ללמוד להתחיל

. בהתאם לסיכום, מכסות אלו 40-ואריאל  50 –בן גוריון , 45 -, חיפה 30 -ת"א עפ"י הפירוט הבא:

בסיס ביצוע בפועל של השנה השוטפת ובכפוף למכסה  על ט"עבתשיתוקצבו וישולמו למוסדות 

 הייעודית לסיעוד.

 

 המחקר מרכיב 1.1.2

 את קףמש . מרכיב זההמחקר תפוקות בסך מוסד כל של היחסי חלקו לפי מחולקהמחקר  מרכיב

 :במודל שונה משקל אחד שלכל, פרמטרים בחמישה האוניברסיטאות של המחקר תפוקות

 (מהמודל 37.7%) תחרותיות מחקר מקרנות במענקים זכיה .א

 (מהמודל 34%) מדעיים פרסומים .ב

 (מהמודל 15%) שלישי תוארשווה ערך מקבלי  .ג

 (מהמודל 11.3%) קרנות אחרות() ולתעשייה הציבורי למגזר ידע העברת .ד

 (מהמודל 2%) תזה עם שני תואר מקבלי .ה
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שהיו נהוגים  ,₪ אלפי 180,000 בסך של ההקצבות הייחודיות תקציב מרכיב המחקר כולל את תקציבי

 . 3.11.2011, בהתאם להחלטת ות"ת מיום עד תשע"ו

 מספרעל  13.7.2016ות"ת ביום  החליטהתשע"ו -שנתית לשנים תשע"א-סיום התכנית הרבאור ל

להלן תקצוב. העדכונים והתאמות למודל המחקר בהתאם לבחינה של האגף לתכנון ומדיניות ואגף 

  :במודלהשינויים שיושמו 

 שני רכיבים אלה  - המדעיים הפרסומים ורכיב ה במענקי מחקר תחרותייםיהזכ רכיב

 9לתפוקות שני המוסדות המובילים בכל תחום מבין  20%תוספת בשיעור של עד כוללים 

בגין יתרון  5%: לשנייםתחומי הידע הגדולים )תוספת בגין יתרון יחסי(. תוספת זו נחלקת 

הזכיות בקרנות תחרותיות או סך הפרסומים המשוקללים באימפקט יחסי לסך התפוקה )סך 

בגין יתרון יחסי לתפוקה הממוצעת לחבר סגל אקדמי  15%-פקטור ברכיב הפרסומים(, ו

התוספת בגין  בוטלה, 28.9.2016ובהתאם להחלטת ות"ת מיום  בכיר. במסגרת השינוי במודל

התוספת בגין יתרון יחסי לתפוקה  ההוגדל( מחד, ומנגד, 5%היתרון היחסי לסך התפוקה )

 .20%-ל 15%-הממוצעת לחבר סגל מ

 רכיב  - (למגזר הציבורי ולתעשייה ידע)העברת  הזכיה במענקי מחקר ממקורות אחרים רכיב

המתעדפת תשתיות  20%זה כולל, החל משנה"ל תשע"ב, מדרגת תקצוב תוספתית בשיעור של 

פני -והמגזר הציבורי בישראל, על הביטחוניתידע ומשאבים כספיים הממומנים ע"י התעשיה 

, בהתאם להחלטת זהחל משנה"ל תשע"עסקי בישראל ומחו"ל. מקורות מהמגזר הפרטי וה

 שני סוגי המקורות.מדרגת התקצוב התוספתית וההבחנה בין  בוטלה ,28.9.2016ות"ת מיום 

 מנת לצמצם את התנודתיות -ועל, 2.8.2017בהתאם להחלטת הות"ת מיום  -הפרסומים  רכיב

ברכיב הפרסומים במודל המחקר, שעד שנה"ל תשע"ז התבסס על נתונים של שנה אחת, החל 

בתקציב תשע"ט , . לפיכךשנתיים פני על הפרסומים רכיב את למצע הוחלטמתקציב תשע"ח 

 .2016-ו 2015 שניםב הפרסומים נתוני ממוצע לפימחושב הרכיב 

  בהתאם להחלטת ות"ת מיום  - )שווה ערך מקבלי תואר שלישי(רכיב הדוקטורנטים

מספר שינויים בחלק ממקדמי התיקון התחומיים, שמהם נגזרת השתתפות  בוצעו 28.9.2016

 ות"ת בתקצוב הדוקטורנטים באוניברסיטאות המחקר בכל תחום ותחום:

 .1.33-ל 1.67-הופחת מקדם התיקון מ –הטבע הביולוגיים  מדעי .1

 .1.67-ל 1.33-מקדם התיקון הוגדל מ –מתמטיקה ומדעי המחשב  .2

 מסגרת עדכון מודל התקצוב של ות"ת בתשע"א בוצע ב –" דולר תחרותי לעומת דולר "אחר

שינוי במשקלות הרכיבים השונים במודל התקצוב, כאשר משקל רכיב הזכיה בקרנות מחקר 

-בקרנות אחרות )העברת ידע( שונה מ , ומשקל רכיב הזכיה34%-ל 34.6%-תחרותיות שונה מ

-"תעריף התוצאתי" של ות"ת לכל דולר תחרותי על כ-. כתוצאה מכך, עמד ה15%-ל 19.7%

בקירוב לכל דולר "אחר". בהמשך, לאחר החלת מדרגת התקצוב  ₪ 3.5לדולר לעומת  ₪ 4.5

ונים לכל התוספתית ברכיב הקרנות האחרות )העברת ידע(, נוצרו שני תעריפים תוצאתיים ש

לדולר "במדרגה  ₪ 3.2-לדולר אחר "במדרגה הגבוהה" ו ₪ 3.8-דולר אחר: תעריף של כ

במרוצת השנים שחלפו חלה שחיקה בתעריף התוצאתי לדולר תחרותי ביחס לדולר  ."הנמוכה

"אחר", וזאת לאור העובדה כי בעוד שסך הזכיות בקרנות מחקר תחרותיות הלך וגדל בצורה 

יות בקרנות מחקר אחרות כמעט ולא השתנה. כתוצאה מכך בתשע"ו עמד משמעותית, סך הזכ

לדולר, בעוד התעריף התוצאתי לדולר "אחר"  ₪ 3.6-התעריף התוצאתי לדולר תחרותי על כ
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)בהתאמה(. מתוך לדולר  ₪ 3.9-לדולר ו ₪ 4.7-במדרגה הגבוהה ובמדרגה הנמוכה עמד על כ

כי סך  ,28.9.2016, החליטה ות"ת ביום תיותרצון להמשיך ולתעדף את הזכיה בקרנות תחרו

יאוחדו לכדי רכיב תקציבי אחד,  –הן בקרנות תחרותיות והן בקרנות אחרות  –הזכיות 

כך,  פני דולר "אחר".-לכל דולר תחרותי, על 10%ותקבע מדרגת תקצוב תוספתית בשיעור של 

משקלות רכיבי הקרנות  בהתאם לסך הזכיות בכל שנה בקרנות תחרותיות ואחרות,

, כך בהתאם לסך הזכיות בכל אחד מהרכיבים שתנו באופן אוטומטייהתחרותיות והאחרות 

 ט. לפיכך, בשנת תשע"1.1:1על  ישמר היחס בין תעריף ות"ת לדולר תחרותי ולדולר "אחר"ש

ברכיב הקרנות האחרות  11.3%לעומת  37.7% עלמשקל רכיב הקרנות התחרותיות  יעמוד

 "אחר". לדולר ₪ 3.7-ו לדולר ₪ 4.1ידע(, והתעריף התוצאתי לדולר תחרותי על  )העברת

 

 יהיו טבשנה"ל תשע"הפרמטרים השונים במרכיב המחקר  ותלעיל, משקל בעקבות השינוי

 כדלקמן:

 משקל פרמטר

 ישן

 משקל

 בתשע"ח

משקל 

 בתשע"ט

 37.7% 37.5% 34% זכיה במענקים מקרנות מחקר תחרותיות*

 34% 34% 34% מדעייםפרסומים 

 15% 15% 15% שווה ערך מקבלי תואר שלישי

 11.3% 11.5% 15% זכיה במענקים מקרנות מחקר אחרות*

 2% 2% 2% מקבלי תואר שני עם תזה

רכיבי הזכיה במענקי מחקר תחרותיים ואחרים הוא תוצאתי, ויתעדכן מדי שנה בהתאם לסך  משקל *
 .המחקר ממרכיב 49% יהיה יחד הרכיבים שני משקלהזכיות בכל רכיב. 

 
 לראשונהמשנה"ל תשע"ח מתוקצבת אוניברסיטת אריאל  החל - אריאל אוניברסיטת 

 מכניסת כתוצאה, האוניברסיטאות ביתר תקציבית פגיעה למנוע כדי. המחקר במרכיב

ובמקביל לאפשר לאוניברסיטת אריאל לקבל באופן מלא  המחקר למודל אריאל אוניברסיטת

 לעמדת בהתאםוזאת  ,את ההצעה התקציבית המגיעה לה בהתאם לתפוקות המחקר שלה

לחשב את חלקו של המוסד מסך עוגת המחקר באופן  הוחלט, 26.7.2017 מיום שהוצגה"ת ות

סכום  ט)בתשע" זהה ליתר האוניברסיטאות, כאשר הסכום הנגזר מחלקו של המוסד במודל

, יוקצה בנפרד מתוך המקורות התקציביים התוספתיים, ויתר (₪אלפי  42,440זה עומד על 

אוניברסיטת  ללא – המקוריתהמוסדות יתוקצבו בהתאם לחלקם היחסי מסך עוגת המחקר 

 הרב התכנית לסיום עד זה באופן יבוצע אריאל אוניברסיטת תקצוב כי, הוחלט עודאריאל. 

חלקה  יינתן הבאהמתשפ"ג במסגרת התכנית הרב שנתית  והחל)תשפ"ב(,  הנוכחית שנתית

 .לכך מתאימים וספתייםשל אריאל מסך עוגת המחקר בהינתן מקורות ת

 

 אוניברסיטאות – מיועדת ישירה השתתפות 1.1.4

המשקפות השלמות למרכיבי ההוראה  מיוחדות מהקצבות מורכבת המיועדת הישירה ההשתתפות

 בהתאםוהמחקר, והשתתפויות בנושאים מיוחדים ובפרויקטים מוגבלים בהיקפם במוסדות השונים 
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 החלטות ות"ת. ל

 

 תהערבי חברהב פסיכולוגיה לימודי 1.1.4.7

 להביאשמטרתה  תכנית הופעלה, החל משנה"ל תשע"ב 14.4.2010החלטת ות"ת מיום ל בהתאם

 חינוכית לפסיכולוגיה שני לתואר הלומדים הערבית החברה מקרב הסטודנטים מספר להגדלת

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

כפיילוט לתקופה ראשית  הופעלהמהחברה הערבית בתכניות הלימודים הרגילות במוסדות. התכנית 

, כי יצויןמחזורים נוספים, עד לתשע"ח.  4-חליטה ות"ת להאריכה לובהמשך ה של שלושה מחזורים

)להלן "ועדת המלצת ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית בהתאם ל

המחזור האחרון של התכנית במתכונתה  היה חשנת תשע" מחזורהחלטת ות"ת בנושא, וההיגוי"( 

החל משנת הלימודים תשע"ט תופעל תכנית רחבה הכוללת את כלל תחומי ההתמחות  .הנוכחית

זאת לאור המחסור החמור בכח אדם המגיע מקרב החברה הערבית לכלל תחומי  ,בפסיכולוגיה

 ₪כבר בשנת תשע"ח אושר תקציב תוספתי בגובה מיליון  ,ההתמחות. על מנת לקדם פעולה בנושא

סיוע לסטודנטים ערבים בפסיכולוגיה בתואר הראשון והשני, המקור לטובת הפעלת תכניות תמיכה ל

  התקציבי לכך מגיע מתוך תקציבי הרחבת הנגישות לחברה הערבית.

לתמיכה וליווי סטודנטים ערבים בכלל תחומי מפורטת ת תכנית "ות אישרה 30.1.2018ביום 

   ושני, החל מתשע"ט. הפסיכולוגיה לתואר ראשון

לת מספר הסטודנטים הערבים המשתלבים בתואר שני בפסיכולוגיה במוסדות הגד: תמטרת התכני

להשכלה גבוהה המתוקצבים בישראל לצורך הגדלת מספר נותני השירותים מהחברה הערבית בכלל 

 על ידיתחומי הפסיכולוגיה בישראל, תוך שילובם בתכניות הלימודים הרגילות. שילוב זה ייעשה 

אישיות ואקדמיות. הליווי הממוקד והייעודי עבור הסטודנטים התאמות תרבותיות, חברתיות, 

הערבים לפסיכולוגיה יחל בתואר הראשון על ידי מתן מעטפת תמיכה מוגברת אשר תאפשר את 

הצלחתם בלימודי התואר. בנוסף תינתן תמיכה במסגרת הליך הקבלה לתואר השני, בכדי להגדיל את 

צד לימודי הליבה המשותפים יתאפשרו לימודים נפרדים סיכויי הקבלה לתואר השני. בתואר השני ל

העוסקים בייחודיות התרבותית של החברה הערבית, וכן מתן תגבורים, סיוע, ופיתוח מנגנוני ליווי 

 .בכדי לתת מענה לצרכים הייחודיים של סטודנטים אלה

 

 אילת קמפוס 1.1.4.8

האחרונות נבחן מעמד הקמפוס באילת במסגרת בדיקה רחבה יותר של נושא ההשכלה הגבוהה  בשנים

קידום הקמפוס ל תכניתלהבשלת  עדבאילת )הקמת צוות בות"ת, שיתוף משרדי ממשלה נוספים ועוד(. 

קמפוס ב הפעילות, תוך שימור ו"הסטטוס קוו" הקיים בכל הנוגע לתקצוב אתבאילת הוחלט לשמר 

 פרי הסטודנטים ותכניות הלימוד. מבחינת מס

אילת מהקמפוס המרכזי של  קמפוס הפרדת משמעותה, תקציבית מבחינה" קוו"סטטוס ה שמירת

 זה סעיף כולל"ב מתשע החל .המוסד של הקמפוסים בין שונה תקצוב וחלוקת גוריון-אוניברסיטת בן

. החל ההוראה מרכיב בגין אילת לקמפוס התקצוב ואת הקמפוס עבור שניתנו המיוחדות ההקצבות את

ניצולת המבוססים על דיווחי למ"ס כפי מתשע"ט מרכיב ההוראה בקמפוס אילת מחושב עם נתוני 

 כולל הסעיף, האחרונות בשנים שנעשה כפי, ט"בתשעכמו כן, . שנעשה בכלל המוסדות המתוקצבים

 .וטרהז הסגל עם השכר הסכם בגין אילת לקמפוס נתשנית ₪ אלפי 2,500 בסך תוספת
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 לרפואה סטודנטים תוספת 1.1.4.11

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

משקפת בתקציב הנוכחי את הגידול במספרי  ההקצבהאת הגדלת מחזורי ההכשרה לרפואה. 

כאשר מדובר בתכנית שש שנתית, וביחס  גביחס לתשע" טהסטודנטים לרפואה כללית בשנת תשע"

 . לתשע"ה ותשע"ו כאשר מדובר בתכנית ארבע שנתית ושלוש שנתית בהתאמה

 

 מרכיב מחקר תיקון חד פעמי  1.1.4.25

 על שהתגלה מחקר מענקי של רב מספר בגיןדנה ות"ת בערעור האוניברסיטה העברית  4.7.2018ם יוב

. בהחלטתה קבעה ות"ת כי האוניברסיטה העברית תקבל שיפוי חלקי עבור דווחו לא בטעות כי ידם

 4והוא יתחלק על פני  ₪אלפי  37,120הפער ברכיב המחקר של תשע"ח בלבד. גובה השיפוי עומד על 

 תשפ"ב.-בכל אחת מהשנים תשע"ט ₪ אלפי  9,280שנים כך שאוניברסיטה תקבל 

 

 הוראה תעודת מקבלי 1.1.4.26

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

אופן החישוב והפרמטרים . במודלאשר אינם מדווחים במסגרת מרכיב ההוראה ו באוניברסיטאות

המשמשים לתקצוב מקבלי תעודת הוראה הם: מספר מקבלי תעודת הוראה במקביל לתואר על פי 

מקדם ההתאמה ליעד של המוכפל ב תואר שנילתעריף תעודת הוראה מוכפל ב (t-2)נתוני הלמ"ס 

 ובתעריפים לתעודת הוראה מודלבאישרה ות"ת עקרונית שינוי  26.4.2017כי ביום  יצוין. מוסדה

היום קיים בהם  מקצועותלטובת  תמריציםנו תנייכך ש ,)השינוי בפועל יהיה במהלך השנים הקרובות(

 הצוות זה בשלב. מתמטיקה, פיזיקה, שפה, אנגלית ועוד: כגון בתחומים נדרשים ר במוריםוחסמ

  א.בנוש מעמיקה בחינה עורך המקצועי

 

 הסכם שכר 13.1.1.4

נחתם הסכם קיבוצי שחל, בין היתר, על דירוג עובדי מעבדה, ביוכימאים  18.4.2016ביום 

-ועד ל 1.1.2013ומיקרוביולוגיים, זאת במקביל להסכם הקיבוצי )מסגרת( מול ההסתדרות, לתקופה 

כך ששיעורה הכולל של  7.5%. במסגרת הסכם זה תינתן תוספת מוגדלת בשיעור של 31.12.2017

. אופן הקצאת התוספות ושיעורן תהיינה במועדי 7.5%במקום  15%התוספות יעמוד על  מסגרת עלות

כם, כי החל וסובהתאם להצטרפות ור"ה להסכם האמור, הפריסה המפורטים בהסכם. בהמשך לכך 

מעלויות ההסכם על בסיס התפלגות  75%משנה"ל תשע"ז תשפה ות"ת את האוניברסיטאות בגין 

 עפ"י הפירוט להלן: בפועל,במוסדות העלויות 

בהתאם  תקציב המוסדותלשע"ח יועבר השיפוי כסכום תוספתי ת-בגין השנים תשע"ז .1

 .להתפלגות ההוצאות בפועל

 החל מתשע"ט, תוסיף ות"ת את סכום השיפוי המלא לבסיס מודל התקצוב בדרך שתקבע. .2

 7,500 סך שלתקצב ל הוחלט, 7.5.2017בהתאם לאמור לעיל ולאומדן עלויות שהועבר ע"י ור"ה ביום 

 כלל במודל ההוראה.סכום זה נתשע"ט מ החל. תשע"חשיפוי עלויות ההסכם בלטובת  ₪ אלפי

 

 רפואה בצפוןל ספר בית הקמת 1.1.4.33

 אוניברסיטת ידי על, בגליל יוקם אשר נוסף לרפואה ספר בית הקמת על "גמל החליטה 17.7.2007 ביום
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 הקמתנקבע כי  8.3.2009"ת. בהתאם, עפ"י החלטת הממשלה מיום ות "יע ויתוקצב בישראל מחקר

, כי 12.1.2010בהמשך לכך, החליטה מל"ג ביום  .כפרויקט בעל עדיפות לאומיתתוכר בית הספר 

 . לרפואה הפקולטההמוסד אשר יקים ויפעיל את אילן תהיה -אוניברסיטת בר

ה, הוגדר שהממשלה תשתתף בהמשך להחלטות הממשלה בנושא והדיונים בין משרדי הממשל

-השוטפת של הפעלת בית"ת נושאת בהשתתפות ות .בכמחצית מעלויות הקמת ביה"ס לרפואה בצפת

 . השוטף תקציבאמצעות סעיפי התקצוב הרלוונטיים בבהספר 

בגין הוצאות שוטפות של  פעימות בשתי ₪אלפי  15,000החליטה ות"ת להקצות  26.4.2017 ביום

 5,000באופן הבא:  תועבר במסגרת תקציב תשע"ט ₪ פיאל 7,500השנייה על סך , הפעימה הפקולטה

במסגרת עודפים מחויבים משנים  ₪ פיאל 2,500יתוקצבו בתקציב תשע"ט המקורי, ועוד  ₪ פיאל

 קודמות.

 

 באוניברסיטאות להנדסה סטודנטים תוספת 1.1.4.34

, ראש המועצה הלאומית קנדלרופ' יוג'ין פרסם הצוות הבין משרדי, בראשותו של פ 2012יולי  בחודש

להמלצות הדו"ח  בהתאםלכלכלה, דו"ח בנושא "המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית". 

שמטרתו להגדיל את מספר הלומדים לתואר  תשע"ו-תשע"ד לשניםמשרד האוצר וות"ת מתווה  סיכמו

, ומדעי המחשב מערכות מידע הנדסת, מחשבים הנדסת ,אלקטרוניקהוחשמל  הנדסתראשון בתחומי 

-. בהמשך לכך ובמסגרת התכנית הרב שנתית לשנים תשע"זשהוארך לאחר מכן לשנים תשע"ז ותשע"ח

בכלל המערכת. לצורך כך  40%-תשפ"ב נקבע יעד לגידול מספר הסטודנטים במקצועות הרלוונטיים ב

 .ות"ת, פרופ' יפה זילברשץמשרדית לקידום הנושא בראשותה של יו"ר -ביןמה ועדת היגוי הוק

אישרה ות"ת תכנית רב שנתית לעידוד תחום ההייטק. תכנית  25.4.2018-בבהתאם להמלצות הוועדה, 

מעודדת את האוניברסיטאות להגדיל את מספר הסטודנטים ו תשפ"ב-רלוונטית לשנים תשע"ט זו

התכנית הרב , כאשר ההגדרה למקצוע הייטק הורחבה בהתאם למסקנות הוועדה. במקצועות הייטק

 ורכב ממספר רכיבים:שי למטרה זו תקציב ייעודי תציגשנתית 

סטודנטים ומעלה בכל תכניות  15לגידול של  -: רכיב זה מורכב משני חלקים: חלק שוטף 1רכיב 

פרי הסטודנטים בתחומים לתמוך בהוצאות הנדרשות להגדלת מס ומטרתוההייטק במוסד 

 30ניתן למוסדות עבור הגדלה של לפחות  -המבוקשים, תוך שמירה על רמת ההוראה. חלק חד פעמי 

סטודנטים במחזור במקצועות ההייטק. החלק החד פעמי מיועד להתאמות המתחייבות בתשתיות 

 ההוראה והמחקר בעקבות הגידול בכמות הסטודנטים.

תואר במדעי המחשב  /לצדתואר במדעי המחשב. חוג לאחר /לצדוג לאחרתקצוב סטודנטים בח: 2רכיב 

בהתאם להמלצות הוועדה. הלימודים במסגרת זו יימשכו כשנה  בתכנית ז המפורטותנ" 60-מ מורכב

 וחצי והתקציב יינתן בהתאם לביצוע. 

ה יינתן במסגרת רכיב ז : הגדלת שיעור הנשים הלומדות במקצועות ההייטק באוניברסיטאות.3רכיב 

את שיעור הנשים הלומדות במקצועות ההייטק, בהתאם  יגדילומענק חד פעמי למוסדות אשר 

 לקריטריונים המופיעים בתכנית הרב שנתית.

סך רכיבים אלו ירכיבו את התקציב הייעודי שהמוסד יקבל למען הגדלת כמות הסטודנטים 

 והסטודנטיות במקצועות ההייטק.

יות מקולות קוראים קודמים סעיף זה יינתן במסגרת המשך התחייבו בנוסף, חלק מהתקציב במסגרת

  תשע"ח(.-)תשע"ו
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 במכללותשתתפות ישירה ה 1.2

 כוללת את סעיפי התקציב הבאים:  טות"ת הישירה במכללות לתקציב תשע" השתתפות

 ההוראה מרכיב .א

 2017-ו 2012 במכללות השכר בהסכם השתתפות .ב

 במכללות לסיעוד התכנית תקצוב .ג

 וגיאוגרפית חברתית פריפריה עידוד .ד

 נוספות הקצבות .ה
 

 בסיס עדכוןמשינוי הוטמעו השינויים הנובעים  ט"תשע לתקציב מקורי ח"תשע מתקציב במעבר

אשר חתמו על הסכם שכר הרלוונטי למכללות  "תות של הישירה ההשתתפות מדד בשינוי התעריפים

הסגל האקדמי  אשר טרם חתמו על הסכם שכר( ולמכללות H1) 2.48%-ב 2017הסגל האקדמי הבכיר 

 (.H2) 0.71%-ב 2017 הבכיר
 

, החליטה ות"ת 2020והגידול בתכנית הורייזן  2019כמו כן, בהמשך להפחתות בתקציב המדינה לשנת 

 בוצעו השינויים המרכזיים הבאים: בנוסףו 0.71%-להפחית את תעריפי ההוראה ב 25.7.2018ביום 

 מכסות כמפורט בהמשך. תוספת .א

  .בפועל חהמחושב עפ"י נתוני תשע" תואר סיום מקדםהפעלת  .ב

 לסגל בכיר בהתאם לנתונים המעודכנים. סטודנטים יחס מקדם .ג

 . ח"ס אשר למדו במוסד בפועל בשנה"ל תשע"הלממספר הסטודנטים לתקצוב על פי נתוני  עדכון .ד

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

 .חבתשע" הסטודנטים

ועדכון ההקצבה לעידוד פריפריה חברתית וגאוגרפית, בהתאם לנתוני הסטודנטים  התאמה .ו

 .וכמפורט בהמשך "סהלמהמעודכנים, המבוססים על נתוני 

 תלאחריו עברו אשר לחינוךהאקדמיות  במכללות הוראה לתעודות הלומדים סטודנטים תקצוב .ז

 .החינוך משרד עם בנושא ולהסכמים"ת ות להחלטות בהתאם"ת, ות

ממשרד  עברו אשר הקיבוצים וסמינרברל -בית לחינוך האקדמיות המכללות תקצובל רביעיתשנה  .ח

בהתאם להסכם שנחתם בין משרד  לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת החל משנה"ל תשע"ו, החינוך

בנתונים המפורטים בתקציב השנה עבור מכללות אלה, הופחתו  .11.2.2015-"ת מיום הלותהחינוך 

התקציבים בהם משרד החינוך נושא באופן ישיר בכל הקשור לשכר עובדי המדינה המועסקים 

  במוסדות.

 

 להלן פרוט רכיבי ההשתתפות הישירה במכללות: 

  במכללות ההוראה מרכיב 1.2.1

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

 מקדם × טבכפוף למכסת הסטודנטים לשנת תשע" חמספר הסטודנטים בפועל בשנת תשע" × טתשע"

 סגל בכיר.ל יםמקדם התאמה ליעד יחס סטודנט × תואר סיום

 במכללות הסטודנטים מכסות .א

 מכסות 196)מהן  מכסות 68,735-ל מסתכמת ט"תשע לשנת במכללות הכוללת הסטודנטים מכסת
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 מכסות בהשוואה לשנה"ל תשע"ח.  982המהוות תוספת של ייעודיות לסיעוד(,  חדשות

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

המכסה משמשת כחסם כמותי עליון  .הנוכחית הלימודיםהקודמת בתוספת המכסה שנוספה לשנת 

 רכיב ההוראה. מהמוסד בלתקצוב 

תשפ"ב -תשע"טעל הקצאת מכסות לשנים החליטה ות"ת  25.4.2018ביום  - כלליות מכסות

מנגנון ההקצאה של סה"כ  .תשפ"ב-במסגרת הקצאת המכסות לתכנית הרב שנתית תשע"ז

(, 35%) צורך המוסד במכסות :נקבע עפ"י הקריטריונים הבאיםהתוספת שיועדה לכל מכללה, 

ושיעור  (10%) פריפריה( וחיזוק מוסדות באזורי 40%שיעור המקצועות הנדרשים במוסד )

הוקצו ט בהתאם למתווה המאושר בתקציב תשע" .(15%סטודנטים מהחברה הערבית במוסד )

 .מכסות כלליות 623 למכללות

ה בהמשך לסיכום בין ות"ת, משרד הבריאות ומשרד האוצר בדבר מתן מענ - סיעוד מכסות

 נוספות מכסות 380 הוקצו טלמחסור שנוצר להכשרת כ"א בתחומי הסיעוד, בתקציב תשע"

תוקצבו בגין סטודנטים אשר למדו בתכניות לסיעוד בשנים  מכסות 196 לסיעוד. מתוכן, הייעודיות

מודל ההוראה )מכסת הסטודנטים הכוללת של המוסד הוגדלה ב נכללוהתקצוב בגינן  קודמות

 עבור) לסיעוד התוכניות ופתיחת גידול המשךבנוסף בגין  יתוקצבו אשר מכסות 184-בהתאם( ו

המתוקצבים  הסטודנטים תוספת(. ט"תשע"ל בשנה בתכנית ללמוד להתחיל הצפויים הסטודנטים

. 30 - , וצפת70 -, עמק יזרעאל 84 -יפו -ת"א מוסד עפ"י הפירוט הבא: לפי תמוקצ ט"לתשע

בסיס ביצוע בפועל של השנה  על ט"בתשעקצבו וישולמו למוסדות בהתאם לסיכום, מכסות אלו יתו

 השוטפת ובכפוף למכסה הייעודית לסיעוד. 

בתקציב שנה"ל  - בהיי טק נדרשים למקצועות הלומדים היקף הגדלת לטובת מכסות הקדמת

מכללות בחריגה מהמכסה אשר רובו נובע מקליטה מאסיבית של סטודנטים  2נמצאות ט תשע"

ת להנדסה והמכון הטכנולוגי המכללה האקדמי -למקצועות נדרשים בהייטק. המכללות הן: אפקה 

  .חולון

לאור העובדה כי מרבית הסטודנטים נקלטו בתכניות אשר ות"ת עודדה את המוסדות להגדיל את 

תכניות אלה וכי המוסדות הצהירו שהן מיצו את רוב הגידול לשנים הבאות, היקף הלומדים ב

תגדל המכסה בעוד  טהוקדמו המכסות למכללות על חשבון השנים הבאות, כך שבשנה"ל תשע"

מכסות  37-גדלו בילפיכך המכסות של אפקה וחולון י לשנה"ל תש"פ.מההקצאה המקורית  32%

 מכסות נוספות בהתאמה. 44-וב

 סיום תואר )כתחליף למקדם ניצולת( מקדם .ב

"ה תשע בתקציב. 80%"י מקדם ניצולת קבוע ואחיד של עפהמכללות  תוקצבותשע"ד עד שנה"ל 

סטודנטים שמשך לימודיהם  הפחתתשל  עקרוןעל  המתבסססיום התואר  מקדם לראשונה הופעל

תואר זאת השנה מקדם סיום ה יופעל ט"תשע ובתקציבחורג מהזמן התקני לתואר בתוספת שנה, 

 הסטודנטים סך בין)היחס  במוסד החריגה שיעור הפחתת באמצעות נעשה החישוב אופן .הרביעית

 בשיעורקבוע  פרמטרעפ"י ההגדרה לעיל לסך הסטודנטים במוסד( ממקדם נשירה קבוע ) החורגים

 (.הלימוד נותאשר מגלם את הנשירה המקובלת במעבר בין ש 85%

 שנתית הרב התכנית ליעדי התאמה מקדם .ג

סטודנטים לסגל אקדמי בכיר חושב בהתאם לנתוני הסטודנטים  יחס ליעדימקדם התאמה 

 ינואר ממוצעי שכר"ח בדוע"י המוסדות  דווחושולנתוני הסגל כפי  )נתוני הלמ"ס( בפועל ח"בתשע
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 הנורמטיבי היעד בין היחס של הריבועי השורש פי על מוסד לכל חושב ההתאמה מקדם. 2018

יצוין, כי בהתאם להחלטת ות"ת (. 100%)ועד לתקרה בגובה  בפועל לסגל סטודנטים ליחס למוסד

והפעימה השניה  היעד במכללות בתקציב תשע"ט חלה הפעימה הראשונה לעידכון 15.3.2017מיום 

 . תחול בתקציב תשפ"א

  במכללות השכר מיבהסכ"ת ות השתתפות .ד

 להחלטות ובהתאם במכללותהבכיר  הסגל של 2012 השכר הסכם בשל"ת ות להשתתפות תוספת

 זו הקצבה. ₪אלפי  91,340זה מתוקצב בגובה  סעיף ט"תשע לשנת בתקציב, 17.8.2011מיום  "תות

. במכללות ההוראה רכיב"כ מסה מהמכללות אחת כל של ההוראה רכיב ליחס בהתאם הוקצתה

המוסדות שהצטרפו להסכם, חלקן של יתר המכללות לא הוקצה ונכלל  תוקצבו ט"תשע בתקציב

יוחס התקציב בגין הקצבה זו ", עם הצטרפותם להסכם השכר הוקצה טרם" במסגרתבסעיף 

 למוסדות המצטרפים בהתאם.

 להחלטת ובהתאם במכללותהבכיר  הסגל של 2017 השכר הסכם בגין"ת ות להשתתפות תוספת

 זו הקצבה. ₪אלפי  5,000זה מתוקצב בגובה  סעיף ט"תשע לשנת בתקציב, 30.1.18מיום  "תות

. במכללות ההוראה רכיב"כ מסה מהמכללות אחת כל של ההוראה רכיב ליחס בהתאם הוקצתה

או בהיעדר ועד יציג, אימצו את עקרונות  הסכםה לע חתמוהמוסדות ש תוקצבו ט"תשע בתקציב

  .ההסכם

 "תלותשעברו  לחינוך במכללות הוראה לתעודות לומדים תקצוב .ה

ה לחינוך עברה לתקצוב ות"ת עם מיזוגה של המכללה לחינוך עם ותשע"ג מכללת אחו בשנת

לאחריות ות"ת  עברותשע"ו  שנתמהלך בהמכללה האקדמית הכללית שהייתה באחריות ות"ת. 

מכללות  לש מעבר תהליך צפויכן,  כמוברל וסמינר הקיבוצים. -המכללות האקדמיות לחינוך: בית

 בין בנושא להסכמים, ובהתאם לכך בהתאם"ת בשנים הבאות. ות ותקצוב לאחריותלחינוך נוספות 

משרד החינוך על המשך תקצוב לימודי תעודת הוראה והכשרת כ"א בתחום  לביןות"ת 

 הסטודנטיםהוראת  את מתקצבת"ת ות"ג, תשע מתקציב החלהמתקיימים במכללות לחינוך, 

ות"ת עבור הלומדים  השתתפות. שבאחריותה לחינוך במכללות הוראה לתעודות הלומדים

 החינוך משרד לבין"ת ות בין לסיכומים ובכפוף בהתאם רק במוסדות מתקיימתלתעודות הוראה 

)כולל מעורבות משרד האוצר(. השתתפות זו תועבר  הנדרש התקצוב והעברת האחריות בנושא

 ולתחום לתואר בהתאם המועבר ההוראה יבמרכ דרךהסטודנט  בגיןלתקצוב הרגיל  בנוסף

 אלפי 29.8למקבל תעודת הוראה יעמוד על  התעריף, ט"תשע בתקציב. הסטודנט למד בו הלימודים

 את לומד הסטודנט בו הזמן משך לפי ויתפרסכל תקופת הלימודים  בגין (H1)בהתאם למדד  ₪

 הוראה תעודת למקבל התעריף גם, האחרים בתחומים לתעריפים בדומה) ההוראה תעודת לימודי

 (.המוסדי ליעד ההתאמה ומקדם התואר סיום למקדם כפוף

 ראשון לתואר הלומדים סטודנטים עבור שנים 4 פני-על כ"בד נפרסים הוראה לתעודת הלימודים

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

 , תכניות לתואר שני(הוראה לתעודת השלמה הלומדים ראשון תואר בעלי) להוראה אקדמאים

M.teach ת.ות השתתפות נפרסת לכך ובהתאם ותכניות להרחבת הסמכה" 

מודל תקצוב  תובא לאישור ות"ת הצעה לעדכון, 26.4.2017כי בהתאם להחלטת ות"ת מיום  יצוין

 החינוך.ם שהוגדרו על ידי משרד תחומיתעודות הוראה לתמרוץ 

 הקיבוצים וסמינר ברל-בית :לחינוך האקדמיות המכללות תקצוב .ו

)מצ"ב( אישרה מליאת ות"ת עקרונית את מעבר המכללות  71בהחלטה תשע"ד/ 21.5.2014-ביום ה
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 לאחריות ות"ת.  ברל וסמינר הקיבוצים-בית

להעברת מכללות סמינר הקיבוצים  נחתם הסכם בין משרד החינוך לות"ת 11.2.2015-ביום ה

 וחלוקת ת"לות החינוך ממשרד המשאבים העברת הסדרת הכולל, ת"ות לאחריות ברל-ובית

 . המכללות בפעילות אחריותו תחומי לגבי החינוך משרד עם האחריות

ברל עברה לאחריות ות"ת כבר בתחילת שנה"ל תשע"ו ומכללת סמינר הקיבוצים -מכללת בית

הרביעית זו תהיה השנה ט (. כך שבתקציב שנה"ל תשע"1.1.2016-"ו )החל מהעברה במהלך תשע

 לתקצוב מכללות אלה באמצעות ות"ת.

 

 ישירה מיועדת במכללות  השתתפות 1.2.4

 :הבא לפירוט בהתאם ט"בתשע מתוקצבת במכללותישירה מיועדת  השתתפות

 

 השתתפות בהוצאות היציאה לעצמאות 1.2.4.8

על מודל תמיכה לחיזוק המכללות היוצאות לעצמאות  26.7.2017 מיום"ת ות חלטתלהבהתאם 

 בתקציב תשע"חהוקצו שמטרתו ביסוס המכללות היוצאות לעצמאות בפן הפיננסי ובפן האקדמי, 

 תשע"ט.-עבור יישום המודל בשנים תשע"ח ₪אלפי  3,000

 

  וגיאוגרפית חברתית פריפריה עידוד 1.2.4.22

 הפועלות למכללות תקציבי עידודולמתן  והגיאוגרפית החברתית הפריפריה לעידוד מיועדת הקצבה

אקונומיים נמוכים -סטודנטים מאשכולות סוציו הקולטות מכללותו גיאוגרפית פריפריה באזורי

 יחסית.

 :הבאים הפרמטרים שניבין המכללות עפ"י  מוקצית ההקצבה

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

 .50%משקל במודל  –לנגישות האשכול למרכז אורבאני גדול ולמרחק ממרכז הארץ( 

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

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

 .50%במודל 

 

  הפתוחה האוניברסיטה 1.3

האוניברסיטה הפתוחה. בפני ות"ת השתתפות הישירה של דנה ות"ת בעדכון מודל ה 7.3.2012 ביום

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

של מסתכמים לסך  תמריציםה ורכיב הוראהה רכיב ט"בתשעלתפקידיה במערכת ההשכלה הגבוהה. 

עקב הפחתות בתקציב  במודל ההוראה מרכיב פיתעריב 0.71% בגובההפחתה  כולל, ₪אלפי  207,190

אלפי  3,990בסך כולל תוספת זה  סכום. 2020והגידול בהשתתפות ות"ת בתכנית הורייזן  2019המדינה 

לפני ההפחתה  החושבתוספת הגידור ) רכיבי המודל בין תשע"ח לתשע"טבהירידה  גידורלצורך , ₪

 :להלן כמפורט ,40"ב/ע ות"ת במסגרת החלטהמודל התקצוב שאושר בל בהתאםזאת  ,בתקציב(

 שבאמצעותו, הקיים במודל ההוראה לרכיב במהותו דומהמחושב מידי שנה ו - הוראה רכיב .א

 (t-2) בפועל הנתונים בסיס עלמחושב  ההוראה רכיבמ. הפתוחה האוניברסיטה תקציב רוב ועברמ

ומעלה(  60בציון  -בהתאם לדיווחי הלמ"ס הכולל את מספר ההרשמות המוצלחות )מעבר קורס 
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לתואר ראשון ושני ואת מספר הבוגרים לתואר ראשון ושני. בתשע"ו הוטמע רכיב שיפוי שכ"ל 

 .₪אלפי  186,529-מסתכם ב ט"בתעריפי ההוראה. בהתאם לאמור רכיב ההוראה לתשע

אחת לשנתיים וצמוד למדד ההשתתפות הישירה. בתקציב תשע"ח  מחושב - תמריציםה רכיב .ב

ולכן  במודל המבוססים על דיווחי הלמ"ס ודיווחי המוסדבוצע עדכון של רכיבי התמריצים 

. ייעודו של רכיב התמריצים הינו לתמרץ את האוניברסיטה העדכון הבא יחול בתקציב תש"פ

לפעול בתחום הנגשת הלימודים האקדמית לאוכלוסיות מיוחדות, לעודד את המחקר ולעודד 

 התמריצים על שלושת הרכיבים הבאים:בהתאם לעקרונות אלה, מבוסס מודל פיתוח אקדמי. 

רכיב זה כולל פיתוח קורסים, הנגשת חומרי לימוד וקורסים אקדמיים  – אקדמי פיתוח מרכיב

 באמצעות עזרים טכנולוגיים, לשימוש הקהל הרחב.

כולל עידוד הנגשה של קורסים לסטודנטים  רכיב זה – מיוחדות לאוכלוסיות הנגשה מרכיב

 .4עד  1לאשכול חברתי כלכלי כן לסטודנטים מהפריפריה המשויכים ומהמגזר החרדי והערבי 

 בהתאם .תחרותיות מחקר בקרנות וזכייהרכיב זה מעודד פרסומים  – מחקרה לעידוד מרכיב

 של קבוע סכום החליף זה רכיב. ₪ אלפי 16,671 על עומד ט"בתשע התמריצים רכיב סך, לכך

  .הפתוחה האוניברסיטה של הישן במודל שתוקצב, ₪ אלפי 3,500

 

 ליתר דומה פ"האו של השוטפות ההוצאות התפלגות - ת"ות תקצוב למדדי פ"האו חשיפת

 מיתר בשונה) ל"משכ הכנסות על ברובה שנשענת ההכנסות מהתפלגות בשונה וזאת האוניברסיטאות

 ואילו השכר למדד צמודה ת"ות השתתפות רוב(. ת"ות הכנסות על יותר הנשענות האוניברסיטאות

 ההשתתפות למדד לצרכן המחירים מדד בין הפער לאור. לצרכן המחירים למדד צמוד הלימוד שכר

 הצוות. ההכנסות להתייקרות הוצאותה התייקרות בין פ"באו התאמה אין, האחרונות בשנים הישירה

 גידול קצב לשחיקת הגורם פ"האו בתקצוב אפקטיבי פער ומצא הנתונים את ניתח ת"בות המקצועי

 6,000 של תוספת נדרשת, המקצועי הצוות תחשבי פי על. בהוצאותיו הגידול קצב לעומת הכנסותיו

 תקציבי גידורב הצורך בהינתן, זאת עם. התקצוב למדדי החשיפה בגין ו"תשע תקציבל ביחס ₪ אלפי

תוספת  למוסד להקצות החליטה ות"ת ,ת"ות בתקציב הפחתות ביצועו ט"בתשע ₪ אלפי 4,000-כ של

 .ח"בתשע התקצוב למדדי החשיפה בגין שניתן לסכום בדומה ט"בתשע ₪ אלפי 2,000 של

 

 הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות .2

 

 מקבילות הקצבות 2.1/2.2

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

למוסדות ניתנה האופציה לפנות לות"ת  . בנוסף30.9.1987ביום  כןלהקצבה מקבילה יוקפא לפי ער

תוספות לקרנות, שסוכמו עם תורמים עד לתאריך הקובע, גם אם  בגיןלקבלת תוספת לבסיס הנ"ל 

 באמצעות המדינה השתתפות מועברת ואילך מועד מאותו. 30.9.1988קבלת הכספים התבצעה עד 

 30 לתאריך המשוערכות הקרנות ערך לפי המקבילות ותההקצב עד תשע"ד נקבע תקציב סעיף"ת. ות

 לאורהחליטה ות"ת  29.7.2015בישיבתה מיום . האקדמית השנה לתחילת הקודם בספטמבר

להקפיא מתשע"ו ואילך את שערי החליפין ומדד  ,2015-2014 לשנים המדינה בתקציב ההפחתות

 ההקצבות תקציב לאמורהמחירים לצרכן בהתאם לערכם בתקציב המקורי בתשע"ה. בהתאם 

  .₪ אלפי 139,242 הינוט בתשע" המקבילות
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 הקצבות למחקר .3

 

 למחקר קרנות 3.1

 למדע הלאומית הקרן 3.1.1

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

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

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

, יו"ר ות"ת הקרן עומד נשיא האקדמיה הלאומית למדעים וחברים בה, בין היתרת מדעית. בראש מועצ

והוא כולל את הרכיבים  ₪אלפי  573,540על סך  יעמוד תקציב הקרן בתשע"ט ואחד מחברי ות"ת.

 הבאים:

 משותפים למחקרים התכנית לרבות( הציוד מענקי תכניות ללא) הקרן של הליבה תכניות 

, (בהמשך ראו) והרוח החברה במדעי דוקטורנטים לפוסט התכניתו מכללות-אוניברסיטאות

 .28.6.2017 מיום ת"ות להחלטת בהתאם

 25.7.2018בהתאם להחלטת ות"ת מיום  - חדשים סגל לחברי ציוד ומענקי מוסדי ציוד מענקי 

 .₪אלפי  20,000-למענקי ציוד כך שסכום התקצוב עלה ל ₪אלפי  10,000-נתנה תוספת של כ

 להחלטת ות"ת מיום  בהתאם - מכללות-אוניברסיטאות משותפים למחקרים התכנית

 עם מהמכללות חוקרים בקרב מחקריים פעולה שיתופי קיום לעידוד תכנית אושרה, 16.7.2015

 מקסימלית מימון בתוספת לזכות עשויים אלה פעולה שיתופי. באוניברסיטאות עמיתיהם

 המענקים מחזור מומן"ז בתשע. האישיים המחקר מענקי תכנית במסגרת ₪  אלפי 80 בגובה

 . למדע הלאומית הקרן באתר מופיעים וכלליה התכנית פרטי. זו בתכנית הראשון

 םלהחלטת ות"ת מיו בהתאם -הישראלית לקרנות מחקר וחינוך )קרן פורד(  האגודה 

לטובת השתלבות האגודה הישראלית לחינוך כתכנית  תקציבתוספת  אושרה 26.10.2011

כנית מלגות חדשה המיועדת ייעודית במסגרת הקרן הלאומית למדע, במסגרתה תפעל ת

 תקציבי מתווה סוכם הלאומית לקרן"ת ות בין, כן כמולפוסט דוקטורנטים במדעי החברה. 

והעברת נכסיה לקרן הלאומית למדע,  אגודהפירוק ה התקדמותנקבע כי בהתאם ל פיו שעל

לכך, הגדילה  בהתאםאלפי דולר.  310תכנית זו עד לסך של לתוספת תקציבית  "תות"י ע תינתן

 החלדולר  פיאל 225 של סךדולר בתשע"ג ל פיאל 165 סךמ תכניתות"ת את השתתפותה ב

 "ה.בתשעהמחזור הראשון בתוכנית החל לפעול  כי נציין. ואילך "דתשעמ

 קישור  מענקי(Glue Grants) - ות"ת הפעלת תכנית שת"פ בין הקרן  ישרהא 30.3.2016 ביום

 מענקי ולמימון לקידום (JSPS)( לבין האגודה היפנית לקידום המדע ISFהלאומית למדע )

לטובת יצירת שת"פ בין חוקרים ישראלים לבין חוקרים יפנים במסגרת  (Glue Grants)שור קי

מדעי החיים ורפואה,  -תחומים מרכזיים  3-לים. התכנית תתמקד במחקרים בימחקרים פע

 5יוענקו עד ומחזורים  6מדעי הרוח והחברה. במסגרת התכנית יופעלו ומדעים מדויקים 

לחוקר ישראלי  ISF-מענקים למחזור לתקופה של עד שנתיים. גובה המענק השנתי שתקצה ה

 דולראלפי  100-. תקציב הצד הישראלי בהפעלה מלאה יסתכם בכדולראלפי  10יהיה עד 

ר ישראלי ולחוקר יפני. תקציב התכנית בשנה. הצעות המחקר שיוגשו יהיו משותפות לחוק

אישרה  21.2.2018כמו כן, ביום  .תשפ"ג-בשנה בין השנים תשע"ז דולראלפי  100-יסתכם בכ

 הקרן במסגרת הניתנים למענקים שיתווספו קישור למענקי תכניתות"ת לקרן הפעלת 
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 החוקרים של בינלאומיים מחקר קשרי ולחזק לקדם מיועדת זו תכנית. למדע הלאומית

, בתכנית מחזורים שני הפעלת אושרה"ת ות בהחלטת"ל. בחו עמיתיהם עם הישראליים

  .בשנה ₪ אלפי 5,000 בסך לנושא יעודי תקציב אושר וכן"פ, ובתש"ט בתשע

 2020 בהשתתפות ות"ת בתכנית הורייזן והגידול 2019ההפחתות בתקציב המדינה לשנת  עקב 

 .בבסיס ₪ אלפי 5,000 של סךב תקציב הקרןהופחת 

 

 הביטחון משרד משותפים למחקרים הקרן 3.1.2

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

עומד על חלקה של ות"ת בתקציב הקרן  .בהם עניין הביטחון ולמערכת, באוניברסיטאות הנערכים

 להשתתפות מקבילה ממשרד הביטחון. בכפוף ₪אלפי  5,000

 

 לאנרגיה אטומית ועדה"ש אמנון פזי למחקרים משותפים עם הוע הקרן 3.1.3

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

הינם משותפים לחוקרים  המחקריםלאנרגיה אטומית )הוא"א( עניין בהם.  ולוועדה, גבוהה להשכלה

 החל, 31.7.2013מיום להחלטת ות"ת  בהתאםמהמוסדות ולחוקרים ממרכזי המחקר של הוא"א. 

 לשנה ₪ אלפי 10,000של  מסכוםפני שבע שנים  עלתקציב הקרן בצורה הדרגתית  גדלמשנה"ל תשע"ג 

 תתחלק שנהל ₪ אלפי 30,000בסך  התוספת, כאשר בתשע"ט לשנה ₪ אלפי 40,000סך ל בתשע"ב

השתתפות ות"ת  "ת.ות ₪ אלפי 7,500-"א והוא ₪ אלפי 7,500האוצר,  משרד ₪ אלפי 15,000כדלקמן: 

 .₪ אלפי 11,000תעמוד על  ט"לתשעבקרן 

 

 (Fulbrightישראל )קרן -קרן לחינוך ארה"ב 3.1.4

 תתפותלעודד חילופי חוקרים, מדענים וסטודנטים בין שתי המדינות. הש הינהטרתה של קרן זו מ

 :הבאים המרכיבים את כוללת בקרן"ת ות

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

, כאשר ממשלת דולר אלפי 3,100-כ עמד על 2017בשנת הקרן פעילות  היקףמשרד החוץ וות"ת. 

 הואארה"ב מהווה את המקור העיקרי לתקצוב פעילות זו. חלקה של ות"ת בתקציב הקרן השוטף 

  .בשנה ₪ אלפי 400

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

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

מלגות  16ומלגה אחת במימון הקרן. בהתאם לכך עומד מספר המלגות בתכנית בהפעלה מלאה על 

 35-אלף דולר ל 20-נקבע, כי גובה המלגה בתכנית זו יעלה מ 21.2.2018בהחלטת ות"ת מיום בשנה. 

 490 ומזה דולר אלף 560 כך שסך תקציב התכנית עומד בהפעלה מלאה על סך אלף דולר בשנה,

  במימון ות"ת. דולר אלף

תכנית זו החלה לפעול  -"ב בארה המשתלמים מישראל דוקטורנטים לבתר מלגות תכנית .ג

במימון ות"ת  12שנתיות חדשות בשנה מהן -מלגות חד 16במסגרת התכנית מחולקות עד  .בתשע"ב

 זו בתכנית המלגה גובה כי, נקבע 21.2.2018 מיום ת"ות בהחלטת. וארבע מלגות במימון הקרן

התכנית עומד בהפעלה מלאה על תקציב , כך שסך דולר לשנה אלף 47.5-ל דולר אלף 37.5-מ יעלה

  במימון ות"ת. דולר אלף 570 ומזה דולר אלף 760סך 
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 אירופיהמו"פ ה קרן 3.1.8

 77היקף התכנית צפוי לעמוד על . של האיחוד האירופי Horizon 2020 תכנית נפתחה 2014בשנת 

חלקה של ישראל בתכניות המו"פ האירופאי נקבע . 2014שנים החל משנת  7לתקופה של  €מיליארד 

בהתאם לסיכום דיון של מנכ"ל "ג האירופאי )כולל ישראל(. התמסך ל"ג המקומי התמבהתאם ליחס 

 -הבא: ות"ת  באופן ממומן וכניתמשרד רוה"מ עם המשרדים השותפים לתוכנית, חלקה של ישראל בת

תקצוב הסעיף . 5% -; משרדים רלוונטיים אחרים 10% -; משרד המדע 35% -; משרד הכלכלה 50%

, כפי שהועבר על ידי התכנית 2019 ות ישראל בתכנית בשנתעל בסיס אומדן להשתתפ חושבמ ט"תשעב

בשנת תשע"ט התקציב בסעיף הנ"ל גדל משמעותית מאוד עקב גידול בפקטור לפיו מחושבת  .האירופית

 ההשתתפות של מדינת ישראל.

 

 השתתפות במינהל המו"פ האירופאי 3.1.17

בתקצוב מינהל המו"פ  גםקרן המו"פ האירופי, משתתפת ות"ת  - 3.1.8בהמשך לאמור בסעיף 

בשנה, ומקור המימון  ₪אלפי  6,100על  בתשע"טעומד  המינהל. תקציב (ISERD)האירופאי בישראל 

האירופית, בהתאם לחלקם במימון עלויות  בתכניתהוא במשרדים המממנים את השתתפות ישראל 

 ות"ת של חלקה והגדלתהחל מתשע"ד  Horizon 2020חדשה ה המסגרת תכנית תיחההשתתפות. פת

  .המינהל במימוןהשתתפות ות"ת  תגדללה , במקביל,הביאה, 50%-ל 45%-מ התכנית במימון

 

 הרוח מדעי תחום עידוד 3.1.18

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

לתמוך בחיוניות ארוכת הטווח של  המטרתולאור מצב מדעי הרוח בישראל  שוחט וועדת"ח דו המלצות

אוניברסיטאיים וחדשנות -מדעי הרוח באוניברסיטאות בישראל, בין היתר באמצעות שיתופי פעולה בין

 הרצון לאורע"י קרן יד הנדיב וע"י ות"ת.  שווה חלוקהוב במשותף ממומנים הקרן מענקיבהוראה. 

 הפעלת, 21.11.2012 ביוםות"ת  אישרה"ת בהמשך הפעלת הקרן המשותפת, וות הנדיב יד של המשותף

 הנדיב יד, ת"ות של משותף במימון ₪ אלפי 60,000מתווה רב שנתי חדש לקרן בסך של 

, שנים חמש פני על שווה בפריסה ₪ אלפי 25,000 על עומדת"ת ות השתתפות , מתוכהוהאוניברסיטאות

כמו כן, סעיף זה כולל תקציב עבור תכניות וועדת ההיגוי למדעי הרוח ואשר  "ה.תשע"ל משנה החל

סעיף זה לא תוקצב וככל שיידרש תקציב לביצוע התכניות  ט. בתשע"5.3.2018 –אושרו בותת מיום ה 

  הוא ייעשה מתוך העודפים המחויבים של ות"ת.

 

 קרן למחקרים ברפואה  3.1.19

במסגרת התוכניות הייעודיות, שמפעילה הקרן הלאומית למדע, קיימות מספר תכניות לקידום המחקר 

 (2007)יולי , בעקבות המלצות ועדת שוחט בתשס"חרפואי. הקרן הביו רפואית תוקצבה לראשונה -הביו

 התוכניות הבאות:ט בתשע"פעילות . במסגרת הקרן (2008והמלצות ועדת ארנון )נובמבר 

מורשה למחקר ביו רפואי, שמטרתה לעודד מחקר בסיסי וקליני בנושאים של מחלות  תכנית .א

 מחזור התכנית נפתחמטבוליות. בתשע"ח  ומחלותניווניות של מערכת העצבים, הפרעות גנטיות 

 .(Legacy Heritage Fund)מומן ע"י קרן מורשה שהאחרון 

 האמריקאי.  BROADעם מכון  הקרן של הפעולה שיתופי .ב

מענקי  במימון השתתפות"י עבבתי חולים  הקליני המחקר את לבסס שמטרתהחוקר -רופא תתכני .ג
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 מחזור חדש בתכנית יפתח בתשע"טמאידך.  םובפינוי זמן הרופאים לביצוע מחקר מחדמחקר 

 וזאת לאחר שבתשע"ח לא נפתח מחזור חדש

ישראל, במסגרתו משתפת הקרן פעולה עם המכון הלאומי הקנדי למחקרי -הפעולה קנדה שיתוף .ד

 וקנדים ישראלים לחוקרים המשותף דרך ופורץ חדשני מחקר לעודד במטרה, (CIHR)רפואה 

 הישראלית ההשתתפות עיקר מומנה"ת, ות להחלטות בהתאםרפואה. -הביו בתחום מצטיינים

 .קודמות משנים הסעיף מעודפי"ז, ותשע"ו תשע בשנים - בתכנית הראשונים המחזורים בשני

תשפ"ב לקרנות המחקר -שנתי לשנים תשע"ז-החליטה ות"ת על מתווה רב 28.6.2017בתאריך 

המתוקצבות על ידה )באופן מלא או חלקי(. במסגרת זו החליטה ות"ת מספר החלטות הנוגעות 

 רפואית, כמפורט להלן: -לפעילות הקרן הביו

 התכניות תפעול של בהיבט למדע הלאומית והקרן"ת ות בין הפעולה ושיתוף התיאום את ליעל כדי .א

 הקרן להנהלת ולאפשררפואית, -הביו בקרן"ת ות השתתפות את להגמישחלט וה, רפואיות הביו

, דעתה לשיקול בהתאםרפואי -הביו המחקר בתחום התכניות למימון"ת ות בהשתתפות להשתמש

 למימוש הקרן תכנית. בקרן המוסמכים המוסדות ולאישור לידיעת התכניות להבאת בכפוף

 .הקרן שתגיש שנתי הרב המתווה במסגרת"ת לות תוגש"ב תשפ עדרפואי -הביו התקציב

בשנה,  ₪ אלפי 10,115 שלקבוע  גלובלי בסכוםתשפ"ב -"חתשע בשנים תתוקצברפואית -הביו הקרן .ב

 תקציב ועל ביצוע הפעילות. המדי שנה תדווח הקרן לות"ת על ו

 

 תל"מ –מאגר רקמות לאומי  3.1.30

 פורום שיזם בפרויקט משתתפים"ת וות האוצר, המדע משרד(, הכלכלה משרד)בעבר  לחדשנות הרשות

 נתונים מסד עם מרכזית ממנהלת בנוי שהוקםבנק -הביו". לאומי רקמות"מאגר  הקמת למימון"מ תל

 היקףההסכם המקורי,  לפי, וממספר אתרי איסוף ושימור שימוקמו בתוך מרכזים רפואיים. מרכזי

. בפועל הביצוע התעכב, שנים לשלוש בפריסה ₪אלפי  35,600 עד על מדע התכנית של המירבי התקציב

 השתתפות, לפרויקט הכולל מהתקציב 35% מהווה"ת ות השתתפות .טגם בשנה"ל תשע" בוצעיעל כן 

 מתקציב 15%-ב אחד כל משתתפים האוצר ומשרד והטכנולוגיה המדע משרד, 35% דשנותהח רשות

 .הכולל המימון

 

3.1.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIF - German Israel Foundation 

בתוקף הסכם שנחתם בין המדינות במטרה לממן מענקי מחקר  - 1986הוקמה בשנת  GIF קרן

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

יושב  הקרן ומינהללאומי -ץ ומגרמניה. הקרן הנה תאגיד ציבורי סטטוטורי דוההשכלה הגבוהה מהאר

 המגדיר את אופי פעולתה.  GIFעבר בכנסת חוק  1995בירושלים. בשנת 

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

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

העיקריים. יצוין כי הקרן מאשרת הצעות בכל מגוון תחומי מדע: מדעי החיים והרפואה, מדעים 

ת מגיעות לחוקרים מדויקים, חקלאות, איכות הסביבה, מדעי החברה ומדעי הרוח. כל התמיכו

במוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובגרמניה, כאשר בממוצע שני שליש מכספי התמיכה מגיעים לצד 

, שנתרמו בחלקים שווים ע"י € אלפי 211,000-הישראלי ושליש לצד הגרמני. הון הקרן עומד כיום על כ

ירידה בתשואות  בותבעקשתי המדינות. הקרן רשאית להשתמש רק בפירות הריבית על ההון הנ"ל. 
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 אלפי 2,500תשע"ג גם ישראל וגם גרמניה יגדילו את תמיכתן בקרן בסך של -תשע"א בשנים כי הוסכם

לשנה, כאשר את יתרת  € פיאל 625לשנה. מתווה ההגדלה יושם והשתתפות ות"ת בקרן עמדה על סך  €

רד ראש הממשלה. , מימנו משרד האוצר, משרד המדע ומש€אלפי  1,850הסכום הנדרש מישראל, 

תשע"ד נחתם הסכם חדש בין מדינת  מהלךישום המתווה הנ"ל. ביאחרונה להיתה השנה יתשע"ג ה

ישראל וגרמניה לפיו התוספת השנתית שתועבר לתקציב השוטף של הקרן פר מדינה תהיה בסכום של 

דכן תשע"ה ולבקשת הקרן, נחתם מתווה מעו במהלך"ז. תשע-"התשע שניםבשנה ל €אלפי  3,000

 €אלפי  2,500שנים( על  4תשע"ח )-להסכם לפיו התוספת השנתית פר מדינה תעמוד בתקופה תשע"ה

מתקיימים דיונים בנושא הארכת ההסכם לתקופה ההסכם הסתיים בשנת תשע"ח ובימים אלו בשנה. 

 השתתפותשל ההסכם הקודם ולכן למתווה  בהתאםלכך הוחלט לתקצב את הסעף  בהתאםנוספת. 

 .€ אלפי 650על סך  עומדת ט"בתשען ות"ת בקר

 

3.1.34 

 

 BSF –מחקר ארה"ב ישראל  קרן

תכנית לשיתוף פעולה  (BSF)ישראל -לאומית למדע ארה"ב-בתשע"ג החלה לפעול במסגרת הקרן הדו

אלפי דולר  3,000תשע"ה מומנה התכנית בסך מצטבר של -האמריקאית. בשנים תשע"ג NSF-עם ה

אלפי דולר בשנה )החלטת ות"ת  1,000 -אלפי דולר בשנה, וות"ת  2,000 -בשנה ע"י משרד האוצר 

 NSF-(, וזאת אל מול מימון מקביל באותו הסכום שהועבר ע"י ה29.12.2010מיום  22תשע"א/

ות"ת  אישרה ,משרד האוצר בהסכמת 2015במהלך שנת  משתתפים בתכנית.לחוקרים האמריקאים ה

של  בסך NSF-BSFבמסגרת תקציב תשע"ז המקורי תוקצבה התכנית  .נוספת לשנה הקרן תקצוב

. בתאריך את השתתפות מדינת ישראל בפעילות התכנית היווהתקציב זה כאשר  ₪אלפי  17,000

שנתי של התכנית כך שבתשפ"ב צפוי תקציב -החליטה ות"ת לאשר את הגדלת התקציב הרב 28.6.2017

. ₪אלפי  33,703תקציב התכנית עומד על סך ט בשנת תשע" .₪אלפי  38,000-התכנית לעמוד על כ

 Board of)תקצוב הקרן מתשע"ח ואילך מותנה במציאת הסדר לגבי ייצוגה של ות"ת בוועד המנהל 

Governors) ונהלי עבודה קביעת מסגרת עבודה משותפת בוכן  קרן בכל הנוגע לדיונים בתכניתשל ה

 .BSF-בין ות"ת והמוסכמים 

 

 מזרח אסיה -שיתוף פעולה אקדמי ישראל  3.1.38

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

מיים בינ"ל בכלל ובהעמקת הקשרים האקדמיים עם סין והודו של ות"ת בקידום שיתופי פעולה אקד

יישום תכנית מקיפה לטובת פיתוח בבפרט, החלה ות"ת בשנה"ל תשע"ג, בתיאום עם משרד האוצר, 

המפורטים  ערוצי פעולה ארבעהכיום ב תתמקדמהקשרים האקדמיים עם המדינות סין והודו. התכנית 

 : בסעיפים הבאים

 

3.1.38.1 

 
 

 NSFC-ISF -קרן מחקר משותפת 

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

(. במסגרת התכנית ממומנים ISF( והקרן הלאומית למדע )NSFC) הטבע יהקרן הלאומית הסינית למדע

החליטה ות"ת לאשר  15.3.2017בתאריך  מענקי מחקר וסדנאות מחקר משותפים בין שתי המדינות.

מימון הסבב למיועד  טתקצוב סעיף זה בתשע"הארכת פעילות התכנית במתכונת פעילותה הנוכחית. 

  של מענקי המחקר.רביעי והחמישי ה יםמימון הסבב המשךל וכן -במספר השישי  - חדשה
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 דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו-מלגות לבתר 3.1.38.2

. למסין ומהודו לאוניברסיטאות המחקר בישראדוקטורנטים מצטיינים -תכנית לעידוד הבאת בתר

 יםשנתיות. בשנ-מלגות תלת 100 עדתשע"ה -במסגרת התכנית חולקו בכל שנה בין השנים תשע"ג

 45ובהמשך להחלטת ות"ת בנושא, מומנו  2014-2015, בעקבות הפחתות המדינה לשנים תשע"ז-ותשע"

חדשות,  מלגות 45ימומן מחזור מלגות חדש נוסף, שיכלול  טבתשע"בכל שנה.  שנתיות-תמלגות תל

 המהווה כרגע את המחזור האחרון לתכנית זו.

 

 קליטת סטודנטים מצטיינים מסין ומהודו ללימודי תואר ראשון ושני 3.1.38.3

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

המחזור האחרון לתכנית זו היה תשע"ח ועל כן השנה במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בישראל. 

 נתתיתמיכת ות"ת נ יתוקצבו רק סטודנטים ממשיכים בתכניות הרלוונטיות )שנה ב' והלאה(.

שכר לימוד, מגורים ומענק השתתפות בכל מלגה כוללת כאשר  ,יכה שוטפת למלגאיתמ באמצעות

. לאור ההסכם בין תכניות פעילות בשלושמלגות,  68 סה"כ מתוקצבות ט. בתשע"פעמי-התארגנות חד

החל משנת תשע"ו סטודנטים , 2015שנחתם בינואר ( CSCעצה הסינית למלגות )ולבין הממל"ג/ות"ת 

, לרבות ביטוח מימון טיסות ודמי מחייה טובתל CSC-מימון נוסף מה רשאים לקבלתואר שני לסינים 

 .בריאות

 

 קורסי קיץ לסטודנטים מסין ומהודו 3.1.38.4

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

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

 של ההסבה או פעמי למוסד בגין השתתפות בעלויות בניי-חד רכיב רכיבים: 2באמצעות  נתיתנות"ת 

ובהודו קידום פעולות המוסדות בסין ל המיועדת מוסדית שיווק מעטפת בניית קורס הקיץ לאנגלית,

מיום להחלטת ות"ת  בהתאםמלגות.  ורכיב מימון ;בניית מעטפת תמיכה לסטודנט בישראל בגיןו

 לקורסי חדשות תכניות 10 עד ה שלפתיחלתכנית הכולל  המשךופעל מתווה מ"ו מתשעהחל  ,29.7.2015

 325ת מתוקצבו טבתשע" ."דותשע"ג בתשע שאושרותכניות  7 עבור מימון הארכותהענקת  וכן קיץ

בין מל"ג/ות"ת לבין  2015שנחתם בינואר לאור ההסכם , כןכמו  תכניות. 13מלגות הפרוסות על פני 

רשאים לקבל סטודנטים סינים בקורסי קיץ  החל משנת תשע"ה(, CSCעצה הסינית למלגות )והמ

 לשם מימון טיסות. CSC-נוסף מה מימון

 

 UGC-ISF -קרן מחקר משותפת  3.1.38.5

במשותף ע"י  נתמוממו תנוהלמהודית לקידום ומימון מחקרים מדעיים משותפים, אשר -קרן ישראלית

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

(ISF במסגרת .)בתחומים נבחרים בין שתי מענקי מחקר וסדנאות מחקר משותפים  יםומנמהתכנית מ

וכן להמשך מימון  של מענקי המחקר החמישימיועד למימון הסבב  טתקצוב סעיף זה בתשע"המדינות. 

ות"ת אישרה את הארכת הפעילות של  30.1.2018 בתאריך של מענקי המחקר.והרביעי  שלישיההסבב 

  תשפ"ב.-לשלושה מחזורים נוספים לשנים תש"פהקרן המשותפת 
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 NRF-ISF -קרן מחקר משותפת  3.1.38.6

לקידום ומימון מחקרים  סינגפורית-קרן ישראלית, הוקמה 21.10.2015בהמשך לאישור ות"ת מיום 

( NRFהקרן הלאומית למחקר בסינגפור )במשותף ע"י  נתמוממו תנוהלממדעיים משותפים, אשר 

 בין שתי המדינותמענקי מחקר משותפים  וומנמי(. במסגרת התכנית ISFלמדע )והקרן הלאומית 

של מענקי השלישי מיועד למימון הסבב  טתקצוב סעיף זה בתשע". בתחומי מדעי הטבע וההנדסה

ות"ת אישרה את הארכת הפעילות של הקרן המשותפת לשלושה מחזורים  30.1.2018בתאריך  .המחקר

 .תשפ"א-נוספים לשנים תשע"ט

 

 תשתיות מחקר 3.2

 תשתיות כלליות 3.2.1

  CERNמשותפים  אירופייםחקרים מ 3.2.1.1

מתקן לאנרגיות גבוהות בג'נבה שבשוויץ. החל  - CERN-ישראל חברה נספחת ב הייתהתשע"ב  עד

 .לפניית הארגון 2011בהתאם לתשובתה החיובית ממרץ זאת ו, CERN-מתשע"ג ישראל חברה מלאה ב

 כולל הסכום המתוקצב בסעיף זה את הרכיבים הבאים: בתשע"ט

 החבר דמי כי נקבע 17.4.2011 מיום 3159 הממשלה החלטתב -CERN -ה בארגון חבר דמי .א

; 17% -הכלכלה משרד; 52% -ת"ות: הבא באופן ימומנו CERN-ה לארגון ישראל של השנתיים

 -האוצר משרד; 10% -הממשלה ראש משרד; 7% -החוץ משרד; 7% -והטכנולוגיה המדע משרד

, שוויצרים פרנקיםאלפי  19,380-בכ נאמדים 2019-ב CERN-במדינת ישראל  שלהחבר  דמי .7%

 לפרנק ₪ 4.0 של חליפין שער לפי) ₪ אלפי 40,290 בסך ת"ות של חלקה תוקצב לכך ובהתאם

 (.בהתאם לסיכומים עם משרד המדע שוויצרי

 1998ובשנת  LHCהוא אחד משני הגלאים הגדולים במאיץ  ATLAS - ATLAS-בחבר  דמי .ב

ישראל  מחוייבתהסכם זה  מכח .נחתם הסכם בו התקבלה ישראל כשותפה בבניית הגלאי

 פרנקים אלפי 201 סך על ,"המתשעעומדים, החל ה, ATLAS-הבתשלום דמי חבר לתאגיד 

גבוהות, באקדמיה הלאומית למדעים  נמצא יו"ר הוועדה לארנגיות בימים אלה .לשנה שוויצרים

-הישראלי ב Grid-ה פיתוח מתכונן להסתיים בזמן הקרוב.במו"מ על חידוש ההסכם, ש

ATLAS -  המיזם-Grid  איץ במ הנעשים בניסויים שמקורם הרבים נתוניםניתוח ה אתמאפשר

LHC. החליטה ות"ת לאפשר למדענים , 2007 בשנתבחינה של ועדה בינלאומית  בעקבות

 640-סך של כועומדת על פעילות זו ממומנת במלואה ע"י ות"ת  הישראליים להצטרף לגריד.

הטכניון, אוניברסיטת תל  -לאוניברסיטאות הפעילות במיזם  מועבר. סכום זה בשנה דולראלפי 

 האקדמיה הלאומית למדעים. באמצעות -אביב ומכון ויצמן למדע 

 לשנה. דולראלפי  85עומדת על סך  זו השתתפות - לאנרגיות גבוהות בוועדה"ת ות השתתפות .ג

 שסוכם למתווה בהתאם - (Small Wheel)גלגל הקטן" ה"בפרויקט ות"ת  השתתפות .ד

-"דתשע לתקופה לשנה דולר אלפי 100 סך על עומדת" הקטןגלגל ה"בפרויקט "ת ות השתתפות

אף  המועברת בפרויקטהאוניברסיטאות  השתתפותעל  מתווספת, כי השתתפות זו צויןיתשפ"ג. 

 באמצעות ות"ת.היא 

 

 



29 
 

 ESRFמחקרים אירופיים משותפים  3.2.1.2

וקם בגרנובל הממ(, ESRFשראל חברה במתקן קרינת הסינכרוטרון האירופי )י 1998שנת מ החל

 את המשקף, 1.0%שיעור של  עלעמדה  ESRF-ה בתקציב ישראל מדינת השתתפותתשע"ג  עדשבצרפת. 

הסכם מחודש  נחתם 2013אוגוסט ב. במתקן השימוש בזמן הישראלים המדענים של השימוש שיעור

 והציעה למוסדות"ת ות פנתה כך עקב. 1.5%-לפיו עלתה השתתפות ישראל במתקן ל 2018-2014 שניםל

  .ביניהם השימוש להתפלגות בהתאם המוסדות"י ע ימומן במתקן השימוש בזמן הגידול לפיו הסדר

 

החליטה  25.4.2018ביום , ו1.75%-ל ESRF-הגדילה ות"ת את שיעור השתתפותה בתקציב ה בתשע"ח

, 2020-ו 2019, כדלקמן: בשנים 2023-2019 לשנים ESRF-ות"ת על הארכת הסכם ההתקשרות עם ה

 2023-2021, ובשנים 1.5%בהן תושבת הפעילות במתקן לצורך שדרוג, יעמוד שיעור ההשתתפות על 

 .1.75%-שתתפות ליעלה שיעור הה

שיעור ההשתתפות, אך יש בה רכיבים עוד יצויין כי ההשתתפות בתקציב המתקן, מתבססת על 

כמו כן יצויין, נוספים, כגון השתתפות בהוצאות בנית המתקן והשתתפות בגין שימוש עודף )אומדנים(. 

 השימוש זמןמ 1.0%יעמוד חלקה של ות"ת על  1.5%בשנים בהם שיעור ההשתתפות יעמוד על כי 

 זמןמ 1.25%יעמוד חלקה של ות"ת על  1.75%בשנים בהם שיעור ההשתתפות יעמוד על ובמתקן  הכולל

 והיתרה תמומן ע"י אוניברסיטאות המחקר. השימוש

 

 גוריון-בן - לביוטכנולוגיה מחקר מכון 3.2.1.3

, משרד האוצר, המשרד לפיתוח הנגב הכלכלה משרדבין המדען הראשי ב ימשרד-הבין לסיכום בהמשך

גוריון בנגב -והגליל וות"ת הוחלט על הקמת מרכז מחקר ופיתוח לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן

שנים. חלקה של ות"ת במימון הקמת המרכז יעמוד על  7למשך  דולר פיאל 30,000בתקציב בסך 

משרד  באמצעותעברו לאוניברסיטה לשנה( אשר יו דולראלפי  1,500שנים ) 7למשך  דולר פיאל 10,500

( ומצד דולר פיאל 30,000 סךבהשקעה זהה מצד האוניברסיטה )ב תמותני זוהכלכלה. העברת כספים 

ההשקעה המקבילה מצד הגופים האמורים תקטן, אם  .(דולר פיאל 30,000 סך'וטו )בדפיצקרן 

הוחלט, כי חלקה  25.2.2009מיום  85ס"ט/תשהתמיכה הממשלתית תקטן בהתאם. בהחלטת ות"ת 

ינוכה מההקצבה למכוני המחקר בנגב של  ₪אלפי  6,300השנתי של ות"ת במימון הקמת המכון בסך 

תוקצב סעיף זה וזאת בשל עיכובים בהתקדמות  לא"ד ובתשע"ג בתשעגוריון. -אוניברסיטת בן

עיכובים בהפעלת בעקבות זה.  לנושאהפרויקט, אשר יצרו בתקציב ות"ת עודפים מחויבים גדולים 

החליטה  24.5.2017. ביום 2017להארכת הפרויקט עד לשנת  התכנית, וועדת ההיגוי העניקה אישור

וזאת בלי לשנות את מסגרת השתתפות  2019ות"ת לאשר את הארכה נוספת של הפרויקט עד לשנת 

מן מוהשתתפות ות"ת במכון לתשע"ט תלא מתוקצב.  זהסעיף  בתשע"טות"ת ומשרדי הממשלה. 

  .ח"תשע תקציב מעודפי פעמיים חד מקורותמ

  

 מצוינות מרכזי 3.2.1.4

בשיתוף דאז החליטה ממשלת ישראל לאמץ את התכנית אשר גובשה ע"י יו"ר ות"ת  14.3.2010 ביום

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

של מרכזי מצוינות ועידוד קליטת חברי סגל חדשים. השתתפות ות"ת בתכנית  ומתוכננת מדורגת

. יעדיה העיקריים של ₪ אלפי 450,000שנתית כוללת של עד -מתוכננת להגיע לעלות תקציבית רב
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-התכנית הינם: השבת חוקרים מצטיינים לארץ ככלי למניעת "בריחת המוחות" וחיזוק הסגל האקדמי

חיזוק המחקר המדעי בישראל וביסוס מעמדו; שיפור ושדרוג התשתית מחקרי באוניברסיטאות; 

המחקרית באוניברסיטאות; עידוד חדשנות אקדמית וקיום וקידום תכניות הוראה והכשרה 

 בינלאומיות מתקדמות בתחומים נבחרים. 

ות והן ועדה מדעית מייעצת בינלאומית. לאחר הוצאת קול ועדת היגוי לתכניתהן  ותש"ע הוקמ במהלך

( ארבעה 2011קוראים ותהליכי הערכה ושיפוט אקדמיים בינלאומיים החלו לפעול בתשע"ב )אוקטובר 

. עשר מרכזי מצוינות נוספים-( שניים2013מרכזי מצוינות ראשונים ובמחצית השנייה של תשע"ג )מאי 

ליים מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים הפיסיק: מרכזי המצוינות הוקמו במגוון רחב של תחומים

 והנדסה, ובמדעי החיים והרפואה. 

בקליטת חוקרים חדשים, בבניית תשתיות מחקר משותפות )או  מתמקדתפעילותם של המרכזים 

שיתופי שותפות בתשתיות בינלאומיות רלוונטיות(, בפיתוח שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים ו

טים ובתר דוקטורנטים( ובעבודה עתידי )בפרט דוקטורנ מחקריעם התעשייה, בהכשרת כח אדם פעולה 

מחקרית שוטפת תוך עיבוי הסינרגיות ושיתופי הפעולה שבין החוקרים השונים במרכז. מרכזים רבים 

ואל מול הציבור הרחב. מעבר  הילת החוקרים הכללית בארץ בתחומםגם קיימו פעילויות אל מול ק

תר על אטרקטיביות האקדמיה במעגלים רחבים יומיועדת התכנית להשפיע גם לפעילות הישירה, 

בהתאם להחלטת ות"ת המרכזים מתוקצבים  הרחב.נה במוב למערכת הישראלית ו"השבת מוחות"

שנים, כך ששנת תשע"ו הייתה השנה האחרונה לתקצוב הגל הראשון של מרכזי מצוינות  5לתקופה של 

 מסתיים תקצוב התכנית.ט מרכזים( ובתשע" 16מתוך  4)

 

 טתחליפי נפ מחקר 3.2.1.6

( הוא חיזוק תשתית 2790רכיב מרכזי בתכנית הלאומית להפחתת התלות בנפט )החלטת ממשלה 

המחקר האקדמי, בסיסי ותרגומי, וקידום מחקר ופיתוח של טכנולוגיות המקטינות את התלות 

העולמית בנפט בתחבורה. לשם השגת המטרות הלאומיות ויעדי הממשלה, פועלת המנהלת של התכנית 

יחד עם הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה על מנת לקדם פיתוח טכנולוגיות ב

המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה וחיזוק המחקר בתחום תחליפי הנפט בישראל תוך 

 2790ומספר  7.2.2010מיום  1354להחלטות הממשלה מספר  בהמשך שאיפה למעמד מוביל בעולם.

הפעלת תכנית לאומית בנושא פיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש ודבר כינון ב 30.1.2011מיום 

מתווה לקידום  21.9.2011מיום  104העולמי בנפט בתחבורה, אישרה ות"ת, במסגרת החלטה תשע"א/

 הפעילות המחקרית והאקדמית בתחום, שתכלול את המרכיבים הבאים: 

( הקמת 2גיות מתחדשות, חלופיות ובנות קיימא; )( הקמת מרכז מצוינות שיעסוק במקורות לאנר1)

תחליפי  נושאבתכנית מענקי מחקר אישיים  פתיחת( 3מרכז מחקר בתחום תחליפי נפט לתחבורה; )

פתיחת תכנית מוקדי מחקר במסגרת הקרן הלאומית  (4; )במסגרת הקרן הלאומית למדע דלקיםה

כלל סעיף מתוקצבים בבתשע"ט . כמה( הקמת מרכז לקידום המחקר בתחום התחבורה הח5למדע; )

 ותכנית המענקים האישיים שתיקצובם הסתיים.מרכז המצוינות  למעטלעיל,  שפורטוהפעילויות 

בה תוקצבו גם מקורות בשונה מתשע"ח  וזאת"ת ות השתתפותאך ורק בסעיף  מתוקצבת"ט בתשע

ומשרד האוצר עבור התכנית. היעדר מקורות אלה מביא לירידה  נוספים של המינהלת לתחליפי דלקים

בסעיף בתקציב תשע"ט המקורי. לאחר קבלת המקורות הנוספים, יעודכן התקציב במסגרת עדכון 

 תקציב תשע"ט.
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 , לתקופה של חמש שניםשל תשע"ב השנייהבמסגרת התכנית החל לפעול במחצית  -מחקר  מרכז

ח חדשניים להנעה חשמלית", שבהקמתו זכתה קבוצת ומקורות כ לתחליפי דלק ע"י פיתוח מרכז"

 סגל חבראריאל, שבראשה עומד ואביב, הטכניון -אילן, תל-ת: בראוחוקרים ובה חוקרים מאוניברסיט

 אלפי 15,000מתוכם ש ₪ אלפי 45,000-הסתכם במרכז האילן. התקציב הכולל של -מאוניברסיטת בר

 במימון ₪ אלפי 15,000-ות"ת ו במימון ₪ אלפי 15,000 מוסדות השותפים במרכז,ה במימון ₪

 . נפט לתחליפיהמנהלת 

 בקשה, המרכז מהתפתחות רצוןההמדעיים ושביעות  ההישגים ולאורתום חמש שנות פעילות,  חרלא

לאחר  , וזאתנוספותבחמש שנים  למרכז מימוןה תקופת את להאריך"ת מותדלקים  תחליפימנהלת 

 הארכת עלות"ת  החליטה 13.7.2016 ביום. שהגיש המרכז תיתחמש שנהמחקר התוכנית את שבחנה 

 מנהלת של מקבילה השתתפותב המותניתתשפ"א, -זתשע" נוספות שנים לחמש המרכז פעילות מימון

 16.8.2018מיום ות"ת  תוהחלטבהמשך לסוקרים מחו"ל. צוות  של ה חיוביתובהמלצ דלקים תחליפי

הערכה בינלאומי, על המסקנות החיוביות של צוות  התבססו המרכז תקצוב המשך על 13.7.2016ומיום 

 אלפי  56,500 סךב הינו מרכזלהתקציב שאושר  .במרכז המתקייםחשיבות ואיכות המחקר שבחן את ה

, והמוסדות ₪ אלפי 22,500 של סךמהם אחד  כל קצווות"ת י לתחלפי דלקים המנהלתכאשר , ₪

  .₪ אלפי 11,500 של סךיקציבו במרכז השותפים 
 

במהלך תשע"ב הפיצה הקרן הלאומית למדע קול קורא  - ומוקדי מחקרמענקי מחקר אישיים  תכנית

 לרבותראשון למענקי מחקר אישיים בתחום מחקר תחליפי נפט לתקופה של בין שנתיים לארבע שנים, 

 אפשרות לקבלת מענק לצורך רכישת ציוד ייעודי מחקרי רלוונטי. 

בתום שלושה מחזורים במסגרת תכנית המענקים האישיים, בוצעה ההערכה מחודשת של התכנית 

מסקנות ונבחנה מידת הצלחתה בשיתוף הקרן הלאומית למדע ומנהלת תחליפי דלקים. בעקבות 

דיקה התקבלה המלצה להסב את התכנית הקיימת לתכנית מוקדי מחקר בנושא דלקים ביולוגיים הב

יצירת קבוצת מחקר משותף של שלושה חוקרים ומעלה מדיסציפלינות שונות.  וסינטטיים שתאפשר

לטובת הפעלת  ₪  אלפי 25,000 בסך, תקציב רב שנתי 30.4.2016לאור המלצה זאת אישרה ות"ת ביום 

 .תשפ"ב-תכנית מוקדי המחקר בין השנים תשע"ח
 

הממשלה ובמימונה,  במשרד ראש דלקיםביוזמת מנהלת תחליפי  -" בתחבורה לחדשנות"המכון 

 שנה"ל תשע"ד מכון לחדשנות בתחבורה במסגרת פיילוט לתקופה שלאוניברסיטת תל אביב בהוקם ב

בארץ ובין מטרותיו, להוות  החוקרים קהילתפתוח ונגיש לכלל  . המכוןתשע"ח-תשע"ד שניםחמש 

ם את המכון להקיבחרה מנהלת המוקד משיכה ועידוד של מחקר ויזמות בנושא חדשנות תחבורתית. 

פיילוט בשיתוף בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר, והפקולטה להנדסה, מאוניברסיטת תל אביב. 

שעסק ייעודי מסגרת צוות בינמשרדי בנושא תחבורה חכמה במדיניות הש וביגבהמשך לזה סייע 

יצוין כי בתקציב מקורי סעיף זה אינו מתוקצב והוא יעודכן בהתאם להעברת  .להלןכמפורט בנושא, 

 תקציב מתאים ממנהלת תחליפי דלקים.

 

הוקם צוות בינמשרדי שכלל את , 22.1.2017מיום  2316ממשלה בהמשך להחלטת  - חכמה תחבורה

צוות הו הרשות לחדשנותואת , התחבורה, המדע, נציגי משרדי הממשלה הבאים: האוצר, רה"מ

לקידום המחקר בתחום התחבורה החכמה השונים הצוות עסק בהיבטים מקצועי של ות"ת. ה

בהמשך לזאת, אישרה ות"ת  לות"ת.מסקנותיו והמלצותיו באקדמיה הישראלית ובהמשך הגיש את 

 . ₪אלפי  25,000של  סךועידוד המחקר בתחום התחבורה החכמה בלקידום  תכנית, 18.7.2018ביום 
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מחקר בתחום התחבורה החכמה באקדמיה הלחזק את  א. :םכפי שהוגדרו בקול הקורא היעדי המרכז 

לקדם שיתופי פעולה וידע  ב. ;בישראל, לרבות באמצעות גיבוש קהילה אקדמית פעילה בתחום זה

תעשיה, בישראל ומול -לטובת מחקר בתחום התחבורה החכמה, הן באקדמיה, והן בממשק אקדמיה

-לעודד שיתופי פעולה בתחום התחבורה החכמה הן בממשק אקדמיה ג. ;ים בעולםגורמים דומ

ליצור מוקד ידע וקישוריות ליזמים,  ד. ;תעשייה, באקדמיה הישראלית ומול גורמים אלה בעולם

ייזום תכניות לצורך קידום ועידוד  ה. ;(POC - Point of Contactלאקדמיה ולתעשייה הישראלית )

התחבורה החכמה ברמה הארצית, בהתבסס על תוצרי המרכז שיוקם, ניתוח וזיהוי המחקר בתחום 

בשנה"ל תשע"ט לא תוקצב הנושא וביצוע התקציב  תעשיה.-צרכים והיכרות עם הממשק אקדמיה

  יהיה מעודפי תשע"ח.

  

 התיכון הים לחקר מרכז 3.2.1.7

קול קורא להגשת בקשות להקמת מרכז  5.1.2012-ב יצא, 3.12.2011ות"ת מיום  תהחלט בעקבות

לחקר הים התיכון. במענה לקול קורא זה הוגשו שתי בקשות מתחרות. האחת בראשות אוניברסיטת 

גוריון, המכון -בן אוניברסיטתאילן, -חיפה בשיתוף הטכניון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר

 ובהשתתפותאביב -תל אוניברסיטת בראשות ייהל, והשנלחקר ימים ואגמים, והמכון הגיאולוגי לישרא

 .רופין האקדמי המרכז

 נשיאת, ארנון רות' פרופ בראשות הערכה ועדת"י ע נעשה הבקשות של והשיפוט ההערכה תהליך

 והמחקר הגבוהה ההשכלה בתחום שם בעלות דמויות ובהשתתפות ,למדעים הלאומית האקדמיה

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

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

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

 מרכזה הקמת על, והחליטה, ההערכה ועדת המלצות את"ת ות אימצה 11.7.2012 ביום בישיבתה

הקצתה  חיפה אוניברסיטת ידי על שהוגשה להצעהלקול הקורא ו בהתאם .בישראל התיכון הים לחקר

"ת. במהלך ות בהחלטת המפורטים שונים לתנאים בכפוףלטובת הקמת המרכז,  ₪אלף  20,000ות"ת 

 אוניברסיטת תל אביב ומכללת רופין.גם תשע"ד הצטרפו למרכז 

עד כה, הן מן ההיבטים המרכז החליטה הנהלת ות"ת על בחינת התפתחות במהלך שנת תשע"ז 

האקדמיים והמדעיים והן מההיבטים של השימוש בתשתיות, לרבות אופן תקצובו השימוש בתשתיות 

ועדה שהורכבה ממדענים בתחום חקר הים באמצעות התבצעה במהלך שנת תשע"ח ועוד. בדיקה זו 

החליטה  בהמשך לעבודת הוועדה ובליווי האגף להערכת איכות במל"ג. ואוסטרליה, מאנגליה, ארה"ב

בסך של  בתשע"ט מרכז לחקר הים התיכוןבפעמית -תקציבית חדהשתתפות  על 16.5.2018ות"ת ביום 

השתתפות זו  הנגשת הציוד והתשתית שנרכשו ע"י המרכז לחוקרים הישראלים. לצורך ₪אלפי  1,500

כמו כן,  כפופה ליישום המלצות הוועדה ע"י המרכז לחקר הים התיכון, לשביעות רצונה של ות"ת.

יבחן הצוות המקצועי בות"ת ובמל"ג את אופן התקצוב של  כחלק מהמלצות הוועדה, במהלך תשע"ט

 תחום מדעי הים וכן יבחן אופן יישום המלצות הוועדה ע"י המרכז.

 

 ESSברתי האירופאי הח הסקר 3.2.1.8

 המהווה, שנתי-י דותמדינ-הינו סקר רב European Social Survey)) האירופאי החברתי הסקר

תשתית במדעי החברה עבור חוקרים, ממשלות ומעצבי מדיניות אשר עניינם מחקר בסיסי במקצועות 
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הקרן האירופית מדעי החברה. הסקר הוא פרי יוזמה של קבוצת מחקר באירופה )כולל ישראל( בעידוד 

למדע והאיחוד האירופי. הקרן והאיחוד מממנים את הוצאותיו המרכזיות של הסקר כאשר כל מדינה 

שותפה מממנת את ביצוע הסקר המקומי. השתתפות ישראל בתשתית החלה במימון של ות"ת, כאשר 

( 2005-2004. מדינת ישראל לא השתתפה בסבב השני )2002הסבב הראשון של הסקר התבצע בשנת 

באמצעות  הסקר את ולתקצב לחזור"ת ות החליטה"ח תשס בשנת. הפרויקט של( 2007-2006) והשלישי

(, 2009-2008האקדמיה הלאומית למדעים, ובהתאם לכך השתתפה ישראל מאז בסבבים הרביעי )

-2015) השביעי הסבב תקצוב בנושא הדיונים במסגרת(. 2013-2012) והשישי( 2011-2010) החמישי

 תקצוב את לאשר"ת ות החליטהובהתבסס על המלצת הוועדה לתשתיות למחקר מרכזיות, ( 2014

אישרה ות"ת את המשך השתתפות  17.2.2016. בתאריך "אורחת"מדינה  תקן על ישראל הצטרפות

 2,591 של מצטברת בעלות( 2017-2016גם בסבב השמיני ) מדינת ישראל בסקר על תקן "מדינה אורחת"

 התשתית ניהול ועלויות הנתונים ועריכת איסוף עלויות, בתשתית השתתפות דמי הכוללים ₪ אלפי

 והערכת הבקרה, הפיקוח, התכנית ניהול כי הוחלט המדע משרד עם בתיאום. אלה בשנים בארץ

כמו בסבב הקודם.  המדע משרד באחריות ימשיך להיות האירופית בתשתית ישראל וייצוג התכנית

החליטה ות"ת  25.4.2018בתאריך  .המופעלת ע"י משרד המדע וועדה מקצועיתע"י מלווה  זהפרויקט 

לממן הצטרפות של מדינת ישראל לסבבים התשיעי והעשירי של איסוף הנתונים במסגרת הסקר 

 ₪אלפי  5,800-מימון ות"ת מוערך בסך של כ על תקן של "מדינה חברה". ESSurveyהחברתי האירופי 

מציאת שותפים  נת תשע"ט תתקיים חשיבה מחודשת בנושאים הבאים:עבור שני הסבבים. במהלך ש

אסטרטגיים למימון התשתית, לרבות תמריצים שיסיעו להפצתה או להגברת השימוש בה; שינוי הרכב 

 ועית הארצית בשיתוף עם משרד המדע; שיפור המכרזים עבור ספקי ביצוע הסקר בארץ. הוועדה המקצ

 צורך תקצוב ההשתתפות בסקר. ל ₪אלפי  1,450תוקצבו ט בתשע"

 

 SHARE-ERICהחברתי האירופאי  הסקר 3.2.1.9

בנושא בריאות, הזדקנות  שנתי-י דותמדינ-הינו סקר רב SHARE-ERIC)) האירופאי החברתי הסקר

עבור חוקרים, ממשלות ומעצבי מדיניות אשר עניינם מחקר בסיסי  חשובהתשתית  המהווה, ופרישה

. הסקר הוא פרי יוזמה של קבוצת מחקר באירופה )כולל ישראל( בעידוד הקרן בנושאים הנ"ל

האירופית למדע והאיחוד האירופי. הקרן והאיחוד מממנים את הוצאותיו המרכזיות של הסקר כאשר 

כל מדינה שותפה מממנת את ביצוע הסקר המקומי. השתתפות ישראל בתשתית החלה במימון של 

, משרד המדע והמשרד GIFהמוסד לביטוח לאומי, קרן  ,(NIH) הקנהמכון הלאומי האמריקאי לז

התאם ב 15.3.2017בתאריך . 2005כאשר הסבב הראשון של הסקר התבצע בשנת  לשוויון חברתי

להמלצת הוועדה לתשתיות למחקר מרכזיות, החליטה ות"ת לאשר את השתתפותה בתקצוב הסקר 

, בתשתית השתתפות דמי הכוללים ₪ אלפי 1,000 של מצטברת בעלות( 2019-2018בסבב השמיני )

לשוויון  משרד עם בתיאום. אלה בשנים בארץ התשתית ניהול ועלויות הנתונים ועריכת איסוף עלויות

 האירופית בתשתית ישראל וייצוג התכנית והערכת הבקרה, הפיקוח, התכנית ניהול כי הוחלט חברתי

לקראת הסבב הבא  .הנ"ל מלווה ע"י וועדה המקצועיתלשוויון חברתי. הפרויקט  משרד באחריות יהיה

של ההשתתפות ות"ת בסקר, לרבות בדיקה של תפוקות  מחודשת תתקיים בחינה)הסבב התשיעי( 

מחקריות שונות, כגון, פרסומים, זכיה במענקי מחקר וכיו"ב. עלות הסקר עבור הסבב השמיני מהווה 

הינם: משרד לשוויון חברתי, משרד ראש  שתיתהשותפים למימון הת. ₪אלפי  4,125סכום בסך של 

  הממשלה, משרד המדע, משרד הרווחה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי.
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שוויון חברתי אשר ל. הסכום הנ"ל יעבור למשרד ₪אלפי  400הסעיף הנ"ל מתוקצב בסך של ט בתשע"

 יבחן המשך השתתפותה של ות"ת בתשתית זו טבמהלך תשע" Share Eric.ירכז את הטיפול בתשתית 

 בהתאם לתפוקות מחקריות שונות ומדדי ההצלחה של התכנית.

 

 יעודה למחקר 3.2.1.100

סעיף היעודה למחקר כולל סכומים המיועדים לתקצוב הקמת תשתיות מחקר והקצבות למחקר 

עבור "רזרבה  ₪אלפי  10,000נוספות, אשר צפויים להבשיל במהלך השנה. בתשע"ז תוקצב סך של 

לתשתיות מחקר" במסגרת הרזרבה התקציבית הכללית והחל מתשע"ח הוחלט להפריד את סעיף 

כי על מנת להתכנס  הוחלט ,2.8.2017בישיבת ות"ת מיום  היעודה למחקר מסעיף הרזרבה הכללית.

, בגין ₪ אלפי 8,000, מתוכם ₪ אלפי 12,000בתשע"ח  מסעיף היעודה למחקרלמסגרת התקציב יופחתו 

הפחתה  ₪ אלפי 2,000, מתוכם הפחתה ₪ אלפי  4,000-ו BSF-NSFעבור הגדלת הקרן  מימון ביניים

 29,912לאחר הפחתות אלה תוקצב הסעיף בתשע"ח בסך  .הפחתה חד פעמית ₪ אלפי 2,000-בבסיס ו

שתיות, כולל סכומים לצורך יישום של המלצות צוות המומחים לת הנ"ל . בתשע"ט הסעיף₪ פיאל

 לצורך החלטות תל"מ העתידיות בתחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים ועוד.

 

 2020והגידול בהשתתפות ישראל בתכנית הורייזון  2019ות בתקציב המדינה לשנת תעקב ההפח

בבסיס  ₪אלפי  2,000, מתוכם ₪אלפי  7,000להפחית מסעיף זה סך של  25.7.2018החליטה ות"ת ביום 

 .סכום חד פעמי ₪אלפי  5,000-ו

 

 תשתיות מערכתיות 3.2.2

  –תל"מ  -פרויקט "פסיפס"  3.2.2.1

 בתקציב. במסגרת ריכוז נושאי הרפואה המותאמת אישית 3.2.2.7.2עבר לסעיף 

 

 "מתל -טכנולוגיה -לננו מכונים הקמת 3.2.2.2

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

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

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

 התכנית של הכולל התקציבי ההיקף'(. ב שלבתשע"ו )להלן: -"בתשע בשנים לננוטכנולוגיה המכונים

 והמחצית בתשתיות התמיכה להמשך מיועדת האחת מחציתו כאשר, דולר אלפי 60,000 על עומד

 מותנית הממשלתית התמיכה העברתלעידוד המחקר בתחומים טכנולוגים ממוקדים.  מיועדת השנייה

ידן. יצוין כי -על שיגויסו ומתרומות האוניברסיטאות מצד דולראלפי  90,000 בסך מקבילה בהשקעה

השינויים החדים בשער הדולר  לאורסך השתתפות ות"ת ומשרדי הממשלה בתכנית.  תבסעיף מתוקצב

 .דולרל ₪ 3.5, התקבלה החלטה לקבע את שער הדולר בתכנית על התכנית תחילת שלפניבשנים 

תשע"ח לא מהחל לפיכך . תשע"ו ושנה"ל תשע"ז היתה השנה האחרונה לתקצובהבהתוכנית הסתיימה 

 מתוקצב סעיף זה. 

 

 תל"מ -טכנולוגיה -השתתפויות המשרדים בהקמת מכונים לננו 3.2.2.3

 . מועברות ע"י ות"ת לאוניברסיטאותהיו  השתתפויות המשרדים בפרויקט

החל התוכנית הסתיימה בשנת תשע"ו ושנה"ל תשע"ז היתה השנה האחרונה לתקצובה, ולפיכך 
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 תשע"ח לא מתוקצב סעיף זה.משנה"ל 

 

 תל"מ -טכנולוגיה -הכלכלה )התמ"ת( בהקמת מכונים לננו משרדהשתתפות  3.2.2.3.1

התוכנית הסתיימה בשנת אחראי להעברת חלקו וחלק משרד האוצר בפרויקט. היה  משרד הכלכלה

תשע"ח לא מתוקצב החל משנה"ל תשע"ו ושנה"ל תשע"ז היתה השנה האחרונה לתקצובה, ולפיכך 

 סעיף זה.

 

 תל"מ -טכנולוגיה -קמת מכונים לננוהשתתפות משרד המדע בה 3.2.2.3.3

החל התוכנית הסתיימה בשנת תשע"ו ושנה"ל תשע"ז היתה השנה האחרונה לתקצובה, ולפיכך 

 תשע"ח לא מתוקצב סעיף זה.משנה"ל 

 

  תל"מ -ת תשתית מו"פ לפוטוניקה מתקדמ 3.2.2.4

 לפוטוניקהתכנית לאומית להקמת תשתית מו"פ  על תקצוב "מתלפורום בסוכם  13.8.2012 ביום

תממן עד  מ"תללחמש שנים. השתתפות  ₪ אלפי 175,000עומד על . התקציב הכולל לתכנית מתקדמת

בשנת תשע"ד נבחר ממ"ג דרש מהגוף מקבל התמיכה. נמהמימון  20%כאשר  כוללתהעלות המ 80%

 גוריון להקמת המרכז.  -בשיתוף עם אוניברסיטת בן

לשנה  ₪ אלפי 6,300 על עומד"מ ותלמהשתתפות חברי פורום  22.5%ל ות"ת בתכנית הינו ש חלקה

, 30% - "תמפא"מ: תלההשתתפות של יתר חברי פורום  שיעורי במשך חמש שנים, החל משנת תשע"ה.

שנה"ל תשע"ט ב .10% - ומשרד המדע והטכנולוגיה 15% - , משרד האוצר22.5% - משרד הכלכלה

, שהם כמחצית מיתרת התחייבות ות"ת לתכנית, וזאת בהתאם ₪אלפי  3,300בסך תוקצבה התכנית 

 לקצב הביצוע.

 

 תל"מ -ח תכנית מדעי המו 3.2.2.5

תכנית למו"פ בתחום מדעי המוח אשר מטרתה לקדם  תקצוב"מ על תלפורום סוכם ב 13.8.2012 ביום

כנולוגיה מושרית מוח, הקמה ופיתוח של תשתית מחקרית מתקדמת בתחומים של דימות מוח וט

 תחומים בעלי חשיבות למחקר המדעי והטכנולוגי.

היקף המ 80%עד  מממנת"מ תלהשתתפות  , מתוך כך₪אלפי  55,963 עומד על תכניתלהכולל  התקציב

 התמיכה. ימקבל ממומנים על ידי הגופים 20%-ותכנית, תקציבי הכולל של הה

לשנה במשך חמש שנים,  ₪אלפי  2,686על  עומדו מ"תלמהשתתפות  30%של ות"ת בתכנית הינו  חלקה

 כדלקמן: משרד הכלכלה הינם"מ בתכנית תלההשתתפות של יתר חברי פורום  שיעורי "ה.מתשעהחל 

כל אחד, משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד האוצר  20%בשיעור  משתתפים"ת ומפא )רשות החדשנות(

 כל אחד. 15%

ל התכנית על תקצוב שני מרכזי מו"פ במסגרת הקול הקורא החליטה ועדת ההיגוי ש 2014בסוף שנת 

בהובלת מכון ויצמן בשיתוף מרכז לאומי בתחום הדימות שהופץ בין אוניברסיטאות המחקר: 

 טכנולוגיות מושרות מוחשל מרכז בתחום אוניברסיטאות נוספות והמרכז הרפואי סוראסקי, ו

 צוין כי, המרכזים נמצאים כיום בשלבי הקמהאומגה. י-אילן בשיתוף חברת אלפא -טת ברבאוניברסי

-ו 2018 השניםצפויים להיכנס לפעילות מלאה ומתן שירות לחוקרים מהאקדמיה והתעשייה במהלך ו

2019. 
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  תל"מ -בתכנית מדעי המוח השתתפות המשרדים  3.2.2.6

  התמיכה. ימקבל מרכזיםל ע"י ות"ת מועברת תכנית זוהשתתפות המשרדים ב

 חלוקה שלהלן:ול בהתאם להתקדמות התכנית מועברת השתתפות המשרדיםעפ"י הסכם פורום תל"מ 

 

 תל"מ - בתכנית מדעי המוח משרד הכלכלההשתתפות  3.2.2.6.1

 מהשתתפות חברי פורום תל"מ בתכנית. 20%הינו  הכלכלהמשרד חלקו של 

  ההשתתפות מגיעה מרשות החדשנות שהתפצלה ממשרד הכלכלה. יצוין כי החל מתשע"ז

 

 תל"מ - בתכנית מדעי המוח מפא"ת השתתפות 3.2.2.6.2

 מהשתתפות חברי פורום תל"מ בתכנית.  20%חלקה של מפא"ת הינו 

 

 תל"מ - בתכנית מדעי המוחהשתתפות משרד המדע  3.2.2.6.3

בסיום שנת תשע"ד העביר  מהשתתפות חברי פורום תל"מ בתכנית. 15%חלקו של משרד המדע הינו 

 (. ₪אלפי  9,678משרד המדע לות"ת את השתתפותו המלאה לכל שנות התכנית )

 

3.2.2.7 

 

 רפואה מותאמת אישית

 צמיחה כמנוע הדיגיטלית מחקר והבריאות לצרכי בריאות בנתוני אישית, השימוש המותאמת הרפואה

גופים  ידי על והן בישראל בעולםהן  האחרונות בשנים מיוחדת לב תשומת כולם שקיבלו נושאים הם

 תשפ"ב סימנה-שנתית תשע"ז-הרב מסחריות. במסגרת התכנית וחברות אקדמיה גורמי ,שלטוניים

 ממוקדי הפיתוח העתידיים העיקריים באקדמיה.  כאחד אישית המותאמת הרפואה ות"ת את

 

3.2.2.7.1 

 

 קרן למחקרים ברפואה מותאמת אישית

, ות"תממוקדת אישית )רמ"א( מבוססת על איגום משאבים של הרפואה הבתחום  מחקריםלהקרן 

השתתפות יד הנדיב וקרן קלרמן.  ובכללם רופייםתגופים פילנשל ו , של הקרן עצמה,ישראל דיגיטלית

 .30.1.2018נקבעה בהחלטת ות"ת מיום ות"ת בקרן 

קידום מחקר חדשני ופורץ דרך בישראל, שיביא להבנה מעמיקה של ביולוגיה של הינה  הקרןמטרת 

בדגש על הבנה מעמיקה של השונות המולקולרית  ,מחלות אנושיותב המעורביםמנגנונים של האדם ו

 בין בני אדם, במצבי בריאות וחולי, לקראת פיתוח גישות חדשות לטיפול ואבחון של מחלות. 

עידוד שיתוף פעולה בין , בישראלאישית מחקר בתחום הרפואה הממוקדת הקידום יעדי התוכנית הם 

עידוד שיתופי , במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ורופאים מתחומי ידע והתמחות מגוונים חוקרים

רפואה ניסויית ותאורטיקנים, ביולוגים חישוביים, -תחומיים בין חוקרים העוסקים בביו-פעולה רב

פיתוח ושכלול ו כימאים, סטטיסטיקאים, אפידמיולוגים, גנטיקאים ואחרים, מהנדסים, פיסיקאים

יעד  .אישית של טכנולוגיות אנליטיות וחישוביות חדשניות לקידום המחקר בתחום הרפואה הממוקדת

 במסגרתם שנאסף והמידעבתכנית תוצאות המחקרים הנתמכים  נוסף של התכנית הוא להנגיש את

 ית החוקרים בתחום.לקהילי

הקרן הלאומית  היו באחריותי ,ניהול מענקי המחקרו הבקשות שיפוטניהולה, לרבות הפעלת התכנית ו

 המאושרת. למדע לפי נהליה ובכפוף למסגרת התקציב

מיליון דולר, שמחציתו יגיע מקרן יד הנדיב ומקרן קלרנמן, שהביעו  60תקציב היעד של התכנית הוא 



37 
 

 בשלב זהית, בכפוף להשגת השתתפות זהה מות"ת וממשרדי הממשלה השונים. את מחוייבותם לתכנ

דולר כל אחד, כלומר: על סכום מצטבר של  אלף 10,000על  התחייבו ות"ת והמשרד לשוויון חברתי

 40,000דולר, כך שבשלב זה עומד תקציב התכנית, כולל חלק הקרנות הפילנתרופיות על  אלף 20,000

  .דולר אלף

המשרד  וע"יות"ת  בחלקים שווים ע"י הממומן, ₪ אלפי 14,000סך של  מתוקצב בסעיף בתשע"ט

 לשוויון חברתי, שיועבר באמצעות ות"ת.

 

 תל"מ -פרויקט פסיפס  3.2.2.7.2

קליני בישראל, -הקמת מאגר גנומילמשרד הכלכלה המדען הראשי בבעקבות הצעה של , 2015בפברואר 

בדוח  )ועדת רבל(.  מאגרהבחינת הצורך והאפשרות להקמת ל ועדת בדיקה מקצועית תל"מ פורום מינה

לפעולות בנושא במסגרת במקביל קליני בישראל. -, הומלץ על הקמת מאגר גנומי2016הוועדה ממרץ 

, בשותפות עם "ישראל דיגיטלית" שבמשרד לשוויון חברתי, משרד הבריאותפורום תל"מ, החל גם 

שתית מיזם זה אופיין אף הוא כת .מיזם לרפואה מותאמת אישיתיפס", שהוא את מיזם "פס לקדם

 מידע פיסיולוגי.וגנומי, מידע קליני מידע כלול אשר תמחקר, 

קיים  11.5.2017"פסיפס", ביום  מיזםשהוגש לפורום תל"מ ובין  המיזםכשהתבררו קווי הדמיון בין 

"פסיפס" ובה הוצגו גם ההבדלים בין מיזם פורום תל"מ ישיבה בה הציג משרד הבריאות את מיזם 

, לרבות הבדלים בתכולת המאגר הבדיקה המקצועית"פסיפס" ובין המיזם עליו המליצה ועדת 

פעולה עם משרד הבריאות ועם "...הפורום ישתף בעקבות הדיון הוחלט כי  ובעלויות ההקמה והתפעול.

 ומי במסגרת פרויקט "פסיפס" לרפואהמאגר גנ במימון, הקמה ותפעול של מיזם ישראל דיגיטאלית

 יליוןמ 75תקציבית של  "ועדת רבל" ובמסגרת בהתאם לעקרונות שנקבעו בדו"ח מותאמת אישית,

, החליטה ות"ת על השתתפותה בפרויקט 26.7.2017. בישיבתה ביום "שנים 5דולר שיתוקצבו במשך 

רויקט במספר עקרונות ואבני דרך במסגרת מתווה המימון שהוצע ע"י פורום תל"מ, בכפוף לעמידת הפ

למשך חמש שנים ע"י  2018שיוגדרו בהמשך. על פי מתווה המימון שאושר ימומן הפרויקט החל משנת 

( מכל אחד 20%) דולר יליוןמ 15 - , מטה ישראל דיגיטלית, ות"ת והרשות לחדשנותמשרד הבריאות

ר למשרד הבריאות באמצעות ות"ת וכאשר חלקו יעב (9%יליון דולר )מ 6.75 -משרד האוצר  ;מהגופים

 1.5 - / מפא"ת שהב"טמ ;ב מערכת ההשכלה הגבוהה שמיועד לחיזוק יעדים לאומייםימתוך תקצ

בהמשך, עקב מגבלותיו התקציביות, נאלץ משרד המדע לפרוש מהמיזם בהתאם  .(2%מיליון דולר )

 68.25, כך שתקציב הפרויקט עומד על דולרמיליון  6.75יבי של הפרויקט בסך לכך קטן היקף התקצ

 .₪מיליון   239מיליון דולר, שהם 

לדולר.  ₪ 3.5ההסכם שנחתם בין השותפים קובע שער הדולר לחישוב השתתפויות השותפים על 

בתשע"ט מתוקצב הסעיף  בהתאם לחלק היחסי במיזם של ות"ת ומשרד האוצר ובהתאם לביצוע 

 .הצפוי השנה

 

 מותאמת אישית למחקרים ברפואההשתתפות המשרד לשוויון חברתי בקרן  3.2.2.8.1.1

 שער לפי ₪ אלפי 35,000 שהם, דולר אלפי 10,000המשרד לשוויון חברתי לקרן עומדת על  התחייבות

 ממקורות המשרד. ₪אלפי  7,000בתשע"ט מתוקצב בסעיף סך של  .לדולר ₪ 3.5 של חליפין

 

3.2.2.9 

 

 וטכנולוגיה קוונטיםתכנית לאומית למדע 

בתחום של מדע  הבסיסי והיישומיבשנים האחרונות הולכת ומתגבשת בעולם ההבנה כי המחקר 
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של  הביאו אותנו לסיפה( QST - Quantum Science and Technologyוטכנולוגיה קוונטיים )

"המהפכה הקוונטית השנייה". מדובר במהפכה הטומנת בחובה פוטנציאל עצום לפריצות דרך 

טכנולוגיות, בעלות יישומים אזרחיים וביטחוניים בתחומי המחשוב, ההצפנה, התקשורת, ההדמיה, 

משקיעות  ,ועוד. לפיכך, מדינות רבות בעולם, כמו גם ארגונים בין מדינתיים וחברות בינלאומיות

 במרוץ ל"עליונות הקוונטית".  ולמצב את עצמןקעות ענק בקידום התחום מתוך רצון להשתתף הש

לאחר ות"ת, תשפ"ב, החליטה -שנתית להשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-כחלק מהתכנית הרב

התייעצויות רחבות עם גורמים שונים במערכת האקדמית, לרכז מאמצים בפיתוח תשתיות מחקר 

אחד מהם הינו מדע וטכנולוגיה קוונטיים. במסגרת זו ש ,חקר משלימיםגדולות בארבעה מוקדי מ

, על מנת לגבש תכנית לאומית אקדמית לפיתוח התחום בראשות פרופ' אורי סיוון מונתה וועדת ההיגוי

 .של מדע וטכנולוגיה קוונטיים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

 

3.2.2.9.1 

 

 בתחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים קרן למחקרים משותפים עם מפא"ת

אחד המרכיבים בתכנית הלאומית הינו קרן למחקרים משותפים עם מפא"ת בתחום המדע 

, שדרוג מעבדות החוקרים והתאמתן לצורך עידוד המחקר האקדמיוהטכנולוגיה הקוונטיים שהוקמה 

 וימומן שיפרשו על פני חמש השנים הקרובות ₪ אלפי  100,000תקציב הקרן יעמוד על  .למחקר בתחום

כנית ייעודית במסגרת הקרן כת ינוהל ₪אלפי  75,000תקציב בסך  .באופן שווה ות"ת ומפא"ת ע"י

התקציב שיעבור לקרן הלאמית למדע יתחלק ינוהלו על ידי מפא"ת.  ₪ אלפי  25,000-הלאומית למדע ו

קרן הינו השתתפות מפא"ת.  ₪אלפי  25,000-ו"ת הינו השתתפות של ות ₪אלפי  50,000באופן הבא: 

המחקר תממן מחקרים ורכישת ציוד ייעודי למעבדות החוקרים על בסיס תחרותי כמקובל בקרן 

 .הלאומית למדע ובמפא"ת, בהתאמה. הקרן תהיה פתוחה לכלל החוקרים באוניברסיטאות המחקר

 

 ום המדע והטכנולוגיה הקוונטייםהשתתפות מפא"ת בקרן למחקרים משותפים בתח 3.2.2.10.1.1

ד הבטחון הינו שותף אסטרטגי של ות"ת לקידום התכנית הלאומית למדע וטכנולוגיה קוונטיים. משר

פני ארבעת מחזורי -, תתפרס על₪אלפי  25,000השתתפות מפא"ת בקרן למחקרים בתחום, בסך 

 ת"ת.הפעילות המתוכננים של הקרן, ותועבר לקרן הלאומית למדע באמצעות ו

 

 מלגות 3.3

 סגל לקליטת מלגות 3.3.1

 אלון מלגות 3.3.1.1

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

שנתיות. גובה המלגה -תלת סגל-התכנית מוענקות לזוכים מלגות במסגרתבמשרה מלאה.  המלגאים

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

בהתאם  הניתנים בשנה הראשונה בלבד,פעמיים למלגאים חדשים -גם מענקי מחקר חד מתוקצביםזה 

-ז"תשע המלגה זורימח בשלושתמלגות,  75 מתוקצבות ט"בתשעלסיווג המחקר כעיוני או ניסויי. 

 . טתשע"

שנתיות -תשע"ב יעמוד מספר המלגות התלת ממחזור החלהוחלט כי  14.7.2010בהחלטת ות"ת מיום 

 23.7.2014ות"ת מיום  בישיבתהמחקר למלגאים.  מענקימלגות בשנה וכי החל מתשע"א יוגדלו  25על 

הניתן  מחקר מענקמתשע"ה  החל זאת,ל התאםלדולר. ב על הפסקת הצמדת מענקי המחקרהוחלט 

.₪ אלפי 170 הינו בסך הניסויים התחומים ועבור ₪ אלפי 50 הינו בסךעבור התחומים העיוניים   
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 מעוף מלגות 3.3.1.2

מצטיינים )בעלי אזרחות ישראלית(, הן בקרב ערבים כנית זו מטרתה לעודד קליטת מרצים ת

התכנית בשנה"ל תשנ"ו, והיא דומה במתכונתה לתכנית  תחילתהאוניברסיטאות והן בקרב המכללות. 

 6 עד מוענקות התכניתצעירים מצטיינים. במסגרת  מרציםמלגות אלון, אשר נועדה לעודד קליטת 

 .במחזורשנתיות -תלת תמלגו

 אתקרן יד הנדיב  הביעה"ה תשע במהלך. כהנוף וקרן"ת ות"י ע במשותף התכנית תוקצבה עד תשע"ג

 המימון. מחזורים , למשך ארבעהמלגות במחזור שתי עדולממן  בתכניתפעיל  חלק לקחתרצונה 

 "ו. תשעבשנה"ל  חלההנדיב  ידלקרן ו"ת לות המשותף

עלות השכר הממוצע בדרגה בה נקלט המלגאי )מרצה / מרצה בכיר / פרופ' מחושבת בהתאם ל המלגה

בהתאם למתן המלגה וזאת  בשנה הראשונהפעמי -מענק מחקר חדכל מלגאי זכאי ל, בנוסףחבר(. 

 ועבור ₪ אלפי 50הינו עבור התחומים העיוניים  מחקר מענק. שווי לסיווג המחקר כעיוני או ניסויי

אנשי אך ורק המחקר  היו זכאים למענקי )כולל(, דעד לתשע" .₪ אלפי 170 הינו הניסויים התחומים

ה טיהחל 13.11.2013 יוםאולם ב שנקלטו באוניברסיטאות )בדומה לתעריפי מלגת אלון( סגל אקדמי

 םשאינלסגל חדש במוסדות להשכלה גבוהה  "קליטה ימענק" ,תשע"ה -ממחזור כ'  החל, העניקלות"ת 

 כי ,23.7.2014ות"ת מיום  בישיבתבהמשך לכך, הוחלט . על ידי ות"ת , המתוקצביםאוניברסיטאות

 ₪ אלפי 100ועל סך  העיוניים התחומים עבור ₪ אלפי 30"מענקי הקליטה" יהיה על סך ם של ישווי

  .הניסויים התחומים עבור

 

 הגרעינית הפיזיקה בתחום סגל לקליטת מלגות 3.3.1.4

מצטיין  חוקר סגל החליטה ות"ת על פתיחתה של תכנית מלגות לחברי 9.3.2016מיום  56בהחלטה ע"ו/

המדעי בתחום זה בישראל הגרעינית, אשר יובילו את המחקר  הפיזיקה בתחום באוניברסיטאות

בקול קורא לשנה"ל תשע"ז הוחלט על  אופן הפעלת המלגה הינה במתכונת דומה למלגות אלון. בעתיד.

החליטה ות"ת על סיום תכנית המלגות  18.1.2017תשע"ט. בישיבתה ביום -מלגה אחת לשנים תשע"ז

לזכות במלגה בתחום  לקליטת סגל בתחום הפיזיקה הגרעינית. עם זאת, החל מתשע"ח ניתן יהיה

. כך, אחריםהללא פגיעה בהקצאה הקיימת לתחומים במסגרת תכנית מלגות אלון גרעינית ההפיזיקה 

 המלגות הקיים מעבר למספרככל שיהיה זוכה מתחום הפיזיקה הגרעינית, תינתן מלגה תוספתית 

  .במלגות אלון

 

 המלגות לעידוד קליטת סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופי 3.3.1.5

להנגשת השכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה,  תהרב שנתי התכניתאישרה ות"ת במסגרת  25.4.18ביום 

תכנית מלגות לעידוד קליטת אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים 

מטרת התכנית הנה לעודד קליטת אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה באוניברסיטאות ע"י ות"ת. 

המלגה שתינתן תהיה בגובה עלות ממוצעת של משרה בדרגה המתאימה, בהתאם לטבלאות  לות.ובמכל

השכר של ות"ת, והיא תשולם מדי שנה למוסד. כמו כן, כל מלגאי הנקלט באחת מאוניברסיטאות 

 ₪לפי א 50-לתחומים הניסויים ו ₪לפי א 170המחקר יהיה זכאי למענק מחקר חד פעמי שגובהו 

לתחומים העיוניים )נכון למחירי תשע"ט(. כל מלגאי הנקלט באחת המכללות המתוקצבות ע"י ות"ת 

לתחומים  ₪לפי א 30-לתחומים ניסויים ו ₪לפי א 100יהיה זכאי למענק קליטה חד פעמי שגובהו 

  עיוניים )נכון למחירי תשע"ט(.



40 
 

בהתאם לאישור ות"ת,  רצופות. שנים אקדמיות 3משך התמיכה במוסד בגין כל מלגאי שייקלט הנו 

 שלושה לאחר קליטת .מלגות נוספות 4מלגות נוספות ובתשפ"א  3, בתש"פ מלגות 2תשע"ט יוענקו ב

 ספת בות"ת.ומחזורים תובא התכנית לבחינה נ

 

 בתר דוקטורנטים מלגות 3.3.2

 דוקטורנטים-בתרל המלגות תכנית 3.3.2.1

, וזאת כדי לבתר דוקטורנטיות מצטיינותהחליטה ות"ת על פתיחתה של תכנית מלגות  19.6.2013ביום 

מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות )פוסט דוקטורט(  ותוקטורנטילד סייעל

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

יברסיטאות. כמו כן, בטווח הארוך מיועדת התכנית לסייע בהגדלת מספר חברות הסגל האקדמי באונ

"ד מתוקצבת במסגרת הסעיף רק מתשע החל, לעיל אמורבאוניברסיטאות המחקר בישראל. בהתאם ל

  מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות.התכנית 

על עמד מלגות חדשות בשנה, כאשר גובה המלגה  10וענקו במסגרת התכנית ה"ה ותשע"ד תשע בשנים

החל  7.5.2014בהתאם להחלטת ות"ת מיום לשנה לתקופה של שנתיים לכל היותר.  דולר אלף 20

מתשע"ו התכנית מופעלת לפי מתכונת חדשה כאשר במסגרתה מוענקות מלגות בהתאם למצבה 

לפי מוסד ובחירת הזוכות באמצעות ועדת שיפוט. גובה  המשפחתי של המלגאית, ללא הקצאת מכסות

ות"ת החליטה להכפיל מספר המלגות בתכנית  1.7.2015אלפי דולר לשנה. ביום  25-15המלגה הינו בין 

 20מוענקות במסגרת התכנית עד תשע"ח  החל משנתתשע"ח ולכן -בצורה מדורגת בשנים תשע"ז

ניתן להגיש מועמדות  לתכנית זו כן,ינות. כמו דוקטורנטיות מצטי-לפוסטחדשות בשנה מלגות 

 3.1.2018ביום חלקו בארץ וחלקו בחו"ל. שהמשולב ההשתלמות דוקטורט במסלול -שהתקבלו לפוסט

החל  החליטה ות"ת במסגרת התכנית הרב שנתית להוגנות מגדרית במערכת להשכלה הגבוהה להגדיל

אלפי  40-30-לאלפי דולר  25-15-מצטיינות את גובה המלגה עבור פוסט דוקטורנטיות מ שנת תשע"ט

המשפחתי של המלגאית. בהתאם לכך התקציב עבור שנת תשע"ט בסעיף  הבהתאם למצב בשנה דולר

הוקמה ועדת שיפוט חדשה  4.7.2018בהמשך להחלטת ות"ת מיום  .₪אלפי  4,736של עומד על סך 

נית לפוסטדוקטורנטיות מצטיינות, שתחליט על הזוכות בשלוש תכניות המלגות לנשים מצטיינות: תכ

תכנית לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק, תכנית למלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטיות 

מצטיינות בתחומי ההייטק. ריכוז השיפוט בשלוש התכניות תחת ועדת שיפוט אחת יאפשר מעקב טוב 

 ארים.יותר אחר מצב המיזם לקידום נשים בתחומי ההייטק על פני רצף ת

 

  החברה הערביתמדוקטורנטים -מלגות לבתר 3.3.2.5

חברה הערבית )ערבים, דרוזים, צ'רקסים, לכחלק מהתכנית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה 

ים( החליטה הוועדה לתכנון ולתקצוב לפעול לקידום ייצוגם של ערבים במוסדות להשכלה אובדו

התכנית החלה בשנת  .מצטיינים ערבים דוקטורנטיםגבוהה, ובין היתר לכונן תכנית מלגות לבתר 

 תשע"ד.
 

מטרת התכנית היא לסייע לדוקטורנטים ערבים מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת 

להשתלמות )פוסט דוקטורט( באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, במטרה לקלוט אותם עם סיום 

 ץ.ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות באר
 

 אלף 20מד על ומלגות חדשות בכל שנה, כאשר גובה המלגה ע 14ות"ת עד  העניקמבמסגרת התכנית 
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 משך שנתיים. ל ניתנתלשנה והיא  דולר

 

 STEM-הדוקטורנטים מצטיינים בתחומי -לבתר מלגות 3.3.2.6

דוקטורנטים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית, הוחלט בישיבת  –לתת מענה למחסור בבתר  בכדי

הדוקטורנטים בישראל, שסיימו את לימודי -, על הגדלת מספר בתר25.5.2016-ות"ת מיום ה

החליטה ות"ת על  22.11.2017-בילים בעולם. בהתאם לכך ביום ההדוקטורט שלהם במוסדות מו

מלגות דו  35. במסגרת תכנית זו, יוקצו STEM-קטורנטים מצטיינים בתחומי המתווה מלגות לבתר דו

 אלף 25תשפ"א. השתתפות ות"ת במלגות אלו תהא בסכום של -תיות, בכל שנה בין השנים תשע"טשנ

 בשנה לצורך שיווק תכנית המלגות.דולר  אלף 125למלגה. כמו כן, ות"ת תשקיע דולר 

 

 דוקטורנטים מלגות 3.3.3

 רוטנשטרייך מלגות 3.3.3.1

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

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

 ₪אלפי  80עומד על  המלגה גובהמלגות, כל אחת לשלוש שנים.  20 עדהתכנית  במסגרת מוענקות

  מלגות. 62מבוסס על  בתשע"טסעיף זה  ובתקצ לשנה, בחלוקה שווה בין ות"ת והאוניברסיטאות.

 

3.3.3.4 

 

 לבציון מלגות

. מטרות התכנית מהפריפריהצטיינים מ לדוקטורנטים"ל, ז לבציון נחמיה' פרופ שם עלית מלגות תכנ

מהפריפריה ללימודי התואר השלישי, תוך עידוד המצוינות הן עידוד פניית סטודנטים מצטיינים 

 עדהתכנית  במסגרת מוענקותבעתיד בסגל האקדמי במדינת ישראל. מדי שנה  םהאקדמית והשתלבות

לשנה  ₪אלפי  52.2מזה  לשנה, ₪אלפי  62.2על  עומדהמלגה  גובהמלגות, כל אחת לשלוש שנים.  10

 נדרשותע"י האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף לכך,  םהמשולמילשנה  ₪אלפי  10-הקצבת ות"ת ו

לכיסוי הוצאות מחקר.  ₪ אלפי 10האוניברסיטאות להעמיד לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של 

  מלגות. 34מבוסס על  בתשע"ט הסעיףתקצוב 

 

 החברה הערביתממלגות לדוקטורנטים  3.3.3.5

, שלישי תואר ללימודי לפנות הערבית מהחברה מצטיינים סטודנטים לעודד הינה התכנית מטרת

 הסגל חברי מספר את הארוך בטווח ולהרחיב ללימודים זמנם מלוא את להקדיש להם לאפשר

 .ישראל במדינת תהערבי חברהמה הבכיר האקדמי

-מלגות תלת 14עד שנה  דימבמסגרת תכנית זו מוענקות (. 2002/3) "גבתשסהמלגות החלה  תכנית

החברה הערבית, כך שבהפעלה מלאה מתוקצבות משנתיות על בסיס תחרותי, לדוקטורנטים מצטיינים 

"ת ות השתתפות ₪אלפי  52.2לשנה, מזה  ₪אלפי  62.2הינה בסך  המלגהמלגות.  42על ידי ות"ת עד 

האוניברסיטה לכל למלגה מעמידה  בנוסף, משולמת על ידי האוניברסיטה. ₪אלפי  10, בסך והיתרה

התכנית מ כחלק נתמממו התכניתלצורך כיסוי הוצאות מחקר.  ₪אלפי  10מלגאי סכום שנתי על סך 

 חברה הערבית. לגבוהה ההשכלה ההרב שנתית להרחבת נגישות 

 

 לדוקטורנטים מצטיינים בכלכלת ישראל מלגות 3.3.3.6

החלה לפעול תכנית מלגות לשלוש שנים ביוזמה משותפת של ות"ת ומשרד האוצר  החל מתשע"ה
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ידוד והרחבת המחקר האקדמי הן ע מטרות התכנית דוקטורנטים מצטיינים בכלכלת ישראל.לתמיכה ב

למדיניות כלכלית עידוד מחקרים כלכליים תומכי החלטה בסוגיות ליבה ו כלכלת ישראל בנושאי

על  עומדהמלגה  גובה. שנתיות-דומלגות  4 עדהתכנית  במסגרת מוענקותנה מדי ש .ציבורית בישראל

התכנית ממומנת ממקורות אוצר מלגות.  8מבוסס על  חתקצוב הסעיף בתשע" .לשנה ₪אלפי  50

 המיועדים לתכנית זו.

 

 מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק 3.3.3.7

הינה מרכיב נוסף של התכנית הרב שנתית  ההייטק בתחומי מצטיינות לדוקטורנטיות מלגות תכנית

 מטרות .3.1.2018לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה הגבוהה שאושרה על ידי ות"ת בתאריך 

הן עידוד פניית סטודנטיות מצטיינות ללימודי תואר שלישי, תוך עידוד המצויינות האקדמית התכנית 

הוקמה  4.7.2018בהמשך להחלטת ות"ת מיום  נת ישראל.והשתלבותן בעתיד בסגל האקדמי במדי

-תכנית לפוסטהועדת שיפוט חדשה שתחליט על הזוכות בשלוש תכניות המלגות לנשים מצטיינות: 

תכנית למלגות לתואר והתכנית לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק הדוקטורנטיות מצטיינות, 

יטק. ריכוז השיפוט בשלוש התכניות תחת ועדת שיפוט שני מחקרי לסטודנטיות מצטיינות בתחומי ההי

 אחת יאפשר מעקב טוב יותר אחר מצב המיזם לקידום נשים בתחומי ההייטק על פני רצף תארים.

 62.2 של סך על עומדמלגות, כל אחת לשלוש שנים. גובה המלגה  10ות"ת תעניק במסגרת התכנית עד 

 ע"י המוסד. המשולמים לשנה ₪אלפי  10ולפחות לשנה הקצבת ות"ת  ₪אלפי  52.2, מזה ₪אלפי 

לכיסוי הוצאות  ,₪אלפי  10לרשותה של כל מלגאית סכום שנתי של  המוסד נדרש להעמידבנוסף, 

  בתשע"ט יתוקצב מחזור המלגאיות הראשון בתכנית.מחקר. 

 

 דוקטורנט חד שנתימלגות  3.3.3.8

שאושרו  כפי בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל בהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת

-על תכנית המלגות לדוקטורנטים חד 21.02.2018-, החליטה ות"ת ב22.06.2018-בישיבת ות"ת מיום ה

 פיאל 80מלגות בגובה של  40תש"פ, ותקצה -. תכנית זו תפעל בין השנים תשע"טשנתיים בינלאומיים

 . ₪פי אל 3,200"ט יעמוד על כך, התקציב לתכנית בשנת תשעלפילשנה.  ₪

 

 שני תואר מלגות 3.3.4

 המר מלגות 3.3.4.1

שנת תשע"ד מלגת המר הייתה מוענקת למועמדים אשר התקבלו ללימודי תואר שני באוניברסיטה.  עד

"י המוסדות שאינם אוניברסיטאות, מתוך מטרה לתמרץ עהמועמדים למלגה מוגשים מתשע"ה החל 

מועמדים שהינם לקראת סיום לימודי התואר הראשון במוסדות אלה, לפנות ללימודי תואר שני 

תואר  תלמידישנתיות ל-דומלגות  12בכל שנה עד  מוענקותתכנית זו  במסגרתמחקרי באוניברסיטאות. 

נים של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם מצטיי םשני מחקרי באוניברסיטאות שהם בוגרי

 לשנה.  ₪ פיאל 41-המלגה הינו כ גובהאוניברסיטאות. 

 

3.3.4.2 

 

  מלגות לתואר שני מחקרי לחברה הערבית

השכלה הגבוהה לחברה התכנית מלגות זו הינה נדבך נוסף בתכנית הרב שנתית להרחבת נגישות 

של החברה הערבית בסגל האקדמי בארץ  הייצוגהערבית. מטרת המלגה היא יצירת תשתית להרחבת 

לימודיהם  הממשיכים בוגרי תואר ראשון מאוניברסיטאות ומכללות מלגות לסטודנטים על ידי הענקת
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 .באחת מן האוניברסיטאות בארץמחקרי לתואר שני 

ובחינת  על ידי חלוקת מכסות לאוניברסיטאותמלגות בכל שנה  30עד מעניקה ות"ת במסגרת התכנית 

המלגה הינה לשנתיים  .לחברה הערביתההשכלה הגבוהה המועמדים ע"י ועדת ההיגוי להרחבת נגישות 

המלגה . האקדמיים הנדרשים ביעדים ת המלגאיםעמידכאשר המעבר לשנה השנייה כפוף לבדיקה של 

 לשנה. ₪אלפי  41-גובה המלגה הינו כ. ולתשלום שכ"ל המלגאיםמיועדת לצרכי קיום 

 

 ההייטק בתחומי מצטיינות לסטודנטיות מחקרי שני לתואר מלגות 3.3.4.3

תכנית מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטיות מצטיינות הינה מרכיב נוסף של התכנית הרב שנתית 

. מטרת 3.1.2018לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה הגבוהה שאושרה על ידי ות"ת בתאריך 

התכנית הינה לעודד סטודנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק לפנות ללימודי תואר שני מחקרי תוך 

ד המצוינות האקדמית וליצור תשתית להרחבת ייצוג של נשים בתחומים האלו בסגל האקדמי עידו

בארץ על ידי הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות בוגרות תואר ראשון ממוסדות להשכלה הגבוהה 

הממשיכות לימודיהן לתואר שני מחקרי באחת מן האוניברסיטאות בארץ. בהמשך להחלטת ות"ת 

הוקמה ועדת שיפוט חדשה שתחליט על הזוכות בשלוש תכניות המלגות לנשים  4.7.2018מיום 

מצטיינות: תכנית לפוסטדוקטורנטיות מצטיינות, תכנית לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק, 

תכנית למלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק. ריכוז השיפוט בשלוש 

אחת יאפשר מעקב טוב יותר אחר מצב המיזם לקידום נשים בתחומי  התכניות תחת ועדת שיפוט

 ההייטק על פני רצף תארים.

שנתיות בכל שנה ולא יותר משתי מלגות במחזור -מלגות דו 10במסגרת התכנית ות"ת מעניקה עד 

 ₪אלפי  20לשנה הקצבת ות"ת ולפחות  ₪אלפי  41-מזה כ ₪אלפי  61-למוסד. גובה המלגה הינה כ

 ישולמו ע"י המוסד לכל מלגאית. בתשע"ט יתוקצב מחזור המלגאיות הראשון בתכנית.לשנה ש

 

 תכניות לקליטת חוקרים  3.3.5

 מדענים עולים קליטת 3.3.5.2

קמ"ע לקליטת מדענים עולים נועדה לסייע למדענים עולים להיקלט באוניברסיטאות. תכנית זו  תכנית

 משרדבין  מתחלק התכנית. מימון מדענים 246-כ תכלול ט"ובתשעצמחה כתכנית המשך לתכנית גלעדי 

 מהשתתפות כחלק מוגדרת"ת ות השתתפות כאשרבהתאמה,  40%-ו 60% והאוניברסיטאות הקליטה

. תקציב הסעיף מיועד לסייע לאוניברסיטאות במימון העסקת המלגאים )המלגאים האוניברסיטאות

 ו פרופ' חבר(.מועסקים בתנאים זהים לאלו של מרצה, מרצה בכיר א

 

 'ב דור - עולים מדענים קליטת 3.3.5.3

החליטה ות"ת לאשר הסכם בין משרדי חדש בנושא,  8.9.2010מיום  2267להחלטת הממשלה  בהמשך

: "דור ב"(. במסגרת להלן"ע )קמהכולל שינוי התנאים לגבי הצטרפותם של חוקרים חדשים לתכנית 

וות"ת להשתתפות במימון העסקתו של  הסיוע ממשלתי על ידי המשרד לקליטת העליי ןהתכנית, יינת

שנים. תמיכה זו מותנית בהוצאת מינוי בפרוצדורות אקדמיות  5המדען העולה לתקופה של עד 

 שאושרו, מדענים 14בתכנית  מתוקצבים ט"בתשעלקליטת המדען בתקן קבוע במוסד.  עדמתאימות 

 ., שמחזור הפעילות הראשון שלה היה בתשע"בהתכנית של הפעילות מחזורי בחמשת
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 הקצבות מיועדות .4

 

 תהערבי לחברה גבוההה השכלהה נגישות הרחבת 4.7

ייעודי להרחבת הנגישות של התקציב ה גדלתשע"ו -במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים תשע"א

הוכנה תכנית מקיפה בנושא זה אשר לאור הגדלת התקציב הערבית.  חברהמערכת ההשכלה הגבוהה ל

במסגרת התכנית הרב ובהתאם החל יישום הדרגתי של התכנית.  15.8.2012אושרה בות"ת ביום 

 . בתכנים ובתקציבים להתרחב התכנית תשפ"ב ממשיכה-לשנים תשע"זשנתית החדשה 

החל רצף בלמרבית החסמים שזוהו בהשתלבות החברה הערבית באקדמיה,  מתייחסהמודל שגובש 

. המודל מבוסס בעיקרו על תמרוץ ושוק התעסוקה סגל אקדמי ,מבי"ס תיכון ועד לתארים מתקדמים

המוסדות להשכלה גבוהה להגדלת איכות הקליטה של סטודנטים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה, 

וכן הגדלת פיזור תחומי  לומדים במוסדותה הערבים סטודנטיםמספר הלהרחבת  ,הישגיהם שיפורל

 . ודים הנבחרים על ידי הסטודנטים הערביםהלימ

בחנה ועדת ההיגוי את התכנית הקיימת ואת התקדמות השתלבותה של  בתחילת התכנית הרב שנתית

החברה הערבית בהשכלה הגבוהה ובחרה להתמקד בכמה נושאים מרכזיים בשנים הקרובות. א. מיקוד 

נמצא  –נוסף בצמצום גרירת תארים והגדלת מספרי וייצוג הזכאים לתואר הראשון. ב. עידוד מצוינות 

ת במהלך התכנית הרב שנתית הקודמת, קיים עדיין קושי משמעותי כי על אף השלמת רצף המלגו

החברה הערבית בהרחבת ייצוג החברה הערבית בתארים המתקדמים ובסגל האקדמי. ג. הרחבת ייצוג 

, התייחסות ללוח שנה של כלל הדתות, כשירות תרבותית וכיוצא באלו )פעולות במוסדות בסגל המנהלי

מעבר  –. ד. גיוון תחומי הלימוד ("תקווה ישראלית באקדמיה" אלו יעשו תוך שיתוף פעולה עם

לפעילות המתבצעת כיום, הוספת מיקוד על קבוצת הנשים והמצטיינים על מנת להרחיב את תחומי 

 הלימוד אליהם פונות קבוצות אלו. ה. הרחבת מספר הפסיכולוגים מהחברה הערבית.

שילובם של החברה הבדואית בדרום ותושבי מזרח בנוסף, יינתן מיקוד נוסף והרחבת פעילות לטובת 

ירושלים. קבוצות אלו מיוצגות בחסר ניכר אף ביחס לחברה הערבית הכללית ועל מנת לשלבן נדרשת 

 התייחסות תוספתית ממוקדת.

 

, ת"לוות משותפת תכנית -של החברה הערבית  תיכוניים ספר בבתי לאקדמיה והכנה חשיפה פעילות 4.7.1

ז עד לשנת הלימודים תשע" שנת הלימודים תשע"המ פעלהאשר  לשוויון חברתי משרדהו החינוך משרד

-מעל ללאורך השנים בתי ספר תיכוניים והשתתפו בה  140-פעלה במעל ל . התכניתבהובלת ות"ת

ע"י עמותת "קו משווה", רשת "עתיד" והחברה הופעלה . התכנית יב' –בכיתות יא'  תלמידים 10,000

העשרת הידע והכלים העומדים בפני  הינה. מטרת התכנית של המל"ג במכרז תחרותי למתנ"סים שזכו

תלמידי התיכון בחברה הערבית בבואם לבחור את תחום לימודיהם וההשמות האפשריות בעקבות 

, )הישגים לחברה הערבית( רואדבנוסף ובמקביל לתכנית פעלה יש לציין כי תכנית זו  בחירה זו.

ם אישיים ומסייעת בבחירת תחום לימודים עפ"י הכישורים הפרטניים של המספקת בעיקר ייעוצי

לא הופעלה אך , שנה"ל תשע"חהחל מ למשרד החינוךהועברה . האחריות על הובלת הפרויקט הצעירים

 .בנושאבשלב זה לא ידוע על התקדמות משרד החינוך אמור להפעילה בתשע"ט, אולם  .בשנה זו

 

 ייחודית סיוע מעטפת באמצעות הערבים הסטודנטים לצרכי אקדמיים-קדם הכנה מסלולי תגבור 4.7.2

למצטיינים אשר ימשיכו ללימודי  סיוע ומתן מלגות תקציבי שיווק ת,"ות ידי על המתוקצבות למכינות

)בהתאם להחלטת ות"ת  ם-ייעודית עבור מזרח י ההרחבתימשך התואר הראשון. במסגרת זו 
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תן תקציב ייחודי ינ ה, במסגרת(04.7.2018וכן החלטת ות"ת מיום  20.5.2015מיום  63תשע"ה/

 במספר התלמידים מהחברה. בעקבות תכנית זו, חל גידול משמעותי וז יהותוספתי עבור אוכלוסי

המעטפת מלוא את  מתקצבסעיף ה בכדי לתמוך בגידול זה,. הערבית במכינות הקדם אקדמיות

בעלי הנזקקות הסטודנטים  בגין שכ"לעלות קיות חלאת כן האקדמית והכלכלית לסטודנטים ו

 ; ("ראויים לסיוע") הכלכלית

 : )"צעד לפני כולם"( נית הכנה לאקדמיהתכ  תכ

מתקשים בהשתלבות במערכת  ללימודי התואר הראשוןרבים מקרב הסטודנטים הערבים המתקבלים 

האקדמית. תחילת הלימודים מדגישה עבור חלק מסטודנטים אלו לראשונה את תחושת היותם מיעוט 

בחברה הישראלית, התמודדות ראשונה עם ניהול חיים עצמאיים, עם השפה העברית ועם לימודים 

"צעד לפני כולם" הם. אקדמיים. מדובר בצעירים שאך סיימו תיכון ומכאן חשובה התמיכה והליווי של

המחזק את בסיס הידע השפתי,  ,לפני תחילת הלימודים שבועות, 3-8, בן למעשה קורס מזורז הנו

יכולת ההשתלבות בלימודים אקדמיים וכן מאפשר גיבוש חברתי. כל אלו באים לסייע לקליטה 

 מיטבית בלימודים כבר מתחילת התואר הראשון. 

)בעיקר בשנה א'( במטרה לעודד השתלבות איכותית  הראשון בסטודנטים ערבים בתואר תמיכה

 למוסדות ניתן תקציב זו במסגרת. חוגים בין ומעבר לימודים גרירת, נשירה בלימודים תוך צמצום

, למידה מיומנויות שיפור, אישי ייעוץ, חברתיתאקדמית, תמיכה  ע"י ות"ת למתן תמיכה המתוקצבים

)בהתאם  ם-מזרח יסטודנטים מייעודית עבור  ההרחב תינתןבמסגרת זו  .וכדומה שפתי תגבור

בנוסף  .וז יהתן תקציב ייחודי ותוספתי עבור אוכלוסיינ ה, במסגרת(4.7.2018להחלטת ות"ת מיום 

 לטובת חיזוק הקמפוס כמרחב משותף. םניתנים תקציביים ייעודיי

הערבית בתעסוקה הולמת באים להעניק סיוע כולל לטובת שילוב החברה  מורחבים מרכזי קריירה

בדרכם  ערביםמענה להתמודדויות של סטודנטים  הנותנותבתוכניות  ומכתות"ת ת השכלה.

 לימודיהם. םלהשתלבות בשוק התעסוקה הרלוונטי לתחו

 

לסטודנטים לתואר ראשון מרקע סוציואקונומי נמוך מתן מלגות סיוע בשכ"ל  -תכנית "אירתקא"  4.7.4

מפעל )משרד החינוך ו לשוויון חברתימשרד התכנית משותפת לוות"ת,  -ובתחומי לימוד "מועדפים" 

 שישיתההינה השנה  ט. תשע", סיים את השתתפותו בתכנית בתשע"ח לאחר חמש שנות שותפות(הפיס

זמן כל אורך הות חדשות לסטודנטים ערבים לבמסגרתה מוענקים בכל שנה מלג להפעלת התכנית,

החל משנת הלימודים תשע"ז התכנית נמצאת במתווה גידול של מספר המלגות, התקני של התואר. 

מלגות  1,850-בכל שנה. סה"כ בתשע"ח ניתנו כ מלגות חדשות 800ולמעשה החל מתשע"ח מחולקים 

 .2,150-ובתשע"ט צפוי מספר זה לגדול לכדי כ

 

 תגבור הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית  4.7.5

לפיתוח כלכלי וחברתי של החברה הבדואית בדרום, התווסף  2397במסגרת החלטת ממשלה מספר 

החומש,  ל פניע ₪אלפי  55,000בשנה עד לסוף החומש, ובסה"כ  ₪אלפי  11,000תקציב ייעודי בגובה 

 21.2.18ביום  אושרה בות"תלטובת קידום החברה הבדואית בהשכלה הגבוהה. על בסיס תוספת זו 

על התובנות והניסיון מהפעלת הפיילוט  המבוססתתכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית, 

ספיר,  ה האקדמיתהתכנית המורחבת תופעל במכלל במכללת ספיר של תכנית "שער לאקדמיה".

סטודנטים ומעלה במחזור(,  100-אוניברסיטת בן גוריון במתכונת רחבה )כבאחוה ו האקדמית הכללמב

 50אוניברסיטה הפתוחה תופעל התכנית במתכונת מצומצמת )בואשקלון  ה האקדמיתבמכלל
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סטודנטים ומטה(, בנוסף יוכלו הסטודנטים להנדסה להמשיך את לימודיהם במסגרת תכנית שער 

סמי שמעון. בנוסף אושר במסגרת זו תקצוב נוסף לטובת  ה האקדמית להנדסהלבמכלגם לאקדמיה 

מעבר  לתלמיד ₪ 3,300, בסך הליך מיון משותף של המוסדות לתכנית וכן מעטפת תמיכה תוספתית

כלל התלמידים הבדואים אשר יבחרו ללמוד במכינות הקדם אקדמיות  (,₪ 6,300למעטפת הרגילה )

 י ות"ת שלא במסגרת תכנית שער לאקדמיה.במוסדות המתוקצבים על יד

לחברה  הבסיסייםמעבר לתקציבי ות"ת  ,מחזורים החל מתשע"ט( 3) במלואהבכדי לממן את התכנית 

 ₪ אלפי 56,700ת ”יועבר לות לפיוגובש הסכם בין משרדי , 2397ותקציבי החלטת הממשלה  הערבית

ממשרד  ₪ אלפי 4,000, תוספת ייעודית של משרד האוצר ₪אלפי  48,700מהגורמים הבאים: 

 אלפי 4,000 לטובת הנושא בנוסף התחיבה ות"ת להעמידממשרד החינוך.  ₪ אלפי 4,000-והחקלאות 

  חברה הערבית.מהיתרות הצבורות ל ₪

 פעילותה של תכנית רואד ביישובי החברה הבדואית בדרום. הורחבה בנוסף לכך כבר בתשע"ח

מחזורים, כאשר  3במשך  כפיילוט במכללה האקדמית ספיראשר הופעלה לאקדמיה שער תכנית 

לבדיקת כלים לשילוב החברה הבדואית בהשכלה תכנית  היתה, האחרון שבהם התחיל בתשע"ח

הגבוהה לאור קשייה הייחודיים בהשתלבות בהשכלה הגבוהה. התכנית הינה ארבע שנתית ומטרתה 

רחב אשר מובילים לתעסוקה. התכנית מעניקה לתלמידים מעטפת  שילוב הסטודנטים במגוון תחומים

אקדמית, חברתית וכלכלית רחבה ביותר על מנת לסייע להעמיד בידי הסטודנטים את התנאים 

  המיטביים להצלחה.
 

הסכמים בין משרדיים עם מתבסס על , אשר התחיל בתשע"ו, תכניתמחזור הראשון של הה תקצוב

( את הארכת 83אישרה ות"ת )תשע"ו/ 25.5.2016ביום  .ומשרד החקלאותמשרד האוצר, נגב גליל 

 ועל הערבית לחברה"ת ות של התמיכה תכניות על תבססזה מ למחזור התקציב ,הפיילוט למחזור השני

 .2397וכן על בסיס שימוש בתקציבי החלטת הממשלה  החקלאות משרד ממקורות תוספתי תקציב

לת מחזור נוסף ואחרון לתכנית, אשר תקציביו התוספתיים אושרה בות"ת הפע 21.5.2017יום ב

יתבססו על תקציבים המיועדים להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בדרום על פי 

 ומתוקצבים גם בתשע"ט. עדיין פעיליםמחזורים אלה . 2397החלטת ממשלה 

 

 באוניברסיטאות למחקר טבע אוספי 4.9

על המלצות ועדת המפעלים הלאומיים של האקדמיה הלאומית  המתבססת, 30.6.2004מיום  בהחלטתה

אילן כמפעל לאומי -למדעים להכיר באוספי הטבע השוכנים באוניברסיטאות העברית, תל אביב ובר

הראוי לתמיכת המדינה, החליטה ות"ת לפנות לאקדמיה הישראלית למדעים לצורך הקמת ועדת היגוי 

בתקצוב האוספים  להשתתףהחליטה ות"ת  וכן באוניברסיטאות קרלמחלשימור ופיתוח אוספי הטבע 

ות"ת מודל תקצוב חדש לאוספי הטבע לשנים  אישרה 13.6.2012מיום  בהחלטתההחל משנת תשס"ד. 

קליטת אוצרים . א נושאים עיקריים: שלושה לעודד נועדתשע"ז. מודל התקצוב שאושר -תשע"ג

במימון  השתתפות .ג. בכיר אקדמי סגל של אקדמיתהכשרת עתודה  .ב .במשרת סגל אקדמי בכיר

את התנאים הפיסיים  לשדרג במטרהוהתחזוקה השוטפות של האוספים  התפעול, השימורהוצאות 

 ניתן 13.6.2012 ביום שאושר התקצוב מודל. הםהפעילות המדעית המתקיימת ב הגדלתאת  ולאפשר

 צורךהוחלט לבצע בחינה מדעית של הנושא למשום כך במהלך תשע"ח . (ז"תשע-ג"תשע) שנים לחמש

האקדמיה הלאומית הישראלית על ידי נתה ומ 2018באפריל התקצוב.  קבלת החלטה על אופן המשך

למדעים ועדה לבחינת מצב שימור, הטיפוח והמחקר באוספי הטבע באוניברסיטאות. עד לקבלת 

משיך ולתקצב סעיף זה על פי המודל ממצאי דוח הבדיקה ובחינת השלכותיו על מודל התקצוב, מוצע לה



47 
 

 .13.6.2012שאושר לתקצוב ביום 

 הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית 4.10

להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה בשנת תשע"ג החלה לפעול תכנית המח"רים, 

לאוכלוסייה החרדית. עפ"י התכנית, המוסדות להשכלה גבוהה יקימו מסגרות אקדמיות ייעודיות 

החרדית )מח"רים( באחריותם המלאה, אשר יכללו מכינות המותאמות לצרכי האוכלוסייה החרדית. 

מח"רים באחריות אקדמית מלאה של מוסדות מתוקצבים להשכלה  10, פועלים חנכון לשנת תשע"

מיות תכניות האקדבח בשנה"ל תשע" במסגרת זו, למדו גבוהה, במגוון תחומי לימוד ובפריסה ארצית.

 סטודנטים חרדים.  1,900-מח"רים כב

חרדית להשכלה גבוהה, בבני ברק והמוסדות המלמדים בה.  הפלטפורמת במסגרת סעיף זה מתוקצב

מסגרת ארגונית ללימודים אקדמיים של אוניברסיטאות ומכללות המתוקצבות  המהוו ההפלטפורמ

ירושלים. במהלך שנה"ל תשע"ז בשנים קודמות תוקצבה בסעיף זה פלטפורמה נוספת ב ע"י ות"ת.

יתוקצבו המוסדות אשר ט ( לכן, בשנה"ל תשע"2017עמותת הפלטפורמה הפסיקה את פעילותה )יולי 

)אונ' בר אילן, אונ' בן גוריון ומכללת הדסה( ועד תום לימודי הסטודנטים בתכניות אלו.  לימדו בה

 טודנטים.ס 1,400-למדו במסגרת תכניות אקדמיות בפלטפורמות כח בשנה"ל תשע"

בנוסף, החל מתשע"ג מתוקצבות תכניות תמיכה ייעודיות לסטודנטים חרדים המשתלבים בקמפוסים 

למדו בקמפוסים הרגילים בתכניות ח הרגילים במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה. בשנה"ל תשע"

 סטודנטים חרדים. 750-אקדמיות כ

סטודנטים  1,200-בתכניות אקדמיות וכ סטודנטים חרדים 4,300-כצפויים ללמוד  טבשנת תשע"

במסגרות השונות של המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה. הקצבה חרדים בתכניות קדם אקדמיות 

 זו משולמת בשנה שוטפת על בסיס ביצוע בפועל.

כמו כן, החל משנה"ל תשע"ג מפעילה ות"ת את תכנית המלגות וההלוואות לסטודנטים חרדים. עפ"י 

טודנט חרדי העומד בקריטריונים שנקבעו ע"י ות"ת, זכאי להלוואה בגובה שכ"ל של התכנית, כל ס

מוסד מתוקצב לתואר אקדמי. לאחר קבלת הזכאות לתואר, תהפוך חלק מההלוואה למלגה. גובה 

ליתר  40%-משכ"ל לתחומים יישומיים ונדרשים, ו 70%המלגה יהיה בהתאם לתחום הלימודים: 

תחייבת תקציבית בגין סך ההלוואות הניתנות לסטודנטים חרדים באותה בכל שנה ות"ת מ התחומים.

קרן קמ"ח )קידום  השנה, התשלום מתבצע עם הפיכת ההלוואה למלגה לאחר קבלת הזכאות לתואר.

  מקצועי חרדי( זכתה במכרז להפעלת התכנית, וההלוואות ניתנות ע"י בנק מרכנתיל.

 

 העשרה לימודי 4.12

 דעת מרחיבי כקורסים מוגדריםה ,תשתית של לימודי העשרה לתואר ראשון לבנייתמיועדת  התכנית

 22.2.2018 ביום. הסטודנט לומד אותה הראשית לדיסציפלינה מחוץ ומגוונים שונים ידע בתחומי

המרחיב את מספר המוסדות המשתתפים  התכנית של' ג לשלב חדש מתווה הפעלתאישרה ות"ת 

המתווה החדש לתכנית לימודי  במסגרתכן,  כמו. מוסדות בין פעולה לשיתופי אפשרות מעניקו בתכנית

בנושא חינוך ליזמות, מדעי הנתונים, וכן של קורסי העשרה  פיתוח והפעלהות"ת,  ההעשרה, עודד

תשע"ט הינה השנה הראשונה  .קורסים המשלבים את מיזם "תקווה ישראלית באקדמיה" בלימודים

, שבמקור יועדו לתקצוב השלבים הקודמים ₪אלפי  11,000צבו לטובתו לשלב ג' של התכנית, ותוק

  בתכנית. יש לציין כי שנת תשע"ט אף תהיה השנה האחרונה בשלב ב' של התכנית.
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 במכללות הוראה תשתיות שדרוג 4.13

לאפשר למכללות שיפוצים ושדרוגים של מבנים קיימים או של חלקים מהם,  הינה התכנית מטרת

 נייח ציוד וחידוש ושדרוג קיימים במבנים וחידושם בטיחות התקני, מרכזיות תשתיות ושדרוג חידוש

הינם משאבים  ₪אלפי  141, מתוך סכום זה, ₪אלפי  23,364הוקצו לתכנית ט בתשע" כחלק משיפוץ.

שהתקבלו כחלק מהסכם מעבר המכללות לחינוך לות"ת והוקצו עבור המכללות בית ברל וסמינר 

אשר  26.7.2017החלוקה בין המוסדות היא בהתאם למודל הקצאה שאושר בות"ת ביום  הקיבוצים.

 שקלול)באמצעות  בהוראה יחסית צפיפות המשקלל מודל בסיס על המכללות ביןמקצה את הסכומים 

, גיל מבנים )באמצעות סיווג שטחים לפי שנת סיום בנייתם (מוסד בכל והתלמידים השטחים סך

 בין שתנהי לנושא התקציב גובה סךוהכפלה במשקולות( וחלוקת סכום קבוע לשדרוג תשתיות מכללה. 

השתתפות ות"ת  הרב שנתית עם משרד האוצר. תכניתהתייחס לב בות"ת קבענש המתווה פי על השנים

 הפרויקטים המאושרים.הסופית ניתנת עפ"י ביצוע בפועל של 

 

 באוניברסיטאות ומחקר הוראה תשתיות שדרוג 4.14

 ולמחקר להוראה פונקציות של ושדרוגים שיפוצים לאוניברסיטאות לאפשר הנה התכנית מטרת

 במבנים וחידושם בטיחות התקני, מרכזיות תשתיות ושדרוג חידוש, מהם בחלקים או קיימים במבנים

, מתוך סכום ₪אלפי  46,448הוקצו לתכנית ט בתשע"ציוד נייח כחלק משיפוץ.  וחידוש ושדרוג קיימים

הינם משאבים שהתקבלו כחלק מהסכם מעבר אריאל ממכללה לאוניברסיטה  ₪אלפי  14,811זה 

. יצוין כי גם עבור חלקה הרגיל של אוניברסיטת אריאל והוקצו עבורה בלבד שלא כחלק מהמודל

במודל הועברו משאבים מסעיף שדרוג תשתיות של המכללות ע"מ למנוע פגיעה בחלק שאר 

 .26.7.2017האוניברסיטאות. החלוקה בין המוסדות היא בהתאם למודל הקצאה שאושר בות"ת ביום 

וקצה בין האוניברסיטאות על בסיס מודל יאה והור תשתיות ועד לשדרוגימהתקציב י לפי מודל זה חלק

חלק נוסף המשקלל צפיפות יחסית בהוראה )באמצעות שקלול סך השטחים והתלמידים בכל מוסד(, 

)באמצעות  במעבדות יחסית צפיפות האומד מודל בסיס על וקצהיומחקר תשתיות לשדרוג  ייועד

היתרה תוקצה לפי גיל המבנים שקלול סך שטחי מעבדות המחקר ומספר החוקרים בכל מוסד( ו

 לנושא התקציב גובה סך .הקיימים באוניברסיטאות )באמצעות סיווג שטחים לפי שנת סיום בנייתם(

השתתפות  הרב שנתית עם משרד האוצר. תכניתשנקבע במסגרת ה המתווה פי על השנים בין שתנהי

  ות"ת הסופית ניתנת עפ"י ביצוע בפועל של הפרויקטים המאושרים.

 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 4.16

חייב כל מוסד  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 2005לתיקון משנת  בהתאם

להשכלה גבוהה בביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלויות כמוגדר בחוק, לרבות במבנים 

 ובשירות. 

, גבוהה להשכלה מוסדות להנגשת יפיתספצ המתייחסות חדשות תקנות פורסמו 2016 ספטמבר בחודש

 ספציפיים מבנים)למעט  2018 נובמבר בחודש לתוקף להיכנס צפויות הן המתוקצבים למוסדות וביחס

 (.בגינם צו שיינתן ככל

למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת עבור  ₪אלפי  90,000בתכנית הרב שנתית הקודמת לאור כך, הוקצו 

הנגישות הכללי. בשנים האחרונות הובן כי עלויות ההתאמות ההתאמות הפיזיות הנגזרות מחוק 

הנדרשות מהמוסדות, בעיקר בהיבט הפיזי, גבוהות משמעותית מההערכה הראשונית, כך שאומדן 

-תשע"ז הנוכחית שנתית תכנית הרבב. לכן, ₪ אלפי 400,000-העלות למרכיבים אלו בלבד עומד על כ
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ומשקלל  27.9.2017אושר בות"ת ביום  מודל הקצאה .₪י אלפ 90,000-של כיועד סכום דומה  תשפ"ב

את הקריטריונים הבאים: סה"כ שטחים בבעלות המוסד, סה"כ שטחים בנויים במוסד, סה"כ שטחים 

 ישנים במוסד ומספרי סטודנטים במוסד. 

 תשע"ט.-בכל אחת מהשנים תשע"ח ₪אלפי  30,000בהתאם למודל שאושר הוחלט להקצות 

 

 וייצוג נשים במערכת ההשכלה הגבוההקידום  4.20

לקידום וייצוג לאור הכרת החשיבות בנושא ייצוג הנשים במערכת ההשכלה הגבוהה, הוקמה הוועדה 

אשר בחנה את הסוגיות והחסמים  , בראשות פרופ' רות ארנון,נשים במוסדות להשכלה גבוהה

 1.7.2015ישיבתה ביום "ת בעדה והמלצותיה, החליטה ותועל בסיס דו"ח הו בתחום זה. המרכזיים

 להשכלה המתוקצבים במוסדות נשיםוייצוג  לקידום לנשיא היועצות פעילות התנעת תקצובלהשתתף ב

שנים  3פעילות רוחבית משותפת לקידום הנושא, למשך בוהה, ולהקצות תקציב תחרותי לתמיכה גב

תכנית לטובת וגיבש את עבודתו  המשיךבמהלך שנת תשע"ח הצוות המקצועי . זהחל משנה"ל תשע"

התקבלה החלטת ות"ת  3.1.2018בתאריך  קידום הנושא של הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה.

התכנית הנ"ל אמורה להתמודד עם ת לקידום הוגנות מגדרית באקדמיה. לגבי התכנית הרב שנתי

בוהות בפרט באמצעות תמיכה הבעיה העיקרית של גיוס וקידום נשים בסגל האקדמי בכלל ובדרגות הג

להלן הצעדים מוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת וע"י העלת המודעות לנושא בכלל המערכת. לתקציבית 

נפתחו שתי תכניות למלגות עבור דוקטורנטיות וסטודנטיות לתואר במסגרת ההחלטה הנ"ל:  שיושמו

 תצות להוגנות מגדריעיטק; הוכפל תקציב עבור פעילות היושני מחקרי מצטיינות בתחומי ההי

ה. במהלך שנת תשע"ט הצוות המקצועי ימשיך את עבודתו על יישום התכנית הבמוסדות להשכלה הגבו

לטובת קידום הנושא. במסגרת סעיף הנ"ל ניתן לראות תקציב עבור הפעילות של היועצות לנשיא ועבור 

קצבו שני פרויקטים. פרויקטים רוחביים לטובת קידום הוגנות מגדרית באקדמיה. השנה תושני 

  .₪ אלפי 3,480 בתשע"ט סך שלסעיף זה בבהתאם לכך, מתוקצב 

ות"ת בנושא, הכוללים בין היתר עדכון ו מל"ג וצעדים נוספים עליהם החליטמצטרף לתקציב זה 

קולות קוראים ותקנוני ועדות של מלגות ההצטיינות של ות"ת, עדכון תקנון מלגת אלון, הכפלה 

המלגות בסעיף בתר דוקטורנטיות החל משנה"ל תשע"ז, וכן החלטות נוספות של מדורגת של מספר 

  מל"ג.

 

 הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה 4.21

פועלת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירי הפריפריה ה תכנית -תכנית "הישגים" 4.21.1

פעולה בין המועצה להשכלה גבוהה, קרן החברתית והגאוגרפית במדינת ישראל ומבוססת על שיתוף 

 .ישובים ברחבי הארץ 35-כגרוס, קרן רוטשילד קיסריה ורשויות מקומיות. התכנית פועלת ב

אשר לא פנו עד כה ללימודים  עם פוטנציאל אקדמי,צעירים  הנו לאתררכזי "הישגים" בישובים תפקיד 

דים וללוות אותם בדרכם אל העולם במטרה לסייע להם להסיר חסמים, לבחור תחום לימו ,גבוהים

 האקדמי. התכנית שואפת להגדיל את שיעור ההשתתפות של צעירי הפריפריה בהשכלה הגבוהה. 

לטובת תקציבי פעילות  , בין היתר₪ אלפי 1,000-כ להקצות תוספת שלהוחלט , שנה"ל תשע"חהחל מ

 5,000על עומד בהשגת יעדי התכנית, כך שסך התקציב בסעיף סייעו לרכזי הישגים , אשר ייישוביים

  .₪ אלפי
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הרחיבה התוכנית את פעילותה בחברה  חבשנה"ל תשע" -תכנית "רואד" )הישגים לחברה הערבית(  4.21.2

 2397, מחציתם בישובי החברה הבדואית כחלק מהחלטת ממשלה תקנים מלאים 10-בכ הערבית

 34-לאשר נוספו  מהם במזרח ירושלים, 2-ו ,החברה הבדואית בדרוםלפיתוח כלכלי וחברתי של 

ישובים( בכלל החברה  60-אשכולות )הכוללים כ 40–בכח הקיימים. סה"כ פעלה התכנית בשנה"ל תשע"

 3.5-בבתשע"ט צפויה התכנית לגדול הערבית, לרבות בישובים דרוזים, בדואים ומזרח ירושלים. 

 3790-ו 1775ת ממשלה וכחלק מהחלט ם-טובת ההרחבה במזרח יל יועדומהם  2תקנים נוספים, 

   ם.-לפיתוח כלכלי וחברתי של מזרח י

 

בנושא תכנית רב שנתית לפיתוח  23.9.2014במסגרת החלטת ממשלה מיום  - טק-להיי הישגים תכנית 4.21.3

להכשיר צעירים למקצועות  שתכליתה(, החליטה הממשלה על גיבוש תכנית 2025הדרום )החלטה מס' 

  בפריפריה. ההנדסה והמדעים המדויקים

ובעיקר מאזור  והחברתית הגיאוגרפית מהפריפריה לצעירים הזדמנות הינה להעניקהתוכנית מטרת 

 מתקשיםוה וההנדסה המדויקים המדעים במקצועות אקדמיים ללימודים קבלה נתוני ללא, הדרום

ך עוברים מבחני מיון המעידים על פוטנציאל הצלחה בתחומים א, הלימודים של הכלכלי בנטל לעמוד

 המוסדות במיטב מדויקים ובמדעים בהנדסה ראשון תואר ולרכוש אקדמיים ללימודים להתקבלהללו, 

. התכנית מעניקה לסטודנטים משלב קדם המכינה ועד סיום התואר הראשון בישראל גבוהה להשכלה

באמצעות פטור משכ"ל, דמי קיום חודשיים, מעטפת לימודית תמיכה לימודית וכלכלית, בין היתר 

בר אוניברסיטת בוחברתית, יועצים, מחשב נייד ועוד. התכנית פועלת בטכניון, באוניברסיטת בן גוריון ו

התכנית נותנת דגש החליטה ות"ת לאשר את הרחבת התכנית למחזור רביעי.  5.3.2018-ביום ה. אילן

סיות ייחודיות, כגון ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה. בנוסף התכנית תיתן לייצוג משמעותי מקרב אוכלו

  דגש לייצוג של נשים בלימודי ההייטק.

 

 איכות ההוראה 4.22

על החלת מודל  4.11.2015-יום הבות"ת  החליטהלאחר קבלת דו"ח הוועדה להערכת איכות ההוראה 

החליטה ות"ת על שדרוג המודל  13.11.2017-הביום המתוקצבות.  תקצוב איכות ההוראה במכללות

גם לאוניברסיטאות וזאת בהתאם להמלצות צוות פנימי של מל"ג וות"ת החל משנה"ל תשע"ח והחלתו 

ע"י  מוסדות המתוקצביםזו נקבע, כי  הקצאה במסגרת .בשיתוף נציגי האוצר והתאחדות הסטודנטים

)בהתאם למספר משרות חברי הסגל הבכיר  למוסד ₪אלפי  100-150של עד  ות"ת יוכלו לקבל תקצוב

במספר קריטריונים מעבר עבור פעילותם בתחום שיפור וקידום איכות ההוראה על פי עמידתם במוסד( 

וכן הצעות  בנושא יוזמותעל בסיס תחרותי לתגמול עבור  כמו כן יינתן מענק .למתחייב במודל הבסיסי

  .המוסדותלכלל  ₪פי אל 500בגובה של עד  בנושא למחקר

בהתאם להמלצות הצוות הפנימי לות"ת ומל"ג יוחלט במהלך השנה הקרובה האם להחיל מודל זה 

סה"כ  לשנה נוספת. כמו כן, צפוי הצוות להגיש המלצות נוספות לקידום איכות ההוראה במוסדות.

ם למסגרת ובהתא בטרם הוקצה עד לקבלת המלצות הצוות ₪אלפי  8,000הוקצו  תשע"ט בשנה"ל

 .התכנית הרב שנתית

 

 למידה דיגיטלית 4.23

תכנית הרב ב הישראלית באקדמיה דיגיטליתה למידהה קידוםחשוב במכלול  חלק מהווה זה פרויקט

קידום פעילות האקדמיה הישראלית בתחום הלמידה  הן המרכזיות הפרויקט מטרות. שנתית הנוכחית
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( ותרומה לגוף הידע המחקרי בנושא טכנולוגיות למידה חדשניות ושיפור blendedהמקוונת והמעורבת )

איכות ההוראה, שיפור איכות ההוראה האקדמית בישראל ע"י שימוש במדיה חדשה וריענון 

סילבוסים, הנגשה של קורסים אקדמיים מעולים לסטודנטים ממוסדות אקדמיים שונים בארץ, עידוד 

ם יש להם יתרונות יחסיים, חיזוק וביסוס מעמדה של האקדמיה המוסדות לפתח קורסים ותחומים בה

הישראלית בזירה הגלובלית והנגשת ידע ישראלי לעולם, תרומה להנגשת ההשכלה הגבוהה לפלחים 

רחבים של האוכלוסייה בארץ ובעולם וחשיפה של האקדמיה לקהלי יעד פוטנציאליים חדשים ועידוד 

 בקורסים תוך שיפור האיכות ויעילות המערכת.המוסדות לשתף פעולה בפיתוח ושימוש 

במהלך  החלה לפעולמיזם משותף הפעלת ל edX חברתבין ישראל דיגיטלית לבין  סכםהה מסגרתב

)הפלטפורמה קרויה  open edXללמידה דיגיטלית על בסיס  פלטפורמה לאומית ישראלית 2017

תמיכה בהפקת קורסים מקוונים חדשים או  . לאור כך, סוכם בין ישראל דיגיטלית וות"ת עלקמפוס(

 הבינלאומית והלאומית.  -בהסבת קורסים מקוונים קיימים והעלאתם לפלטפורמות

קול קורא ליחד עם ישראל דיגיטלית יצאה ות"ת  17.2.2016 יוםמ"ת ותלפי החלטת המשך לכך ב

 MOOCS – Massive Open) מקוונים ורסיםבמטרה להפיק קלהשכלה גבוהה  וסדותראשון מסוגו למ

Online Courses ) לפלטפורמתולהעלותם org.edX  לאחרונה לקורסים מסוג זה. מיועדתשהעולמית 

  .קורא בקול שזכו קורסים תשעה עלו

יצאו שני קולות  "זתשע"ל שנהמהלך בפורסמו  21.12.2016החלטת ות"ת מיום בהתאם ל כמו כן,

יועלו לפלטפורמה אשר קורסים נוספים ה והסבה קנמצאים בשלבי הפקוראים נוספים, במסגרתם 

 .הבינלאומית וכן לפלטפורמה הלאומית

קול קורא רביעי, ייעודי לקורסים  תשע"חיצא במהלך  30.1.18בהמשך, ע"פ החלטת ות"ת מיום 

טק ומדעי הנתונים. במסגרת קול קורא זה יועלו קורסים לפלטפורמת קמפוס וכן תנתן -מתחום ההיי

 .edX.orgמהקורסים לעלות לפלטפורמת אפשרות לחלק 

ניתנת  "תותת תמיכלהשכלה גבוהה, בעוד שהמוסדות  פנו לכלל יםהקורא ותהקוליצוין כי שלושת 

עבור מוסדות מתוקצבים בלבד לטובת הפקת קורס. התמיכה המועברת למוסד זוכה עבור הפקת 

עביר לות"ת מקורותיו לצורך הקורס מתחלקת שווה בשווה בין ות"ת והמשרד לשוויון חברתי אשר ה

 הנושא בהתאם על הוצאת מיזם משותף זה אל הפועל.

תשע"ח, משלים השתתפות בשיעור -התקציב שהוקצה בתשע"ט, ביחד עם התקציבים שהוקצו בתשע"ו

-אל מול תקציב שהועבר מהמשרד לשוויון חברתי )ישראל דיגיטלית( אל ות"ת בשנים תשע"ו 50%של 

 תשע"ח.

 

 הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה הרחבת 4.24

 יםיעדאחד מהתשפ"ב הגדירה ות"ת כ-לשנים תשע"ז במסגרת התכנית הרב שנתית של ות"ת

 את הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה. יםמרכזיה

החליטה ועדת היגוי לנושא זה. ועדת ההיגוי במהלך תשע"ז לצורך גיבוש התכנית מינתה ות"ת 

על  – מצוינות באקדמיהעידוד . 1מסלולים מרכזיים, אשר יופעלו במקביל: מספר בקידום  להתמקד

תכנית  -רצף התארים, החל מתואר ראשון, דרך תארים מתקדמים מחקריים ועד לקצה הרצף  פני

. עידוד מנהיגות בקרב סטודנטים 2למינוי אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה. 

הכוון ומידע טרום  לרבות ,הנגשת ההשכלה גבוהה לכלל הצעירים יוצאי אתיופיה. 3יופיה יוצאי את

   .אקדמי, מכינות קדם אקדמיות, תמיכה לימודית וכלכלית לאורך התואר הראשון
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אישרה ות"ת את השלב הראשון של תכנית ההנגשה, אשר כלל, בין היתר,  16.8.2017-בבהתאם לכך, 

בהם יש מספר גדול יחסית  והגאוגרפיתהפריפריה החברתית בישובי "הישגים"  תוספת רכזיתקצוב ל

של יוצאי אתיופיה, תקצוב סיוע בהסרת חסמים לקבלה להשכלה גבוהה, תקצוב מעטפת אקדמית 

 21.3.2018-בנוסף, ביום הוכלכלית בתואר הראשון במוסדות שבתקצוב ות"ת וכן תכנית מצוינות. 

זה  לנושאסה"כ הוקצה לעידוד קליטת סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה. אישרה ות"ת תכנית מלגות 

תכנית המלגות ל מוקצים ₪אלפי  825, מזה בהתאם למתווה הרב שנתיבתשע"ט  ₪אלפי  16,000

 לעידוד קליטת סגל אקדמי.

 

  קידום בינלאומיות בהוראה וניידות בינלאומית 4.25

ישנו דגש על קידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה תשפ"ב -בתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז

הגבוהה בישראל, כאשר המטרה המרכזית הינה שיפור האיכות והתחרותיות האקדמית של המערכת 

הישראלית. במסגרת זו ובהתאם לעקרונות המדיניות בנושא סטודנטים בינלאומיים, שאומצו ע"י 

מהלך תשע"ח שתי תכניות חדשות שרה ות"ת ב, אי19.7.2016וע"י מל"ג ביום  22.6.2016ות"ת ביום 

תכנית אחת עוסקת במודל הקצאה המבוסס על  – .בנושא בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה

ועומדים  ם"תפוקות" המוסד בנושא הבינלאומיות ומיועדת למוסדות אשר נושא זה מבוסס אצל

אומיות במוסדות בהם הנושא עוסקת בפיתוח נושא הבינל אשר תכנית שנייה ;בקריטריונים שנקבעו

 .מודל צמיחה - בתחילת דרכו עדיין נמצא

במסגרתו יוקצו בשנת  21.8.2018-מיום המודל ההקצאה המבוסס תפוקות אושר בות"ת בישיבתה 

 למוסדות המשתתפים במודל זה. ₪ אלפי 40,000תשע"ט 

הלך השנים תשע"ט , ובמסגרתו יוקצו במ25.04.2018-הצמיחה אושר בות"ת בישיבה מיום המודל 

 .₪ אלפי 24,000תש"פ 

בנושא  במקביל לכך, הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת פועל ליישום עקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת

סטודנטים בינלאומיים נכנסים, ובפרט קידום מדינת ישראל כיעד לימודים אטרקטיבי לסטודנטים 

בינלאומיים בעולם, בין היתר באמצעות השתתפות בירידי לימודים, פגישות באוניברסיטאות מובילות 

השיקה ש 'Study in Israel'בחו"ל, בניית מערך שיווק ומיתוג )כולל אתר האינטרנט הלאומי, 

( וכן באמצעות קידום מהלכים פנימיים במל"ג/ות"ת ומהלכים חיצוניים אל 2017מל"ג/ות"ת במאי 

  מול משרדי ממשלה רלוונטיים להסרת חסמים בקידום הגעתם של סטודנטים בינלאומיים לישראל.

 

4.27 

 

 

 ה ישראלית באקדמיהותקו

 כלל בין לשלב היכולת הנו המשלים האתגר, ייחודיות לאוכלוסיות הגבוהה ההשכלה הנגשת לצד

 לייצרוהאחד בשני,  השני את, להביא להכרה האחד שנוצר החדש בקמפוס השונים/השבטים המגזרים

ראוי  משותפת ישראליות ליצירת מרחב תהווה שהאקדמיה כך, משמעותיים ומפגשים פורה שיח

, השונות התרבויות, הישראלית החברה מורכבת מהם השונים הרבדים הכרת נדרשת כך לצורךומכבד. 

 בחברה המגזרים כלל של הראשון המפגש מקום הנה האקדמיה. יהוהאתגרים של כל אוכלוס החוזקות

וכו', ולפיכך  נפרדות תקשורת מערכות, נפרדות חינוך מערכות צורכיםלאותו שלב  עד, אשר הישראלית

לכך היה  בהתאםוגיוון בחברה הישראלית.  הוגנותתפקיד משמעותי בעיצוב ערכים של שונות,  בעלת

זה טבעי מבחינת ות"ת לחבור לשותפות עם בית הנשיא אשר מקדם את חזון נשיא המדינה, מר ראובן 

 של המשרה עלות את"ז מתשע החל מתקצבת"ת ת". ובאקדמיה ישראלית תקווהרובי ריבלין, בנושא "

גם "מפגשי "ח והחל מתשע "תות ובשבתקצ גבוהה להשכלה במוסדות" ישראלית תקווה"ממונה 
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 בתחום הכשירות התרבותית, הגיוון והשותפות, זאתבמוסדות  למידה" של הסגל האקדמי והמנהלי

נתפסים כמשמעותיים ביותר בכל הקשור ליצירת מרחב מכיל, שוויוני והוגן  לאור העובדה כי הסגלים

 9,500-על כבתשע"ט לנושא זה עומד סך התקציב . עבור אוכלוסיות מגוונות במוסדות להשכלה גבוהה

 פויתווסנוספים  ₪ פיאל 1,000מזה הנו מתקציב החרדים. בנוסף,  ₪ אלפי 2,000, כאשר ₪אלפי 

 . חתשע"להחברה הערבית תקציב ב מחויביםמתוך עודפים  תשע"טתקציב לסעיף זה בעדכון 

 

 שיפוי בגין מענק חד פעמי 4.28

נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי ובין ההסתדרות  18.4.2016 ביום

 14.1.2016הכללית החדשה. במסגרת ההסכם ובהתאם לאמור בחוזרי הממונה על השכר באוצר מיום 

 .₪ 1,000פעמי שישולם בשני מועדים על סך -הוסכם על תשלום חד 11.2.2016ומיום 

עברו לות"ת משאבים ע"מ לשפות את המוסדות שהצהירו כי יישמו בהתאם לסיכומים מול האוצר הו

מכלל עלות המענקים  75%הפעימות של המענק. שיפוי בסך של  2את מלוא ההסכם לרבות תשלום 

 למוסד, הועבר למוסדות שעשו כן בשנה"ל תשע"ז.

 

 וחדשנות יזמות מרכזי 4.29

יש כי שהעלתה מעמיקה על ידי הצוות המקצועי של ות"ת  בחינהנתיים האחרונות נערכה שבמהלך ה

חיזוק החדשנות וזאת במטרה להביא להחשיבה היזמית בקרב סטודנטים לפתח את ומקום לקדם 

 התכנית כוללת .היזמות וביל בעולם בתחומיוהיזמות באקדמיה הישראלית ומיצובה כמקור הידע המ

 ;ים כחלק אינטגרטיבי מן הפעילות האקדמיתחשיפה והנגשה של עולם היזמות לסטודנטים וחוקר

בנייה ושדרוג תשתיות לטובת תחומי היזמות והחדשנות תוך ניצול המשאבים הפיזיים והאנושיים 

יצירה ועידוד של תרבות יזמית בין  ;יסטם יזמיס-הקיימים בקמפוס לטובת הפיכת הקמפוס לאקו

שיפור מעבר הידע מהאקדמיה  ;הכתלי האקדמיה והפיכת הקמפוס למקום שוקק פעילות ועשיי

עידוד הקמת פרויקטים עם  ;ם חדשניים בסוגיית הקניין הרוחנילתעשייה ולהפך באמצעות מודלי

  .ועוד גבוה היבטים יישומיים בעלי פוטנציאל השפעה

תכנית לעידוד יזמות וחדשנות באקדמיה , להקים 5.3.2018אישרה ות"ת ביום שנעשתה, בחינה הלאור 

מרכז יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י  תמיכה בהקמה/שדרוג שלבאמצעות 

באמצעות הקול הקורא  ₪ אלפי 45,000יוקצו  בשלב ראשון. ₪ אלפי 60,000לנושא להקצות , וות"ת

 ₪ אלפי 15,000 –, המקום השני ₪ אלפי 20,000אשון יקבל רהזכה במקום יש מוסדהבאופן הבא: 

מימון מקביל בגובה  הםלהעמיד ממקורותי כיםהזו ותסדעל המו .₪ אלפי 10,000 – והמקום השלישי

, והצפי להודעה על 10.10.2018המועד האחרון להגשת הצעות לקול הקורא שליש ממענק ות"ת. 

 .2018הזכייה צפוי בנובמבר 

 

 מוסדיות-פעולות בין .5

 

  באילת הבינאוניברסיטאי מכוןה 5.1  

עוסק בספקטרום הרחב של של האוניברסיטה העברית,  מיסודה, באילת הבינאוניברסיטאי המכון

אוקיינוגרפיה ומשמש כמרכז מחקר והוראה המשרת סטודנטים )בעיקר סטודנטים לתארים 

המכון הבינאוניברסיטאי אמון על שורה של קורסים . מכל האוניברסיטאות חוקריםמתקדמים( ו

דוקטורט. רוב הקורסים המתקיימים במכון הינם י בוגר, מוסמך ובמדעי הים המיועדים לתלמיד
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לרשות המכון . על בסיס תחרותי בישראל האוניברסיטאותלכלל תלמידי בינאוניברסיטאים ופתוחים 

קיים ציוד מחקרי הכולל מעבדות יבשות ורטובות, ציוד צלילה וספינת מחקר המשמשים לביצוע 

גרת הערכת איכות של מרכזי המחקר הימי בישראל נבדק גם במס במהלך תשע"ח. המחקרים בים סוף

נעשתה באמצעות ועדה שהורכבה ממדענים בתחום חקר  באילת. הבדיקה המכון הבינאוניברסיטאי

אימצה ות"ת  16.5.2018ביום ובליווי האגף להערכת איכות במל"ג. הים מאנגליה, ארה"ב ואוסטרליה, 

ת, חיצוני היגוי ועדת להקיםו חדש ניהול מבנה למסד מכוןהמנדרש  בין היתר,את המלצות הוועדה. 

ם" תושבי" חוקרים של הקריטית המסה הגדלתו, והתפתחות פעילותו בעניין לו ותייעץ תלווה אשר

את אופן  בות"ת ובמל"ג ועוד. במהלך תשע"ט, בהתאם להמלצות הוועדה, יבחן הצוות המקצועי במכון

  התקצוב של תחום מדעי הים וכן יבחן אופן יישום המלצות הוועדה ע"י המרכז.

 

 סיוע לסטודנטים .6

 

 מלגות פר"ח 6.1

סטודנטים בשנה החונכים  20,000הנו הגדול ביותר בארץ עם כ פעל החונכות פר"ח פרויקט חונכות( מ

 על בשנה. ₪ 5,200תמורת מלגה בגובה ילדים בגילאי בית הספר, בעיקר מהפריפריה החברתית, 

. פר"ח חתא לנות שעתיים כבפגישות  בשתיבשבוע  חונכותשעות  ארבע כלל בדרך להקדישהסטודנט 

  מוסדות שאינם בתקצוב המדינה., לרבות גבוההבכל המוסדות להשכלה עם כלל הסטודנטים ועל ופ

 מלגות 16,706מהן "ח, פר מלגות 19,870 תוקצבו, "חפר הנהלת להחלטת בהתאם, ח"תשעבשנת 

ומקורות אחרים. עלות  הכלכלה , משרד)באמצעות ות"ת( משרד החינוך בתקצובוהיתר בתקצוב ות"ת 

"ת לות. בשנה"ל תשע"א נחתם הסכם בין משרד החינוך ₪אלפי  6.5-בככוללת לחונך מסתכמת 

במימון מלגות החונכים הלומדים במוסדות האקדמיים להכשרת עובדי  "תהותהמסדיר את השתתפות 

באמצעות ות"ת.  ₪אלפי  9,000-בסך של כ הוראה, במקביל להעברת תקציב משרד החינוך לפר"ח

ימי שירות  10התוספת לחונכים אשר ביצעו  גדלהבעקבות החלטת ממשלה החל משנה"ל תשע"ז 

  .₪  2,500-לבשנה  מילואים פעיל ומעלה

בצע שינוי מהותי בהרכב החונכות, כך שהחונכות תהפוך החליטה הנהלת פר"ח לבמהלך תשע"ז 

לפיכך הוחלט לבחון מודל על פיו החונכות תכלול מרכיב הדרכתי למודעת, איכותית ומשמעותית יותר, 

שעות חונכות(, אשר יעלה את המודעות של הסטודנטים לסוגיות  100-שעות בשנה )וכ 20-של כ

חינוכיות וחברתיות הרווחות בקהילה ובמדינה. בנוסף תשונה מתכונת הליווי לחונכי פר"ח מליווי 

ופעל התשע"ח שנה"ל אישי לליווי קבוצתי, אשר תאפשר ליצור קהילת חונכים רפלקטיבית ולומדת. ב

במטרה חונכים,  8,000-לכחונכים, בתשע"ט יתרחב המודל  2,000-כעם פיילוט של מודל ההפעלה 

 . "פפעיל את המודל באופן מלא החל מתשהל

הופחתה תכנית  2020והגידול בהשתתפות בתכנית הורייזן  2019ות בתקציב המדינה לשנת תעקב ההפח

 .בבסיס ₪אלפי  2,000סך של זו ב

 

 לסטודנטים הסיוע קרן 6.2

משרד ו ,נה ועדת משנה של ות"ת המורכבת מנציגי ות"ת, משרד החינוךיהסיוע לסטודנטים ה קרן

-האוצר. בראש הוועדה עומד חבר ות"ת. הקרן מחלקת מענקים והלוואות על בסיס קריטריונים סוציו

אקונומיים. קרן הסיוע מתווה את המדיניות בנושא הסיוע לסטודנטים, החל בקביעת הקריטריונים 

שלוש  יימותקלזכייה, וכלה בקביעת גובה המלגות, ההלוואות שיינתנו ואופן חלוקת התקציב ביניהם. 
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 6.24, ₪אלפי  12.48רמות של מענקים ורמה אחת של הלוואה, בהתאם לפירוט הבא: מענק על סך 

 הקרן.  קריטריוני, בהתאם לדירוגם על פי ₪ אלפי 7, והלוואה על סך ₪ אלפי 4-ו ₪ אלפי

 19,000-, כך שכ₪ אלפי  41,000-בהתאם להחלטת הממשלה גדל תקציב קרן הסיוע בשנה"ל תשע"ו ב

 . ₪ 12,480סיוע בסך  מהם קיבלו 4,000-כסטודנטים קיבלו סיוע מהקרן, 

החל משנה"ל תשע"ז עודכנו הקריטריונים לקרן ובהתאם למדיניות ות"ת, התווסף קריטריון תמיכה 

 לפורמט דיגיטלי . כמו כן יצוין כי הגשת הבקשות לקרן עברה .stem-המוגדל לתלמידי מקצועות 

 לתלמידי המכינות הקדם אקדמיות יש אפשרות להגיש בקשות לקרן. החל משנה"ל תשע"ז גם

תועבר האחריות על הסיוע הכלכלי לסטודנטים יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה  בשנה"ל תש"פ

 הגבוהה ממשרד הקליטה לות"ת וייבחן אופן ההפעלה, לרבות במסגרת קרן הסיוע לסטודנטים. 

 

 קויי למידהיסיוע ללב השתתפות 6.5

תכניות מיוחדות לסיוע לסטודנטים  המפעיליםמוסדות להשכלה גבוהה ב תמיכה הינה התכנית תמטר

הלוקחים בחשבון את היקפי  יחסייםעל מפתחות  תתבססמבעלי לקויות למידה. ההקצבה לכל מוסד 

יקבע לפני תחילת שנה"ל על מנת תת"ת וגובה השתתפות בהתאם לכך  בפועל. ניםהסיוע הנית

סוגי רחב של את השקעת המוסדות במגוון  המודל מתמרץ יוכלו להיערך בהתאם.שהמוסדות 

תמיכות: התאמות בדרכי היבחנות, ימי אוריינטציה לסטודנטים ולסגל, חונכויות ע"י סטודנטים, 

  טיפול ע"י מומחים, סדנאות וכוח אדם מקצועי.

-)תשע"ה שנים שלוש פני על ₪לפי א 1,500-החליטה ות"ת על תוספת של כ 9.7.2014יום בכמו כן, 

 לאור שנועדה להיערכות יישום התקנות והחוק שצפויים להיכנס לתוקפם בנושא זה. תשע"ז(,

בנושא התקנת התקנות לחוק, נבחנת האפשרות לשינוי מודל התקצוב של ות"ת בנושא זה התקדמות 

 לקראת תש"פ.

וההטמעה בשפה הערבית. את הפיתוח  במהלך שנה"ל תשע"ו החל פיתוח של מערכת האבחון מת"ל

עתיד להסתיים במהלך שנה"ל בשלבים מתקדמים ומבצע המרכז הארצי לבחינות והערכה והוא 

 . ₪ אלפי 2,000-סך התקציב לצורך הפיתוח והטמעת המערכת עומד על כ טתשע"

 

 בקהילה אקדמיה מעורבות 6.6

מדיניות חברתית ולפיתוח פרויקטים  המוסדות להשכלה גבוהה לאימוץ עידוד נהיה התכנית מטרת

", המשלבים סטודנטים דגל יפרויקט" יתוחהמסייעים לקהילה הסובבת אותם, בין היתר באמצעות פ

ה, אשר עשיי משלבי אקדמיים קורסים לצד ,בקהילהואשר יש להם פוטנציאל לייצר שינוי  ואנשי סגל,

שנה"ל תשע"ו החל מואיכותית יותר.  "מעלים מדרגה" את העשייה החברתית והופכים אותה למודעת

לטובת נושא זה  ת,הערבי החברהות"ת גם בקורסים משלבי עשייה המיועדים לסטודנטים מ ומכתת

 ₪לפי א 1,240ובשנה"ל תשע"ט יוקצה לנושא זה  ₪לפי א 800סכום של  הוקצה בשנה"ל תשע"ח

 תהערבי חברהל נגשת ההשכלה הגבוההמסעיף ה

 ולמוסדות סגל לאנשי, לסטודנטים הצטיינות פרסי ההיגוי ועדת מצעותבא"ת ות מעניקה ,כן כמו

 .השנה במהלך הקהילה למען בפעילותם שהצטיינו

מטרת התכנית היא ליצור קהילות תכנית לקהילות סטודנטים,  גםהחל משנה"ל תשע"ו מפעילה ות"ת 

סטודנטים אשר יתגבשו יחדיו במהלך תקופת הלימודים באקדמיה ויהפכו עד לסיום לימודיהם 

לקהילה אשר תבחר להשתקע בעיר גם בסיום התואר לטווח הארוך. קהילות אלו יהיו קהילות 

רך להפיכת העיר משימתיות אשר לצד המגורים בעיר יפעלו לייצר שינוי בסביבה בה הם חיים בד
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למקום טוב יותר ולבית עבורם ולצעירים נוספים אשר יבחרו להשתקע בה. הקהילות תהיינה מעורבות 

ומשפיעות בכל תחומי החיים הרלוונטיים לקידום צעירים לרבות חינוך, תעסוקה, תרבות פנאי, 

ה עירוני העצמה אזרחית וכל תחום אשר אופיין על ידי המוסד והרשות המקומית כמנוע צמיח

אישרה ות"ת הקמת קהילות סטודנטים חדשות  25.4.2018-ביום ה להתחדשות ומשיכת צעירים.

 תשפ"א. -הקמת קהילות ממשיכים בשנים תשע"טו

: םהפ"א תש-טלהפעיל קהילות סטודנטים בשנה"ל תשע"קורא המוסדות אשר נבחרו באמצעות קול 

והקמת קהילה חדשה בחצור  שמונה בקריתת ממשיכים קהילהמכללה האקדמית תל חי תפעיל 

ת פעיל קהילתמשיך לה שנקרמכללת בטבריה,  תפעיל קהילההמכללה האקדמית כנרת  הגלילית

, בקרית מלאכי וברהט בבני ברק, המכללה האקדמית אחוה תפעיל קהילותחרדים וקהילה חילונית 

האקדמית צפת תפעיל ונחל עוז, המכללה  נתיבות ,בשדרות ותתפעיל קהילהמכללה האקדמית ספיר 

קהילה בצפת, סמינר הקיבוצים תפעיל קהילה בלוד, האוניברסיטה העברית תפעיל קהילה במזרח 

ירושלים, בצלאל תפעיל קהילה בשכונות חרדיות בירושלים והמכללה האקדמית עמק יזרעאל תפעיל 

קטים ייחודיים בנוסף, החל משנה"ל תשע"ו מפעילה ות"ת באמצעות פר"ח פרוי קהילה בנצרת עילית.

לימוד השפה הערבית הם:  חבשיתוף התאחדות הסטודנטים הפרויקטים שתוקצבו בשנה"ל תשע"

תוספת  לטובתחינוך פיננסי, הכנה לבגרות ופרויקט למאבק בגזענות.  לסטודנטים דוברי עברית,

 ,חמשאבים לפרויקטים שבשיתוף התאחדות הסטודנטים יועברו העודפים מסעיף זה בשנה"ל תשע"

 .טוככל שתישאר יתרה, היא תילקח מסעיף קרן סיוע לסטודנטים בתשע"

 

 הקצבות שונות .7

 

 אקדמיות )קד"א(-מכינות קדם 7.1

מאחריות משרד החינוך לאחריות מל"ג/ות"ת החל מתשע"ז אקדמיות -מכינות הקדםהעברת ה

 20.4.2016ביום  מה כוללת, אקדמית, תקציבית, תכנונית וניהולית אושרה בות"תבמסגרת רפור

"י ע הוקמו אשר, מאור וועדת עזאיזה ועדת ברוח גובשה הכוללת הרפורמה. 9.8.2016ובמל"ג ביום 

"ל בשנה, שנים מספר פני על ופריסתו, שאושר הרפורמה למתווה בהתאם. בהתאמה"ג ומל"ת ות

 גוף ביטול: היתר בין, כוללת הרפורמה"ג/ות"ת. מל לאחריות בישראלכל המכינות  עברו"ז תשע

 תנאי"ש, לחימ והקרן החינוך משרד"ת, ות השותפים בין שונה ואחריות תפקידים חלוקת, מפעיל

 שכר האחדת, הגופים משלושת תקציביות תוספות, מכינה ואישור לקיום תנאים, מעודכנים קבלה

 הסיוע קרן פתיחת, תמריצים מודלהכולל מרכיב תוספתי של  התקצוב מודל גיבוש סיום, לימוד

 הקמת, למכינות חדשה היגוי ועדת הקמת, מכינות איחוד/או ו סגירת, המכינות לתלמידי לסטודנטים

 צמצום, אקדמית הטרום הרפורמה קידום לצורך תחומיות מומחים וועדות אקדמית מומחים ועדת

, הייעודיים במסלולים הליבה במקצועות עדכניות לימודים תכניות קביעת, במכינות המסלולים מספר

 של אקדמי פרופיל מיפוי, בנפרד"מ ור מכללות ובין בנפרד האוניברסיטאות בין הדדית הכרה הנהגת

כחלק מהרפורמה התקציבית, התחייבו הקרן לחימ"ש,  '.וכו"ס הלמ"י ע נתונים איסוף, המכינות סגל

כך שסך התקציב  ,₪לפי א 30,000-בכמשרד החינוך וות"ת להגדיל את תקציבם הכולל עד לתשע"ט 

החל משנה"ל תשע"ט יונהג בנוסף, . ₪לפי א 110,000-כהמערכתי למכינות עומד החל מתשע"ט על 

"ת ות של התקצוב ומודל שני לתואר הלימוד שכר בגובה, אקדמיות הקדםשכר לימוד אחיד במכינות 

 תמריצים דללמו בהתאם לתלמיד נורמטיבית עלות לפי חדש תקצובי מרכיב ויכלול יתרחב למכינות

 . וחברתיים אקדמיים מאפיינים בעל
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 רפואיים מחקרים 7.2

הקליני המרכזי והעיקרי של האוניברסיטה העברית בירושלים  כשדהבית חולים הדסה משמש 

חלק  מכשיריםבמסגרתו מערך בתי ספר והכשרה לתחומי רפואה שונים. בתי הספר הללו  המפעילה

תחומים נוספים במקצועות הבריאות והינם בעלי  שלמשמעותי מדור העתיד של רופאי ישראל ו

עמוק, אשר  תקציבימשבר לביה"ח הדסה  לפני כשלוש שנים נכנסמדרגה ראשונה. חשיבות לאומית 

 לבית כוללת הבראה תכנית לגבש העובדים וארגוני החולים בית, הדסה נשות, ישראל מדינת אתחייב 

 באופן החולים בבית תומכת המדינה כי נקבע ההבראה תכנית במסגרת. 2014-2020 לשנים החולים

 גם החולים בית של פעילותו המשך את תאפשר זו הבראה תכנית וכי, תחומים של רחב במגוון ייחודי

צפויה לפעילות  הייתה אשר החמורה הפגיעה את תמנע ובכך האקדמית הקלינית ההוראה במישור

 ה האקדמית. ההכשר

לפיו נקבע  11.6.2014 מיום לאוצר"ת ות בין משרדי הבין הסיכום את"ת ות אישרה לעיל האמור לאור

 כי: 

 ביום החליטה עליו המתווה י"עפ השנתית ההקצבה של ההפחתה את אחת בשנה דחתה ת"ות .א

 . ואילך ה"תשע הלימודים בשנת ולהתבצע להמשיך אמורה הייתהאשר , 3.11.2010

 לאוניברסיטה תקצה"ת ות, חלק מתכנית ההבראה לבית החוליםכ', א בסעיף האמור על בנוסף .ב

לפיכך, ממקורות תוספתיים של משרד האוצר.  החולים לבית במלואו שישולם סכום העברית

, וימשיך בהתאם למתווה המוסכם, אשר ₪אלפי  74,091על  יעמודסכום זה  טבשנת תשע"

 .2020יסתיים בשנת 

 הבראתוכי סיכום זה ממצה את הבקשות מהמועצה להשכלה גבוהה במסגרת תהליך  הובהר .ג

של בית החולים הדסה, ומימושו כפוף להמשך מתן ההכשרה הקלינית של בית החולים הדסה 

 לאוניברסיטה העברית במתכונת שניתנה עד ליום ההסכם כחלק מהסכם הסינוף ביניהם. 

 

 בקהיר הישראלי המרכז 7.5

במטרה לקיים קשרי מדע בין חוקרים ותלמידים מישראל  1982הוקם בשנת  בקהיר ישראליה המרכז

מקיים פעולות מדעיות שונות וכינוסים. כמו  רכזומצרים במסגרת הסכם השלום בין שתי המדינות. המ

כן, מנהל המרכז את הספריות היהודיות במצרים ופועל לתרגום ספרים שונים בין שתי השפות. למרכז 

"ר המועצה הוא נשיא האקדמיה הלאומית למדעים ושותפים בה נציגי יוה ציבורית, מועצ

האקדמיה  באמצעות"ל ות"ת. תקצוב המרכז נעשה ע"י ות"ת ומנכהחוץ  משרדהאוניברסיטאות, 

הפעילות במרכז.  צומצמה, במצרים הפוליטיות תמורותהאחרונות, לאור ה בשניםהלאומית למדעים. 

"ג הופחת תקצוב הסעיף בכמחצית ביחס לשנים שקדמו לה, כאשר השינויים בהתאם לכך, בשנת תשע

שחלו משנה לשנה לאחר תשע"ג מקורם בשינויים בעלויות השכירות, האבטחה וכיו"ב, ואינם משקפים 

 150-החל מתשע"ח כולל תקציב המרכז גם רכיב של כהאקדמית של המרכז.  שינויים בהיקפי הפעילות

ת עלויות העסקתו של מנהל המרכז, וזאת בהתאם להחלטת ות"ת בנושא , המיועד להסדר₪אלפי 

 . 21.5.2017מיום 

 

 הלאומית למדעים האקדמיה 7.6

. לפי חוק האקדמיה מטרות 1961האקדמיה הלאומית למדעים הינה תאגיד שהוקם על פי חוק בשנת 

, לטפח ולקדם האקדמיה ותפקידיה העיקריים הם לרכז בתוכה מטובי אישי המדע תושבי ישראל
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פעילות מדעית, לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, לקיים מגע עם גופים 

מקבילים בחו"ל, לייצג את המדע הישראלי בגופים ובכינוסים בינלאומיים ולפרסם כתבים שיש בהם 

לאקדמיה שנתי -בי רבהחליטה ות"ת על מתווה תקצי 21.5.2017כדי לקדם את המדע. בישיבתה ביום 

ז תוצמד השתתפות ות"ת פי מתווה זה החל מתשע"-תשפ"ב. על-הלאומית למדעים לשנים תשע"ז

כמו כן, במסגרת המתווה  .(H)בתקציבה השוטף של האקדמיה למדד ההשתתפות הישירה של ות"ת 

דגש על לאומית, תוך שימת -תוספת לתקציב האקדמיה המיועדת להרחבת פעילותה הביןאישרה ות"ת 

פיתוח הקשרים בין אנשי המדע הצעירים בארץ ובעולם ועל  תחום הכנסים והמפגשים הבינלאומיים

בפרט. בנוסף למתווה זה מתוקצבים בסעיף סכומים נוספים עבור פעילויות שונות המבוצעות 

 באמצעות האקדמיה, כגון העסקת מרכז לפורום תל"ם ועוד. 

 

7.13 

 
 
 
 

 הספר לרפואה  בבתי הקלינית ההכשרה הסדרת

תש"ע פעל צוות מקצועי שמינה יו"ר ות"ת לבחינת הנושא. ממצאי הצוות ומסקנותיו הועברו, בשנה"ל 

, אל פורום מקצועות הבריאות האקדמיים, המשותף לות"ת 4.4.2012בהתאם להחלטת ות"ת מיום 

החליטה ות"ת בעניין  10.7.2013ולמשרד הבריאות, לדיון ולגיבוש המלצות אופרטיביות בנושא. ביום 

ההסדרים הכספיים בין האוניברסיטאות לבתי החולים בישראל, במסגרתו  נושאהמלצות הדו"ח ב

את הפחתת  16.7.2015גובש מודל תשלום לביה"ח בגין הוראה ומחקר. כמו כן, אישרה ות"ת ביום 

פרסומי הסגל הקליני ממרכיב הפרסומים במודל המחקר. בהמשך לכך, פנו יו"ר ור"ה ויו"ר פורום 

, בבקשה לבחון מחדש את מודל התשלום בגין 30.6.2016כתבם מיום הדיקנים לרפואה לות"ת, במ

המחקר הקליני ומטרותיו לטובת המשך עידוד שיתוף הפעולה החיוני בתחומי המחקר הקליני. לאור 

מתוך סך הסכום המוקצה בסעיף זה לטובת  25%להקצות  28.9.2016האמור, החליטה ות"ת ביום 

המחקר הקליני, המתבסס על התפלגות תפוקות הפרסומים  החלת מודל חדש להקצאת הכספים בגין

( יוקצה לטובת הגדלת תעריף 75%המדעיים של חברי הסגל הקליני ברפואה. כמו כן, יתר הסכום )

לאור החלטת  .M.Dות"ת לתחום ההוראה הקלינית )תואר שני( עבור הסטודנטים הלומדים לתואר .

 אלפי 5,000מתוך סכום זה . ₪ אלפי 20,893 הינוט ות"ת, סך הסכום שהוקצה בסעיף זה לשנת תשע"

 יוקצו לטובת שדרוג תשתיות בתי הספר לרפואה.  ₪

 
 במכללות ידע למסחור חברה 7.14

שכותרתה "חיזוק הקשר בין האקדמיה לתעשייה", נערכה  1986להחלטת הממשלה מס'  בהמשך

"ת וות הכלכלהבמשרד  הראשיבחינה מקיפה על ידי אגף התקציבים במשרד האוצר, לשכת המדען 

במטרה לבחון את תהליך העברת הידע מהמוסדות האקדמיים בישראל לתעשייה, ובכלל זה שיפור 

וסיוע בפעילות המנגנונים הקיימים, זיהוי כשלי השוק והחסמים האפשריים בנושא וגיבוש כלים 

כשהבולטים בהם הינם בתהליך זוהו כשלי שוק אשר מונעים את ניצול הפוטנציאל בתחום מסייעים. 

  היעדר מסה קריטית וסיכון גדול לחברה עסקית.

תהליך הבחינה העלה צורך בבחירת חברת מסחור ידע, אשר תעבוד באופן רוחבי עם המוסדות 

להשכלה גבוהה לצורך הגדלה וגיוון מקורות ההכנסה של המוסדות המתוקצבים וזאת תוך מיצוי 

חדשנות ויכולת התחרותיות של התעשייה הישראלית, כאשר פוטנציאל מסחור הידע והעלאת רמות ה

 במקביל נדרשת השקעה ממשלתית להקטנת הסיכון הגלום והגדלת הכדאיות למשקיעים בפעילות זו.

 לתוכנית בהתאם. ידע מסחור חברת לבחירת התוכנית את"ת ות אישרה 41"ב/תשע' מס בהחלטתה

 .האוצר למשרד"ת ות בין תתחלק תתפותההש כאשר"ת, ות באמצעות תתוקצב החברה, האמורה
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. במקביל .פיאיי רוזטה-סנההחליטה ועדת המכרזים המיוחדת לבחור את הצעת חברת  6.2.2013 ביום

הוקמה ועדה מקצועית להיגוי וליווי שוטף, בה חברים נציגים מהתעשייה, משרד  החברה לבחירת

. עד כה חתמה החברה על הסכמי 2013. יצוין כי החברה החלה את פעילותה בחודש מאי "תוותהאוצר 

המכללה אקדמית להנדסה  - אפקהבי"ס גבוה להנדסה ועיצוב,  - : שנקרמכללות 9מסחור מלאים עם 

 ,מרכז אקדמי לב ,בראודהאקדמיה לאומנות ועיצוב, אורט  - בצלאלהאקדמית הדסה,  המכללה "א,ת

 י רופין, מכללת תל חי ומכללת צפת.המרכז האקדמ

המדינה בהוצאות  השתתפותהחברה.  של השישיתשנת הפעילות  עבור הינו ט"תשע"ל שנה תקציב

 1,389אשר מתוכם השתתפות משרד האוצר תעמוד על  ₪ אלפי 2,671עמוד על סך ת זוהחברה בשנה 

עודפים שוטפים משנים קודמות, . היות והשתתפות ות"ת בסעיף זה צפויה להתבצע על בסיס ₪אלפי 

 בתקציב לשנה"ל תשע"ח תוקצב רק חלק האוצר בתקציב.

"ת ובאישור ועדת בותזו משולמת על בסיס ביצוע בפועל ובהתאם לקריטריונים שנקבעו  הקצבה

 .הפעילות המשך את לבחון צפויה ההיגוי ועדת ההיגוי הייעודית המלווה את פעילות החברה.

 

 PIAAC סקר 7.15

הוא סקר בינלאומי  PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)סקר 

( והתאמתן לשוק העבודה המשתנה. הסקר מנוהל 65-15הבודק את מיומנויות האוכלוסיה הבוגרת )

 מדינות.  30-ומתבצע ביותר מ OECD-ע"י ארגון ה

וכעת הביעה את נכונותה  2016-2011ן שהתקיים בשנים מדינת ישראל השתתפה כבר במחזור הראשו

. בישראל יתבצע הסקר ע"י 2023-2018להשתתף במחזור השני של הסקר שמתוכנן להתבצע בשנים 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף פעולה עם הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך 

 )ראמ"ה(. 

על פני שש שנים ובנוסף לות"ת, שותפים  ₪ אלפי 32,400חלקה של ישראל במימון הסקר עומד על 

למימונו משרד האוצר, ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד העבודה והרווחה, משרד 

 החינוך, למ"ס ובנק ישראל. 

 8%-ואלה מהווים כ, ₪אלפי  2,595על  2023-2018, במצטבר, בשנים השתתפות ות"ת צפויה לעמוד

הכוללים את חלקה של  ₪ פיאל 412ון הסקר. בתשע"ט מתוקצב הסעיף בסך מחלקה של ישראל במימ

 .2019-2018ות"ת לשנים 

 

 תכניות הבראה והתייעלות 7.17

לשנים  אישרה ות"ת תכנית הבראה רב שנתית לאוניברסיטה העברית 21.2.2018בישיבתה מיום 

התכנית נועדה להבטיח איזון תקציבי שיוביל לחיזוק המצוינות האקדמית והמנהלית תשפ"ז. -תשע"ח

 ולערוך להתייעל, נכסים לממש האוניברסיטה את שיחייבו צעדים של שורה כוללת התכניתשל המוסד. 

מינתה ות"ת  16.5.2018ביום . שקלים מיליארד 2.7-כ של בהיקף, ומנהלי אקדמי, פנימיארגון -רה

"ל מנכנציג ציבור,  - ות"ת חבר"ר ות"ת, יוחברים:  שבעהועדת מעקב ליישום תכנית ההבראה הכוללת 

 "ת.ותב תקצובל"ל סמנכו באוצר תקציביםהנציג אגף  ,הכלכלה מתחום ציבור נציגי שניות"ת, 

 

 מובילים באקדמיה 7.18

 עתודה תכניות על ייסוד והקמה של רצף(, 1653החליטה ממשלת ישראל )החלטה מס'  10.7.2016יום ב

 האנושי ההון פיתוח תהליכי את לשפר הציבור בישראל במטרה משרתי במגזר ומקצועיות ניהוליות
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 .זה במגזר

אושרה בות"ת תכנית עתודה לקידום ופיתוח עתודה ניהולית  30.1.2018לאור החלטת הממשלה, ביום 

מטרת התכנית היא איתור והכשרה של עתודה  דות ההשכלה הגבוהה "מובילים באקדמיה".במוס

בכירים במוסדות  ומנהלייםניהולית ומקצועית אשר תשתלב בתפקידי ניהול אקדמיים אקדמית 

להשכלה גבוהה ותוביל בצורה טובה יותר את מערכת ההשכלה גבוהה בישראל להתמודדות עם אתגרי 

 נשיא, סגני נשיא, רקטור, סגני רקטור ומנכ"ל. הןמשרות המטרה של בוגרי התכנית  העתיד.

סיור לימודי ימי  10כולל , ימים סה"כ 30-כ ,שעות לימוד 400-300-היקף תכנית הלימודים יהיה כ

 שני אשכולות למידה עיקריים: ב תמקדות ,בחו"ל

סוגיות ניהול אקדמיות )תקצוב, מחקר, רגולציה, שיתופי פעולה, בינלאומיות, סביבה  .א

 דיגיטלית וכיו"ב(. 

סוגיות וכישורי ניהול כלליים )כלכלה, מימון, כלים משפטיים, שיווק, ניהול מערכות מידע,  .ב

 ניהול ידע, חשבונאות, אסטרטגיה וכיו"ב(. 

לאחר סיום ת יהפכו לרשת מלוכדת שתסייע להם התכניעמיתי המטרה היא שלצד לימודי התוכן, 

 התכנית לבצע שינוי ולהוביל את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בצורה טובה יותר.

תכנית העתודה תתבצע באמצעות מיזם משותף עם קרן אדמונד דה רוטשילד. סך התקציב למחזור 

 מתוך תקציב הקרן. ₪פי אל 1,500-ותקציב ות"ת  ₪פי אל 1,500, מתוכו ₪פי אל 3,000יעמוד על 

שלושה מחזורים לשנים תשע"ט, תש"פ ותשפ"א, כך שסך התחייבות ות"ת לתכנית  אושרובשלב זה 

 . ₪פי אל 4,500 היא

 

 השתתפות בהוצאות פנסיה תקציבית .8

 

 השתתפות ברכיבי פנסיה תקצבית 8.1

מיועדת לאוניברסיטאות בהן נהוגה פנסיה תקציבית: האוניברסיטה העברית, הטכניון,  ההקצבה

התפלגות הוצאות הקצאת התקציב מתבצעת על פי חיפה.  ואוניברסיטתאביב -אוניברסיטת תל

במסגרת הוועדה  2010הפנסיה בין ארבע האוניברסיטאות, כפי שחושבה ע"י אקטואר ות"ת בשנת 

החל ר בנושא הפנסיה התקציבית, משמשת כבסיס לתקצוב הסעיף. המשותפת עם משרד האוצ

אוניברסיטאות בפנסיה תקציבית  רכיביתשלום עבור משתתפת ות"ת במסגרת הקצבה זו גם  ,מתשע"ז

בהתאם  ₪אלפי  10,000בשנה"ל תשע"ט ניתנה תוספת של  .פנסיה צוברתבהן נהוגה בר אילן ובן גוריון 

 ת.הרב שנתי התכנית למתווה

 

 רזרבה תקציבית 100

 36,468-ו רזרבה כללית 20,176, מתוכם ₪ יאלפ 56,517הרזרבה בתקציב תעמוד על  סךכי  הוחלט

 .במכללות שכר הסכם שיפוי עבור מיועדים ₪ אלפי 26,468-כ מתוכה .מיועדת רזרבה ₪  אלפי
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 םנספחי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



תשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"ח

מקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורי

11,078,04511,267,1377,349,3147,527,875220,472216,5531,716,8741,754,7731,409,1711,619,982תקציב ות"ת

7,784,5197,826,4146,028,3436,055,586217,182209,1901,538,9931,561,63800השתתפות ישירה1

139,242139,242138,086138,086314314842842הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות2

1,380,5351,455,976118,944157,6551,8443559772,1151,093,1061,289,257הקצבות למחקר3

42
504,941486,544134,437175,8257705,964143,677149,44969,71875,792הקצבות מיועדות

12,16312,16312,16312,163פעולות בין-מוסדיות5

63
256,673256,8885,6155,85936273017,89220,738231,741229,557סיוע לסטודנטים

154,140282,183109,041231,49214,49319,99014,60625,376הקצבות שונות7

802,684751,210802,684751,210השתתפות בהוצאות פנסיה תקציבית8

43,14856,517סה"כ רזרבה100

נספח 1: תקציב ות"ת לפי סוג מוסדות ומוטבים ולפי סעיפים  ראשיים, תשע"ח - תשע"ט

מוטבים אחרים 1
מכללותהאוניברסיטה הפתוחהאוניברסיטאותתקציב ות"ת

באלפי ₪, במחירי תשע"ט

1. כולל הקצבות שטרם חולקו בין המוטבים השונים בסך של 231,817 אלפי ₪ בתשע"ח ובסך 91,437 אלפי ₪ בתשע"ט.

3. לא כולל את ההקצבה עבור מלגות פר"ח בסך 104,507 אלפי ₪ בתשע"ח ו-105,257 אלפי ₪ בתשע"ט אשר סווגה במוטבים אחרים, כמו כן 3,534 אלפי ₪ בתשע"ח ו-2,600 אלפי ₪ בתשע"ט בגין תכנית מעורבות אקדמיה 
בקהילה בהפעלת פר"ח.

2. הקצאת תקציב המינהלי עבור הפלטפורמה בבני ברק מסווגת למוטבים אחרים



תשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"ח
מקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורי

7,349,2327,525,8751,620,9781,746,2781,092,8441,096,3751,415,7591,462,498756,372758,869664,666651,601972,884989,082465,453446,145267,703277,29292,57399,735תקציב ות"ת

6,028,3436,055,5861,103,4411,096,809871,913865,1281,185,5301,223,564700,862710,974573,668553,774918,176926,198431,843406,049236,722257,4986,18815,592אוניברסיטאות1.1

2,924,8812,953,225496,448501,967389,888394,165588,174614,182363,555371,018350,391325,548517,029517,59825,21826,318194,177202,429מרכיב הוראה1.1.1

2,983,0482,993,694594,590582,018459,998462,244583,662600,210321,012318,678216,075221,282370,079387,091405,837379,73131,79542,440מרכיב המחקר1.1.2

120,414108,66712,40312,82422,0278,71913,6949,17216,29521,2787,2026,94431,06921,509788010,74912,6296,18815,592השתתפות ישירה מיועדת - אוניברסיטאות1.1.4

48280928134603832018000לימודי פסיכולוגיה חינוכית במגזר הערבי1.1.4.7

14,47213,53714,47213,537קמפוס באילת1.1.4.8

2,7088,3153454903903726601,4991,7231,5404,7712680תוספת סטודנטים לרפואה1.1.4.11

09,2809,28000דוקטורנטים-תיקון חד פעמי1.1.4.25

13,64513,0261,5509762,8272,3552,9362,0273,3653,4911,6852,3295946643806501,184מקבלי תעודת הוראה1.1.4.26

7,5002,5787261,4351,185420215750191הסכם שכר1.1.4.31

05,00005,00000הקמת בית ספר לרפואה בצפון1.1.4.33

81,60658,7007,6482,17318,4745,9748,9517,07911,74511,2885,0974,23213,8645,68810,7497,8585,07914,408תוספת סטודנטים להנדסה באוניברסיטאות1.1.4.34

138,086138,08642,14342,14319,83519,83526,39726,39710,18710,1874,3224,32212,89112,89122,31122,311הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות2

118,862157,65511,41211,80815,39016,82821,22915,54420,82710,0206,0267,79514,02913,4188,5357,06976076020,65474,413הקצבות למחקר3

31,91214,2861,8351,6305,9433,6094,8443,0091,9761,2728457203,6342,4591,5001,58711,3350קרנות למחקר3.1

11,0000000000000011,000עידוד המחקר במדעי הרוח3.1.18

20,91214,2861,8351,6305,9433,6094,8443,0091,9761,2728457203,6342,4591,5001,5873350שיתוף פעולה אקדמי ישראל-מזרח אסיה3.1.38

19,71061,491004,000011,6603,2501,500004,05060,249תשתיות מחקר3.2

15,6603,2504,000011,6603,250מחקר תחליפי נפט3.2.1.6

1,5001,500מרכז לחקר הים התיכון3.2.1.7

3.2.2.51
7,6503,9127,6503,912תכנית מדעי המוח - תל"מ

56,33756,337יעודה למחקר3.2.1.100

66,48078,3709,57710,1789,44713,21912,38512,5357,1915,4985,1815,57510,39510,9597,0355,4827605,26914,164מלגות3.3

הטכניוןהאוניברסיטה העברית אוניברסיטת אריאלאוניברסיטאות

ברוטו באלפי ₪, במחירי תשע"ט

נספח 2: השתתפות ות"ת בתקציב האוניברסיטאות, תשע"ח-תשע"ט

אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת

בר-אילן
טרם יוחס לפי מוסדאוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת
בן-גוריון

מכון ויצמן



תשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"חתשע"טתשע"ח
מקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורי

הטכניוןהאוניברסיטה העברית אוניברסיטת אריאלאוניברסיטאות

ברוטו באלפי ₪, במחירי תשע"ט

נספח 2: השתתפות ות"ת בתקציב האוניברסיטאות, תשע"ח-תשע"ט

אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת

בר-אילן
טרם יוחס לפי מוסדאוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת
בן-גוריון

מכון ויצמן

134,437175,82514,07923,97615,69622,62316,21224,65014,99818,57627,82733,12610,37520,5582,76410,71628,23116,8714,2564,730הקצבות מיועדות4

4.7
הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב בני 

מיעוטים2
22,60525,6294,3893,6763,0552,9993,3953,8361,2871,2067,5646,0621,9276,698009881,0240128

5,8786,4321,0781,1854,3814,244228282192722אוספי טבע למחקר באוניברסיטאות4.9

4.103
37,03537,5673,3013,5013,6074,0793,2323,1818,3267,10517,88119,302688399הרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית

55,86245,8855,0576,8995,1605,6324,8305,2722,7843,0392,1282,3233,8864,2412,7643,01726,98914,4622,2641,000שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות4.14

2,2803,36012012012001201201201201201,8002,880קידום נשים במערכת ההשכלה הגבוהה4.20

4.21
תכנית "הישגים" להרחבת הנגישות להשכלה 

גבוהה בפריפריה
9,00012,0003,5004,5002,0003,0003,5004,500

4.24
הרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה ליוצאי 

אתיופיה
3,3033652755002884583511,066

39,2308,0004,6687,2673,1864,6313,8997,579קידום בינלאומיות בהוראה וניידות בינלאומית4.25

1,7782,419254350254350254350254350254350254350254319תקווה ישראלית באקדמיה4.27

12,16312,16312,16312,163פעולות בין-מוסדיות5

12,16312,16312,16312,16300מכון בינאוניברסיטאי באילת5.1

64
5,6153,8598981,1507406939159746936588638251,0391,1250046643400סיוע לסטודנטים

109,041231,49283,741204,9437,0425,3894,6295,6534,2343,7802,5901,7005,2813,2981,5241,72905,000הקצבות שונות7

20,25716,9474,8757,3805,2582,865002,3461,8142,5901,7003,6641,4591,5241,729מכינות קדם אקדמיות7.1

75,52274,09175,52274,091מחקרים רפואיים7.2

13,26220,8933,3443,9111,7842,5244,6295,6531,8881,9661,6171,83905,000הסדרת ההכשרה הקלינית בי"ס לרפואה7.13

119,561119,561תכניות הבראה והתייעלות7.17

802,684751,210353,101353,286162,228165,879160,847165,7174,5714,67549,36950,05911,09411,59461,475השתתפות בהוצאות פנסיה תקציבית8

802,684751,210353,101353,286162,228165,879160,847165,7174,5714,67549,36950,05911,09411,59461,4750השתתפות ברכיבי פנסיה תקציבית8.1

לא כולל סך של 12,234 אש"ח בתשע"ח ו-12,881 אש"ח בתשע"ט בגין העברה לפלטפורמות החרדיות
3

לא כולל סך של 104,507 אלפי ₪ בתשע"ח ו-105,257 אלפי ₪ בתשע"ט בגין מלגות פר"ח וכן 3,534 אלפי ₪ בתשע"ח ו-2,600 אלפי ₪ בתשע"ח בגין תכנית מעורבות אקדמיה בקהילה בהפעלת פר"ח.
4

מתוך זה השתתפות המשרדים בתשע"ח הינה 3,600 אש"ח ובתשע"ט בפרויקט הינה 3,508 אש"ח.
1

לא כולל סך של 13,670 אלפי ₪ בתשע"ח 15,451 אלפי ₪ בתשע"ט עבור פרח.
2
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מקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורימקורי

1,716,8751,754,7731,538,9941,561,4471,411,1911,436,06891,34192,3103,000040033,07433,0698428429772,115143,677149,64017,89220,73814,49319,990מכללות

209,817213,163195,457198,173183,332186,0139,7179,7862,4082,37468868810,70811,0882,9643,214מכללות לאומנויות

80,91682,55372,60473,54567,43868,3684,2454,2719219062232237,4737,986617799בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב

32,00430,99029,92029,21028,94928,2589719523453451,225890515545האקדמיה למוסיקה ולמחול

96,89699,62092,93395,41886,94589,3875,4725,5155165161201202,0102,2121,8331,870שנקר - בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב

561,129568,011496,467501,296459,776464,39928,68929,2328,0027,6651541549771,41353,10253,2152,9433,2767,4868,657מכללות להנדסה

101,227102,45165,58664,78660,60759,8423,7493,7381,2301,20615415431131132,01433,1404464772,7163,583המרכז האקדמי לב

93,27993,61187,50389,48480,24882,2775,0515,1402,2042,0673253232,2942,2966395502,518958המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

81,80786,17480,24884,69475,09079,2314,6374,9505215131,2231,00324036796110אפקה-המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

126,999128,294120,061120,744111,051111,5646,9907,2862,0201,8945,0205,0176818521,2371,681המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

50,64846,17639,15235,11135,71031,9372,2481,9951,1941,17910,7408,8693514624051,734עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

107,169111,305103,917106,47797,07099,5486,0146,1238338063417791,8112,890586568514591מכון טכנולוגי חולון

503,905519,072442,772450,762407,587414,98325,65325,8489,5329,93131651,35154,7196,3397,2503,4436,025מכללות כלליות

75,10480,32870,33075,13265,66470,3874,1334,2095335364,0234,389391411360396המכללה האקדמית תל-אביב יפו

75,53880,08869,18372,14963,17965,9963,9764,0192,0282,1344,6484,9045058991,2022,136המכללה האקדמית עמק יזרעאל

88,06990,16182,73784,05675,57376,5844,7575,0012,4072,4713162,8193,0162,2132,404300369המכללה האקדמית תל-חי

102,783101,65491,25585,38483,97478,3845,2854,8961,9962,1048,68812,6482,0552,2547841,368המכללה האקדמית ספיר

81,86585,59353,55458,18149,23553,6393,0993,3511,2201,19127,15625,6485305746251,190המכללה האקדמית הדסה

80,54781,24875,71375,86069,96269,9934,4034,3721,3481,4954,0174,114645708172566המרכז האקדמי רופין

268,308273,494241,183238,530211,801211,89815,21815,4373,000011,16511,19519,19124,9724,3704,6843,5645,308אחריות אקדמית

60,10566,28753,15155,91247,91350,8072,9423,17450001,7961,9315,8968,6814064026521,292המכללה האקדמית אשקלון

45,99544,19240,41138,33835,09634,0062,2092,12475002,3562,2084,1153,6995696349001,521המכללה האקדמית גליל מערבי

55,11556,11850,44451,11444,46745,6502,7692,93650002,7082,5283,8263,742381621464641המכללה האקדמית צפת

42,48042,20138,43838,06933,18533,4542,0892,09075002,4142,5252,7292,8951,015935298302המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

64,61364,69658,73955,09751,13947,9815,2095,11350001,8912,0032,6265,9551,9982,0921,2501,552המכללה האקדמית אחווה

166,282170,267160,864161,921148,655149,77510,24210,2421,9671,9043864,1425,6461,2762,314המכללות האקדמיות לחינוך

88,07689,56584,25584,57778,06978,4574,7364,7361,4501,3843863,2033,984618618המכללה האקדמית בית ברל

78,20680,70276,60977,34470,58671,3185,5065,5065175209391,6626581,696המכללה האקדמית סמינר הקיבוצים

7,43410,7652,25110,765429,0001,8221,7654005,183000מכללות - טרם הוקצה

סעיף זה כולל תקצוב לומדים לתעודות הוראה והפחתת עובדי מדינה במכללות לחינוך ותקצוב ייחודי בגין סיעוד.
1

כולל ההקצבה בגין שדרוג תשתיות והוראה והקצבות בגין הנגשה לאוכלוסיות מיוחדות.
2

אלפי ₪, במחירי תשע"ט

1השתתפות ישירה
הקצבות שונותמרכיב הוראה סיוע לסטודנטים

נספח 3 :  השתתפות ות"ת בתקציב המכללות האקדמיות, תשע"ח - תשע"ט

2הקצבות למחקר
הקצבות מיועדות סה"כ

עידוד פרפריה 
חברתית וגאוגרפית

הקצבות מקבילות 
לקרנות צמיתות

סיוע בהיערכות 
למיזוג מכללות 

להוראה
יציאה לעצמאות

תוספת בגין הסכם 
שכר במכללות



מכסה לתשע"טאוניברסיטאות

18,157העברית

13,400הטכניון

23,322תל אביב

14,687בר אילן

15,410חיפה

15,561בן גוריון

442ויצמן

9,314אריאל

110,293סה"כ

20,000האוניברסיטה הפתוחה

מכסה לתשע"טמכללות

2,135בצלאל

826מוסיקה

2,925שנקר

3,138אקדמי לב

3,122בראודה

2,892אפקה

4,195סמי שמעון

2,208עזריאלי

4,004חולון

4,144ת"א יפו

4,312עמק יזרעאל

3,570תל חי

5,200ספיר

2,488הדסה

3,424רופין

3,837אשקלון

2,625גליל מערבי

2,660צפת

2,226כנרת

2,423אחוה

3,085בית ברל

3,296סמינר הקיבוצים

68,735סה"כ

199,028סה"כ מכסות סטודנטים לתקצוב

נספח 4: מכסות סטודנטים לשנת הלימודים תשע"ט



תואר שניתואר ראשוןתחום לימודים

34.2334.16מדעי הרוח

35.5548.92ארכיאולוגיה

34.3948.92מוזיקה

37.2929.30אומנות ועיצוב

26.9529.30חינוך

37.54תעודת הוראה

19.2129.30מדעי החברה

22.5546.52פסיכולוגיה

22.3329.30עבודה סוציאלית

15.6118.77עסקים ומדעי הניהול

15.5618.77משפטים

49.0368.16רפואה פרה קלינית / רפואה קלינית

56.55101.50רפואת שיניים

35.5548.92מקצועות עזר רפואיים

35.5546.52רוקחות

32.6846.52סיעוד

36.1848.92פיזיותרפיה

35.55אופטומטריה

42.9451.18מתמטיקה ומדעי המחשב

42.9437.54סטטיסטיקה

70.9374.44מדעי טבע פיזיקליים

57.3374.46ביולוגיה ואיכות הסביבה

36.3151.18חקלאות

63.16רפואה ווטרינרית

53.1763.16הנדסה

53.1763.16הנדסה כימית חומרים ורפואית

41.9854.17ארכיטקטורה

47.1356.39הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

37.4954.17הנדסת תעשיה וניהול

נספח 5: תעריפי השתתפות ות"ת באוניברסיטאות, תשע"ט

אלפי ₪, במחירי תקציב תשע"ט



תואר שניתואר ראשון

24.6821.38מדעי הרוח

22.2521.38עבודה סוציאלית

20.7121.38חינוך

16.7521.38מדעי החברה

20.7124.90פסיכולוגיה

13.7714.87עסקים ומדעי הניהול

28.87רפואה פרה קלינית

28.8727.87מקצועת עזר רפואיים

34.7127.87אופטומטריה

28.8729.75מתמטיקה ומדעי המחשב

43.1847.71מדעי טבע פיסקליים

43.1847.71ביולוגיה ואיכות הסביבה

43.9650.12מוסיקה

34.4939.33הנדסה כימית חומרים ורפואית

39.0044.18אומנות ועיצוב

34.4939.33הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

34.4939.33ארכיטקטורה

34.4939.33הנדסה

31.2839.33הנדסת תעשיה וניהול

13.32משפטים

22.2326.00ניהול טכנולוגי תעשייתי

28.59הוראה - אמנויות וייחודיות

29.48פיזותרפיה

29.29תעודת הוראה

נספח 6: תעריפי השתתפות ות"ת במכללות, תשע"ט

אלפי ₪, במחירי תקציב תשע"ט

.H1 תעריפי המכללות אשר חתמו על הסכם השכר של הסגל האקדמי הבכיר מודדו עפ"י מדד *



יחס סטודנט/סגל 
תשע"ט

יחס סטודנט/סגל 
יעד

מקדם התאמה 
ליעד תשע"ט

אוניברסיטאות

19.820.0100.0%האוניברסיטה העברית

24.419.088.3%הטכניון

23.722.096.3%אוניברסיטת תל-אביב

23.424.0100.0%אוניברסיטת בר-אילן

27.723.091.1%אוניברסיטת חיפה

21.321.099.3%אוניברסיטת בן-גוריון

2.43.0100.0%מכון ויצמן

30.922.084.4%אוניברסיטת אריאל

21.721.594.9%ממוצע

מכללות

23.925.0100.0%בצלאל - אקדמיה לאומנות ועיצוב

12.416.3100.0%האקדמיה למוסיקה ולמחול

27.227.3100.0%שנקר - בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב

27.331.5100.0%המרכז האקדמי לב

30.630.8100.0%המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

27.729.3100.0%אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

35.434.098.2%המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

35.736.8100.0%עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

33.631.596.8%מכון אקדמי טכנולוגי חולון

40.937.596.3%המכללה האקדמית תל-אביב יפו

40.739.898.8%המכללה האקדמית עמק יזרעאל

32.533.3100.0%המכללה האקדמית תל-חי

38.739.5100.0%המכללה האקדמית ספיר

33.331.0100.0%המכללה האקדמית הדסה

33.836.0100.0%המרכז האקדמי רופין

32.940.0100.0%המכללה האקדמית אשקלון

34.539.5100.0%המכללה האקדמית גליל מערבי

43.042.599.4%המכללה האקדמית צפת

42.437.894.3%המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

23.644.0100.0%המכללה האקדמית אחווה

17.244.0100.0%המכללה האקדמית בית ברל

33.544.0100.0%מכללת סמינר הקיבוצים

31.935.099.3%ממוצע

נספח 7: יחסי סטודנט/סגל ומקדמי התאמה ליעד במוסדות להשכלה גבוהה



 

 )מפתחות עדכון( מחיריםהפירוט מדדי : 8נספח 

 (100.0)הבסיס: ממוצע תשס"ג = 

 

 (1.00-)מסתכמים ל הרכבי המדדים

 W M US שם המדד 

H 0.25 0.75 מדד מחירים להשתתפות הישירה  

K 0.8 0.2  מדד הקצבות מקבילות 

 שינוי במדדים

 שינוי טתשע" חע"תש 

W1 

W2 

140.51 

139 

143.25 

140.2 

1.95% 

0.8% 

M 99.9 99.9 0.00% 

H1 

H2 

130.36 

129.2 

132.41 

130.12 

%1.57 

0.7% 

US 3.82 3.51 -8.1% 

€ 3.9 4.28 9.7% 

 מקרא

W1   במוסדות אשר חתמו על הסכם שכר סגל אקדמי בכירמדד מחירי עלויות שכר 

W2  במוסדות אשר לא חתמו על הסכם שכר סגל אקדמי בכירמדד מחירי עלויות שכר 

M  מדד מחירים לצרכן מוקפא 

US מדד מחירים לשער היציג של הדולר 

 מדד מחירים לשער היציג של האירו €

 


