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 24.6.20 יום) שהתקיימה ב1097( 9מס'  מישיבת ות"ת  החלטות 

  "זום"הישיבה התקיימה ב
 5.8.2020-ת שהתקיימה ב"נוסח ההחלטות ואושרו בישיבת ות

  נוכחים:
 חברי ות"ת:

 יו"ר ות"ת –פרופ' יפה זילברשץ 
 אליהו-פרופ' שמגר בן

 שאומן-ד"ר רבקה ודמני
  רו"ח שמעון יצחקי
 פרופ' מונא מארון  

 
 מינהל ות"ת:

 מ"מ מנכ"ל –גב' מיכל נוימן 
 מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג –גב' מרב אברהמי 

 סמנכ"ל הערכת איכות –ד"ר ורדה בן שאול 
 המשפטיתהיועצת  -כספא -עו"ד יעל טור

 חשבת בכירה –רו"ח אביטל בלייוס 
 סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות  –ד"ר נעמי בק 

 סמנכ"ל תקצוב  –מר יניב כהן שבתאי 
 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש –מר איתמר לוי 

 דוברת מל"ג/ות"ת –גב' ביאטה קרנץ 
 ידעמ"מ סמנכ"ל תכנון ומ –גב' חוה קליין 
 ליו"ר ות"תיועצת בכירה  –גב' נמרה גורן 

 מרכזת בכירה לות"ת –גב' אסתי יעקב 
 

 השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:
 הלשכה המשפטית –עו"ד חן אבישר 

 מנהל יחידת כספים והתקשרויות –מר יוני אבן טוב 
     ממונה בכיר בתחום מלגות –מר משה אהרוני 
 באגף האקדמימ"מ ממונה תחום מדעי הטבע, רפואה והנדסה  –גב' שרי אנגלנדר 

 ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי –שטרית -מר יותם בן
  ממונה בכיר, תחום הקצבות למחקר –מר אמיר גת 

 הלשכה המשפטית –עו"ד עמרי גולן 
 ממונה בכירה תחום רוח, חינוך ואמנויות, האגף האקדמי –גב' בתיה הקלמן 

 ממונה תחום פיקוח ובקרה –מר יאיר הראל 
 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות –נוכה מר אריאל ח

 ממונה תחום שכר ותנאי העסקה –מר יואב טאובמן 
  ממונה תחום מחקר באגף להערכה –גב' סיגל מורדוך 

 ממונה תחום תקצוב מכללות –מר ניר פוש 
 ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר –מר ארי סטון 

 סגן היועצת המשפטית – -עו"ד נדב שמיר 
 ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי האגף האקדמי -מילוביץ גב' מוניקה ש

 ממונה תחום חרדים –מר רונן קוטין 
 ממונה בכיר תחום מערכות מידע - מר ליאור שחר

 מרכזת באגף תקצוב –שטיין ייזנגב' מרים א
 מרכזת באגף תקצוב –גב' רות ארנברג 

 מ"מ מרכז באגף האקדמי –מר רפאל לוריא  
 מרכזת בתחום תכנון ומידע - גב' מיכל אופיר
 מרכזת בכירה שכר הסגל –גב' אירית כהן 

 מרכז בתחום תקצוב מכללות –מר אורי זיו 
 מרכזת בכירה באגף האקדמי –גב' אתי נעים 

 מרכז באגף תקצוב –מר וובה  פרולוב 
 מרכזת בתחום קהילה ומכינות –' דואה קאביה גב
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  סדר היום:

 מידע .1

     תנאי העסקת סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה    בנושא OECD -מטעם ה סקר   1.1

  היערכות לקראת תקציב תשפ"א    1.2

 ישיבת המלג: מינוי חבר חדש ישן לות"ת    1.3

 הסכם הפשרה בין אורט בראודה לאורט ישראל     1.4

   

   4736מסמך מס'  20.5.2 -אישור פרוטוקול מישיבת ותת שהתקיימה ב .2

  4737מסמך מס'  -תוכנית ות"ת לתמיכה במוסדות המתוקצבים לעידוד לימודי הנדסה אזרחית  .3
 

   4738מסמך מס'   - קיצוץ בתקציב מינהל התאגיד   .4
 

 אביב:  -אוניברסיטת תל בינוי .5
        4739מסמך מס'  -אביב להקים מכון מחקר לספורט ע"ש סילבן אדמס-אוניברסיטת תל בקשת  5.1
       4740מסמך מס'  -   פקולטה למשפטים ע"ש בוכמןה מסגרתב מבנהאביב הקים -אוניברסיטת תל בקשת 5.2

 
 וחשמליות  תחבורה לסיוע בהתמודדות עם פגיעה בתשתיות -תמיכה חד פעמית באוניברסיטאות המחקר  .6

       4741מסמך מס'   - כתוצאה מהקמת מערך הרכבת הקלה
 

 הטכנולוגיים שלבנושא: "הבטחת היתרון והחדשנות א' 70דוח מבקר המדינה  –דוח הצוות לתיקון ליקויים  .7
       4742מסמך מס'  - "המשק הישראלי

 
       4743מסמך מס'  - סיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה .8

                                  
   4744מסמך מס'  - חרדיות של האוניברסיטה הפתוחההחלת מרכיב מוסדי במודל תקצוב מסגרות  .9

       4745מסמך מס'  - מחקר לתשתיות ההיגוי ועדת הרכב עדכון .10

 
 לתמיכה בפרויקטים בנושא תכנית ות"ת 31.5.2020החלטת ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית מיום  .11

       4746מסמך מס' - רוחביים לקידום הוגנות מגדרית במוסדות המתוקצבים  
 

       4747מסמך מס'  -ו"כלכלת ישראל"   ציוןהמשך הפעלת מלגות המר, לב   .12
 

דוקטורנטיות -ולבתר טק -עדכון הרכב ועדת השיפוט לתוכניות המלגות לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי היי .13
       4748מסמך מס'  -מצטיינות. 

 
בקרן הלאומית  תקציב משרד הבריאות וישראל דיגיטלית לתכנית רפואה ממוקדת אישית (רמ"א) העברת  .14

        4750מסמך מס'  - למדע (תיקון)
 

 ע"י -קליני -תשתית לאומית למאגר גנומי -תכנית ות"ת לעידוד הקמה והפעלה משותפת של "פסיפס"  .15
        4751מסמך מס'  - אוניברסיטאות המחקר, וקול קורא לבחירת אוניברסיטת המחקר בה תפעל התשתית 
 

-לימודים לתואר ראשון, דו המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית  .16
         4752' מס סמךמ - במערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים) B.Scחוגי (

 
 4749מסמך מס'  –עדכון והבהרת הקול הקורא התחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי גג למחקר במדעי הנתונים  .17
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  6473מסמך מס'  - 020.5.2 -ת שהתקיימה ב"אישור פרוטוקול מישיבת ות .2

  תיקוניםבכפוף ל  –הצבעה תוצאות 

 פה אחד – בעד – 5

 

 

  7473מסמך מס'  - לימודי הנדסה אזרחיתתוכנית ות"ת לתמיכה במוסדות המתוקצבים לעידוד  .3

 החלטה: – 93תש"פ/
דנה ות"ת בנושא שבנדון לאור טיוטת דו"ח הביניים והמלצות הצוות  24.6.2020בישיבתה מיום 

הבינמשרדי לקידום הון אנושי לתשתיות בראשות משרד האוצר ומשרד רה"מ וחוות הדעת התכנונית 

ף צפוי להתעצם בעקבות החלטת הממשלה על הגדלה המצביעה על הפער במהנדסים אזרחיים שא

להגדלת מספר הסטודנטים להנדסה  לצורך מענה לתת כדימשמעותית בהשקעה בתשתיות בתחום. 

שיאפשר את הגדלת מספרי הסטודנטים,  באופןאזרחית, תוך התייחסות לסוגיית הסגל האקדמי הבכיר, 

להגדלת מספר הסטודנטים  ל ידהע המתוקצבים גבוהה להשכלה  המוסדות עידודל תכניתמאשרת ות"ת 

 לפעול המוסדות אתהיא לתמרץ  התכניתבתואר הראשון ולחיזוק תחום ההנדסה האזרחית. מטרת 

 גידול לצורך הנדרשות בהוצאות תמיכה באמצעותלגידול במספר הסטודנטים המתחילים בתכניות אלו 

ים), ובהן: שיעורי עזר, ליווי סטודנטים, שיווק עבור פעולות לצמצום נשירה (גידול במספר הבוגרו כאמור

התכניות, תגבורים, שדרוג תשתיות הוראה וכיו"ב, לצורך הגדלת מספר הסטודנטים בתחומים 

 מספר הגדלת לעידוד תקציב גם כוללת התכנית, בנוסףהמבוקשים, תוך שמירה על רמת ההוראה. 

 בתחום סגל עתודת להכשיר במטרה וזאת הדוקטורנטים ומספר תזה עם שני לתואר הסטודנטים

 תתחיל התכנית כי מוצע. הראשון בתואר הנדרשים לגידולים במוסדות הסגל חברי מספר את ולהתאים

 במספרי הגידול את ולפרוס להיערך למוסדות לאפשר בכדי(תשפ"ה)  שנים 4 למשך"א תשפ"ל בשנה

 .סביר באופן הסטודנטים

 

 :להלן יעדי התכנית

  ביחס לשנת הבסיס תש"פ.30%-סטודנטים (כ 300גידול של  –סטודנטים לתואר ראשון ( 

  ביחס לשנת הבסיס תש"פ.30%-סטודנטים (כ 60-גידול של כ –סטודנטים לתואר שני עם תזה ( 

  ביחס לשנת הבסיס תש"פ.25%דוקטורנטים ( 20גידול של  –סטודנטים לתואר שלישי ( 

 צאותיה ובהתאם לצרכי המשק, תיבחן האפשרות להאריכה.עם התקדמות התכנית, לאור תו

 
 :קריטריונים לתמיכה

סטודנטים לפחות בשנה א' ביחס  10עבור גידול מצטבר של  –הגדלת סטודנטים לתואר ראשון  .א

כל לשנה הקודמת, בתחומי ההנדסה אזרחית, יזכה המוסד בתקציב תוספתי. התוספת עבור 

 26.6-אש"ח באוניברסיטאות ו 120שנים סה"כ  3אש"ח לשנה למשך  40תהיה בגובה  סטודנט

תעריף  -אש"ח במכללות (פרופורציונאלי לתעריף התחומי 80שנים סה"כ  3אש"ח לשנה למשך 

מתעריף האוניברסיטאות) כפול מקדם הניצולת התחומי. כך לדוגמה,  66%מכללות בגובה 
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סטודנטים ביחס לשנה קודמת תזכה לתוספת לתקציב השנתי  10-אוניברסיטה שגדלה בשנה א' ב

 שנים. 3אש"ח כפול מקדם הניצולת למשך  400בגובה 

עבור גידול בשנה א' ביחס לשנה הקודמת בתחומי   –הגדלת סטודנטים לתואר שני עם תזה  .ב

 40תהיה בגובה  כל סטודנטההנדסה האזרחית, יזכה המוסד בתקציב תוספתי. התוספת עבור 

אש"ח כפול מקדם הניצולת התחומי בכל מוסד. כך לדוגמה,  80ח לשנה למשך שנתיים סה"כ אש"

 400סטודנטים ביחס לשנה קודמת יזכה לתוספת לתקציב השנתי בגובה  10-מוסד שגדל בשנה א' ב

 אש"ח כפול מקדם הניצולת למשך שנתיים.

יחס לשנה הקודמת, יזכה עבור כל גידול במספר המתחילים ב -הגדלת סטודנטים לתואר שלישי  .ג

שנים  3אש"ח לשנה למשך  42המוסד בתקציב תוספתי. התוספת עבור כל דוקטורנט תהיה בגובה 

סטודנטים ביחס לשנה קודמת   10-אש"ח. כך לדוגמה, מוסד שגדל במספר המתחילים ב 126סה"כ 

 אש"ח למשך שלוש שנים. 420יזכה לתוספת לתקציב השנתי בגובה 

 הלימודים תשפ"א ותימשך עד שנת הלימודים תשפ"ה. התכנית תחל בשנת .ד

שפר את מקדם הניצולת ביחס לשנת הבסיס ובכל מקרה לוודא ל מוסד שיזכה לתקציב יתחייב .ה

 .בתקציבופחית תוכל לה, ות"ת לא עמד ביעד זה ביחס לשנת הבסיסהיה והמוסד  שלא יפחת.

, שיווק התכניות, תגבורים, שדרוג שיעורי עזר, ליווי סטודנטיםלמתן המוסדות ישתמשו בתקציב  .ו

(בפרט למוסדות שיהיו זכאים לתקציב בגין הגדלת  מלגות לסטודנטים , תשתיות הוראה

 או למטרה אחרת להשגת היעדים וידווחו על השימוש לות"ת. סטודנטים בתואר שני ושלישי) 

טודנטים לתואר המוסדות יעבירו הצעה לתכנית ארבע שנתית המפרטת את הגידול הצפוי במספר הס .ז

כפי שפורט לעיל. כל תכנית  התמיכהשני עם תזה ודוקטורנטים בהתאם לתכנית ראשון, תואר 

 תאושר באופן פרטני ע"י הצוות המקצועי בות"ת בהתאם למגבלות התקציביות.

 החלטה זו כפופה ומותנית בקיום התנאים הבאים: .ח

אנושי לתשתיות תהיינה תואמות המלצות הדו"ח הסופי של הצוות הבינמשרדי בנושא הון  .1
 םאת ההמלצות המובאות בטיוטת הדו"ח שעל בסיסה נשענת החלטה זו, בנושאים הרלוונטיי

 להחלטה זו. 
אימוץ הדו"ח של הצוות הבינמשרדי בנושא הון אנושי לתשתיות ע"י הממשלה וקבלת החלטת  .2

 להחלטה זו. ם, בנושאים הרלוונטייממשלה בעניין
ות"ת ומשרד האוצר לגבי מקורות התקציב לתכנית וקבלת התקציב סיכום תקציבי בין  .3

 בפועל.
 הצבעהתוצאות 

 פה אחד -בעד  5
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        4738מסמך מס'  - קיצוץ בתקציב מינהל התאגיד.3

 החלטה: – 94תש"פ/
, בעקבות החלטת 2020דנה ות"ת  בהצעת הקיצוץ בתקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת  24.6.2020ביום  .1

 . 2020במאי  31הממשלה בנושא זה מיום 
 

בסעיפי התקציב הבאים המופיעים בטבלה המצורפת ₪  576,000קיצוץ בסך  ות"ת מחליטה לאשר  .2

"), ומהווה חלק 2020תאגיד המל"ג לשנת כנספח א' להחלטה זו ("הצעת תקציב מעודכנת של מינהל 

 בלתי נפרד ממנה:
 

 ₪. 200,000קיצוץ סך של  –הפעלת ועדות אקדמיות  .א

 ₪. 150,000קיצוץ סך של  –פעילות ועדות הערכת איכות  .ב

 ₪. 100,000קיצוץ סך של  –פעילות קשרי חוץ ובינלאומיות  .ג

 ₪. 70,000קיצוץ סך של  –פעילות רווחה  .ד
 ₪.  56,000קיצוץ סך של  –הדרכה והשתלמויות  .ה

 תוצאות הצבעה

 פה אחד -בעד 5
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 :94מס' תש"פ/ נספח א' להחלטה

 

       

תקציב מקורי  שם הסעיף מס'
אחוז ביצוע    2020לשנת 

 30.4.20-ל

 הצעת 
קיצוץ 
 בתקציב

תקציב 
לאחר 
 קיצוץ

   59,362 תקציב הכנסות  
-576 58,786 

 56,706 576-   57,282 תקציב רגיל ממשרד האוצר 0.1
 880    880 תוכנית ארסמוס 0.3
 1,200    1,200 הכנסות מאגרות 0.4

 26.94% 59,362 תקציב הוצאות  
-576 58,786 

 38,015  29.07% 38,015 סה"כ שכר עבודה ונלווים לשכר 10
 2,600  27.62% 2,600 שכר והוצאות חברי ות"ת/מל"ג 10.1
 34,865  29.17% 34,865 שכר עובדי וגמלאי מל"ג 10.2

 550  29.82% 550 שכר עובדי ארסמוס 10.21
 13,504  22.24% 14,080 סה"כ הוצאות פעולות 11

 3,000  33.33% 3,000 *סטטיסטיקה, סקרים ומחקרים  11.01
 750  33.33% 750 סקר בוגרים 11.02
 540  33.33% 540 מכון סאלד -סקרים ומחקרים  11.03

 2,300 200- 11.52% 2,500 ועדות אקדמיותהפעלת  11.1
 1,650 150- 21.39% 1,800 פעילות ועדות הערכת איכות 11.2
 300   14.00% 300 פעילות תוכנית ארסמוס 11.3
 1,800   25.11% 1,800 חוזי עבודה וייעוץ  11.4
 240   29.58% 240 פרסומים מחקריים וספרות מקצועית 11.5
 550 100- 24.00% 650 ובינלאומיותקשרי חוץ  11.6

 750  17.73% 750 פעילות הסברה והנגשת מידע 11.61
 250  24.80% 250 מודעות בעיתונות 11.7
 344 56- 11.50% 400 הדרכה והשתלמויות 11.8

 380 70- 11.78% 450 פעילות רווחה 11.81
 650  2.15% 650 פעולות שונות/כנסי השכלה גבוהה ומלגות 11.9

 2,810   37.90% 2,810 סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות 12
 1,450   30.21% 1,450 שוטף -אחזקת המבנה וחנייה  12.1
 650   35.38% 650 צורכי משרד ומיחשוב שוטף 12.2
 180   1.67% 180 הוצאות שונות (ביטוח נושאי משרה וכד') 12.3
 530   74.34% 530 עלויות ריענון כ"א/עלויות פרישה 12.4

 2,500   9.72% 2,500 השקעות/פיתוח 13
 1,500   12.53% 1,500 תשתיות ומערכות מיחשוב  13.1
 1,000   5.50% 1,000 בינוי  13.2

 1,500   33.33% 1,500 הפרשות 14
 0   0.00% 0 הפרשה לפיצויים, מחלה וחופשה 14.1
 1,500   33.33% 1,500 הפרשה לפנסיה תקציבית 14.2

 457     457 רזרבה 15

         יתרה  

           yz
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 אביב:-אוניברסיטת תל בינוי .4
   4739מסמך מס' - אביב להקים מכון מחקר לספורט ע"ש סילבן אדמס-אוניברסיטת תל בקשת 5.1

 
 החלטה:  – 95תש"פ/

מכון למחקר בתחום דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה תל אביב להקמת  20.06.2020בישיבתה ביום 
להקמת מבנה זה שישמש כמכון מחקר לאשר את הפרויקט  החליטהסילבן אדמס, ו הספורט ע"ש 

האישור ניתן ₪. מיליוני  27.1-מ"ר ובעלות המוערכת בכ 1,784בתחום הספורט וייבנה בהיקף כולל של 
 לאור התחייבות הנהלת האוניברסיטה כלהלן: 

 27.1-, ובעלות כוללת של כמ"ר 1,784של  הספורט בהיקףהקמה מכון למחקר בתחום אישור ל .1

 ₪. מיליוני 

התרומה תסייע בהקמת ₪. מיליוני  27.1הפרויקט ימומן במלואו מתרומת סילבן אדמס בסך של 
ובהתאם להצהרת האוניברסיטה אין בתרומה זו דרישה כלשהי אשר עשויה להשפיע על המבנה, 

 העצמאות האקדמית של האוניברסיטה. 
 

שנאמדות  ,האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין באחריות .2

 מתקציבה השוטף.  ,בשנה₪ אלפי  770-בכ

 
 הצבעהתוצאות 

 פה אחד- בעד 4
 

 
 פקולטה למשפטים ע"ש בוכמןה מסגרתב מבנההקים לאביב -אוניברסיטת תל בקשת 5.2

  4740 מסמך מס'

 
 החלטה: – 96תש"פ/

לפקולטה  דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה תל אביב להקמת מבנה אקדמיה 24.06.2020ביום בישיבתה 

שישמש לכניסה לפקולטה בהיקף  זהלהקמת מבנה והחליטה לאשר את הפרויקט  למשפטים ע"ש בוכמן

האישור ניתן לאור התחייבות הנהלת . ₪מיליוני  23.5-כהמוערכת הכוללת ובעלות מ"ר  1,689 של 

 ה כלהלן: האוניברסיט

 הפרויקט ימומן מכספי תרומות, לפי הפירוט הבא:  .1

 ₪ מיליוני  16-תרומת קרן נצח ישראל בסך של כ .א

 ₪ מיליוני  5 -תרומת ספרא לבינוי בסך של כ .ב

 ₪מיליוני  2.8 -עזבון צרפת בסך של כ .ג

התרומות יסייעו בהקמת המבנה, ובהתאם להצהרת האוניברסיטה אין בתרומות שהתקבלו 

 שהי אשר עשויה להשפיע על העצמאות האקדמית של האוניברסיטה.דרישה כל

באחריות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות  .2

 בשנה מתקציבה השוטף. ₪ אלפי  740-בכ

 הצבעהתוצאות 
 פה אחד- בעד 4

 

 ]דיוןר לזחבן אליהו שמגר פרופ' [
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תמיכה חד פעמית באוניברסיטאות המחקר לסיוע בהתמודדות עם פגיעה בתשתיות  .5

  4741מסמך מס'  - כתוצאה מהקמת מערך הרכבת הקלה תחבורה וחשמליות

 

 החלטה: – 97תש"פ/
בפניית אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה  דנה ות"ת 24.06.2020בישיבתה ביום 

ידי חברות -מערך הרכבת קלה) עלבפרט חשמלית ( תהעברית בנוגע להשפעה של הקמת תשתית תחבורתי

נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) באזור גוש דן, ותכנית אב לתחבורה באזור ירושלים  –ממשלתיות 

 ת פגיעה בתשתיות המחקריות באוניברסיטאות המחקר. (בהתאמה), לפיה צפויה להיו

ות"ת מקבלת את הערכת האוניברסיטאות כי הקמת מערך הרכבת הקלה צפוי להשפיע על הפעילות 

, סביבה תועיםושינויים במתח הקרקע וזרמים  הפרעותהמחקרית בשלושה מישורים מרכזיים: 

משתנים חיצוניים שישפיעו ישירות על תפוקת  שינויים המהווים ,ברציותיושל  השפעהואלקטרומגנטית, 

  המחקר ואיכותו.

פעמית לאוניברסיטאות המחקר אשר -הנושא מחליטה ות"ת על מתן תמיכה חד בשל חשיבותלאור זאת, ו

מלש"ח מתוך יתרת התקציב  21בסמיכות אליהן יוקם מערך רכבת קלה. לטובת הנושא יועמד סך של 

 הקיימת בפיתוח פיסי. 

כמו כן מחליטה ות"ת לאשר תמיכה זהה למקרים דומים בעתיד אשר יוכיחו פגיעה בתשתיות המחקר של 

המוסד שיצריכו העתקה ו/או חיזוק של תשתיות מחקריות במוסד, עקב בניית תשתית תחבורתית חשמלית  

 ואשר יוכרו לקבלת שיפוי על ידי החברות הממשלתיות. 

לאמוד במדויק את העלויות שיושתו על האוניברסיטאות ואת גובה לאור העובדה כי בשלב זה לא ניתן 

לבין השיפוי  למוסד הצפויהפער בין ההוצאה השומאחר השיפוי שיכול וינתן מהחברות הממשלתיות, 

אחידה לכל אוניברסיטה בסך חד פעמית תן תמיכה ות"ת מחליטה על מ ,סדרי גודל םהינו באותתקבל יש

לשנה"ל ₪ מיליוני  3.5-לשנה"ל תש"פ ו₪ מיליוני  3.5שיועברו על פני שנתיים (קרי  ₪מיליוני  7של עד 

, אשר יועברו באמצעות הגדלת הסעיף התקציבי הקיים של שדרוג תשתיות הוראה ומחקר זאת תשפ"א)

 בכפוף לתנאים הבאים: 

 .)רכבת קלה(תשתית תחבורה חשמלית  הגשת תכנית מפורטת להשקעה בתשתיות המחקר עקב הקמת מערך .1

התוספת  כאמור( העברת הכספים בפועל תהיה בהתאם להנחיות סעיף שדרוג תשתיות הוראה ומחקר .2

 . על פני שנתיים) תיפרסמלש"ח  7 בסך

מוסד לא יוכל לקבל במצטבר כתוצאה משיפוי מגורם מדינתי, ככל שיתקבל, ומתמיכת ות"ת יותר  .3

 מחקר עקב הרכבת הקלה. מסך עלות ההתמודדות שלו למניעת הפגיעה בתשתיות

 

נזק בתשתית מחקר בהיקפים משמעותיים, בשל תועבר תמיכה זהה למקרים דומים בעתיד אשר יוכיחו 

 יוכרושיצריכו העתקה ו/או חיזוק של תשתיות מחקריות במוסד, ואשר ו חשמליות תשתיות תחבורההקמת 

 שיפוי על ידי החברות הממשלתיות. ויקבלו

 

 תוצאות הצבעה

 פה אחד –בעד  5
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א' בנושא: "הבטחת היתרון 70דוח מבקר המדינה  –דוח הצוות לתיקון ליקויים  .6

  4742מסמך מס'  - והחדשנות הטכנולוגיים של המשק הישראלי"

 

 החלטה: – 98תש"פ/
המלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה ב ות"תדנה  24.6.2020בישיבתה ביום  .1

בנושא: "הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגיים של המשק  א'70ח מבקר המדינה "דובעקבות 
 . הישראלי"

 
בהתייחס למענה  23.6.2020ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום  .2

בנושא: "הבטחת היתרון  א'70מבקר המדינה  ח"דושהוצע על ידי הצוות לתיקון ליקויים ל
 .והחדשנות הטכנולוגיים של המשק הישראלי"

 :הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד  5

 

 
 4743מסמך מס'  – סיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה .7

 

 החלטה:  – 99תש"פ/
לאור הפגיעה דנה ות"ת בהצעה לסיוע לסטודנטים לאור משבר הקורנה ו 24.6.2020בישיבתה ביום 

הסטודנטים כתוצאה ממשבר הקורונה, אשר עלול להביא לנשירתם מהלימודים  הכלכלית שספגו

 .ולהערים קשיים לרבים  מהם לצלוח את תקופת המבחנים

שיגיעו כתקציב תוספתי ₪ מיליוני    50 את מערך הסיוע לסטודנטים, בסך של לאשר  ות"ת  מחליטה  .א

האוצר לתקציב מערכת ההשכלה סכום זה מגובה מתוספת ע"י משרד . (חד פעמי לתקציב ות"ת 

 . 1)הגבוהה

 

רושמת בפניה את הקמת קרן מלגות ייעודית ע"י מפעל הפיס לסטודנטים שנפגעו ממשבר ות"ת  .ב

 ממקורות פילנתרופיים בעבור שעות התנדבות בבתי ספר.₪ מיליוני  50הקורונה בסך 

 

 להלן פירוט רכיבי מערך הסיוע בתקציב התוספתי לות"ת: .ג

בכפוף לקבלת תוספת תקציבית חד פעמית ממשרד  -רן הסיוע לסטודנטים  הגדלת תקציב ק •

מלגות  10,000-כ ות"ת הענקת תמלש"ח, מאשר 40האוצר לות"ת עבור קרן הסיוע, בגובה 

 אש"ח, שיוענקו ע"י הקרן בהתאם לקריטריונים שלה. 4נוספות בגובה 

 ניתן שכבר לסיוע כתוספת, לסטודנטים סיוע לצורך ת"ות י"ע המתוקצבים במוסדות  תמיכה •

 ח"מלש 10 על יעמוד זה סעיף במסגרת הסיוע. המשבר בתקופת לסטודנטים המוסדות ידי על

                                                           
 מיום התקציבי לסיכום בהתאם תוספתי כסכום יגיעו ח"מלש 40, הגבוהה ההשכלה לתקציבי התוספת לגבי 1

 ליעדים העתודה מתוך יגיעו ח"מלש 10-ו גבוהה להשכלה המוסדות בכלל בסטודנטים תמיכה עבור 25.2.18
 התקציבים אגף באישור מותנה אלא שנה בכל התקציב בבסיס עובר אינו זה סעיף(  שנתית-הרב בתכנית לאומיים
 ר).האוצ במשרד

           yz



   

 
 

10 

 נוסח

 מאושר
 מטרות. ת"ות תחליט היקפו שעל במטשינג למוסדות שיחולק פעמי חד תוספתי תקציב ממקור

 .במוסד הסטודנטים אגודת עם בהתייעצות המוסד ידי על יקבעו מוסד כל של בתקציב השימוש

 לתקציב האוצר ממשרד ייעודיים תוספתיים מקורות לקבלת בכפוף תיעשה בפועל הכספים העברת .ד

 מיום התקציבי לסיכום בהתאם תוספתי כסכום יגיעו ח"מלש  40 כאשר, הגבוהה ההשכלה מערכת

-הרב בתכנית לאומיים ליעדים העתודה מתוך יגיעו ח"מלש 10-ו בסטודנטים תמיכה עבור 25.2.18

 במשרד התקציבים אגף באישור מותנה אלא שנה בכל התקציב בבסיס עובר אינו זה סעיף( שנתית

 .)האוצר

 :הצבעהתוצאות 

 נגד – 1; בעד – 4

 

 

  4744מסמך מס'  - החלת מרכיב מוסדי במודל תקצוב מסגרות חרדיות של האוניברסיטה הפתוחה .8

 

 החלטה: – 100תש"פ/
החלת מרכיב מוסדי במודל תקצוב מסגרות חרדיות של ב דנה ות"ת 24.6.2020בישיבתה ביום 

 .האוניברסיטה הפתוחה

 ולאור החרדית יהילאוכלוס הגבוהה ההשכלה הנגישות להרחבת ג"ומל ת"ות למדיניות בהתאם 

 ,המיוחדות לאוכלוסיות הגבוהה ההשכלה בהנגשת הפתוחה האוניברסיטה של המובנים היתרונות

בנושא עדכון מודל התקצוב לתוכניות לחרדים בהתאמה למדיניות  26.4.17ובהתאם להחלטת ות"ת מיום 

 ולהחיל לחרדים לימוד מרכזי בגין הפתוחה האוניברסיטה תקצוב  מודל את לעדכן ת"ות מחליטהות"ת, 

 :   פעילותה מאופי הנובעות הבאות בהתאמות, למוסד המוסדי הרכיב את עליה גם

 מרחק ולפי" חרדי מיהו" בהגדרת העומדים סטודנטים מספר לפי כאמור מוקצה המוסדי המרכיב  )א(

 הרשמות בסיס על נאספים הפתוחה עבור הסטודנטים ונתוני היות. המרכזי מהקמפוס נסיעה

, FTE סטודנטים למספרי המוצלחות ההרשמות היקף את" לנרמל" בכדי, קורסים של מוצלחות

 . 8-ב יחולק המוצלחות ההרשמות היקף

 מרוחקים חרדים לומדים בהם הפתוחה האוניברסיטה של הלימוד מרכזי של ניכר חלקש היות )ב(

 עבור שנקבע המרחק מקדם לערך בדומה( 0.33-ב תוכפל התמיכה שסך הרי, המרכזי מהקמפוס

 . מסגרת עבור היינו )לוסטיג פלטפורמת

 מעלויות משמעותית נמוכות הפתוחה האוניברסיטה של ההוראה עלויות, הלימוד שיטת בשל )ג(

 המוסדי הרכיב ערך גם האמור לאור. 1:2.5 של בשיעור ככלי ביחס במערכת המקובלות ההוראה

 .) 0.4-ב יוכפל( זה למפתח בהתאם יתואם

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד  5
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 4745מסמך מס'  מחקר לתשתיות ההיגוי ועדת הרכב עדכון .9

 

 החלטה: – 101תש"פ/

לצורך החליטה ות"ת להרחיב את הרכב ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר, וזאת  24/6/2020בישיבתה ביום 
ייעול לצורך מים אקדמיים משמעותיים בהם נדרשות תשתיות מחקר כבדות וכיסוי טוב יותר של תחו

 , שבטיפול הוועדה. בהמשך לכך מחליטה ות"ת עלהקולות הקוראיםההצעות המוגשות במסגרת  שיפוט
. מינוי זה כפוף באוניברסיטת בר אילן צירופה לוועדה של פרופ' אורית שפי מהפקולטה להנדסה

 לחתימתה של פרופ' שפי על הסדר מניעת ניגוד עניינים ושמירת סודיות

 להלן ההרכב המעודכן של ועדת ההיגוי:

 *2יו"ר -פרופ' יובל גרעיני, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן 

 חברה -זילברשץ, יו"ר ות"ת ונציגת חברי ות"ת בוועדה פרופ' יפה 

 חבר -פרופ' רועי מוכמל, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב 

 חבר -, האוניברסיטה העברית לרפואהפרופ' חיים סידר, הפקולטה 

 חברה -עברון, המחלקה לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה -פרופ' מינה ויינשטיין

 חבר -רן רגב, המחלקה להנדסה כימית, אוניברסיטת בן גוריון פרופ' או

 חברה –פרופ' אורית שפי, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן 

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד  5

 

בנושא  31.5.2020החלטת ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית מיום  .10
הוגנות מגדרית במוסדות תכנית ות"ת לתמיכה בפרויקטים רוחביים לקידום 

       4746מסמך מס'  דיווח. -המתוקצבים 
 

 החלטה: – 102תש"פ/
 
שלא  בהתייחס לפרויקטים 20.5.2020החלטתה מיום דנה ות"ת בעדכון  24.6.2020בישיבתה ביום  .1

לתמיכה בפרויקטים רוחביים לקידום הוגנות מגדרית במוסדות  תכנית ות"תעברו את ציון הסף ב

 .המתוקצבים

ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית  ולאור המלצת, 20.5.2020מיום  הבהמשך להחלטת .2

בהתייחס לשלושת הפרויקטים  20.5.2020לעדכן את החלטתה מיום ות"ת מחליטה , 31.5.2020מיום 

הרוחביים להוגנות מגדרית, שלא עברו את ציון הסף (המכללה האקדמית ספיר, אוניברסיטת חיפה 

זאת בשל חשיבותם ובהתחשב המשך התמיכה בהם, את כללה האקדמית תל חי) ולאפשר והמ

באותם המוסדות, וכן בשל העובדה כי  עמם מתמודדות היועצות לנשיא להוגנות מגדרית באתגרים

המשך הפעלת הפרויקטים בשנה אינו כרוך בתוספת תקציב משום ששלושת הפרויקטים טרם מיצו 

 להם, ובהתאם לתנאים הבאים: את מסגרת התקציב שאושרה

                                                           
 כחבר סגל בטכניון. ולהיקלטסיים את עבודתו באוניברסיטת בר אילן לפרופ' יובל גרעיני עתיד  2020בספטמבר *  2
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לעדכן את הפרויקטים ולחדד את מטרות הפרויקטים ואת בשנה זו תינתן למוסדות ההזדמנות  2.1

יעדי פעילותם כך שיעלו בקנה אחד הן עם הצרכים והחסמים עמם המוסדות מתמודדים והן עם 

 דמיה.שנתית לקידום הוגנות מגדרית באק-מל"ג/ות"ת כפי שהוגדרו במסגרת התכנית הרב

 לגבי  ותחליט הפרויקטים שלושת אתההיגוי  ועדתהשנייה של שנה"ל תשפ"א תבחן  במחצית 2.2

 20.5.2020 מיום"ת ות בהחלטת שנקבעו לקריטריונים בהתאם םתקצוב הארכתאי /הארכת

 .בנושא

את ועדת ההיגוי להחליט, בהתאם ות"ת ה על הארכת תקצוב הפרויקטים מסמיכה תבכפוף להחלט .3
דעתה, גם על הקטנת מסגרת השתתפות ות"ת בתקציב הפרויקטים, שנקבעה בהחלטת לשיקול 

 .20.5.2020ות"ת מיום 
 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד  5

 

  4747מסמך מס'  - ו"כלכלת ישראל" ציוןהמשך הפעלת מלגות המר, לב   .11

 החלטה: – 310תש"פ/
תחום כלכלת בדנה ות"ת בתוכנית המלגות לדוקטורנטים  24.6.2020 -בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

 בנושא תוכנית המלגות ע"ש המר לבציון  20.5.2020ישראל ובעדכון החלטתה מיום 

ולאור פניות שהגיעו מהמוסדות להשכלה גבוהה בדבר  20.5.2020בהמשך להחלטת ות"ת מיום  . א

של תוכניות המלגות ע"ש המר וע"ש לבציון, ועל מנת לשמור על המצב הפעלתן חשיבות המשך 

ומידת  אלוהקיים עד לסיום הליך בחינת  מידת הרלוונטיות והאפקטיביות בהפעלת תכניות 

 לעדכן"ת ות מחליטה, התאמתן ליעדים והמטרות שלשמן הוקמו וכן ליעדי המערכת בתקופה זו

"ש וע המר"ש ע המלגות תכניות הפעלת שתימשך כך   20.5.2020 מיום בהחלטתה' ג סעיף את

 .בנושא החלטה וקבלת האמורה הבחינה לסיום עד זאת, לבציון

כן, בהמשך לממצאי הבדיקה של הוועדה הבינלאומית להערכת איכות של לימודי הכלכלה  כמו . ב

במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בדבר מחסור חמור בחברי סגל ובעתודות סגל מתארים 

מתקדמים בתחום, ולבדיקת חלופות שונות לקידום תחום הכלכלה בארץ, בין השאר ע"י הענקת 

רת זו תיערך גם בחינה של תוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים ות"ת כי במסג מחליטהמלגות, 

 המלגות תכנית של הפעלתהבתחומי "כלכלת ישראל" הפועלת החל מתשע"ה. כמו כן תוארך 

 או"ב) ותשפ(תשפ"א  נוספות שנתיים למשך", ישראל"כלכלת  בתחומימצטיינים  לדוקטורנטים

 ).מביניהם (המוקדם בנושא החלטה וקבלת הבדיקה לסיום עד

לתוכנית המלגות לדוקטורנטים  השיפוט ועדת חברי של המינוי הארכת את לאשר"ת מחליטה  ות   .ג
 :כדלקמן בהרכב בתחומי  "כלכלת ישראל" לשנתיים נוספות דהיינו עד סוף שנת תשפ"ב

 יו"ר-פרופ' ראובן גרונאו, האוניברסיטה העברית

 פרופ' אפריים צדקה, אוניברסיטת ת"א

 צבי אקשטיין. המרכז הבינחומי בהרצליהפרופ' 

 פרופ' איתן שישינסקי, האוניברסיטה העברית

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד  5
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עדכון הרכב ועדת השיפוט לתוכניות המלגות לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי  .12

  4748מסמך מס'  - דוקטורנטיות מצטיינות-טק ולבתר-היי

 החלטה: – 104תש"פ/
סטודנטיות לתארים מתקדמים עדכון הרכב ועדת המלגות  לבדנה ות"ת   24.6.2020בישיבתה ביום 

 דוקטורנטיות מצטיינות-ולבתרטק -בתחומי היי

טק, -תואר שני מחקרי בתחומי הייסטודנטיות למונתה ועדת שיפוט לתוכניות המלגות ל 10.7.2018ביום 

 3-תוקף מינוי הוועדה הוא ל. דוקטורנטיות מצטיינות-ולבתרטק -בתחומי היי נותילדוקטורנטיות מצטי

 . "א , כולל)שפ(ת  21שנים עד יולי 

חברי ועדה , פרופ' יואב שכנר, פרופ' נורית ירמיה ופרופ' איריס רחמנינוב שלושה  3אחרונה הודיעו  .א

כחברים על כן מחליטה ות"ת למנות במקומם  לכהן כחברים בוועדת השיפוט. יוכלו להמשיךכי לא 

 בועדת שיפוט את החברים הבאים:

 הטכניון -פרופ' דן ריטר, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 נועם, פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית-פרופ' אריאל כנפו

 גוריון.-אוניברסיטת בן -ספרותפרופ' אילנה רוזן, 

 

שני מחקרי ועדת השיפוט למלגות לסטודנטיות לתואר המעודכן של  הרכב ה -לאחר שינוי זה   .ב

 דוקטורנטיות מצטיינות יהיה כדלקמן:-טק ולבתר-טק, לדוקטורנט בתחומי היי-בתחומי היי

 יו"ר -אילן-פרופ' אפרת שמשוני, פיזיקה, אוניברסיטת בר  

 אוניברסיטת חיפה. -פרופ' מונא מארון, חברת הות"ת, נוירוביולוגיה  

 ןמכון וייצמ-פרופ' תמר פלש , מתמטיקה ומדעי המחשב  

 הטכניון -פרופ' דן ריטר, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה  

 נועם, פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית-פרופ' אריאל כנפו  

 גוריון.-אוניברסיטת בן -ספרותפרופ' אילנה רוזן,   

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד 5

 

 תקציב משרד הבריאות וישראל דיגיטלית לתכנית רפואה ממוקדת אישית העברת  .13
  4750מסמך מס'  בקרן הלאומית למדע (תיקון)  (רמ"א)

 
 החלטה: – 105תש"פ/

דנה  ,אך לאור טעות שנפלה במסמך שהובא להחלטת ות"ת ,דנה ות"ת בנושא שבנדון 20/5/2020ביום 

 :החלטתה  ולהלןבשנית בנושא  24.6.2020-בות"ת 

במהלך ₪) מיליון  35-דולר (כמיליון  10לפיה הקצתה ות"ת  30.1.2018בהמשך להחלטת ות"ת מיום 

תשפ"ב לטובת תכנית מענקי מחקר בתחום של רפואה ממוקדת אישית (רמ"א), המופעלת -השנים תשע"ח

ע"י הקרן הלאומית למדע, ובהמשך להודעות הקרן הלאומית למדע בדבר שיתופי פעולה עם ישראל 

טובת תכנית רמ"א, ובהתאם מיליון דולר כ"א ל 10דיגיטלית ומשרד הבריאות לפיהם יעבירו אליה 

, בדבר עקרונות להסדרת שיתופי פעולה מחקריים בין הקרן הלאומית 16.12.2015להחלטת ות"ת מיום 

           yz
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למדע לגופים ממשלתיים, מאשרת ות"ת את הסיכום התקציבי שנחתם עם ישראל דיגיטלית בחודש מרץ 

חלקו של משרד הבריאות וכן מאשרת חתימה על סיכום תקציבי עם משרד הבריאות והעברת  2019

 וחלקה של ישראל דיגיטלית באמצעות הות"ת לקרן בכפוף לתנאים הבאים:

משרד הבריאות וישראל דיגיטלית יהיו אחראים לבדיקת ביצוע התכנית ע"י הקרן ועל כלל  .1

 המחויבויות בעניין זה. 

 בריאות.הקרן אחראית באופן בלעדי לעמוד בהתחייבויותיה כלפי ישראל דיגיטלית ומשרד ה .2

הקרן תתחייב כי תכנית מחקר  משולמת ע"י הקרנות הפילנתרופיות. IPMP-התקורה בתכנית ה .3

זו תנוהל באופן נפרד (משק סגור) וכי התקציב המועבר אליה באופן שוטף ע"י ות"ת (למעט 

 לתכנית זו) לא ישמש למימון שיתופי הפעולה הנ"ל, וזאת למניעת כפל תקצוב.

ות"ת כי אין בשיתופי פעולה אלה כדי לפגוע בפעילותה השוטפת והמתוקצבת הקרן תתחייב בפני  .4

 של הקרן.

 הקרן תגיש לות"ת כל שנה דיווח כספי בתכנית זו בהתאם לנדרש.  .5

תקציבי משרד הבריאות וישראל דיגיטלית בתכנית זו יועברו לות"ת וממנה לקרן הלאומית  .6

 ם ות"ת. למדע בהתאם לסיכומים תקציביים שנחתמו ושיחתמו ע

מובהר, כי ות"ת לא תהיה אחראית לסכומים עליהם התחייבו משרד הבריאות או ישראל דיגיטלית 

רק ושלא הועברו על ידם. כמו כן, ות"ת תעביר את כספי משרד הבריאות אל הקרן הלאומית למדע 

 .לאחר קבלת הכספים בפועל בות"ת

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד 5

 

 

תשתית לאומית  -הקמה והפעלה משותפת של "פסיפס" תכנית ות"ת לעידוד  .14
ע"י אוניברסיטאות המחקר, וקול קורא לבחירת אוניברסיטת  -קליני -למאגר גנומי

       4751מסמך מס'  - המחקר בה תפעל התשתית
 

 החלטה: – 106תש"פ/
בה אמצה ות"ת באופן עקרוני את המתווה שהוצע ע"י פורום תל"מ  26.7.2017בהמשך להחלטת ות"ת מיום 

 -קליני -תשתית לאומית למאגר גנומי –(תשתיות לאומיות למחקר) להקמת, הפעלת ומימון מיזם פסיפס 

ה מאשרת ות"ת תכנית לתמיכה בהקמה והפעלה של מיזם פסיפס באוניברסיטאות המחקר שתהיינ

מעוניינות, באמצעות תאגיד ללא כוונת רווח שיפתח וינהל את המיזם, ואשר ינוהל ע"י כל האוניברסיטאות 

השותפות. כמו כן מאשרת ות"ת פרסום של קול קורא תחרותי בין אוניברסיטאות המחקר אשר יהיו 

היא תשוכן  שותפות בתכנית התמיכה לבחירת אוניברסיטת המחקר בה תפעל התשתית, היינו הקמפוס בה

 (באחת האוניברסיטאות השותפות). 

 עיקרי התכנית 

תשתית פסיפס תופעל באמצעות חברה לתועלת הציבור או עמותה (להלן: הגוף המפעיל) שתוקם ע"י 

אוניברסיטאות המחקר בישראל (האוניברסיטאות תהיינה המייסדות וחברות העמותה/חל"צ) שתהיינה 

 מעוניינות להשתתף. 

           yz
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הגוף המפעיל יכלול שבעה חברים והרכבו יהיה כדלקמן: יו"ר ור"ה שישמש כיו"ר דירקטוריון 

אשר ייצגו (יו"ר פורום מנכ"לים בור"ה ונציג נוסף שימונה על ידי ור"ה והינו בעל רקע פיננסי  הדירקטוריון,

 , נציג האוניברסיטה שהתשתית פועלת בקמפוס שלה ושלושה נציגי)את כלל האוניברסיטאות השותפות

ציבור רלבנטיים לתחום פעילות המיזם, שימונו על פי הצעת וה"מ, ובאישורה: נציג תעשייה, נציג עולם 

הרפואה ונציג בעל רקע פיננסי. קוורום לקבלת החלטות יהיה תמיכת רוב החברים הנוכחים ובלבד שאחד 

 מנציגי הציבור נכלל ברוב זה. 

 תקנון הגוף המפעיל יהיה טעון אישור וה"מ. 

ד"ר יעל וילה, תשמש כמנכ"לית ראשונה בתקופת המינוי שלה  -מינהלת פסיפס במשרד הבריאות  ראש

ולפי תנאי ההסכם שיחתם עימה. מינוי מנכ"לים לאחר סיום תפקידה של ד"ר וילה יהיה על פי הצעת וה"מ 

 ובאישורה.

 תפקידי הגוף המפעיל 

בהתאם להמלצות הועדה המדעית המייעצת של  הגוף המפעיל יבצע איסוף וארגון קהילת תורמים          .1

הגוף המפעיל, המצורפות לתזכיר זה. תורמים אלו יתרמו מידע קליני, מידע גנומי (דגימות 

גנומי ומידע פיזיולוגי -ביולוגיות לריצוף דנ"א) וסוגי מידע נוספים אודותיהם, כגון מידע פארה

 רציף.

ויות לצורך ביצוע המיזם ויחתום על הסכמי התקשרות עם הגוף המפעיל יהיה אחראי על ההתקשר           .2

ארגוני בריאות, כולל בתי חולים וקופות חולים, על מנת לקבל מהם את המידע הקליני של תורמי 

(מתנדבי) המיזם בהתאם להגדרות הוועדה המדעית המייעצת ולדרישות המחקריות של חוקרים 

עשו שימוש בשירותי המיזם. כמו כן הגוף מהאקדמיה, מהתעשייה ומארגוני הבריאות, אשר י

המפעיל יהיה מחויב להסכמי התקשרות קיימים או מתהווים וימלא אחר התחייבויות שנלקחו 

במסגרת המיזם בטרם העברת האחריות לגוף המפעיל. במידת הצורך יוסבו הסכמים קיימים לגוף 

וני הבריאות בישראל על מנת המפעיל. במקביל יפעל הגוף המפעיל ליצירת שיתופי פעולה עם ארג

 .כות ומגוון המידע שייאסף במסגרתולהרחיב את היקף גיוס התורמים ואת אי

 
הגוף המפעיל יהיה אחראי על ריצוף דגימות ביולוגיות בהתאם להמלצות הועדה המדעית המייעצת  .3

ישראלי, ולהקמת וניהול בנק  reference genomeשל הגוף המפעיל, וכן יהיה אחראי לריצוף של 

דגימות ככל שיידרש, ובהתאם ליעדים שיקבעו על ידי וועדת ההיגוי. במסגרת זו, במידה וייחתם 

הסכם לאומי לרכישת שירותי ריצוף, הגוף המפעיל יהיה מחויב להסכם זה. המתווה המסתמן 

 יצוף בינ"ל וארגון בריאות ישראלי. להסכם כאמור כולל ספק

לפרק זה בצירוף  1יהיה אחראי להקמת תשתית להנגשת המידע המפורט בסעיף  הגוף המפעיל .4

שירותים טכנולוגיים מרכזיים הנדרשים ליישום מטרותיו, כגון הנגשה של כלי מחקר והפקת מידע 

חדש ונתונים נגזרים בסטנדרטים הגבוהים הנדרשים, כולל שדרוג ואפיון מחדש של תשתית 

דוגמא: התאמה של המיזם לטכנולוגיות חדשות, לתובנות מהשטח ושירותים אלו ככל שיידרש (ל

 ולתוצאות מחקרים בתחומים משיקים).

הגוף המפעיל יקדם שיתופי פעולה עם מיזמים מובילים עולמיים דומים במטרה למצב את ישראל  .5

 בחזית המחקר הבסיסי והיישומי בתחום.
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שראל בתחום הבריאות על ידי חיבור סיסטם בי-הגוף המפעיל יקדם מהלכים שיביאו לחיזוק האקו .6

בין חברות טכנולוגיה, לחוקרים באקדמיה, למוסדות בריאות בתחום הרפואה, לרבות דרכים 

למעורבות התורמים במיזם, וכל זה ע"פ תפיסה של צמיחה מכלילה. הגוף המפעיל יפעל באופן 

 מסונכרן עם המהלכים הנוספים בתחום הבריאות הדיגיטלית. 

 יבצע מטלות נוספות בתחום, בהתאם להחלטת וה"מ.  הגוף המפעיל .7

 הנהלת הגוף המפעיל תיעזר בהמלצותיה של הוועדה המדעית המייעצת.       .8

 

 ועדת ההיגוי המייעצת (וה"מ)

וה"מ תכלול נציגים של הגורמים הבאים: ות"ת, רשות החדשנות, משרד הבריאות, מטה ישראל דיגיטלית, 

משרד הביטחון ומשרד האוצר. יו"ר הועדה המדעית המייעצת יהיה משקיף קבוע בדיוני וה"מ. וה"מ תוכל 

"מ תסתייע בוועדה לשנות את הרכבה בכפוף לאישור ות"ת. יו"ר וה"מ ימונה ע"י הוועדה מבין חבריה. וה

המדעית המייעצת של הגוף המפעיל, אשר כוללת מדענים מהתעשייה ומהאקדמיה. וה"מ תתכנס לכל 

הפחות אחת לרבעון בתקופת התקצוב הממשלתי של המיזם, ואחת לחציון לאחר תום תקופה זו. בישיבות 

 הוועדה יופיעו בפניה נציגי הגוף המפעיל. 

 תפקידי וה"מ הינם:  

למינוי נציגי הציבור בדירקטוריון הגוף המפעיל ואישורם וכן הצעה למינוי מנכ"ל הגוף הצעה  .א

 המפעיל ואישורו;

 אישור תקנון הגוף המפעיל ושינויים בו; .ב

 מינוי והחלפת חברי הועדה המדעית המייעצת; .ג

 מעקב ובקרה אחר פעילות המיזם כגון: בחינת דו"חות ביצוע, בחינת היקף הפעילות וכיו"ב; .ד

 ון המדיניות והאסטרטגיה של פעילות הגוף המפעיל;תכנ .ה

 תכנון יעדים שנתיים לצורך העברת התקציב, בכפוף לתקציב השנתי שיאושר בתחילת כל שנה. .ו

הצעה לסיים את פעילות הגוף המפעיל בתפעול המיזם בתקופת התקצוב, זאת לאחר שמיעת  .ז

המפעיל לא יעמוד בהתחייבויותיו דירקטוריון הגוף המפעיל, וזאת במקרים חריגים וככל שהגוף 

ויעדיו. החלטה על סיום הפעילות תעשה בהתראה של חצי שנה מראש לכל הפחות, וכיסוי מלא של 

ככל שאלו נבעו מהתחייבויות אשר לא ניתן לבטלן באופן סביר, והן תואמות הוצאות הגוף המפעיל, 

 .את היעדים השנתיים המאושרים כאמור בסעיף ה' לעיל

 ז.-נה תעביר וה"מ דיווח לדיון ואישור בות"ת על התקדמות המיזם בהתאם לסעיפים ד* פעם בש
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 התחייבויות הגוף המפעיל 

הגוף המפעיל יפעל באופן שישרת חוקרים ישראליים מהאקדמיה, מארגוני הבריאות ומהתעשייה,  .1

של המחקר  ויתאים את עצמו לאופן הפעולה, לקצב, לדינמיות ולגמישות הניהולית והתפעולית

 באקדמיה, בתעשייה ובארגוני הבריאות בישראל ובעולם.

הגוף המפעיל יאפשר נגישות מלאה לכלל החוקרים ממוסדות אקדמיים אחרים בישראל, כך שלא  .2

תהיה כל העדפה למוסדות החברים בגוף המפעיל על פניהם, וכן שתהיה נגישות מלאה לחוקרים 

 ישראליים מהתעשייה ומארגוני הבריאות.

הגוף המפעיל יפעל ככל יכולתו לשתף פעולה לטובת איסוף נתונים קיימים, או כאלו שייאספו  .3

), עם גופים ותוכניות רלוונטיות, כגון תכניות של הקרן הלאומית bottom up"מלמטה למעלה" (

למדע, לרבות תכנית רפואה מותאמת אישית (רמ"א), וכן תכניות של רשות החדשנות ושל משרד 

בתוך כך, הגוף המפעיל יקדם ככל יכולתו קולות קוראים ייעודיים, לאיסוף נתונים הבריאות. 

המותאמים לשילוב במאגר פסיפס, דרך הקרן הלאומית למדע, הרשות לחדשנות ומשרד הבריאות, 

על מנת לחזק את הקשר בין הפעילות של פסיפס לקידום המחקר הבסיסי והיישומי בתחום, 

המקובלים במיזם. במסגרת זו, הגוף המפעיל יפעל מול הגורמים בהתאם ליעדים והסטנדרטים 

הללו, על מנת ככל הניתן שאלו ידאגו לכך שפרויקטים במימון לאומי שבאחריותם יעמדו 

בקריטריונים של פסיפס ובמידת האפשר ישתמשו בתשתיות וביכולות של פסיפס. למען הסר ספק 

 לא יינתן מימון כפול לאותה פעילות.

עיל יציג לוה"מ דיווחים שוטפים לגבי אופן ביצוע המיזם, השימוש בתקציב, ועמידה הגוף המפ .4

ביעדים ובתכניות העבודה שנקבעו, כולל פיתוחים ושדרוגים מוצעים. תהליכי הדיווח, האישור 

והבקרה יתנהלו באופן שמאפשר לנהל ולהפעיל את המיזם בצורה יעילה ותקינה להשגת רמת 

 ייבת מרמת היישום החדשני הנדרש.האיכות המקצועית המתח

, לרבות מידע רפואי מארגוני בריאות, יישמר בצורה מאובטחת במאגר מידע במשרד הנתוניםמסד  .5

הבריאות עבור המיזם, לשימוש עבור המיזם בלבד. הגוף המפעיל יהיה מחזיק המידע (כהגדרתו 

 בחוק הגנת הפרטיות) שייצבר במיזם.

וך הגנה על פרטיות האדם שהמידע כולל נתונים אודותיו והקפדה השימוש במידע הרפואי ייעשה ת .6

 על הוראות כל דין.

 משרדי המצורפים בזאת.-הגוף המפעיל יפעל על פי החלטת הממשלה והסיכום הבין .7

לפרק זה לתקופה של שלוש שנים לכל הפחות  1הגוף המפעיל יפעיל את המיזם כמתואר בסעיף  .8

שנים לפחות ממועד הקמת הגוף המפעיל,  8לתקופה של לאחר תום התקצוב הממשלתי ובסה"כ 

במודל כלכלי אשר יאושר ע"י וה"מ לכל הפחות שלוש שנים לפני תום תקופת התקצוב הממשלתי. 

יובהר כי במידה ויואץ קצב התקצוב הממשלתי, כך שהתקציב הממשלתי ישולם במלואו בטרם 

עצמאית תחל ממועד השלמת התקצוב שנים להקמת הגוף המפעיל, אזי תקופת ההפעלה ה 5מלאו 

 הממשלתי.

 קניין רוחני 

הבעלות בתוצאות המחקרים שיבוצעו במסגרת המיזם (הקניין הרוחני) יהיו של הארגונים שיזמו את 

המחקרים (מוסדות אקדמיה/חברות תעשיה/ארגוני בריאות) ושל החוקרים בהתאם למקובל בכל ארגון 

 כאמור. 
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ונים שיזמו את המחקרים ועם החוקרים לגבי תמורה כלכלית עבור הגוף המפעיל יתקשר עם הארג

השירותים לחוקרים. מודל התמורה הכלכלית יסוכם בוה"מ, תוך דגש על תנאים כלכליים אטרקטיביים 

 במיזם לחוקרים ישראליים, ועל עידוד מחקרים בתחום.

 

 תקציב 

הביצוע. להלן היקפי המימון של שנים בהתאם לקצב  5לתקופה של ₪ מיליון  236-המיזם מתוקצב ב

 :השותפים

 גורם מממן
משרד 

 הבריאות
מטה ישרא 

 דיגיטלית

המועצה 
להשכלה 

 גבוהה/ות"ת

הרשות 
 לחדשנות

משרד 
 האוצר 

 משהב"ט/
 מפא"ת

תקציב (מיליו 
( ₪ 

52.5 52.5 52.5 52.5 21.0 5.0 

בנק דגימות חדש, שהינו חלק לטובת הקמת ₪ מיליון  45בנוסף לתקציב לעיל, הקצתה החלטת הממשלה 

 ממיזם פסיפס.

 מלש"ח, מחולק באופן הבא: 281סך תקציב המיזם, העומד על 

מלש"ח מיועדים להיות מועברים על ידי ות"ת לגוף המפעיל לטובת ביצוע המיזם,  200לפחות  .1

  בהתאם לאבני הדרך שייקבעו על ידי וה"מ ולקצב התקדמות המיזם.

למשרד הבריאות לצורך קידום המיזם עד כה, לרבות תכנון מלש"ח הוקצו ויוקצו  36-כ .2

והתקשרויות עם ארגוני בריאות כמפורט בפרק הרקע וכן עבור הקמת תשתית טכנולוגית, הכוללת 

  רכישת תוכנה, חומרה וכח אדם טכנולוגי תומך.

עברו מלש"ח נוספים ישמרו לשימושים בלתי צפויים מראש, אשר יוגדרו בהמשך, וייתכן שיו 45-כ .3

  לגוף המפעיל או לגורם אחר.

יובהר כי לאחר מיצוי מקורות אלה, על המיזם להיות עצמאי מבחינה כלכלית, כיחידת רווח והפסד 

עצמאית לתקופה שלא תפחת משלוש שנים. מובן שככל שהמיזם יהיה גרעוני, לא תקום דרישה לכך 

 שהמדינה תישא בעלויות הנדרשות.

 

 אוניברסיטת המחקר בה תפעל התשתית הלאומיתקול קורא תחרותי לבחירת 

לשם הפעלה וניהול המיזם, מאשרת ות"ת פרסום קול קורא תחרותי לבחירת אוניברסיטת המחקר בה 

תפעל התשתית הלאומית. אם אוניברסיטאות המחקר השותפות בגוף המפעיל לא תגענה להסכמה על 

ש הצעה כי הגוף המפעיל יפעל בקמפוס שלה הקמפוס בו יפעל הגוף, תוכל כל אוניברסיטה שותפה להגי

 או בצמידות אליו. 

ההצעה שתבחר תהיה זו שתמצא המתאימה ביותר בהתאם לאמות המידה להלן: המבנה יהיה אחיד 

מ"ר הכולל תשתיות למתן השירותים המרכזיים הנדרשים לניהול פסיפס  250-ורציף בשטח שלא יפחת מ

עובדים. העמדת המבנה  40-רי עבודה, חדרי ישיבות ומתאים לולתפעולו השוטף, עמדות מזכירות, חד

 בשנה.₪  100,000לרשות הגוף המפעיל תיעשה בתמורה שלא תעלה על 
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רשת  .אוניברסיטת המחקר שתיבחר, תידרש לספק לגוף המפעיל ציוד אשר יאפשר את פעילות המיזם

המבנה והציוד, ניקיון ואבטחה , שירותים אדמיניסטרטיביים, תחזוקה שוטפת של ITמחשוב, שירותי 

 וכיו"ב.

אוניברסיטת המחקר שתיבחר תחתום על הסכם בינה לבין הגוף המפעיל, על דעת מנכ"לית הגוף המפעיל, 

 בקשר להעמדת המבנה כאמור, ומתן שירותים הנלווים המפורטים לעיל.

 כל אוניברסיטת מחקר השותפה בגוף המפעיל תוכל להגיש הצעה.תנאי סף: 

 

 קריטריונים לשיפוט

 ניקוד קריטריון

 25 התרשמות כללית מהמבנה ומיקומו בקמפוס

 10 קרבת המבנה לחניה, גישה לתחבורה ציבורית, קרבה לשירותים מרכזיים

 15 אפשרות להרחבה עתידית של שטח המבנה שיועמד לרשות הגוף המפעיל

המפעיל, רמת הגימור ש  גודל החדרים, חלוקה פנימית של המבנה והתאמתו לצרכי הגוף

 המבנה ותחזוקתו

35 

 15 הצעות ערך נוספות שנכללות בהצעת האוניברסיטה (אם ישנן כאלו)

 

 בחירת ההצעה הזוכה

ההצעות יבחנו ע"י הצוות המקצועי בות"ת, בשיתוף נציגים שימונו על ידי וה"מ עפ"י הקריטריון המפורט 

 שור ות"ת.לעיל והצוות המקצועי יביא את המלצותיו לאי

 .תכנית התמיכה והקול הקורא מצורפים להחלטה זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד 5

 

 
על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית  המלצה .15

 במערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים) B.Scחוגי (-לימודים לתואר ראשון, דו
   4752מסמך מס'

 
 החלטה: – 107תש"פ/

דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים  24.6.2020בישיבתה ביו  .1

 ) במערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים.B.Scלתואר ראשון, דו חוגי (

 

הסגל לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת  .2

 בתוכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית.

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד –בעד  4
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 נוסח

 מאושר
 

 

 

עדכון והבהרת הקול הקורא התחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי גג למחקר במדעי   .16

 4749מסמך מס'  –הנתונים 

 

 החלטה: – 108תש"פ/
הקול הקורא התחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי עדכון והבהרת דנה ות"ת ב 24.6.2020בישיבתה ביום 

בעניין קול קורא לתמיכה  25.3.2020בהמשך להחלטת ות"ת מיום  , זאת גג למחקר במדעי הנתונים

תוספתית, על בסיס תחרותי, במרכזי הגג למדעי הנתונים אשר עמדו בתנאי הסף של "המסלול המואץ", 

וייקטים שניתן להגיש במסגרת כלל התכנית וכן מבקשת ות"ת להבהיר את החלטתה באשר למספר הפר

 מועד הגשתם לבחינה ע"י ועדת השיפוט כדלקמן: 

 

ורק פרוייקטים , פרוייקטים  6עד  3כל מוסד רשאי להגיש, בשנת התכנית הראשונה, בקשה לאישור של 

תמיכה  מקסימום₪ ליון ימ 16אלו יבחנו ע"י ועדת השיפוט ויוחלט האם לתמוך בהם בסך כולל של עד 

מיליון  4שנתית (מקסימום -מתקציב ות"ת מצד המוסד, בפריסה ארבע 25%למוסד, בכפוף למצ'ינג בגובה 

 פר מוסד פר שנה).₪ 

 

 כמו כן מעדכנת ות"ת את החלטתה כדלקמן:

לאחר סיום השיפוט בקול הקורא התחרותי יוזמנו ראשי המרכזים לפגישות התנעה בהן הם יתבקשו  .1

יה, כולל מדדי הצלחה בתום שנתיים ישנתיות בהתאם לסכומי הזכ-ארבע להציע תכניות עבודה

ושלוש שנות פעילות. ועדת המעקב של "המסלול המואץ" תשמש גם כועדת המעקב של הקול הקורא 

התחרותי ותאשר את המשך התקצוב, מדי שנה, ע"פ עמידה ביעדים שהוגשו ע"י המרכזים בפגישות 

 .ההתנעה וקבלו אישור יציאה לדרך

 

אם ועדת המעקב לא תאשר המשך תקצוב בתום שנתיים ושלוש שנות פעילות בשל חוסר עמידה  .2

ביעדי ההצלחה, תועבר היתרה לתכנית למימון מלגות לדוקטורנטים ולפוסט דוקטורנטים מצטיינים 

 במדעי הנתונים ואחר כך לתוכניות מענקי מחקר בתחום, לפי סדר עדיפויות זה.

 לקול הקורא התחרותי לאחר העדכון דלעילמצ"ב נוסח מעודכן 

 הצבעהתוצאות 

 פה אחד – בעד  5

* * * 
 

 ערכה: אסתי יעקב
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