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 1עמ' 
 

 
 13.9.2020) מיום 1102( 14ישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס' מ החלטות

 הישיבה התקיימה באמצעות ה"זום"
 30.9.2020-ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה בנוסח 

  
        :השתתפו

        חברי ות"ת
              יו"ר –פרופ' יפה זילברשץ 

             פרופ' שמגר בן אליהו
        ד"ר רבקה ודמני 
          מר שמעון יצחקי 

          פרופ' מונא  מארון
 ונציה-נבוןפרופ' שירי  

 מר שמואל סלבין
 

 מינהל ות"ת/מל"ג:
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג –גב' מיכל נוימן 

 מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים –גב' מרב אברהמי 
 חשבת בכירה –גב' אביטל בליווס 
 סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה –ד"ר ורדה בן שאול 

 סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות –ד"ר נעמי בק 
 היועצת המשפטית –יעל טור כספא  עו"ד

 סמנכ"ל תקצוב –מר יניב כהן שבתאי 
 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש –מר איתמר לוי 
 סמנכ"ל לתכנון ומידע –גב' חווה קליין 

 דוברת המל"ג –גב' ביאטה קראנץ' 
 מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים –גב' מרב אברהמי 

 ר ותת"בכירה ליו תיועצ –גב' נמרה גורן 
 מרכזת בכירה לותת –גב' אסתי יעקב 

 
 

 

 

 נכחו בנושאים הרלוונטיים לתחומים

 הלשכה המשפטית –עו"ד חן אבישר 

 

 

 מרכזת בתחום תקצוב מכללות –גב' רות ארנברג 

 מרכז בתחום תקצוב מכללות –מר אורי זיו  מ"מ ממונה תחום –גב' שרי אנגרלרד 

 מרכז באגף האקדמי –מר רפאל לוריא    ממונה תחום תכנון ומידע –גב' מיכל אופיר 

 מרכזת בכירה בתחום שכר וסגל –גב' עירית כהן  מאקרו ותשתיות פיזיותתממונה תחום  –מר יותם בן שטרית 

 'מרכז בתחום תקצוב אוני –מר וובה פרלוב        ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים –גב' מריסה גרוס 

  ממונה בכיר בתחום הקצבות למחקר  –מר אמיר גת 

  ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות –מר אריאל חנוכה 

  ממונה תחום שכר ותנאי העסקה –מר יואב טאובמן 

  ממונה תחום תקצוב מכללות –מר ניר פוש 

  ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר –מר ארי סטון 

  

 Planning & Budgeting Committee   הוועדה לתכנון ולתקצוב
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 2עמ' 
 

 :היום סדר

 
 מידע .1

    והבקרה של האוניברסיטה העברית בירושליםעדכון הרכב ועדת המעקב  1.1
 

 עדכונים בנושאים משפטיים:  1.2
 מכללת אחווה      1.2.1

 תביעות שהוגשו נגד המכללה האקדמית הדסה  1.2.2

 עתירה מנהלית של המרכז הבינתחומי  1.2.3

 היערכות לקראת הסגר הצפוי בחגים.  1.3

 
 . 4766מסמך מס'  - 5.8.20 –מישיבתה ביום   ) 1100( 12מס'  אישור פרוטוקול ות"ת .2

 
 המגיעים מארה"ב דוקטורט -צוקרמן למלגות פוסט ות"ת בשיתוף קרן תכניתה למחזור אחד של הארכ .3

   4767מסמך מס'  - : מתווה  לתשפ"בSTEM-בתחומי הוקנדה 
 

 המתוקצבותאפשרות להגדלת היקף העסקה נוספת לסגל אקדמי בכיר במכללות  –הוראת שעה  .4
  4768מסמך מס'  -

 
 "מ להקמת מרכז תשתיות לאומי למו"פ בתחום הלוויינות הזעירה ותמיכת ות"ת תלפורום  בפרוייקטות"ת  השתתפות  .5

  4769מסמך מס'  - בפרוייקטבאוניברסיטת מחקר שתזכה 
 

 מערךמהקמת תמיכה חד פעמית באוניברסיטאות המחקר לסיוע בהעתקת תשתיות מחקריות כתוצאה  .6
  4770מסמך מס'  - הרכבת הקלה         

 
 4771' מס סמךמ - תעודה דיגיטלית לצורך דיווח לרשויות המסהסמכה לקבלת  .7
 

 לימודים לתואר שניהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תכנית  .8
  4772מסמך מס'  - ) במדעי התזונה.M.Scעם תזה (

 

*** 
 

 

 . 4766מסמך מס'  - 5.8.20יום  מ  ) 1100( 12מס'  פרוטוקול ות"ת אישור .2
 תוצאות הצבעה:

 אחד פה –בעד  7
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 3עמ' 
 

 דוקטורט -צוקרמן למלגות פוסטות"ת בשיתוף קרן תכנית הארכה למחזור אחד של  .3

   4767מסמך מס'    -  : מתווה  לתשפ"בSTEM-בתחומי המארה"ב וקנדה המגיעים   
 

 החלטה: – 151תש"פ/

שאושרו בישיבת  בישראלות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים ו"ג מלעקרונות המדיניות של ל בהמשך

 תכנית בנושא 22.11.17 מיום"ת ות להחלטת ובהמשך, 19.07.16-ובישיבת מל"ג ב 22.06.16-ות"ת ב

ממדינות ארה"ב וקנדה בשיתוף קרן  STEM-ה בתחומי מצטייניםדוקטורנטים -לבתר משותפת מלגות

המוחלט של האוניברסיטאות המשתתפות  הרובו ומאחר, זו להחלטה" א נספח"כ"ב המצצוקרמן 

בתכנית הביעו שביעות רצון מהתכנית ומעוניינות להמשיך אותה, ומאחר ונותרו עודפים בתקציב 

הקודמים בשל העובדה שהאוניברסיטאות לא מימשו את מלוא המכסות  המחזוריםהתכנית משלושת 

 בתחומי מצטייניםדוקטורנטים -לבתר המלגות תכנית הארכת אתלאשר ות"ת  מחליטהשהוקצו להן, 

תשפ"ג) בתנאי התכנית המקורית, -ממדינות ארה"ב וקנדה למחזור נוסף אחד (תשפ"ב STEM-ה

 הבאים:  בשינויים

 מלגאים עבור אוניברסיטה לכלחמש המלגות המוקצות  מתוך מלגות שתי עד להקצות יהיה ניתן .1

 קנדה או"ב בארה במוסד הדוקטורט לימודי את סיימו אך, קנדים או אמריקנים אזרחים שאינם

 ויתר המלגות יוענקו רק למועמדים אשר הינם אזרחי או תושבי קבע של ארה"ב או קנדה. 
 

 בשני מסלולים: יינתנו שנתיות-מלגות דו .2

 ).המקורי(המסלול  בתכנית המשתתפות המחקר מאוניברסיטאות באחת שנתיים שלדוקטורט -בתר )א

דוקטורט משותף של שנתיים, כאשר חצי מתקופת המלגה יהיה באחת האוניברסיטאות -בתר )ב

 המחקר המשתתפות בתכנית וחצי מתקופת המלגה יהיה באוניברסיטה מובילה בארה"ב או קנדה. 
 

 המלגה גובה .3

-דולר עבור מחייה ו 44,400דולר לשנה:  52,000המלגה במסלול א' יעמוד על המלגה   גובה )א

דולר  2,000דולר עבור מחקר ונסיעות. מתוך כך, השתתפות המוסד הישראלי תעמוד על   7,600

 דולר  יחולקו באופן שווה בין ות"ת לבין קרן צוקרמן.     50,000 -, ו

דולר  15,600דולר עבור מחייה,  44,400דולר לשנה:  60,000גובה המלגה במסלול ב' יעמוד על  )ב

דולר, השתתפות  2,000עבור מחקר ונסיעות. מתוך כך, השתתפות המוסד הישראלי תעמוד על 

דולר יחולקו באופן שווה בין ות"ת  50,000-דולר ו 8,000המוסדי האמריקאי/קנדי תעמוד על 

 קרמן. לבין קרן צו

מתוכם, השתתפות קרן צוקרמן בתכנית בסך  דולר 3,750,000הינה בסה"כ  עלות המחזור הנוסף .4

דולר  250,000דולר. כמו כן,  1,875,000דולר והשתתפות ות"ת בתכנית בסך של  1,875,000של 

השתתפות ות"ת  .התכנית שיווק, פרסום וניהול הוצאותמתוך התקציב הכולל ישמשו עבור 

היה מתוך העודפים שנותרו משלושת מחזורי התכנית הקודמים ולא נדרשת תוספת בתכנית ת

 תקציבית מות"ת.

 , ייחתם סיכום עם קרן צוקרמן לעניין יישום החלטה זו.כניסת ההחלטה לתוקףכתנאי ל .5
 תוצאות הצבעה:

 אחד פה –בעד  7
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 4עמ' 
 

אפשרות להגדלת היקף העסקה נוספת לסגל אקדמי בכיר במכללות  –הוראת שעה  .4

 . 4768מסמך מס'  המתוקצבות
 

 החלטה: – 152תש"פ/
פשרות להגדלת היקף העסקה נוספת לסגל אקדמי בכיר במכללות באדנה ות"ת  13.9.20בישיבתה ביום 

במטרה לתת מענה יעיל לעלייה בביקושים להשכלה גבוהה לאור משבר הקורונה, ובכפוף , המתוקצבות

במשרד האוצר, ות"ת מאשרת כהוראת שעה לשנה"ל  לקבלת אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה

תשפ"א אפשרות להעסקת חברי סגל אקדמי בכיר המועסקים במכללות האקדמיות המתוקצבות על 

 משרה, כמפורט להלן: 200%ידה בהיקף של עד שווה ערך 

מכללה שבה חל גידול במספרי הסטודנטים בשנה"ל תשפ"א, תהא רשאית לאשר לחבר סגל  .1

 150%במכללה (ובתאום עמו), העסקה נוספת בשנה"ל תשפ"א, מעבר לשווה ערך אקדמי בכיר 

 משרה ובהתאם להנחיות ות"ת. 200%משרה ועד למקסימום שווה ערך 

לעיל, תתבצע במתכונת של מורה מן החוץ בלבד ובמסגרת  1ההעסקה הנוספת, כאמור בסעיף  .2

יעשה בהתאם לשעות התקן המכללות האקדמיות המתוקצבות בלבד. חישוב חלקיות המשרה י

 המוגדרות לחבר הסגל האקדמי הבכיר באותה דרגה. 

מעבר לאמור בהוראה זאת, לא יחול כל שינוי בזכויות ובתנאי ההעסקה הקיימים של הסגל  .3

 האקדמי הבכיר.

חבר הסגל יחתום על התחייבות כי ידוע לו שאפשרות זו תקפה לשנת הלימודים תשפ"א בלבד  .4

 יף הקורונה.בהוראת שעה לאור נג

החלת הוראת השעה נתונה לשיקול דעת ולהחלטת הגורמים המנהליים והאקדמיים הרלוונטיים  .5

במוסדות ואינה כוללת תוספת תקציב ייעודי מצד ות"ת. מכללה שתבקש ליישם הוראה זו, תעביר 

לות"ת התחייבות כי לא תבקש תוספת תקציבית בגינה וכי אין מניעה תקציבית מבחינתה ליישום 

 רת תקציבה. ההוראה במסג

 תוצאות הצבעה

 פה אחד –בעד  7     
 
 

 

"מ להקמת מרכז תשתיות לאומי למו"פ בתחום תלפורום  בפרוייקטות"ת  השתתפות .5

  4769מסמך מס'  בפרוייקטות"ת באוניברסיטת מחקר שתזכה  תמיכתוהלוויינות הזעירה 
 

 החלטה: – 153תש"פ/

וזאת , לאומי למו"פ בתחום הלוויינות הזעירהתכנית תל"מ להקמת מרכז תשתיות דנה ות"ת ב 13.9.20-ב

אשר הוצג  2019בהמשך לדו"ח ועדת הבדיקה המקצועית בראשות פרופ' חיים אשד מחודש נובמבר 

, אשר אישרה את 25.06.2020החלטת פורום תל"מ מישיבתה ביום , ול26.12.2019לפורום תל"מ בתאריך 

 . הבדיקה התכנית המוצעת בצרוף ההשלמות שהוגשו לדו"ח ועדת
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 5עמ' 
 

-לוויינים ומיקרו-לתכנן, לייצר, לשלב ולבדוק ננו להקים מרכז תשתיות אשר יאפשר היאמטרת התכנית 

. מרכז לוויינים בתוך גבולות מדינת ישראל, ללא תלות בתשתית הקיימת בתעשיות הביטחוניות

למחקר  תרום לפיתוח כוח האדם הדרוש, ישיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה התשתיות יעודד

לתגבר את  ויעזורבאופן שוטף מאגר ידע בנושאים מגוונים של טכנולוגיות חלל,  יפעל לתחזקולתעשייה, 

 חיבור בין יזמים לבין שותפים אסטרטגיים וגופי השקה בתעשיית ההון סיכון. לממשקים לגיוסי הון וה

 הגוף שיזכה במכרז מיליון מצד 20מתוכם ₪ מיליון  100הקמת התשתית עומד על המוצע לתקציב ה

עקרונית את השתתפותה  תמאשר ות"תהשתתפות משרדי הממשלה וות"ת. ₪ מיליון  80-, ולהפעלתה

תחילת  .שנים) 5לשנה למשך ₪ מיליון  3.2( 2025-2021 לשנים ₪ מיליון 16תל"מ בהיקף של  בתכנית

) והיא תמומן מכספי היעודה 2021תהיה בתשפ"ב (הרבעון הרביעי של שנת בתכנית השתתפות ות"ת 

 למחקר ו/או מכספי הרזרבה הכללית. 

 :לתנאים הבאים כפופה בתכנית"ת ות תמיכת

 .האישור לאחר וייחתם"ת ות לאישור יובא המממנים השותפים בין התקציבי הסיכום .א

 "ת טרם פרסום ההליך. בותההליך התחרותי יובאו לדיון ואישור  עקרונות .ב

 

 וזאת, התשתיות מרכז של המפעיל הגוף לבחירתהתהליך  התנעת"ת מאשרת ות, האמור כל לאור

 לעיל.ב -א להתניותבהתאם 

 תוצאות הצבעה

 פה אחד –בעד   7
 

תמיכה חד פעמית באוניברסיטאות המחקר לסיוע בהעתקת תשתיות מחקריות  .6

  0477 מסמך מס'  הרכבת הקלה כתוצאה מהקמת מערך 
 לסיכום

  .הנדרשיםההחלטה תועבר לחברים במייל לאישור ותכלול את התיקונים והתוספות 

 החברים הצביעו בעד פה אחד
 

  4771סמך מס' מ - הסמכה לקבלת תעודה דיגיטלית לצורך דיווח לרשויות המס .7

 

 החלטה: – 155תש"פ/
מינהל  ות"ת כי מנהל יחידת מינהל וכספים מר יוני אבן טוב, ו/או סמנכ"ל אישרה  13.9.20בישיבתה ביום 

ומשאבי אנוש מר איתמר לוי, הינם מורשי חתימה מטעם התאגיד להגשת בקשה וקבלת אמצעים דיגיטליים, 

, לצורך ביצוע 2001-לרבות להנפקת תעודה דיגיטלית מאושרת כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית תשס"א

 .ויות המס במדינת ישראלדיווחים לרש

 :הצבעה תוצאות

 אחד פה בעד 7
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 6עמ' 
 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תכנית  .8

 1 2477מסמך מס'  - ) במדעי התזונהM.Sc.לתואר שני עם תזה (לימודים 

 

 החלטה: – 156תש"פ/

שני עם תזה דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר  13.9.2020בישיבתה ביום  .1

).M.Scבמדעי התזונה (. 

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

 להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.

 וצאות הצבעהת

 אחד פה -בעד  5
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