נוסח yz

מאושר
החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' (1092) 4
שהתקיימה בירושלים ביום ד' – ג' בשבט תש"פ – 29.1.2020
נוסח הפרוטוקול וההחלטות אושרו בישיבת ותת שהתקיימה ב26.2.2020 -
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת
פרופ' שמגר בן-אליהו
ד"ר רבקה ודמני-שאומן
רו"ח שמעון יצחקי
פרופ' מונא מארון
מינהל ות"ת:
גב' מיכל נוימן – מ"מ מנכ"ל
גב' ביאטה קרנץ – דוברת מל"ג/ות"ת
ד"ר נעמי בק – סמנכ"ל לבינלאומיות
עו"ד יעל טור-כספא – היועצת המשפטית
מר יניב כהן שבתאי – סמנכ"ל תקצוב הנכנס
גב' שירה נבון – סמנכ"ל תקצוב היוצא
גב' חווה קליין – מ"מ סמנכ"ל תכנון ומדיניות
גב' נמרה גורן – יועצת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב – רכזת בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:
מר איתמר לוי – סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
עו"ד חן אבישר – הלשכה המשפטית
גב' מרב אברהמי – ממונה בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
מר משה אהרוני – ממונה בכיר בתחום מלגות מצויינות
מר יותם בן-שטרית – ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
עו"ד עמרי גולן – הלשכה המשפטית
גב' מריסה גרוס – ממונה תחום בינלאומיות
מר אמיר גת – ממונה בכיר ,תחום הקצבות למחקר
מר אריאל חנוכה – ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יאיר הראל – ממונה תחום בקרה ,אכיפה ורישוי
גב' הדר ליפשיץ – מ"מ סגנית החשבת
אליאנה עין מור – ממונה ,תחום מחקר ואסטרטגיה ,אגף בינלאומיות
גב' יעל סימן טוב כהן – ממונה בכירה תחום חברה קהילה ומכינות
עו"ד נדב שמיר – סגן היועצת המשפטית
גב' רות ארנברג – מרכזת מכללות
גב' נופר דרעי – רכזת מקרו ותשתיות
גב' שרית חיון – מנהלת תוכן
גב' עירית כהן – מרכזת בכירה שכר וסגל
גב' אתי נעים – מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב' רעות קרן – מרכזת בתחום חברה ,קהילה
גב' דניאלה סנדלר – האגף להערכת איכות והבטחתה
ומכינות
מר נתן יהב – מרכז בתחום תקצוב
מר דניאל מילבאום – מרכז באגף הבינלאומיות
אוניברסיטאות
גב' חני רובלין – מרכזת בתחום הקצבות למחקר
גב' מיכל פרי – מנהלת פניות ציבור
גב' תמר קרביץ – מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות
גב' אפי ציוני – מרכזת באגף האקדמי
אקדמית
גב' דבורה קליין – מרכזת באגף האקדמי
גב' אפרת שגיא – מרכזת בכירה באגף האקדמי

~~1

נוסח yz

מאושר
סדר יום
 .1מידע
 1.1נסיעות יו"ר ות"ת לחו"ל
 1.1.1נסיעת יו"ר ות"ת לארה"ב – מסמך מס'  4665לידיעה בלבד – מצ"ב.
 1.1.2נסיעת יו"ר ות"ת לאבו דאבי.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

דיווח אודות מספרי הסטודנטים בתכנית לתואר שני ללא תזה ) (M.Sc.בהנדסת תעשייה
וניהול -במסלולים הנדסת גורמי אנוש ורובוטיקה של אוניברסיטת אריאל
הרכב ועדת היגוי ושיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה – עדכון
נזקי מזג האוויר בבניין עלית ,בשנקר הנדסה .עיצוב .אמנות  -עדכון
חידוש פעילותה של ועדת ההיגוי להגדלת כח אדם אקדמי במקצועות טכנולוגיה עילית )היי-טק(
סיכום עבודת פניות הציבור לשנת 2019
עדכונים מהלשכה המשפטית

 .2אישור פרוטוקול ות"ת מיום  - 23.12.19מסמך מס' 4639
.3

עדכון –מורשי חתימה במינהל התאגיד )ינואר  - (2020מסמך מס' 4640

 .4סגירת תקציב תשע"ט ,ועדכון תקציב תש"פ  -מסמך מס' . 4641
 .5הרחבת רכיבי ההכנה הקדם אקדמית בתכנית ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה לערביי מזרח ירושלים-
מסמך מס' . 4642
.6

המשך הקצאות ות"ת למדע וטכנולוגיית קוונטים  -מסמך מס' 4643
 6.1מלגות לדוקטורט במדע וטכנולוגיית קוונטיים באוניברסיטת המחקר  -מסמך מס' 4644
 6.2מלגות לקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיית קוונטיים  -מסמך מס' 4645

.7

יישום החלטת מל"ג בנושא לימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות במוסדות המתוקצבים מסמך . 4647

.8

תוכנית "פסגה"
 8.1גביית שכ"ל בתכנית "פסגה"  -אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית
בירושלים  -מסמך מס' 4648
 8.2אוניברסיטת חיפה  -חריגה מהנחיות ות"ת לעניין גובה שכר הלימוד )הורד מסדר היום(.

.9

מובילים באקדמיה – המשך התוכנית והקמת רשת בוגרים  -מסמך מס' 4651

 .10יישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א בתכנית הלימודים לתואר בוגר ) (B.F.Aבאומנות רב תחומית
של שנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות - .מסמך מס' 4652
 .11מלגות לתואר שני מחקרי לנשים מצטיינות בתחומי ההיי-טק – הגדלה חד פעמית של השתתפות ות"ת ל2-
 מסמך מס'  4653מצ"במלגות נוספות למחזור תש"פ.
 .12הרכב צוות המעקב ללימודים מחוץ לקמפוס של הקריה האקדמית אונו המתקיימים בירושלים -מסמך מס' .4654
 .13הצעה לעדכון סעיף .3ג .בהחלטת המועצה מישיבתה ב- 16.7.2019-דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא
התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים -מסמך מס' .4655
 .14בחינת מתן הסמכה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון במיסטיקה ורוחניות-מסמך מס' . 4660
 .15המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון ) (B.A.דו-חוגי בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי  -מסמך מס' . 4661
 .16המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
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ללא תזה ) (M.A.בניתוח התנהגות – מסמך מס' . 4662
 .17המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לבצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית
לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בתרבות חזותית וחומרית – מסמך מס' . 4663

 .18בקשות לפתיחת תוכניות לימודים באוניברסיטת אריאל בשומרון:
 18.1בקשה לאישור פרסום הרשמה לת"ל לתואר שני ) (M.A.קרימינולוגיה קלינית  -מסמך מס' . 4656
 18.2בקשה לאישור פרסום והרשמה לת"ל לתואר שני ) (M.A.פסיכולוגיה -במגמת מדעי המוח והקוגניציה מסמך
מס' . 4657
 18.3בקשה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.בהפרעות בתקשורת  -מסמך מס' . 4658
*****

.2

אישור פרוטוקול ות"ת מיום 23.12.19
הצבעה  – 5 -בעד פה אחד

.3

עדכון –מורשי חתימה במינהל התאגיד )ינואר  - (2020מסמך מס' 4640

תש"פ - 17/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 29.1.20-דנה ות"ת בעדכון מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג והות"ת
ובעניין מורשי חתימה לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי ,להקצאת כספים למוסדות
להשכלה גבוהה  ,למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים ,והיא מחליטה לעדכן את החלטתה כדלקמן:
ות"ת מחליטה כדלקמן:

הסדר הרשאות חתימה מעודכן ליום 29.1.2020
 .1מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת
 .2מורשי חתימה ,לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי ,להקצאת כספים
למוסדות להשכלה  2גבוהה ,למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים.

 .1מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת
ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:
א .על התחייבויות ,חוזים ,הוראות לבנק ,אישור חשבונות ,ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:
) (1עד  - ₪ 400,000שני מורשי חתימה מרשימה ב.
) (2מסך  ₪ 400,000ועד לסך  - ₪ 650,000מורשה אחד מרשימה א ,ומורשה אחד מרשימה ב.
) (3מעל  - ₪ 650,000שני מורשי חתימה מרשימה א.
ב.

תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס ,תשלום למינהלת הגמלאות -שני מורשים
מרשימה ב'.
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רשימה א'

רשימה ב'

1

ממונה תחום מינהל וכספים

1

יו"ר ות"ת

מנהלת כספים בכירה

2

מנכ"ל/מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת

2

3

סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש

3

סמנכ"ל תקצוב**

4

חשבת בכירה**

איוש שמי ופרטי המורשים*:
שם

רשימה א'

ת.ז.

רשימה ב'

שם

ת.ז.

1

פרופ' יפה זילברשץ

51940591

1

מר יוני אבן טוב

036451557

2

גב' מיכל נוימן

22244990

2

גב' אליז דולב

014296420

3

מר איתמר לוי

023747058

3

מר יניב כהן שבתאי

043231216

4

רו"ח אביטל בלייוס

029384294

__________
* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב' ,רשאי לחתום מורשה מרשימה א'
** מורשי חתימה לצורך גיבוי )לא בשגרה(

ג.

על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג  -יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה
המנכ"ל/מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש ,ובהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא
מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת ,כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל
למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.

ד.

ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל ,לצורך ביצוע
הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום
על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד ,בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל
לישיבות ,חדרי ישיבות ,לינה ומוניות ,פרסום בעיתונות ,ציוד משרדי וכד' ,כל זאת
בסכום של עד  ₪ 20,000ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.

ה.

כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו
טומן בחובו משמעות כספית כלשהי  -ייחתם ע"י מנכ"ל/מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר
הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל/מ"מ מנכ"ל.

ו.

על הסכמים בינלאומיים ומסמכי יישום בינלאומיים  -יחתמו ,לאחר שקיבלו את אישור
המל"ג ,ובמידה ונדרש גם אישור ות"ת ,והתקבל אישור משרד החוץ ,שניים מתוך
השלושה הבאים :יו"ר ות"ת ,סיו"ר מל"ג ומנכ"ל/מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת.

ז.

הסכמים/חוזים יאושרו ע"י הלשכה המשפטית טרם חתימה.
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 .2מורשי חתימה ,לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי,
להקצאת כספים למוסדות להשכלה  2גבוהה ,למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים:

1

רשימה א'
יו"ר ות"ת

1

2

מנכ"ל/מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת

2

רשימה ב'
סמנכ"ל תקצוב
חשבת בכירה

איוש שמי ופרטי המורשים*:
שם

רשימה א'

שם

ת.ז.

רשימה ב'

ת.ז.

1

פרופ' יפה זילברשץ

51940591

1

מר יניב כהן שבתאי

043231216

2

מיכל נוימן

22244990

2

רו"ח אביטל בלייוס

029384294

סדר העבודה יהיה כדלקמן:
א .בקשות להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה או למוטבים אחרים-ייחתמו ע"י שני מורשי
החתימה ברשימה ב' דהיינו :הסמנכ"ל לתקצוב והחשבת הבכירה.
ב .בקשות להקצאת כספים למנהל מל"ג/ות"ת  -ייחתמו ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת והחשבת הבכירה.
בהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל תחתום יו"ר ות"ת.
ג .הסכמים/התחייבויות בנושאי תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה  -בין ות"ת למשרדי ממשלה
ורשויות ציבוריות  -הסכמים/התחייבויות בין ות"ת לבין צדדים שלישיים כגון :משרדי ממשלה
וכו' יחתמו ע"י  2מבין סמנכ"ל לתקצוב ,מנכ"ל ,יו"ר ות"ת.
החלטה זו מבטלת ובאה במקום כל החלטה קודמת שקיבלה ות"ת לעניין מורשי החתימה לביצוע תקציב
מנהל המל"ג/ות"ת ולביצוע תקציב ות"ת )תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה(.
___________
* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב' ,רשאי לחתום מורשה מרשימה א'.

תוצאות הצבעה
 –5בעד  -פה אחד

 .4סגירת תקציב תשע"ט ,ועדכון תקציב תש"פ – מסמך מס' 4641

תש"פ – 18/החלטה:
בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 29.1.20 -הוצג בפני ות"ת עדכון וסגירת תקציב תשע"ט ועדכון תקציב תש"פ.
ות"ת מחליטה:
א .לאשר את עדכון תקציב תשע"ט וסגירתו בסך  12,039,622אלפי  ,₪העדכון כולל :תוספת
ממשרדים ,התאמות מול משרד האוצר לפי ביצוע בפועל וכן פירוט לגבי הפחתות שבוצעו.
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ב .לאשר את עדכון המשאבים לתקציב תש"פ כך שהתקציב הכולל לתש"פ יעמוד על  12,782,768אלפי
 ,₪העדכון כולל :תוספת משרדים עדכונים לגבי פרויקטים ממשיכים וכספים משוריינים משנים
קודמות.
ג .לאשר את השימושים בעודפים הלא מחויבים כמפורט בטבלה להלן:
שימושים מוצעים בתוספת הבלתי מיועדת ממשאבי תשע"ט לתקציב תש"פ
סעיף

נושא

סכום
באלש"ח

הערות

1.1.1

מרכיב
ההוראה

9,871

ביום  18.4.16נחתם הסכם קיבוצי שחל ,בין היתר ,על עובדים בדירוג
עובדי מעבדה )ביוכימאים ומיקרו ביולוגים( .ביום  15.8.16נחתם הסכם
על תוספת שכר עבור עובדי מעבדה זאת לאור ייחודיות האוכלוסיה.
בהתאם להחלטת ות"ת מיום  25.7.18התוספת תינתן בבסיס מודל
התקצוב.

3.2.1.1

CERN

4,950

דמי החבר של מדינת ישראל ב CERN-נקבעים כפונקציה של גובה
תקציב הארגון לשנה נתונה והתמ"ג היחסי של מדינת ישראל בהשוואה
לתמ"ג המצטבר של כלל המדינות החברות בארגון .בשנת 2019
בעקבות גידולים הן בתקציב הארגון והן בתמ"ג היחסי של מדינת
ישראל ,גדלו דמי החבר שישראל נדרשת לשלם.

100.1

רזרבה
כללית

42,877

מיועד לרזרבה הכללית

סה"כ

57,698
תוצאות הצבעה
 –5בעד  -פה אחד

 .5הרחבת רכיבי ההכנה הקדם אקדמית בתוכנית ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה לערביי מזרח
ירושלים – מסמך מס' 4642

תש"פ – 19/החלטה:

בישיבתה ביום  29.01.2020החליטה ות"ת בהמשך להחלטת הממשלה  3790כי לאור החסמים הייחודיים של
אוכלוסיית מזרח ירושלים וכחלק מתכנית ההנגשה להשכלה גבוהה לחברה הערבית ולמזרח ירושלים ,לרבות
פנייה של המשרד לירושלים ומורשת בדבר הצורך בפתיחת תכניות לימודים גם בתוך מזרח ירושלים  ,על הוספת
רכיב הכנה מקדמית ללימודים האקדמיים המתקיימים במזרח ירושלים והמיועדים לסטודנטים ממזרח
ירושלים .רכיב זה מיועד למוסדות האקדמיים שבתקצוב ות"ת בירושלים ,בהתאם לאמור להלן:
 .1רכיב ההכנה המקדמי יאושר כפיילוט למשך  3מחזורים ובסיום התקופה ייבחן המודל ומידת הצלחתו.
 .2לימודי ההכנה המקדמיים מיועדים לתחומים מוטי תעסוקה אשר יארכו לפחות  2סמסטרים מלאים )ובמידת
הצורך יימשכו גם לסמסטר השלישי( ,ויכללו את הרכיבים הבאים:
•

לימודי עברית נרחבים והשלמת פערים בתחומי מתמטיקה ,אנגלית ותחום הלימודים לתואר בדומה
לנדרש במכינה קדם אקדמית תוך התאמה לאוכלוסיית מזרח ירושלים
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•

פיתוח כישורי למידה  -סדנאות והדרכות אישיות במיומנויות למידה אקדמיות

•

סדנאות העצמה אישית – סדנאות בנושאים כגון אפקטיביות בניהול זמן והתמודדות עם לחצים
חברתיים

•

מעטפת סיוע שפתית ,אקדמית ,תרבותית וחברתית

•

למידה משותפת בקבוצות

•

ליווי אישי ותמיכה מתמשכת של צוות ייעודי בשלב ההכנה המקדמית אשר תימשך כתכנית הוליסטית
גם בשלב לימודי התואר הראשון .

 .3מוסד יגיש בקשה מראש ,הכוללת תכנית תקציבית ,לרבות מספרי סטודנטים חזויים לפי תחום ושנת לימוד.
 .4לאור העובדה שהרכב העלויות של לימודי ההכנה המקדמית דומה להרכב העלויות של מכינה קדם אקדמית,
עקרונות התקצוב של לימודי ההכנה המקדמית המיועדת לסטודנטים ממזרח ירושלים יהיו בהתאם לעקרונות
תקצוב מכינה קדם אקדמית במוסדות שבתקצוב ות"ת הפועלים בירושלים ,לפי מפתחות התקצוב שאישרה
ות"ת לנושא .מוסד יוכל לקבל תקצוב בגין רכיב זה או בגין רכיב המכינה.
 .5המקור התקציבי לתקצוב לימודי ההכנה המקדמיים הינו תקציב תכנית ההנגשה להשכלה גבוהה למזרח
ירושלים ותקציב תכנית ההנגשה הכללית לחברה הערבית.
 .6רכיב ההכנה המקדמית לסטודנטים ממזרח ירושלים ותקצובו במתכונת שפורטה לעיל ,מהווה אפשרות נוספת
להפעלה בתקופת הפיילוט בנוסף לתכניות הקדם אקדמיות הקיימות לכל מוסד בתקצוב ות"ת הפועל
בירושלים ,אשר יאושר לו להפעיל במזרח ירושלים תכניות אקדמיות לתואר ראשון ,זאת בכפוף להחלטת
המל"ג בעניין לימודים מחוץ לקמפוס.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

 .6המשך הקצאות ות"ת למדע וטכנולוגיית קוונטים  -מסמך מס' 4643
תש"פ – 20/החלטה:
בישיבתה ביום  29.1.20דנה ות"ת בהמשך קידום תחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים )להלן  (QSTוהחליטה
בהמשך להחלטותיה מיום  5.3.18ומיום  25.9.19ולהחלטות נוספות בנושא ,כדלקמן:
 .1ות"ת מחליטה על פתיחתן של תכנית המלגות לקליטת סגל אקדמי מצטיין בתחומי ה ,QST-תכנית המלגות
לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה QST-ותכנית לרכישה ולשדרוג של ציוד מחקר מוסדי בתחומי ה,QST-
בהתאם לכללים והעקרונות המפורטים בהחלטות ות"ת הספציפיות לגבי תכניות אלה.
 .2להלן פירוט מסגרות תקציבי התוכניות החדשות בפריסה רב-שנתית )במיליוני :(₪

מלגות סגל מצטיין בתחומי הQST-

תשפ"א

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ד

תשפ"ה

סה"כ
תשפ"א-
תשפ"ה

15.0

17.5

19.9

4.9

2.4

59.7
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מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי הQST-

0.6

1.2

מענקי ציוד מוסדי לתחומי הQST-

29.5

29.4

1.8

1.2

0.6

5.4
58.9

מענקי כוח אדם מקצועי לציוד מוסדי בתחומי ה-
QST

0.9

1.8

1.8

1.8

0.9

7.0

סה"כ שימושים

46.0

49.9

23.5

7.9

3.9

131.0

 .3המקור התקציבי למימון התכניות יהיה התקציב בסך  200מיליון ש"ח לקידום תחום ,QST-עליו החליטה ות"ת
ביום .5.3.2018
 .4היות שהתקציב שלעיל מתבסס על אומדנים ועל הנחות שונות מחליטה ות"ת לאפשר מתן גמישות להסטת
תקציבים בין התכניות בהתאם לצרכים ,איכות הבקשות המוגשות לתכניות השונות וכדומה .בהתאם לכך
מחליטה ות"ת להסמיך את יו"ר ות"ת ,להסיט תקציבים בין התכניות השונות על בסיס שנתי ,בהסתמך על
המלצות ועדת ההיגוי של ות"ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים ,בשיעור של עד  10%מתקציב התכנית ממנה
נלקחים התקציבים .הסטות תקציב בשיעורים גדולים יותר ידרשו אישור ות"ת.
תוצאות הצבעה
 5בעד  -פה אחד

6.1

מלגות לדוקטורט במדע וטכנולוגיית קוונטיים באוניברסיטת המחקר  -מסמך מס' 4644

תש"פ – 21/החלטה:
בהמשך להמלצות ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים ,מוקמת בזאת תכנית
מלגות לתמיכה בדוקטורנטים מצטיינים בתחום באוניברסיטאות המחקר .מטרות התכנית הינן:
•

לעודד ולסייע לסטודנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים לפנות למסלול לתואר
שלישי באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת;

•

לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים להקדיש את מלוא זמנם
ועיסוקם ללימודים ולמחקר במסגרת לימודי הדוקטורט;

•

בטווח הארוך ,להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים
בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים.

תכנית המלגות תופעל במשך שלושה מחזורים בין השנים תשפ"א-תשפ"ג .מדי שנה תשתתף ות"ת במימון של עד
 10מלגות הצטיינות תלת-שנתיות לדוקטורט בתחומי ה QST-בארץ .גובה השתתפות ות"ת במימון המלגות יעמוד
על  ₪ 60,000בשנה לכל מלגה )במחירי תקציב תשפ"א( ,למשך  3שנים ,יחד עם דרישה להשתתפות מצד המוסד
האקדמי בגובה של מינימום  ,100%כך שגובה המלגה השנתית יעמוד על מינימום  ₪ 120,000בשנה .מסגרת
התקציב הכוללת של התכנית תעמוד על  5,400אלפי  ,₪לפי הפירוט שלהלן:
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שנה אקדמית

תשפ"א

תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ד

תשפ"ה

סה"כ

תקציב )אלפי (₪

600

1,200

1,800

1,200

600

5,400

התכנית תמומן ממקורות התכנית הרב שנתית לעידוד מחקר והוראה בתחום ה.QST-
יתר התנאים של תכנית המלגות מפורטים בקול הקורא המצ"ב ,המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטת ות"ת.
הרכב ועדת השיפוט לתכנית המלגות הנ"ל יובא לאישור ות"ת טרם מינויה והיא תפעל בהתאם בהתאם להחלטת
ות"ת/מל"ג בדבר נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.
תוצאות הצבעה
 5בעד  -פה אחד

 6.2מלגות לקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיית קוונטיים  -מסמך מס' 4645
תש"ע - 22/החלטה
בישיבתה ביום  29.1.2020ובהמשך להמלצות ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים,
מחליטה ות"ת על פתיחתה של תכנית תמיכה במוסדות לקליטת חברי סגל מצטיינים בתחומי המדע
והטכנולוגיה הקוונטיים.
מטרות התכנית:
• לעודד ולסייע לחוקרים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים להיקלט באוניברסיטאות המחקר
המתוקצבות ע"י ות"ת;
• בטווח הארוך להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים
בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים.
עקרונות התכנית:
מדי שנה תשתתף ות"ת בתמיכה של עד  8מענקים תלת-שנתיים לקליטת חברי סגל ,שמועמדותם תוצע על ידי
אוניברסיטאות המחקר בארץ .השתתפות ות"ת תורכב משלושת המרכיבים הבאים:
• עלות שכר :גובה השתתפות ות"ת בשכר איש הסגל יהיה בהתאם לעלות השכר הממוצעת של "מרצה",
"מרצה בכיר"" ,פרופסור חבר" או "פרופסור מן המניין" באוניברסיטאות )בהתאם לדרגת איש הסגל(.
•

מענק קליטה למוסד :ות"ת תקציב לאוניברסיטה מענק קליטה חד פעמי לחבר סגל על סך  1,730אלפי
 ₪לתחומים הניסיוניים ו 350-אלפי  ₪לתחומים התיאורטיים.

•

מענק לחוקר :ות"ת תקציב לכל איש סגל בשנתו הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה  170אלפי ₪
לתחומים הניסיוניים ו 50-אלפי  ₪עבור התחומים העיוניים )במחירים קבועים(.

תקציב התכנית:
תכנית התמיכה תופעל למשך שלושה מחזורים שיפתחו בשנים תשפ"א-תשפ"ג ,ועלותה הכוללת נאמדת בכ-
 59.7מיליון  ,₪כמפורט להלן:
תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג תשפ"ד תשפ"ה סה"כ
59.7
2.4
4.9 19.9 17.5 15.0
סה"כ עלות )מיליוני (₪
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כמו כן ,מחליטה ות"ת על הקמתה של ועדת שיפוט אשר תפקידה יהיה לשפוט ולבחור את החוקרים הזוכים
ומאשרת את הרכב הועדה כדלהלן:
פרופ' עדי אריה ,בית הספר להנדסת חשמל ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר הועדה
פרופ' מוטי שגב ,הפקולטה לפיסיקה ,הטכניון
פרופ' רוני קוזלוב ,הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע ,האוניברסיטה העברית
פרופ' עדי שטרן ,המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה ,מכון ויצמן למדע
פרופ' דורית אהרונוב ,בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב ,האוניברסיטה העברית
פרופ' אבי פאר ,המחלקה לפיסיקה ,אוניברסיטת בר אילן
פרופ' חיים טייטלבאום ,המחלקה לפיסיקה ,אוניברסיטת בר אילן ,חבר מל"ג
הוועדה תפעל בהתאם להחלטת ות"ת/מל"ג בעניין נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.
יתר התנאים של התכנית מפורטים בקול הקורא המצ"ב ,המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטת ות"ת.
תוצאות הצבעה
 5בעד  -פה אחד

 .7יישום החלטת מל"ג בנושא לימודי אנגלית ,למטרות אקדמיות ובינלאומיות ,במוסדות
המתוקצבים ע"י ות"ת – מסמך מס' 4647

תש"פ – 23/החלטה:
לאחר שקיבלה את דוח הוועדה הבינלאומית לבחינת לימודי האנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות ואת
התייחסות המוסדות להשכלה גבוהה ,ועל מנת לקדם את יישום החלטת המל"ג מיום  17.12.19בנושא במוסדות
המתוקצבים על ידה ,מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה הקודמת בנושא מיום  ,13.3.2019זאת בנושאים
שבאחריותה ,כדלקמן:
.1

לתמוך תקציבית באופן חד פעמי במוסדות המתוקצבים על ידה ,לצורך עידוד יישום החלטת מל"ג ,ובכלל
זה המעבר לשיטת לימוד חדשה של השפה האנגלית ,הכוללת לימוד והערכה של ארבעת הכישורים הנדרשים
בשפה :קריאה ,כתיבה ,דיבור והבנה ,ובתרגום קורסים קיימים ובפיתוח קורסים חדשים בשפה האנגלית.

.2

התמיכה האמורה ,מהווה המשך ישיר לתכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים
ע"י ות"ת .התכנית כוללת ,בין היתר ,את מודל התפוקות ואת מודל הצמיחה אשר שמים דגש רב על הקניית
קישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים .יישום החלטת המל"ג בנושא "לימודי אנגלית למטרות
אקדמיות ובינלאומיות" הינו קריטי להצלחת התכנית .לצורך יישום ההחלטה יתפרס תקצוב התכנית על פני
השנים תשפ"א-תשפ"ב כלהלן:
א .מוסדות בהם מספר הסטודנטים לתואר ראשון נמוך מ – 2,500-לכל מוסד יעמוד תקציב בגובה 400
אלפי .₪
ב .מוסדות בהם מספר הסטודנטים לתואר ראשון גבוה מ 2,500-ונמוך מ – 5,000-לכל מוסד יעמוד תקציב
בגובה  600אלפי .₪
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ג .מוסדות בהם מספר הסטודנטים לתואר ראשון גבוה מ - 1 5,000-לכל מוסד יעמוד תקציב בגובה 750
אלפי .₪
סה"כ התקציב לתכנית המשוריין לנושא זה הינו  20מיליוני  .₪המקור התקציבי הינו מתוך התוספות
לתכנית הרב שנתית בסעיף  4.25בינלאומיות בהשכלה הגבוהה.
 .3לאור השוני בין המוסדות בהתייחס לסטטוס הקיים שלהם בפיתוח הבינלאומיות בכלל ,ובנושא האנגלית
בפרט ,כך שכל מוסד נדרש למצוא פתרונות המתאימים לאופי ולאתגרים שלו בתחום הבינלאומיות ,יהיה
רשאי כל מוסד לחלק את תקציבו במסגרת השימושים האפשריים לטובת יישום ההחלטה וכמפורט להלן:
א .הכשרת מרצים לאנגלית להוראת ארבע המיומנויות בהתאם ל .CEFR
ב .הכשרת מרצים להוראת קורסי תוכן בשפה האנגלית ).(EMI
ג .תרגום ,הסבה ,תחזוקה ופיתוח קורסי תוכן )לרבות קורסים מקוונים( ,להוראה בשפה האנגלית.
ד .הקמת תשתית מוסדית לאיתור וליווי סטודנטים המתקשים בלימודי השפה האנגלית.
 .4כתנאי לתקצוב ,על המוסדות להגיש:
א .תכנית מפורטת להשגת היעדים לעמידה בהחלטת המל"ג מיום  ,17.12.19על בסיס התקציב לו זכאי
המוסד.
ב .התחייבות לדרישה מכלל הסטודנטים ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית .יש להעביר את
ההתחייבות עד לסוף שנת הלימודים תשפ"ב.
ג .התחייבות על הקמת תשתית מוסדית לאיתור וליווי סטודנטים המתקשים בלימודי השפה האנגלית .יש
להעביר את ההתחייבות עד לסוף שנת הלימודים תשפ"ב.
ד .התחייבות לתשתית המותאמת להכשרת מרצים לאנגלית להוראת ארבע המיומנויות בהתאם ל ,CEFR
ולהוראת קורסי תוכן בשפה האנגלית.
ה .דוח ביצוע שנתי לכל אחת מהשנים תשפ"א – תשפ"ב על השימושים בתקציב .יש להגיש את הדוח עד
סוף חודש אוקטובר בכל שנה .מכל מקום ,לא יינתן תקציב שלא מומש עבור אחד מהנ"ל.
 .5במוסדות יימשכו המסגרות ל"הכשרה ללימוד שפה" ,והתשלומים בגינם אשר יגבו על ידי המוסדות יהיו
בהתאם להחלטת המל"ג ולכללי דוח מלץ בעניין חיוב לימודי אנגלית כשפה זרה ,ולפי החלטת המל"ג מיום
 31.10.18בעניין הצעה לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה
המתוקצבים ואופן עדכונם וגבייתם.
 .6תבחן האפשרות להוסיף או לעבות את תקציב המרכיב של לימודי האנגלית בתכניות לעידוד ההנגשה עבור
אוכלוסיות מיוחדות )סטודנטים יוצאי אתיופיה ,בוגרי מסגרות חרדיות והמגזר הערבי( ,או על בסיס
סוציואקונומי במסגרת מנגנוני הסיוע הקיימים.
 .7בנוסף לאמור ,ות"ת רושמת בפניה את העדכון ,כי לאור המלצת הוועדה הבינלאומית ועמדת המוסדות
האקדמיים ,תפסק האפשרות להיבחן לצורך סיווג רמת האנגלית במבחן רמ"א )על בסיס הקורס המקוון

 1רוב המוסדות אשר להם מעל  5,000סטודנטים לתואר ראשון מתוקצבים בנוסף גם במודל התפוקות עבור הקניית כישורים
בינלאומיים לסטודנטים ישראלים .במסגרת המודל ,המוסדות מקבלים תקציב עבור קורסים משולבים לסטודנטים ישראלים וזרים
בשפה האנגלית ,שיעור הסטודנטים הישראלים שלומדים קורסים בשפה זרה ועוד .תקציב זה הוא תוספתי למודל התפוקות.
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הקיים של האו"פ( .בנוסף ,הקורס המקוון ללימודי האנגלית במתכונתו הנוכחית והמוצע כיום על ידי
האוניברסיטה הפתוחה ,יחדל מלהתקיים החל מיום.1.10.20 -
תוצאות הצבעה
 5בעד  -פה אחד

 .8תוכניות "פסגה"
 8.1גביית שכ"ל בתוכניות "פסגה"  -אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל אביב
והאוניברסיטה העברית בירושלים מסמך מס' .4649

תש"פ – 24/החלטה:
בישיבתה ביום  29.1.2020דנה ות"ת בגובה שכר הלימוד בתכנית לתואר ראשון בסיעוד לעתודאים )"פסגה"(
המתקיימת באוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים ,והיא מחליטה כלהלן:
 .1ות"ת מדגישה כי הנחיותיה בדבר גובה שכר הלימוד מחייבות ויש להקפיד על עמידה בהן ,כאשר בתכניות
לימוד מוזמנות שכר הלימוד הינו .125%
 .2בשל העובדה כי קיימת התקשרות חוזית של המוסדות בתכנית פסגה אל מול משרד הביטחון ולאור אי הבנה
שנוצרה ,יתאפשר למוסדות לסיים את מחזורי הלימוד שנכללו בחוזה ההתקשרות  -ללא אופציות ההארכה
שנכללו במכרז  -בתנאים הקיימים ,אך לא תתאפשר פתיחת מחזורי לימוד מעבר לכך לרבות במסגרת אופציות
ההארכה ,בשכר לימוד נמוך מ.125%

 .3ההחלטה הינה החלטה עקרונית שאיננה נוגעת למוסד זה או אחר ,ונוסחה יועבר למשרד הביטחון.
תוצאות הצבעה
 5בעד  -פה אחד

 .9מובילים באקדמיה – המשך התוכנית והקמת רשת בוגרים – מסמך מס' 4651

תש"פ – 25/החלטה:
בישיבתה ביום  29.1.2020דנה ות"ת בתכנית "מובילים באקדמיה" שמטרתה היא בניית קבוצת השפעה עתידית
של סוכני שינוי – עתודת ההנהגה האקדמית של מוסדות להשכלה גבוהה ,מכלל המוסדות האקדמיים בישראל,
שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת ,לומדת ,חדשנית ,יוזמת וצופה פני עתיד לטובת קידום המחקר הבסיסי,
המחקר היישומי ,הסטודנטים וכלל המשק.
לאור משובי ההערכה החיוביים שהתקבלו ושביעות רצון ראשי המוסדות המשתתפים בתכנית ,נראה כי התכנית
הצליחה לעמוד ביעדים שהוצבו לה ולתת למשתתפים ידע ,כלים להמשך ורצון להמשיך ולהעמיק את שיתופי
הפעולה בין המוסדות ,בנוסף לאור הצורך שעלה להקמת רשת בוגרים לתכנית ,ות"ת מחליטה כדלקמן:
 .1להאריך את התכנית לשני מחזורים נוספים עד לתאריך  ,01.12.2023כך שסך הכל יופעלו חמישה מחזורים
לטובת התכנית מובילים באקדמיה ,כל זאת בהתאם לעקרונות ולהחלטת ות"ת מיום .30.01.2018
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 .2להרחיב את התכנית ולהקים רשת בוגרים עבור בוגרי התכנית ,כך שהפעלת רשת הבוגרים תפעל עד לתאריך
 .01.12.2024התקציב עבור הקמה ותפעול רשת הבוגרים נאמד בכ 700-אלף  ₪בשנה .בדומה להפעלת התכנית,
רשת הבוגרים תמומן באופן שווה בין השותפים :ות"ת וקרן אדמונד דה רוטשילד ,כ  350אלף  ₪לשנה לכל
שותף.

 .3החלטה זו כפופה ומותנית באישור הארכת והרחבת ההתקשרות והוספת רכיב של הקמה ותפעול רשת בוגרים
מול קרן אדמונד דה רוטשילד ,ע"י ועדת המכרזים ,חתימת הסכם מתאים בין הצדדים והשתתפות תקציבית
בפועל של מחצית העלות ע"י הקרן.
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נספח תקציבי
2023

2022

2021

2020

206976
155232
129360

129360
97020
73920

103488
77616
55440

51744
38808
18480

22500

15000

15000

15000

76500
31500

67500
27000

63000
22500

45000
18000

71500
13200
15000

45500
25200
15000

35750
19800
15000

18200
10080
15000

15000

15000

15000

15000

27000

21000

15000

48125
27975
23100
20000
50000
0
0

0
0

29375
16725
14100
5000
10000
0
0

20000
11100
9600
5000
10000
0
0

16000
240000

0
180000

0
120000

0
60000

25000
70000
30000

10000
60000
30000

10000
60000
30000

10000
40000

40000

12500
65000

31206
65000

11988
37000

1326968

895000

835000

475000

240000
15000

180000
15000

120000
15000

60000
15000

255000

195000

135000

75000

1071968

700000

700000

400000

2023

2022

2021

שיעור משרה
0.4
0.4
0.7

שיעור משרה
0.25
0.25
0.4

שיעור משרה
0.2
0.2
0.3

2020
כ"א קבוע

מס חודשי העסקה
12
12
12

שיעור משרה
0.1
0.1
0.1

שכר למשרה מלאה
30800
23100
11000

מנהל
מנחה מפתח
רכז
הדרכה )סדנאות,
הרצאות ,יעוץ אישי(

מס הרצאות \
מס הרצאות \
מס הרצאות \
מס הרצאות \
סדנאות \ שעות יעוץ סדנאות \ שעות יעוץ סדנאות\ שעות יעוץ סדנאות\ שעות יעוץ
6
6
6
9
170
70

150
60

140
50

100
40

עלות לסדנה \
הרצאה\ שעת יעוץ
2500
450
450

סדנאות והרצאות
בתכנית
ליווי פרויקטים \ מאיץ
יעוץ אישי

רשת העמיתים

ארוע שנתי
עלות יומית
650
120
15000

מספר לנים \ סועדים מספר לנים \ סועדים מספר לנים \ סועדים מספר לנים \ סועדים
28
55
70
110
28
55
70
110

מס לינות\ארוחות
1
3

לינות
ארוחות
מותנה(KEY NOTE
)במימון
הפקה ושיווק
סמינרים ומפגשים
מקצועיים

150

55

מספר ארועים
4

45

35

25

מס משתתפים

מס משתתפים

מס משתתפים

פר משתתף )סבסוד
טיסות וארוח (25%

35
35
35

20
20
20

2500
1500
1200

0

0

0

0

3

2

1

60000

סיור לימודי חו"ל
פר איש צוות

מס אנשי צוות

2500
1200
1200

3
3
3

0

0

65
65
65

טיסות
מלונות
ארוחות
תחבורה
תוכן
נסיעת הכנה
שונות
כנסים ולמידה בחו"ל

0
4

כנסים
חונכות באוניברסיטה
מובילה )מותנה
במימון(

הערכה ,מדידה
ומחקר
תכנית הערכה
מחקרים וידע
תוכנות ואפליקציות
בצ"מ
מעטפת ארגונית

)הכנסות(
מלגות פולברייט
מימון KEY NOTE

תוצאות הצבעה
 5בעד  -פה אחד
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 .10רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א בתוכניות הלימודים לתואר בוגר ) (B.F.Aבאומנות רב
תחומית של שנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות – .מסמך מס .4651

תש"פ – 26/החלטה:
בישיבתה ביום  29.1.2020דנה ות"ת באישור רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א בתכנית הלימודים לתואר בוגר
) (B.F.A.באמנות רב תחומית המתקיימת בשנקר – הנדסה .עיצוב .אמנות .זאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום
 29.5.2018בדבר הארכת ההסמכה הזמנית של שנקר להעניק את התואר) (B.F.Aבאמנות רב תחומית ,בה נקבע
"כתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתכנית לשנה"ל תשפ"א ,יידרש המוסד להביא לאישור ות"ת תכנית לאיזון
תקציבי של המוסד וצמצום הגרעון הצבור לרבות התייעלות תקציב התכנית" .לאחר שבחנה את הנושא מחליטה
ות"ת כלהלן:
לאור בדיקת אגף התקצוב לפיה המוסד מצוי באיזון תקציבי מזה מספר שנים ,וכן ייעל את תקציב התכנית )על אף
שלא הוגשה תכנית מפורטת בנושא( ,ות"ת אינה רואה מניעה לאפשר רישום סטודנטים חדשים לתכנית הלימודים
לתואר ראשון באמנות רב תחומית לשנת הלימודים תשפ"א".
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

 .11מלגות לתואר שני מחקרי לנשים מצטיינות בתחומי ההי-טק – הגדלה חד פעמית של
השתתפות ות"ת ל 2-מלגות נוספות למחזור תש"פ– מסמך מס' 4653

תש"פ – 27/החלטה:
בישיבתה ביום  29.1.20דנה ות"ת בהגדלה חד פעמית של השתתפות ות"ת ל 2-מלגות נוספות ,בהתאם להמלצת
ועדת ההיגוי של תכנית המלגות לתואר שני מחקרי לנשים מצטיינות בתחומי ההי-טק ולנוכח מדיניות ות"ת
לקידום נשים בהשכלה הגבוהה בישראל ובפרט בתחומי ה ,STEM-מחליטה ות"ת לתת תוספת של  2מלגות דו
שנתיות למחזור תש"פ כך שמספר המלגות במחזור תש"פ יהיה  12מלגות )במקום  10מלגות(.
המסגרת התקציבית הנדרשת לטובת הגדלת מספר המלגות הינה תוספת בסך של  164אש"ח לשנים תש"פ-
תשפ"א.
המקור התקציבי לשנת תש"פ הינו הרזרבה בסעיף מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטיות מצטיינות בתחומי
ההייטק ולשנת תשפ"א המקור התקציבי הינו ממקורות התוכנית הרב שנתית לקידום נשים במערכת ההשכלה
הגבוהה.
יתר תנאי התכנית ישארו ללא שינוי.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד
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 .12הרכב צוות המעקב ללימודים מחוץ לקמפוס של הקריה האקדמית אונו
המתקיימים בירושלים – מסמך מס' 4654

תש"פ – 28/החלטה:
בישיבתה ביום  29.1.20דנה ות"ת בעדכון הרכב צוות המעקב ללימודים מחוץ לקמפוס של הקריה האקדמית אונו
בירושלים כך שד"ר רבקה ודמני תחליף את פרופ' יוסי שיין שסיים את כהונתו כחבר ות"ת .להלן הרכב הצוות
המעודכן:
פרופ' אידו פרלמן ,סיו"ר מל"ג
פרופ' אביבה חלמיש ,חברת מל"ג
פרופ' מונא מרון ,חברת ות"ת
ד"ר רבקה ודמני ,חברת מל"ג וות"ת
גב' עדי משניות ,חברת מל"ג
גב' מוניקה שמילוביץ' אופנר ממונה תחום מדעי החברה ,מרכזת הצוות
כאמור בהחלטת המל"ג מיום  18.6.2019בעניין המשך פעילות הקריה האקדמית אונו בירושלים ,הצוות יבחן
את פתיחת הרישום לשנה"ל תשפ"א-תשפ"ב בהתאם לקריטריונים המפורטים בדוח המסכם של צוות המעקב.
תוצאות הצבעה
 – 4בעד;  1לא השתתף בהצבעה

 .13הצעה לעדכון סעיף .3ג .בהחלטת המועצה מישיבתה ב- 16.7.2019-דו"ח ועדת גרונאו
לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה
המתוקצבים – מסמך מס 4655

תש"פ – 29/החלטה:
א .בישיבתה ביום  ,29.1.2020דנה ות"ת בהצעה לעדכן את סעיף .3ג .להחלטת המל"ג מיום ) 16.7.2019דו"ח
ועדת גרונאו לבחינת נושא התכניות החוץ תקציביות והתכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה
המתוקצבים( ,העוסק בנושא היקף תעסוקת מרצים ושכר בתוכניות חוץ תקציביות.
ב .לאור בקשת המוסדות להטיל את נושא היקף תעסוקת מרצים ושכר בתוכניות החוץ תקציביות על הגורמים
הרלוונטיים ביותר לביצועה בכלל המוסדות ,החליטה ות"ת לאמץ את ההצעה לעדכן את סעיף .3ג .בהחלטה
כלהלן:
"הבסיס לתשלום לסגל האקדמי בתוכניות החוץ-תקציביות יהיה שכר מורה מן החוץ.
הנשיא או לפי החלטתו הרקטור /המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ,יהיה רשאי לאשר
לשלם למרצים "מבוקשים" שכר גבוה יותר מעבר לשכר על פי ההנחיות ,ובלבד ששכר
זה לא יעלה על כפליים מהשכר המשולם על פי התעריף ליחידת הוראה למורה מן החוץ
על פי ההנחיות ועל פי טבלאות השכר המתפרסמות על ידי ות"ת."...
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד
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 .14בחינת מתן הסמכה זמנית למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון )(B.A.
במיסטיקה ורוחניות – מסמך מס 4660

תש"פ – 30/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  29.1.2020דנה ות"ת בהארכת ההסמכה של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון
) (B.A.במיסטיקה ורוחניות.
 .2נוכח מספר הסטודנטים בפועל ,אשר מביא לגרעון תקציבי משמעותי בהפעלת התכנית ,מאמצת ות"ת את
חוות דעת אגף תקצוב וממליצה למל"ג להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית צפת להעניק
תואר ראשון ) (B.A.במיסטיקה ורוחניות עד לסוף יולי  .2022במהלך תקופה זו יציג המוסד לות"ת תכנית
להגדלת מספרי הסטודנטים בתכנית.
תוצאות הצבעה
 – 4בעד;  - 1נמנע

 .15המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכניות
לימודים לתואר ראשון ) (B.A.דו-חוגי בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי – מסמך מס'
4661

תש"פ – 31/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  29.1.2020דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון ) (B.A.דו-חוגי בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים ,התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית ,וזאת בכפוף למינימום של  30סטודנטים
במחזור אשר יביא לאיזון תקציבי בהפעלה מלאה.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

 .16המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכניות
לימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.A.בניתוח התנהגות – מסמך מס' 4662
הצגת ההיבט האקדמי :מרכזת בכירה תחום רוח חינוך ואומנויות ,האגף האקדמי

תש"פ – 32/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  29.1.2020דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
ללא תזה ) (M.A.בניתוח התנהגות ) ,(M.A. in Applied Behavior Analysisולרשום אליה תלמידים.
 .2אין מניעה מההיבט התקציבי ,התכנוני ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה
האקדמית כנרת לפתוח את תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.A.בניתוח התנהגות.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד
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 .17המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לבצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
לפתוח תוכניות לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בתרבות חזותית וחומרית –מסמך .4663

תש"פ – 33/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  29.1.2020דנה ות"ת בבקשת בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בתרבות חזותית וחומרית ) Bachelor Degree in Visual and Material
 ,(Cultureולרשום אליה תלמידים.

.2

אין מניעה מההיבט התקציבי ,התכנוני ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר לבצלאל לפרסם
את תוכנית הלימודים לתואר ראשון בתרבות חזותית וחומרית ,ולרשום אליה סטודנטים

.3

פתיחת תוכנית הלימודים בפועל תהיה בכפוף לעמידה במינימום של  15סטודנטים במחזור.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

 .18בקשות לפתיחת תוכנית לימודים באוניברסיטת אריאל בשומרון:
ד"ר רבקה ודמני עזבה את אולם הדיונים ולא השתתפה בדיון ובהצבעה.
בקשה לקבל אישור פרסום הרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.קרימינולוגיה
18.1
קלינית – מסמך מס' 4656
בקשה לקבל אישור פרסום והרשמה לתוכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.פסיכולוגיה-
18.2
במגמת מדעי המוח והקוגניציה – מסמך מס' 4657
בקשה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.בהפרעות בתקשורת – מסמך מס' 4658
18.3

תש"פ – 34/החלטה:
בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל אישור פרסום הרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני )(M.A.
קרימינולוגיה קלינית
 .1בישיבתה ביום  29.1.2020דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם
תזה ) (M.A.בקרימינולוגיה קלינית.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להעניק לאוניברסיטת אריאל אישור לפרסם את התכנית ולרשום אליה סטודנטים.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד
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תש"פ – 35/החלטה:

בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה בפסיכולוגיה במגמת מדעי
המוח והקוגניציה
 .1בישיבתה ביום  29.1.2020דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם
תזה ) (M.A.בפסיכולוגיה ,במגמת מדעי המוח והקוגניציה.

 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להעניק לאוניברסיטת אריאל אישור לפרסם את התכנית ולרשום אליה סטודנטים.
 .3במקביל לפתיחתה של תכנית הלימודים ומכיוון שמדובר בתכנית לימודים הכוללת מחקר אמפירי ,הצוות
המקצועי באגף תקציבים יפנה למוסד לקבל נספח תקציבי הכולל את רכיב המחקר .ככל שיעלה חשש לאיזון
התכנית ,הנושא יובא שנית לדיון בות"ת.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

תש"פ – 36/החלטה:
בקשה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.בהפרעות בתקשורת
 .1בישיבתה ביום  29.1.2020דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם תזה
) (M.A.בהפרעות בתקשורת.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להעניק לאוניברסיטת אריאל אישור לפרסם את התכנית ולרשום אליה סטודנטים.
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

רשמה :אסתי יעקב
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נספח שינויים להחלטת ות"ת בנושא זכויות חתימה כפי שאושר בישיבת ות"ת בתאריך.31.10.18 :
הסדר הרשאות חתימה – מעודכן 31.10.18
 .1מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת
 .2מורשי חתימה ,לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי ,להקצאת כספים למוסדות
להשכלה גבוהה ,למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים
1

מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת

ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:
על התחייבויות ,חוזים ,הוראות לבנק ,אישור חשבונות ,ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:
) (1עד  - ₪ 250,000שני מורשי חתימה מרשימה ב.
) (2מסך  ₪ 250,000ועד לסך  - ₪ 500,000מורשה אחד מרשימה א ,ומורשה אחד מרשימה ב.
) (3מעל  - ₪ 500,000שני מורשי חתימה מרשימה א.
 2תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס ,תשלום למינהלת הגמלאות -שני מורשים
מרשימה ב'.

רשימה א'

1

רשימה ב'

יו"ר ות"ת

ממונה תחום מינהל וכספים

1

ובהעדרו :סגן יו"ר ות"ת
2

מנכ"ל מל"ג/ות"ת

2

מנהלת כספים בכירה

3

סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש

3

סמנכ"ל תקצוב**

4

חשבת בכירה**

איוש שמי ופרטי המורשים*:

רשימה ב'

רשימה א'
שם

ת.ז.

שם

ת.ז.

מר יוני אבן טוב

036451557

1

פרופ' יפה זילברשץ

51940591

1

014296420

2

מר מתניהו אנגלמן

059702266

2

גב' אליז דולב

3

גב' דנה אהרון

032766099

3

גב' שירה נבון

038410403

4

רו"ח אביטל בלייוס

029384294

__________
* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב' ,רשאי לחתום מורשה מרשימה א'
** מורשי חתימה לצורך גיבוי )לא בשגרה(

 .3על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג  -יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל והסמנכ"ל
למינהל ומשאבי אנוש ,ובהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת ,כאשר על
חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.
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 .4ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל ,לצורך ביצוע הזמנות
רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות
רכש בשם התאגיד ,בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות ,חדרי ישיבות ,לינה
ומוניות ,פרסום בעיתונות ,ציוד משרדי וכד' ,כל זאת בסכום של עד  ₪ 20,000ובלבד שמצורפת
חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.
 . 5כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן
בחובו משמעות כספית כלשהי  -ייחתם ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה
המנכ"ל.
 . 2מורשי חתימה ,לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי ,להקצאת כספים
למוסדות להשכלה גבוהה ,למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים

רשימה א'
1

רשימה ב'

יו"ר ות"ת

סמנכ"ל תקצוב

1

ובהעדרו :סגן יו"ר ות"ת )ככל שקיים(
מנכ"ל מל"ג/ות"ת

2

חשבת בכירה

2

איוש שמי ופרטי המורשים*:

רשימה ב'

רשימה א'
שם

ת.ז.

1

פרופ' יפה זילברשץ

51940591

1

2

מר מתניהו אנגלמן

059702266

2

שם

ת.ז.

גב' שירה נבון

038410403

רו"ח אביטל בלייוס

029384294

___________
* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב' ,רשאי לחתום מורשה מרשימה א'
סדר העבודה יהיה כדלקמן:
ד .בקשות להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה או למוטבים אחרים-ייחתמו ע"י שני מורשי
החתימה ברשימה ב' דהיינו :הסמנכ"ל לתקצוב והחשבת הבכירה.
ה .בקשות להקצאת כספים למנהל מל"ג/ות"ת  -ייחתמו ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת והחשבת הבכירה.
בהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל תחתום יו"ר ות"ת.
ו.

הסכמים/התחייבויות בנושאי תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה  -בין ות"ת למשרדי ממשלה ורשויות
ציבוריות  -הסכמים/התחייבויות בין ות"ת לבין צדדים שלישיים כגון :משרדי ממשלה וכו' יחתמו
ע"י  2מבין סמנכ"ל לתקצוב ,מנכ"ל ,יו"ר ות"ת.

ז .על הסכמים בינלאומיים ומסמכי יישום בינלאומיים  -יחתמו לאחר שקיבלו את אישור מל"ג ,ובמידה
ונדרש גם אישור ות"ת ,והתקבל אישור משרד החוץ ,שניים מתוך השלושה הבאים :יו"ר ות"ת ,סיו"ר
מל"ג ומנכ"ל מל"ג/ות"ת.
* הסכמים /חוזים יאושרו ע"י הלשכה המשפטית טרם חתימה.
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נספח להחלטת ות"ת
תש"ע22 /

29.1.2020
ג' בשבט ,תש"פ

תכנית תמיכה לקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיה קוונטיים באוניברסיטאות המחקר
רקע
בהמשך לתכנית הלאומית לפיתוח תחום מדע וטכנולוגיה קוונטיים באקדמיה הישראלית שגובשה
על ידי ועדת ההיגוי לנושא בראשות פרופ' אורי סיון ,ואושרה על ידי ות"ת במרץ  ,2018ובהמשך
לאימוץ עקרונות תכנית פורום תל"ם בספטמבר  ,2019החליטה ות"ת על קידום התחום ויישום
תכנית תמיכה לקליטת חברי סגל מצטיינים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים.

מטרות התכנית
• לעודד ולסייע לחוקרים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים להיקלט
באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת;
• בטווח הארוך להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר
העוסקים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים.
תכנית התמיכה
 .1תכנית התמיכה לקליטת חברי סגל תופעל במשך שלושה מחזורים בין השנים תשפ"א-תשפ"ג.
 .2מדי שנה תשתתף ות"ת בתמיכה של עד  8מענקים תלת-שנתיים לקליטת חברי סגל,
שמועמדותם תוצע על ידי אוניברסיטאות המחקר בארץ.
 .3גובה השתתפות ות"ת יהיה על פי המרכיבים הבאים:
 עלות שכר :ות"ת תשתתף בעלות שכר ממוצעת של חבר סגל )בדרגת מרצה/מרצה
בכיר/פרופסור חבר( באוניברסיטאות המחקר אשר תשולם מדי שנה.
 מענק קליטה :ות"ת תקציב לאוניברסיטה מענק קליטה חד פעמי לחבר סגל על סך 1,730
אלפי  ₪לתחומים הניסיוניים ו 350-אלפי  ₪לתחומים התיאורטיים  .2מענק הקליטה
מיועד לסייע לאוניברסיטה בקליטת החוקר ,לרבות הקמת מעבדה הקמת צוות מחקר
וכיו"ב.

 2גובה המענק נקבע לפי  500אלפי דולר למענק קליטה ניסויי ו 100-אלפי דולר למענק קליטה תיאורטי,
מחושב לפי שע"ח מיום  15.1.2020בגובה  3.46דולר לש"ח .המענק לא יהיה צמוד לדולר והסכום בשקלים
יישאר קבוע.
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 מענק מחקר :כל חוקר יהיה זכאי למענק מחקר חד פעמי אשר ייועד בצורה בלעדית לצרכי
מחקרו ,לרבות ציוד אישי ,מלגות ,ספרים ,הוצאות שוטפות ,השתלמויות וכיו"ב .מענק
המחקר יעמוד על  170אלפי  ₪לתחומים הניסיוניים ועל  50אלפי  ₪עבור התחומים
העיוניים )במחירים קבועים(.
 .4מתן התמיכה הינו בכפוף לתנאים הבאים:
א .התמיכה מיועדת לבעלי אזרחות ישראלית או לבעלי מעמד של "תושב קבע".
ב .איש הסגל מחויב להתחיל בעבודתו בתחילת השנה האקדמית העוקבת את מתן התמיכה,
או לכל המאוחר במהלך הסמסטר הראשון ,ולא יאוחר מתחילת הסמסטר השני .על איש
הסגל לעבוד במוסד האקדמי ברציפות לפחות במשך השנה הראשונה של תקופת התמיכה.
במידה ולא עמד בתנאים אלה תתבטל הענקת התמיכה.
ג .איש סגל המתחיל את עבודתו באיחור ,או הנמצא בחופשה ללא תשלום או בשבתון בפרק
זמן כלשהו במשך תקופת התמיכה ,לא יהיה זכאי למענק בפרק זמן זה.
ד .מועמד יכול להיות מוגש לתכנית התמיכה לקליטת חברי סגל למחזור מענקים אחד בלבד.
ה .לפחות כ 50%-מהמועמדים המוגשים לתכנית התמיכה לקליטת חברי סגל יהיו נשים.
במידה ואין האוניברסיטה יכולה לעמוד בכלל זה ,תעביר נימוקיה.
ו .מועמדים יוגשו לקבלת המענק ע"י רקטור האוניברסיטה המעוניינת לקלוט את המועמד.
במידה ומועמד לתכנית הודיע לאוניברסיטה שהוא מסיר את מועמדותו כחבר סגל ,מחויב
הרקטור להודיע על כך לוועדת השיפוט מיד עם קבלת הודעת המועמד.
ז .מועמדים לתכנית יהיו לאחר סיום השתלמות פוסט-דוקטורט או כאלו שצפויים לסיימה
לקראת שנת התכנית הראשונה.
ח .מועמדים לתכנית התמיכה לקליטת חברי סגל יוגשו לא מאוחר מ 7-שנים לאחר אישור
הדוקטורט שלהם.
ט .כמועמד יוגש רק מי שכיהן באוניברסיטה המגישה כחבר סגל בדרגת "מרצה"" ,מרצה-
בכיר" או "פרופ' חבר" ,כמינוי ראשון בישראל ,בשנה האקדמית הקודמת למועד ההגשה
או מי שלא היה לו כלל מינוי במסלול הרגיל )מרצה ,מרצה בכיר ,פרופסור חבר(
באוניברסיטה בישראל.
תקופת התכנית
השתתפות ות"ת במימון המענקים לקליטת חברי סגל תהיה לתקופה של שלוש שנים לכל היותר פר
מענק ,וזאת למשך שלושה מחזורים ,החל משנת תשפ"א ועד תשפ"ג )בתשפ"ד-תשפ"ה יהיו רק
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מענקים ממשיכים( .הענקת המענק בשנה השנייה ובשנה השלישית מותנית בפעילותו המחקרית
האקדמית של חבר הסגל ובאישור ועדת השיפוט.
הגשת מועמדים לתכנית
לתוכנית תמיכה זו יוגשו אך ורק חוקרים מצטיינים בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטיים כפי
שהוגדרו על ידי ועדת ההיגוי של ות"ת ,כמפורט מטה:
תחומי מדע וטכנולוגיה קוונטיים כוללים בתוכם תחומי ידע מגוונים מדיסציפלינות שונות:
פיזיקה ,הנדסה ,מדעי המחשב ,מתמטיקה וכימיה .ועדת ההיגוי של ות"ת החליטה לתחם את
המחקר שייתמך תחת "מדע וטכנולוגיה קוונטיים" למחקר תיאורטי או ניסיוני הנכלל באחד מן
הסיווגים הבאים:
 .1חישוב קוונטי
 .2תקשורת קוונטית
 .3סימולציה באמצעות מערכות קוונטיות
 .4מכשור וחיישנים קוונטיים כגון שעונים אטומיים ,מדי שדה מגנטי ,ומדי תאוצה
קוונטיים
 .5חומרים קוונטיים כגון חומרים טופולוגיים וחומרים מהונדסים קוונטית להצגת תכונות
מיוחדות
 .6יסודות תורת הקוונטים עם השלכה לטכנולוגיות עתידיות
 .7מדע וטכנולוגיות קוונטיות חדשניים
נהלי הגשה ותהליך בחירת המועמדים
האחריות לבחירת המועמדים תהיה בידי המוסדות המגישים .כל מוסד יבחר את מועמדיו להגשה
בתכנית התמיכה בתהליך פנימי ובכפוף לתנאים המפורטים להלן .הגשת רשימת המועמדים
תיעשה בהתאם להנחיות המפורטות בקול הקורא ותלווה בדברי הסבר על תהליך הבחירה
והתחייבות על קיום התנאים הדרושים בהתאם לסעיפים הבאים:
א" .טופס בקשה להשתתפות בתכנית התמיכה" )מצ"ב נספח( ימולא בעברית על ידי המועמד
וייחתם על ידו בכתב יד ברור .בנוסף לכך ,רקטור האוניברסיטה יציין על גבי טופס הבקשה של
כל מועמד את שיקולי האוניברסיטה בהגשתו ,תחום המחקר שלו והאם הוא עיוני או ניסויי.
ב .קורות חיים :כולל פירוט על פרסומים אקדמיים ,השתתפות בכנסים ,זכיה בפרסים אקדמיים
או כל מידע רלוונטי אחר.
ג .המלצות :רקטור האוניברסיטה יצרף לכל טופס בקשה שלוש עד ארבע המלצות מודפסות
וחתומות מחברי סגל בתחומו של המועמד .הפנייה לממליצים תיעשה על ידי רקטור
האוניברסיטה ,הדיקן או ראש המחלקה הרלוונטית ,ולא על ידי המועמד עצמו .ההמלצות יהיו
יעודיות למענקים לקליטת חברי סגל ,ולא תתקבלנה המלצות למלגות אחרות ,חוות דעת כלליות,
המלצות למינוי/העלאה בדרגה או המלצות לכל מטרה אחרת .ההמלצות לא יהיו ממוסד אקדמי
אחד ולא יהיו בנות יותר משנתיים.
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ד .מכתב נלווה :לטפסי הבקשה יצרף רקטור האוניברסיטה מכתב נלווה ובו רשימת המועמדים
המוגשת על ידה .הרקטור רשאי לדרג את המועמדים על פי סדר עדיפות של האוניברסיטה ,איך
אין חובה לעשות זאת .כמו כן ,נבקש כי במכתב זה יציין הרקטור כי האוניברסיטה מתחייבת
לקלוט את איש הסגל ולכלול את מימון משרתו בתקציב הרגיל בתום תקופת התכנית ,כאמור
בסעיף ב' בפרק "התחייבויות האוניברסיטה כלפי ות"ת".
תיקי המועמדים הכוללים את כל המסמכים המוזכרים לעיל ,יועלו ע"י המוסד המגיש למערכת
המלגות הממוחשבת של ות"ת עד ליום .30.4.2020
ועדת השיפוט של התכנית תבחר בכל שנה עד  8אנשי סגל חדשים מבין רשימות המועמדים מכל
המוסדות .בחירת הזוכים תעשה על בסיס תחרותי כלל-ארצי )ולא מוסדי( מבין המועמדים
העומדים בתנאי הסף .הבחירה תיעשה על פי קריטריונים של מצוינות אקדמית ופוטנציאל אקדמי
בלבד .ועדת השיפוט תיקח בחשבון את סדר העדיפות שנקבע על ידי המוסד ,אך אינה מתחייבת
לפעול על פיו .כמו כן ,הועדה שומרת לעצמה את הזכות לפנות במקרה הצורך לסוקרים חיצוניים
בעלי מומחיות מהארץ או מחו"ל .ועדת השיפוט איננה מחויבת לחלק את סך  8המענקים שנקבעו
לה במכסת שנת הלימודים ,במידה ואיכות המועמדים איננה עונה על דרישותיה וציפיותיה.

התחייבויות האוניברסיטה
א .האוניברסיטה תעביר לות"ת את העתקי כתבי המינוי של חברי הסגל ותדווח על מועד התחלת
עבודתם בפועל .האוניברסיטה תודיע לות"ת על כל שינוי במעמדו של מקבל המענק במשך
תקופת התמיכה ,כולל :יציאה לשבתון ,חופשה ללא תשלום ,העלאה בדרגה אקדמית.
ב .האוניברסיטה תתחייב לקלוט את איש הסגל במשרה תקנית באוניברסיטה בתום תקופת
התכנית ותדווח על כך לות"ת בתום השנה השלישית .במידה וקיימות סיבות אקדמיות
המונעות את קליטת איש הסגל ,והוא אינו נקלט באוניברסיטה ,יש להעביר את הנימוקים
להחלטה זו.
ג .האוניברסיטה תתחייב לכלול את מימון משרתו של איש הסגל ,בתום תקופת התכנית בתקציב
הרגיל של האוניברסיטה.
נהלי דיווח ותשלום
א .האוניברסיטה תעביר לות"ת דיווח כספי על אנשי הסגל מדי שנה בכל המחזורים ,חתום על ידי
מנהל הכספים של האוניברסיטה .הדיווח יכלול אישור על העברת הכספים לכל אנשי הסגל
הפעילים בתוכנית ,כולל מענק הקליטה ומענק המחקר.
ב .בסוף השנה הראשונה ובסוף השנה השנייה לכל מחזור מענקים יעביר הרקטור לות"ת הערכה
קצרה על הישגיו של כל אחד מאנשי הסגל בהוראה ובמחקר ,וכן המלצתו על המשך המענק
לשנה נוספת .המלצות אלו ישמשו אסמכתא לצורך ביצוע התשלום.
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ג .בתום תקופת התמיכה יעביר הרקטור לות"ת דו"ח מסכם תמציתי ) 1-2עמודים( על כל איש סגל
בצירוף הודעה על המשך העסקתו בתקן במוסד האקדמי או נימוקים לאי העסקתו.
על סמך הדיווחים הנ"ל ,תעביר ות"ת לאוניברסיטאות בסוף שנת הלימודים את כספי המענקים
בגין השנה כולה עבור כל אנשי הסגל מכל המחזורים הזכאים.
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