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הוועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

החלטות מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס'  (1106) 4מיום 16.12.20
הדיון התקיים באמצעות ה"זום"
נוסח הפרוטוקול וההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב13.1.21 -

השתתפו:

חברי ות"ת

פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר
פרופ' שמגר בן אליהו
מר שמעון יצחקי
פרופ' מונא מארון
פרופ' שירי נבון-ונציה
מר שמואל סלבין )השתתף בסעיפי המידע בלבד(
מינהל ות"ת/מל"ג:
גב' מיכל נוימן – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' אביטל בליווס – חשבת בכירה
ד"ר ורדה בן שאול – סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
ד"ר נעמי בק – סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
עו"ד יעל טור כספא – היועצת המשפטית
מר יניב כהן שבתאי – סמנכ"ל תקצוב
מר איתמר לוי – סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
גב' חווה קליין – סמנכ"ל תכנון ומידע
גב' ביאטה קראנץ' – דוברת המל"ג
גב' נמרה גורן – יועצת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב – מרכזת בכירה לות"ת
נכחו בסעיפים הרלוונטיים לתחומם
מר יונתן אבן טוב – מנהל יחידת כספים ומנהל
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
מר יוני אבן טוב – מנהל כספים ומינהל
גב' מרב אברהמי  -מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
מר משה אהרוני -ממונה בכיר באגף להערכת איכות והבטחתה
גב' מיכל אופיר – ממונה תחום תכנון ומידע
גב' שרי אנגלרד – מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע  ,רפואה והנדסה
גב' אמה אפטרמן – ממונה תחום מדיניות בינלאומיות וקשרי חוץ
מר יותם בן שטרית – ממונה תחום מאקרו ותשתיות פיזיות
עו"ד עמרי גולן – הלשכה המשפטית
גב' מריסה גרוס ירם – ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים
מר אמיר גת – ממונה בכיר בתחום הקצבות למחקר
גב' בתיה הקלמן  -ממונה בכירה תחום רוח ,חינוך ואמנויות
מר יאיר הראל – ממונה תחום בקרה אכיפה ורישוי
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מר אריאל חנוכה – ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן – ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
גב' מריה לוינסון אור – ממונה באגף הערכת איכות והבטחתה
גב' סיגל מורדוך -ממונה בכירה באגף להערכת איכות והבטחתה
רו"ח ג'ניה מיטניצקי – סגנית החשבת
ד"ר אלה עין-מור  -ממונה למחקר ואסטרטגיה באגף אסטרטגיה ובינלאומיות
גב' יעל סימן טוב כהן –ממונה בכירה בתחום חברה קהילה ומכינות
מר ניר פוש – ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון – ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר
עו"ד נדב שמיר – סגן היועצת המשפטית
גב' מוניקה שמילוביץ – ממונה תחום חברה ,האגף האקדמי
גב' קטרין תריה – מ"מ ממונה תחום חדשנות בהוראה ,אגף אסטרטגיה ובינ'
גב' רות ארנברג – מרכזת בתחום תקצוב מכללות
גב' שרון הרדון – מרכזת בכירה בתחום חברה ,האגף האקדמי
מר אורי זיו – מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר נתן יהב – מרכז בכיר בתחום תקצוב אוני'
גב' דועא כעביה – מרכזת בחברה קהילה ומכינות
מר דניאל מילבאוור – רכז מחקר ואסטרטגיה
גב' תמר מעגן – מרכזת בכירה באגף להערכת איכות והבטחתה
מר וובה פרולוב – מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יוסי סבג – מרכז בתחום חברה ,קהילה ומכינות
גב' חני רובלין – מרכזת בתחום הקצבות למחקר
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סדר היום:

.1

מידע:

 1.1סקירה פיננסית:
 1.1.1אוניברסיטת אריאל בשומרון
 1.1.2מכון טכנולוגי חולון HIT -
 1.1.3המכללה האקדמיה להנדסה – אפקה
 1.2הערכת תוכניות המלגות ע"ש זבולון המר וע"ש פרופ' נחמיה לבציון
 1.3דיווח על ועדת ההיגוי למדעי הרוח
 1.4דיווח על מינוי ועדת הליווי לנושא הרפורמה בלימודי האנגלית  -מסמך מס'  4816לידיעה בלבד.
 1.5התכנית בלימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט במח"ר של אוניברסיטת בר אילן  -עדכון
 1.6עדכונים בנושא הקורונה
 1.7עדכונים משפטיים

.2

אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת מס'  3מיום  - 4.11.2020מסמך מס' .4796

.3

אישור תקציב מינהל התאגיד לשנת  - 2021מסמך מס' . 4797

.4

תוכנית ות"ת לתמיכה בהקמה ותפעול מנהלת התוכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות קוונטים מסמך מס' 4798

.5

מתווה הסיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה  -מסמך מס' . 4799

.6

הרשאה להגשת בקשה לקבלת תעודה דיגיטלית לצורך ביצוע תשלומים למוסדות להשכלה
הגבוהה ולמוטבים אחרים בהתאם להחלטות ות"ת במערכת המרכבה  -מסמך מס' .4800

.7

מלגות ות"ת לעידוד בתר דוקטורנטיות מצטיינות – עדכון ה"מסלול המשולב"  -מסמך מס' .4801

.8

פיתוח פיזי
 8.1תוכנית ות"ת לתמיכה בתשתיות פיסיות להקמת מבנה/ים במסגרת מעבר לקמפוס חדש
מס' .4802
 8.2המכללה האקדמית כינרת :עדכון פרויקט בית המדע – רכישת  2קומות  -מסמך מס' .4803
 8.3הקמת מבנה אקדמיה להייטק וסיעוד ,במרכז האקדמי רופין  -מסמך מס' .4804
8.4

רכישת קרקע במסגרת עסקת קומבינציה סמינר הקיבוצים  -מסמך מס' . 4805

 8.5האקדמיה למוסיקה ולמחול :אישור תוספת תקציב בינוי כהקדמת מימון מהתוכנית הרב
שנתית הבאה עבור השלמת פרויקט תוספת אגף-המשך דיון  -מסמך מס' .4806
8.6

אוני' בר-אילן :הרחבת בניין מדעי המחשב עדכון עלויות הקמת המבנה -מסמך מס' .4807

.9

תכנית ות"ת לקידום מיזמים סטודנטיאליים מצטיינים בשלב הוכחת היתכנות  -מסמך מס' . 4808

.10

תכנית ות"ת לעידוד ניידות סטודנטים למחקר ישראל-קנדה  -מסמך מס' .4809
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.11

שינויים בתכנית מלגות מרום לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"א  -מסמך מס' .4810

.12

הארכה בשנה של ההתקשרות עם האיחוד האירופי לשם הפעלת משרד ארסמוס +לשנת 2021
.

.13

מינוי/עדכון ועדות:
 13.1מינוי נציג ות"ת למועצת המנהלים של הקרן לחינוך ארה"ב-ישראל )קרן פולברייט(
. 4812
 13.2עדכון הרכב הוועדה להגדלת כח האדם האקדמי במקצועות הטכנולוגיה העילית )היי-טק(
.4813

מסמך מס' 4811

מסמך מס'
מסמך מס'

 13.3עדכון הרכב ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית  -מסמך מס' .4814
 13.4עדכונים בנושא ועדות ההיגוי לתוכנית הישגים ורואד  -מסמך מס' . 4815
 13.5מינוי ועדת שיפוט לתכנית תמיכה ברכישה ובשדרוג ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי ולהעסקת כח אדם מקצועי
להפעלתו בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים  -מסמך מס' . 4817
 14תוכניות חדשות:
 14.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בפילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה  -מסמך מס' .4818
 14.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה ) (B.A.לתואר ראשון בקרימינולוגיה מתכונת חד חוגית ודו חוגית
לאוניברסיטת חיפה  -מסמך מס' . 4819
 14.3המלצה על אי הארכת הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.Scבהנדסה אופטית למכללה האקדמית להנדסה
אורט בראודה  -מסמך מס' .4820
 14.4המלצה על הסמכה בתכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בפילוסופיה ,כלכלה ומדע
המדינה במסגרת איגום קורסים לאוניברסיטה הפתוחה -מסמך מס' .4821
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החלטות
 1.5התכנית בלימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט במח"ר של אוניברסיטת בר אילן – עדכון
)היו"ר יצאה מחדר הדיונים(
לסיכום:
ות"ת רושמת בפניה את תיקון הטעות בהחלטתה מס' תש"פ 147/מיום  24.8.20ומאשרת
לאוניברסיטת בר אילן הגשת תואר ראשון חד חוגי בלימודי מידע.

.2

אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת מס'  3מיום  2020.11.4מסמך מס'  4796מצ"ב
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
הפרוטוקול אושר פה אחד

.3

אישור תקציב מינהל התאגיד לשנת  - 2021מסמך מס' 4797

תשע"א – 22/החלטה:
 .1ביום  16.12.2020דנה ות"ת בהצעת תקציב מינהל התאגיד לשנת  ,2021ובאומדן ביצוע תקציב .2020
 .2ות"ת מחליטה לאשר את הצעת תקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת  2021בסך  58,906אלפי  ₪ואת
אומדן ביצוע התקציב בשנת .2020
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה אושרה פה אחד
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.4

תוכנית ות"ת לתמיכה בהקמה ותפעול מנהלת התוכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות
קוונטים  -מסמך מס' 4798

תשפ"א – 23/החלטה:
בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת בתוכנית התמיכה להקמה ותפעול של מנהלת התוכנית הלאומית
למדע וטכנולוגיות קוונטים ,וזאת בהמשך להחלטות ות"ת בנוגע לאימוץ המלצות ועדת ההיגוי של ות"ת
לנושא מדע וטכנולוגיות קוונטים )מיום  (5.3.2018ובנוגע ליישום התכנית האקדמית לפיתוח מדע
וטכנולוגיות קוונטים )מיום  ,(16.12.2018ובהמשך לסיכום התקציבי )מצ"ב( בנוגע להרחבת תכנית ות"ת
לתכנית לאומית למדע וטכנולוגיה קוונטים ,ומכיוון שהתכנית לקידום מדע וטכנולוגיות קוונטים )אחת
מתכנית הדגל במחקר בתכנית הרב-שנתית של ות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב( הייתה ונשארה אקדמית
במהותה ,גם לאחר הגדלת התקציב באמצעות פורום תל"מ ,קיימת חשיבות כי מנהלת התכנית תתופעל
באמצעות גוף שמבין את התהליכים המחקריים שהם העיקר בתכנית הלאומית ,הן בהיבטי המחקר עצמו,
והן בהיבטי ההון האנושי ,שת"פ בינ"ל וכיו"ב.
לאור הצורך בהבנה של המרכיבים הניהוליים/אדמיניסטרטיביים באקו-סיסטם המחקרי ,ולאור הניסיון
המצטבר של ות"ת בתכנית זו ובתכניות דגל מחקריות נוספות ,ולטובת יעילות ופשטות התפעול של מנהלת
התכנית הלאומית ,מחליטה ות"ת לפנות לאוניברסיטאות המחקר ולבקש מהן להציע מתוכן בהסכמה
אוניברסיטה אחת ,אשר תקים ותתפעל את המנהלת עבור התכנית .במקרה ולא תהיה הסכמה בין
האוניברסיטאות לגבי האוניברסיטה שתתפעל את מנהלת התכנית הלאומית ,יובא לות"ת נוסח מוצע
לקול קורא תחרותי.
תפקידי מנהלת התכנית הלאומית
תפקיד מנהלת התכנית אינו כולל קבלת החלטת אלא ביצוע תפעולי ,ע"פ תכנית עבודה ונהלים שיקבעו
ע"י ועדת ההיגוי הלאומית של התכנית ,לאחר המלצת הועדה המדעית המייעצת .תכנית העבודה תכלול
בין היתר את אופן חלוקת תקציב המנהלת ,את גובה הגמול שישולם לחברי הוועדות ,לרבות עלות
טיסות/מלונות וכדו' ,גובה השכר שישולם לעובדי המנהלת ,וכן כל החלטה תקציבית בנושא .כן יודגש כי
מרכיב הניהול אינו עוסק במחקר ופיתוח אלא בהיבטים אדמיניסטרטיביים בלבד .אלו כוללים :תפעול
רכש ציוד )למשל ציוד מחשוב( ,רכש שירותים )כגון הקמה ותפעול אתר אינטרנט וכלים מחשוביים
דומים( ,תשלום תגמול כפי שייקבע ע"י ועדת ההיגוי )למשל ליועצים ,לרבות חברי הועדה המדעית
המייעצת( ,וטיפול בארגון ותשלומים עבור אירוח אורחי התכנית הלאומית מחו"ל כמו גם תשלום עבור
נסיעות אנשי גוף הניהול של התכנית הלאומית לחו"ל במסגרת עבודתם ,והכל בהתאם לנהלים ולהחלטות
ועדת ההיגוי.
השרות שתיתן המנהלת הוא במהותו תמיכה לוגיסטית במימוש הוצאות מרכיב הניהול בתכנית
הלאומית ע"פ תכנית עבודה שנתית מוסכמת שתאושר ע"י ועדת ההיגוי הלאומית .על המנהלת למנות
אחראי על תקציב המנהלת ,וכן לתת שירותי מזכירות בהיקף מוגבל של כ 20%-משרה לעבודה השוטפת
מול מנהל התכנית .המנהלת תוכל להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך מימוש המרכיבים בתכנית
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האדמיניסטרטיבית .הבחירה באופן המימוש והצדדים השלישיים יהיו לפי החוק והנהלים החלים על
האוניברסיטה שתקיים את המנהלת.
כל הפעילות של המנהלת נדרשות לאישור ועדת ההיגוי הלאומית באמצעות אישור תכנית עבודה שנתית.
האוניברסיטה שתתפעל את המנהלת נדרשת לדווח באופן קבוע על כל ההוצאות לוועדת ההיגוי
הלאומית.
אין מניעה שחוקרי האוניברסיטה ממנה תתופעל מנהלת התכנית יוכלו לקחת חלק בכל פעילויות התכנית
הלאומית )כגון קולות קוראים של ות"ת ,פרויקטים הרשות לחדשנות וכיו"ב(.
תקציב מנהלת התכנית הלאומית
תקציב המנהלת הוא  12.5מיליון  ₪בחלוקה על פני שש שנות פעילות התכנית .החלוקה התקציבית של
מרכיב הניהול היא לפי מפתח תל"מ לתכנית 40% :ות"ת ו 15%-כל אחד מחברי הפורום האחרים )משרדי
הביטחון ,האוצר והמדע ,והרשות לחדשנות( .התקציב המיועד למנהלת יועבר ע"י משרדי הממשלה
והרשות לחדשנות לות"ת לטובת תפעולה בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי של התכנית הלאומית .העברת
הכספים ע"י ות"ת למימון המנהלת מותנית בחתימת הסכם בין השותפים בנושא מימון מנהלת התכנית
הלאומית ,שיכלול ,בין היתר ,את מחויבות השותפים השונים למימון ,פריסה רב-שנתית של המחויבויות
וכיו"ב .ות"ת תעביר את התקציב לאוניברסיטה שתנהל את המנהלת על בסיס שנתי ובכפוף לקבלת
התקציב מכל השותפים ,ולאחר אישור תכנית עבודה שנתית ע"י ועדת ההיגוי הלאומית ,שתועבר גם היא
לאוניברסיטה אשר תפעיל את המנהלת כפי שיפורט להלן .התקורה התפעולית שתגבה האוניברסיטה
ממנה תתופעל המנהלת לא תעלה על  10%מתקציב המנהלת השנתי .מנהל התכנית ידווח כל שנה לועדת
ההיגוי הלאומית של התכנית ולות"ת את פרוט הוצאות המנהלת ביחס לתכנית העבודה השנתית .ועדת
ההיגוי הלאומית תפקח על פעילות המנהלת באמצעות דו"חות ביצוע עיתיים לכל הפחות אחת לשנה.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.5

מתווה הסיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה מסמך מס' 4799

תשפ"א – 24/החלטה :החזר הוצאות אבטחה:
 .1בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת במתווה הסיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה .כדי לסייע
למוסדות להתמודד עם החזרי דמי האבטחה יחד עם הגידולים בהרשמות שנראים במערכת ההשכלה
הגבוהה בתקופה זו ,ובכדי לגשר על הפער בין תקצוב ות"ת ,והגידול בתפוקות שיקבלו ביטוי רק
בתקצוב שנה העוקבת ,ות"ת מחליטה על מתן סיוע חד פעמי למוסדות המתוקצבים על ידה לשנה"ל
תשפ"א ,אשר יפחיתו במחצית ) ,(50%את דמי האבטחה לכל סטודנט .כך שהסיוע לכלל המוסדות
יעמוד על כ 22.5-מיליוני  ,₪סכום זה יקוזז מתקציב המוסדות לשנה"ל תשפ"ב .מהלך זה יאפשר
למוסדות לפרוס את ההחזר לסטודנטים על פני שנתיים )תשפ"א ותשפ"ב(.
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נוסח yz
מאושר
 .2כמו כן ,לאחר קבלת נתוני הסטודנטים לתקציב תשפ"ב) ,סטודנטים הלומדים בסמסטר ב' בשנה"ל
תשפ"א( ,הצוות המקצועי יגבש המלצה לסיוע חד-פעמי למוסדות שיציגו ירידה במקדם היחס סגל-
סטודנט כתוצאה מהגידול בהרשמות ואשר הירידה אינה נובעת מקיטון בהיקף חברי הסגל.
תוצאות הצבעה –
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה על החזר הוצאות אבטחה אושרה פה אחד.

תשפ"א – 25/החלטה :הגדלת תקציב קרן הסיוע לסטודנטים

בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת בהגדלת תקציב קרן הסיוע לסטודנטים .ות"ת מחליטה באופן חד-פעמי
לשנה"ל תשפ"א על הוספת  150מיליוני  ₪לקרן הסיוע לסטודנטים ואשר מתוכם השתתפות תוספתית
חד-פעמית של ות"ת בהגדלת קרן הסיוע תהיה בגובה  50מיליוני  .₪יתרת המשאבים ,בסך  100מיליוני ,₪
יגיעו ממקורות תוספתיים ממשרד האוצר ) 90מיליוני  ₪ו 10-מיליוני  ₪מהעברת עודפים משנה שעברה(.

המקורות למימון השתתפות ות"ת יועמדו מסעיף הרזרבה הכללית.
תוצאות הצבעה
 – 4בעד-1 ,נגד
ההחלטה התקבלה.

.6

הרשאה להגשת בקשה לקבלת תעודה דיגיטלית לצורך ביצוע תשלומים למוסדות
להשכלה הגבוהה ולמוטבים אחרים בהתאם להחלטות ות"ת במערכת המרכבה

מסמך מס'  4800מצ"ב

תשפ"א – 26/החלטה:

בישיבתה ביום  16.12.20החליטה ות"ת לאשר כי החשבת הבכירה רו"ח אביטל בליווס ,הינה מורשת
חתימה מטעם התאגיד להגשת בקשה לקבלת תעודה דיגיטלית ולהנפקת תעודה דיגיטלית מאושרת
כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית תשס"א ,2001-לצורך ביצוע תשלומים למוסדות להשכלה גבוהה
ולמוטבים אחרים בהתאם להחלטות ות"ת באמצעות מערכת המרכבה.
תוצאות הצבעה
 5בעד –
ההחלטה התקבלה פה אחד

.7

תוכנית ות"ת למלגות לעידוד בתר דוקטורנטיות מצטיינות – עדכון ה"מסלול
המשולב" מסמך מס' 4801

תשפ"א – 27/החלטה:
בהמשך להמלצות הצוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה ,ובמסגרת
הפעילות לקידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה ,מפעילה ות"ת תכנית מלגות לבתר
דוקטורנטיות מצטיינות החל משנת תשע"ד ,שמטרתה לעודד דוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות

~~8

נוסח yz
מאושר
המחקר בישראל לבצע השתלמות פוסט דוקטורט ,במטרה לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל
אקדמי במוסד ובטווח הארוך להביא להגדלת מספר חברות הסגל האקדמי במוסדות המחקר בישראל.
בהחלטתה מיום  20.5.20החליטה ות"ת להאריך את תכנית המלגות בשיתוף קרן צוקרמן .בהחלטת ות"ת
האמורה נפלה טעות סופר וצויין כי הארכת התכנית הינה לשלושה מחזורים כאשר הכוונה היתה לשני
מחזורים בלבד תשפ"א-תשפ"ג.
במסגרת תקנון תכנית המלגות קיימת האפשרות להגשת מועמדות מצטיינות ב"מסלול המשולב" חלקו
בארץ וחלקו בחו"ל( .מאחר ובמסגרת החלטת הות"ת בנושא ,לא ניתנו פרטים לגבי האפשרות והתנאים
להגשת מועמדות במסלול המשולב ,מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה בנושא כדלקמן:
 .1ועדת השיפוט תוכל לאשר מתן מלגה למועמדות שנמצאו זכאיות למלגה בהתאם לקריטריונים של
מצויינות ,ויעמדו בתנאי תקנון התכנית ,ושיבצעו את עיקר מחקרן בתחום ה  STEMבאחת
מאוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית בארץ ,תוך שיתוף פעולה מוסדר ומוגדר עם מנחה
מאוניברסיטת מחקר בחו"ל.
 .2האישור למתן המלגה יינתן על בסיס מצויינות מדעית ,ולאחר שהוועדה תשתכנע כי עקב מניעים
תרבותיים ו/או משפחתיים ו/או בריאותיים ,נמנע מהמועמדת לבצע את השתלמות בתר הדוקטורט
במלואה בחו"ל.
 .3מתן המלגה למועמדת יותנה בהמצאת אסמכתאות לשיתוף פעולה מוסדר ומוגדר עם מנחה
מאוניברסיטת מחקר בחו"ל ,אשר יאשר את אופן ביצוע ההשתלמות.
 .4במהלך השתלמות בתר הדוקטורט ,תידרש המועמדת לשהייה של לפחות שישה שבועות באוניברסיטת
המחקר בחו"ל ,בתקופה רציפה או מפוצלת.
 .5במסגרת התכנית יינתנו עד שלוש מלגות במסלול המשולב בכל מחזור.
 .6יתר פרטי המלגה ותנאיה יישארו על כנם ,והם מעוגנים בתקנון המהווה חלק מהחלטה זו )נספח ב'
לפרוטוקול(.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.8

פיתוח פיזי
8.1

תוכנית ות"ת לתמיכה בתשתיות פיסיות להקמת מבנה/ים במסגרת מעבר לקמפוס חדש
מסמך מס' 4802

תשפ"א – 28/החלטה:
בישיבה ביום  16.12.2020החליטה ות"ת על תכנית לתמיכה בתשתיות פיסיות להקמת מבנה/ים לשם מעבר
לקמפוס חדש במוסדות המתוקצבים על-ידי ות"ת .מדובר ביתרת התקציב עבור פיתוח פיסי במסגרת
התכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב מסתכמת ל 43-מיליוני  .₪בשל העובדה כי מדובר בנתח תקציבי
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נוסח yz
מאושר
קטן יחסית הנדרש לפיתוח פיזי ,רצוי שהתקציב יחולק למספר לא גדול של מוסדות על מנת שתהיה לו
השפעה משמעותית לקידום פרויקטי הבניה .לאור זאת מוצע להתמקד בתכנית סיוע עבור מוסדות
שנמצאים בשלב של מעבר לקמפוס חדש .זאת מהטעמים הבאים:
 .1מדובר בצורך אקוטי ומיידי עבור מוסדות הנמצאים בתהליכים שונים של מעבר קמפוס והגדלת
התמיכה התקציבית תשפר את יכולת המוסד להוציא את הפרויקט מן הכוח אל הפועל.
 .2מעבר לקמפוס חדש והקמתו מולידים צורך בהעמדת מקורות תקציביים משלימים משמעותיים בלוח
זמנים קצר .היות שעבור חלק מהמוסדות הבינוי בגין המעבר הוא בטווח המיידי יש חשיבות לתמיכה
נוספת.
יודגש ,כי מעבר קמפוס הינו שינוי אסטרטגי של מוסד ובעל התורם להגדלת האפשרות לתוספות שטחים,
למיתוג המוסד ,לעצמאותו ולהסדרת זכויותיו בקרקע וכן לחיזוק תשתיות ההוראה.
לשם מימוש התכנית ,מחליטה ות"ת על פרסום קול קורא המופנה למוסדות שבתקצוב ות"ת .המקורות
שיועמדו לטובת הקול הקורא הם כאמור היתרה הקיימת לפיתוח פיזי בתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-
תשפ"ב העומדת על סך  43מיליוני . ₪

תנאי סף
) (1כל מוסד מתוקצב ע"י ות"ת יוכל להגיש בקשה במסגרת הקול הקורא.
) (2התכנית מיועדת עבור מוסדות הנמצאים בשלבים שונים של מעבר לקמפוס חדש.
לשם הבהרה ,קמפוס חדש יוגדר כמבנה/ים חדש/ים אשר בהם ילמדו בהיקף של למעלה מ50%-
מהסטודנטים במוסד במצב העתידי )עד  5שנים( ואשר כולל מעבר לקרקע חדשה.
בנוסף ,המוסד המבקש יוכיח רמת בשלות ליציאה לבינוי או חלק ממנו תוך  12חודשים ,לצורך הוכחת
רמת בשלות של הפרויקט על המוסד להמציא :הימצאות תכנית אב )פרוגרמה( ,מסמכים המצביעים
על זכויות בקרקע ,הצגת אסמכתאות למקורות מימון משלימים )מקורות המוסד ,תרומות וכו'(,
אישורים סטטוריים וכיו"ב.
) (3בהתבסס על מודל הצרכים של ות"ת ,הפרויקט זכאי לתמיכת ות"ת לבינוי ,בניכוי תמיכות ות"ת
שהועברו לטובת הפרויקט בעבר )ככל שהועברו(.
) (4המוסד המבקש יוכיח כי המעבר נובע מחוסר יכולת להתרחב בשטח הקיים ו/או קיימות מגבלות
סטטוטוריות על הקרקע בה הוא פועל נכון להיום ,שמחייב מעבר לקרקע חדשה וכן להסדרת זכויותיו
על הקרקע החדשה .לצורך הוכחת תנאי זה על המוסד להמציא את האסמכתאות המתאימות.
קריטריונים לקול הקורא
לאור האמור ,במסגרת הקול הקורא ,המוסדות ידרשו להגיש פרויקטים הקשורים בפיתוח קמפוס חדש.
ההצעות ייבחנו בהתאם לשני קריטריונים כמפורט להלן:
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נוסח yz
מאושר
 (1קריטריון בחינת הצרכים של המוסד ביחס לתמיכת ות"ת )(50%
יבחן לפי השטחים שהמוסד בונה בשלב הנוכחי אל מול היקף השטחים הרצוי עפ"י מודל הצרכים של
בנייה מלאה של הקמפוס .הנגזרת הכלכלית של המינימום בין השטחים ייבחן ביחס לאומדן התמיכה
המקסימלי לפי מודל התעריפים של ות"ת עבור הפרויקט ,בניכוי תמיכות ות"ת שהתקבלו בעבר
לפרויקט )ככל שניתנו( .ככל שהיחס גדול יותר כך הניקוד יהיה גבוה יותר.
הניקוד בסעיף זה יחושב באופן יחסי של צרכי המוסד ביחס לצרכים של יתר המוסדות.
 (2התרשמות כללית )(25%
התרשמות הכללית תתייחס בין היתר לתרומת הפרויקט להתפתחות המוסד ,להתייחסות לצרכי
המערכת ולקידום מדיניות ות"ת וכיוב'.
לצורך בחינה זו המוסד יעביר מכתב נלווה לפרויקט המפרט את הנושאים שהוזכרו לעיל בקשר לפרויקט.
 (3בינוי בקמפוס מאוחד )(25%
מדיניות מל"ג/ות"ת מעודדת פעילות בקמפוס מאוחד  .1לכן מוצע קריטריון שיתמוך במדיניות זו
ויתעדף מוסדות אקדמיים שהפעילות האקדמית שלהם תהיה בקמפוס מרכזי מאוחד במצב היציב,
בין היתר כדי לתמרץ מוסד להימנע מהוצאות כפולות שככלל עשויות להיות במצב בו יש מספר
קמפוסים.
אנו מציעים שקריטריון זה ינוקד באופן בינארי כדי לתמרץ את מדיניות ות"ת .
 (4הקמת ועדה מקצועית בראשות חבר ות"ת
לצורך בחינה ושיפוט של ההצעות המוגשות ובחירה בהצעה/ות הזוכה/ות ,מחליטה ות"ת על הקמת
וועדה מקצועית .להלן הרכב הועדה
מר שמעון יצחקי )שיץ( חבר ות"ת – נציג ציבור - ,יו"ר
מר יניב כהן שבתאי  -סמנכ"ל תקצוב  ,חבר
מר יותם בן שטרית  -ממונה תחום מאקרו ותשתיות בות"ת ,חבר
חישוב גובה השתתפות ות"ת בקול הקורא
גובה השתתפות ות"ת יקבע באופן יחסי לניקוד שהמוסד קיבל בהתאם לקריטריונים שצוינו לעיל ,ובכפוף
לתוצאת מודל התעריפים להיקף הבנייה הרלוונטי.
כמו כן ,מוצע לקבוע מגבלת זכיה במסגרת הקול הקורא הנדון של עד  20מיליוני  ₪למוסד.
במידה ומוסד לא ינצל את מלוא השתתפות ות"ת ,יתרת הסכום תישמר לזכותו למשך שנתיים מיום
הזכיה .במידה ומוסד לא ינצל את הכספים לאחר מועד זה ,או במידה ותוקצה במסגרת מודל התעריפים
תמיכה הנמוכה מהנתח שהועמד לנושא ,כספים אלו יחזרו לתקציב פיתוח הפיזי הכללי של ות"ת .מוסד
יוכל לקבל הארכה לניצול הכספים ככל שיצביע בפני הצוות המקצועי על התקדמות בבניית הפרויקט.
תוצאות השתתפות ות"ת לפי הקול הקורא יובאו לעדכון בות"ת.

 1קמפוס מאוחד מוגדר כקמפוס בו ניתן ללכת בין הפקולטות השונות.
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נוסח yz
מאושר
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 8.2עדכון פרויקט בית המדע של המכללה האקדמית כינרת – אישור לרכישת  2קומות
 -מסמך מס'  4803מצ"ב

תשפ"א – 29/החלטה:

ביום  16.12.20דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת לרכישת  42%מהזכויות בקרקע )באופן
שייחודו עבורה  2קומות ,זאת בהתבסס על חוות הדעת מטעם ב"כ המכללה מיום  (9.12.2020בבניין הידוע
בשם "בית המדע" מחברת "צמח מפעלים" ,והיא מחליטה כי לאור האמור ,אין מניעה לאפשר את הרכישה,
זאת בהתאם להצהרות המוסד והמידע שהציג ,בכפוף לתנאים להלן:
 .1עלות רכישת הזכויות בקרקע וביצוע התאמות במבנה בהיקף של כ 31.65-מיליוני  ₪שימומנו
מהמקורות להלן:
 תרומת קק"ל  9.5מיליוני ₪
 תקציב ות"ת  3.2מיליוני  ₪שיינתנו מסעיף שדרוג תשתיות
 מימון המכללה הטכנולוגית  6.75מיליוני ₪
 קרן פיתוח פיסי של המכללה בסך  6.3מיליוני ₪
 סך של  4.5מיליוני  ₪אשר ישולם מתוך מקורותיה העצמיים של המכללה בפריסה על פני חמש
השנים הראשונות.
 .2באחריות המכללה לממן את ההוצאות השנתיות לתחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ 770-אלפי . ₪
 .3האישור מותנה בקבלת אישור סופי של המכללה הטכנולוגית כנרת שמלוא הסכום בסך  6.75מיליוני
 ₪התקבל.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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נוסח yz
מאושר
 8.3הקמת מבנה אקדמיה להייטק וסיעוד ,במרכז האקדמי רופין  -מסמך מס' .4804

תשפ"א – 30/החלטה:

בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי רופין להקמת מבנה להנדסה ,הייטק וסיעוד
וזאת בהמשך להחלטתה מיום  ,31.10.2018מחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף לתנאים דלהלן:
אישור להקמת מבנה בהיקף  4,497מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ 52-מיליוני .₪
השתתפות ות"ת בסכום של כ 14.7-מיליוני  ₪מתוך הנתח התקציבי שאושר למכללה במסגרת הקול
הקורא "מבוסס צרכים" לתמיכה בפיתוח פיזי מיום  ,31.10.18הינה בכפוף לתנאים הבאים:
מימון יתרת עלות הבניה מתקציבי המכללה שנאמדת בכ 37.3-מיליוני ₪
באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ427-
אלף  ₪בשנה .
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.1
.2
.3
.4

8.4

רכישת קרקע במסגרת עסקת קומבינציה סמינר הקיבוצים  -מסמך מס' 4805

תשפ"א – 31/החלטה:
בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת בבקשתה של סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה
ולאמנויות )להלן" :המכללה"( ,לקבל את אישור הות"ת לביצוע עסקה כלכלית משמעותית  -רכישת שטח
קרקע מעיריית ת"א בהיקף  1,090מ"ר )להלן" :שטח ההשלמה"( ,בעלות של כ 37-מיליוני  ₪לא כולל
מע"מ )כ 46-מיליוני  ₪כולל מע"מ( ,ולנטילת הלוואה בנקאית לצורך מימונה.
לאור כל המסמכים שצירפה המכללה וחוות דעת אגף התקצוב ,ות"ת מחליטה לאשר למכללה להתקשר
בעסקה האמורה ובהמשך לכך מאשרת להגיש בקשה ליטול הלוואה בנקאית למשרד האוצר ,וזאת
מהנימוקים כלהלן:
 .1מנתונים שהציגה המכללה עולה כי רכישת שטח ההשלמה מאת עיריית תל אביב היא חיונית לצורך
קידום והוצאה לפועל של עסקת הקומבינציה העתידית במסגרתה ייבנה הקמפוס המרכזי של
המכללה.
 .2בהתאם לחוות דעת כלכלית מטעמה של המכללה אשר הוצגה בפני ות"ת וכן בחינה פנימית של
הצוות המקצועי ,במידה והמכללה תידרש לממן את ההלוואה ממקורותיה העצמיים ,נראה כי החזר
ההלוואה לא יפגע באיתנות הפיננסית של המכללה.
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נוסח yz
מאושר
אישור העסקה ונטילת ההלוואה מותנים בתנאים אלה:
א .לאחר רכישת שטח ההשלמה על-ידי סמינר הקיבוצים ,תוסר התביעה בבוררות על-ידי שני הצדדים
ויוסרו כל הטענות בתביעה.
ב .הוצאות רכישת השטח להשלמה יהוו חלק מהוצאות העסקה של סמינר הקיבוצים.
ג .קבלת הסמכה למתן היתר אשראי ליו"ר ות"ת מאת שר האוצר בסך של  46מיליוני  ₪ומתן היתר
כאמור ע"י יו"ר הות"ת ועמידה בתנאים שייקבעו בעניין זה ,ככל שייקבעו.
למען הסר ספק ,לות"ת לא תהיה אחריות או מעורבות מכל סוג שהוא בהלוואה שתילקח או בהסכם
שייחתם או בתוצאותיו והאחריות המלאה ,לרבות האחריות על הבטחת איתנותה הפיננסית של
המכללה והבדיקות שערכה ,הם של המכללה בלבד.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

8.5

האקדמיה למוסיקה ולמחול :אישור תוספת תקציב בינוי כהקדמת מימון מהתכנית הרב
שנתית הבאה עבור השלמת פרויקט תוספת אגף-המשך דיון  -מסמך מס' 4806

תשפ"א – 32/החלטה:

בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת בהחלטתה מיום  4.11.2020בנוגע להשלמת בניית האגף ללימודים בין-
אומנותיים באקדמיה למוסיקה.

.1

בהחלטתה מיום  4.11.2020נדרש המוסד להגיש תכנית בינוי מעודכנת לאישור ות"ת וכן להתקשר
עם מהנדס בנייה להגשת חוות דעת חתומה לצוות המקצועי בות"ת לבחינת סבירות העלויות
להשלמת הפרויקט אל מול העלויות שהוצגו על ידי המוסד.

.2

תכנית הבינוי מעודכנת הוגשו לות"ת ,וביום  16.12.20הוצגו התוכניות בפני ות"ת לאור זאת
מחליטה ות"ת:
כל האמור בהחלטה זו כפוף להתקשרות של המוסד עם מהנדס בנייה חיצוני אשר יגיש חוות דעת
חתומה לצוות המקצועי בות"ת בנוגע להיקף העלויות הנדרשות להשלמת שלב א' של הפרויקט,
ואשר תראה כי לא קיימת חריגה בהשוואה לעלויות שהוצגו על-ידי המוסד .במידה וימצא כי
העלויות להשלמת שלב א' גבוהות מהעלויות לעיל ,הנושא יחזור לדיון בות"ת.

.3

אישור ות"ת ניתן עבור בינוי שלב א' של הפרויקט הכולל תוספת האגף בהיקף של  1,933מ"ר עד
קבלת טופס  4הכולל בינוי פנימי אולם סדנת האופרה ,כיתה רב תכליתית ,אולם רסיטלים וחלק
מחדרי האימון ובינוי ברמת מעטפת בלבד של חדרי אימון יחידניים ,אולם מחול ,גלריה טכנית וחדר
ג'אז.
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נוסח yz
מאושר
.4

עבור החלק בפרויקט שטרם הושלם ,האקדמיה אחראית לגייס את המקורות הנוספים והיא לא
תפנה בבקשה נוספת לות"ת להגדלת התמיכה .בכל מקרה לא יתחילו בביצוע שלב ב' ללא אישור
ות"ת על כך שבידי האקדמיה מלוא מקורות המימון לביצוע שלב ב'.

.5

יתר האמור בהחלטת ות"ת מיום  4.11.2020ישאר בעינו ללא שינוי.

.6

באחריות האקדמיה למוסיקה ולמחול לממן מתקציבה השוטף ,תוך שמירה על איזון תקציבי ,את
מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת האגף שנאמדות בכ 390-אלפי .₪
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

אוניברסיטת בר-אילן -הרחבת בניין מדעי המחשב עדכון עלויות הקמת המבנה  -מסמך מס' 4807

8.6

)יו"ר ות"ת לא השתתפה בדיון ובהצבעה .שפרופ' שמגר בן אליהו ניהל את הדיון(

תשפ"א – 33/החלטה:
בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת בעלויות ב'מת בניין מדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן ,בהמשך להחלטת
ות"ת מיום  4.7.2018בעניין הקמת מבנה אקדמיה למדעי המחשב ולאור הודעת האוניברסיטה כי ביצעה
התאמות באופי הפרויקט לרבות הרחבת שטח הפרויקט בהיקף של כ 850-מ"ר ,ובמקביל גייסה תרומות בהיקף
של  76.8מיליוני  ,₪ות"ת מחליטה לאשר את הרחבת שלב א' של פרויקט הקמת בניין מדעי המחשב ,בכפוף
לתנאים להלן:
.1
.2
.3

.4

.5

אישור לבינוי שלב א' בניין למדעי המחשב בהיקף של  7,170מ"ר ברוטו ,בעלות כוללת של  90.8מיליוני
.₪
כאמור המבנה ייבנה באופן מודולרי כך שבשלב א' המבנה ייבנה ברמת שלד ומעטפת כאשר  3קומות
מתוך  5קומות יבנו בגמר מלא שיאפשר פעילות אקדמית .שלב ב' יבוא לדיון באופן נפרד.
האישור מותנה במימון מלא של הבנייה מכספי תרומות והשתתפות ות"ת ,לפי פירוט להלן:
 .3.1תרומות בסך  76.8מלש"ח
 .3.2השתתפות ות"ת בסך  14מלש"ח
באחריות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין החדש שנאמדות
בכ 1.8-מלש"ח מתקציבו השוטף ,וכן נתקבלה התחייבותו לממן עלויות אלו לאורך זמן תוך שמירה על
איזון תקציבי.
לאור מורכבות הפרויקט ,ובהתאם למצבה הפיננסי ,האוניברסיטה נדרשת לדווח לצוות המקצועי על
התקדמות הבינוי בפרויקט על פי אבני דרך המקובלים בעת העברת חלקה של ות"ת .כמו כן ככל שיידרש
האוניברסיטה תצמצם את עלויות שלב א' בהתאם למקורות שיתקבלו בפועל.
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נוסח yz
מאושר
תוצאות הצבעה
 4בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.9

תכנית ות"ת לקידום מיזמים סטודנטיאליים מצטיינים בשלב הוכחת
היתכנות  -מסמך מס'  4808מצ"ב

תשפ"א - 34/החלטה
ביום  16.12.20דנה ות"ת בתכנית לקידום מיזמים סטודנטיאליים מצטיינים בשלב הוכחת היתכנות.
ביום  5/3/2018החליטה ות"ת על הקצאה של  60מליון  ₪לטובת עידוד היזמות והחדשנות במערכת
ההשכלה הגבוהה בישראל ,והקצאה של  45מיליון מתוכם לקול קורא להקמה או שדרוג של מרכזי יזמות
וחדשנות בתוך הקמפוסים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים והמתוקצבים על ידה.
ביום  28.11.2018החליטה ות"ת על חלוקה של  30מיליון  ₪נוספים ) 15מיליון  ₪הוקצו ע"י ות"ת ו15-
מיליון  ₪מתקציב המשרד לשוויון חברתי( להרחבת תכנית מרכזי היזמות והחדשנות .מתוך סך זה ,הוקצו
 21.75מיליון  ₪להקמת מרכזי יזמות במוסדות נוספים ,והיתרה בסך  8.25מיליון  ,₪הוחלט כי תוקצה
לפעולות עתידיות המיועדות להמשך התכנית.
מטרתם של מרכזי היזמות שהוקמו ו/או שודרגו בתמיכת ות"ת בעקבות הקול הקורא המוזכר לעיל היא
לקדם חינוך והכשרה ליזמות ביחד עם התנסויות מעשיות ויצירת תרבות ואווירה יזמית בקמפוסים .בכדי
לסייע לפרויקטים מצטיינים לעבור משלבי החינוך היזמי וההתנסות המעשית ,אל עבר השלב המעשי של
הקמת מיזם והבשלתו למימוש טכנולוגי ועסקי מאשרת ות"ת תכנית לקידום מיזמים סטודנטיאליים
מצטיינים בשלב הוכחת היתכנות ) .(POCיצוין כי היכולת לקדם מיזמים אל מעבר לשלב ה"תרגיל
האקדמי" והיווצרותם של מקרי הצלחה מתוקשרים תשפיע לא רק על מיסודן של חברות חדשות ,אלא
גם על רצונם של סטודנטים ,אנשי סגל וגורמים נוספים להשתלב בפעילות של מרכזי היזמות והחדשנות
באקדמיה.

עיקרי התכנית
פיתוח דגם ראשוני של מיזם ) (POCמצריך על פי רוב משאבים כספיים ראשוניים כדוגמת חומרי גלם
לבניית אב טיפוס ,הזמנת עבודות ושירותים שונים ,ביצוע בדיקות טכניות והנדסיות ,סקירת פטנטים,
עריכת מחקר שוק ,שימוש במאגרי נתונים ,שירותי תכנות בסיסיים ,ייעוץ עסקי ,משפטי ,טכני ועוד .שלב
ה POC-הינו קריטי במטרה לקדם את המיזמים השונים לרמה בה הם יכולים להתקיים מבחינה עצמאית
ולגייס משאבים חיצוניים .יחד עם זאת ,שלב ה POC-סובל מכשל שוק מובנה הנובע מהעובדה שמדובר
בשלב מקדמי ביותר בו כלל לא ברור אם ניתן להפוך את רעיונות הסטודנטים למיזמים יציבים וברי
קיימא .הדבר נכון הן לגבי פרויקטים טכנולוגיים והן לגבי פרויקטים בעלי אוריינטציה חברתית .יתרה
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מזו ,בשלב זה מיזמי הסטודנטים כלל לא קיימים כישות משפטית ,עובדה המקשה מאוד על השוק הפרטי
להשקיע בהם.
מטרות התכנית
•

הגדלת מספר הפרויקטים אשר ימומשו בפועל במסגרת מרכזי היזמות והחדשנות באקדמיה

•

הגברת המוטיבציה של סטודנטים להשתתף בתכניות היזמות והעלאת רמת המצוינות של מרכזי
היזמות והחדשנות

•

חיזוק שיתופי הפעולה והגברת הלמידה ההדדית בין הסטודנטים והסגל מהמרכזים השונים

•

שיפור הסיכויים של סטודנטים לייצר מיזם בעל ערך אשר יהיה מסוגל להמשיך ולהתפתח באופן
עצמאי עד למימוש טכנולוגי ועסקי ,בדגש על הכשרה ותרגול בתהליך גיוס משאבים

•

יצירת צינור ) (pipelineשל מיזמים איכותיים של סטודנטים ובניית עתודת פרויקטים איכותיים
לאקו-סיסטם היזמי הישראלי

המיזמים הזכאים להיכלל בתכנית
המיזמים הזכאים להיות מוגשים במסגרת התכנית הינם של סטודנטים/יות הקשורים לתכניות לעידוד
יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לתנאי הסף המפורטים בהמשך או כאלו שאותרו
והומלצו למימון ע"י מנהלי מרכזי היזמות במוסדות .התכנית מיועדת למיזמים סטודנטים/יות מתארים
ראשונים ותגביל את השתתפותם של סטודנטים מתארים מתקדמים ל 20%-מכלל התקציב ,כיוון
שלסטודנטים אלו יש מקורות מימון אחרים למסחור ידע .יוכלו להגיש בקשות סטודנטים פעילים או עד
שנה מתום לימודיהם במוסד .המענקים מיועדים הן לפרויקטי יזמות בעלי עומק טכנולוגי או עיצובי
)דוגמת פרויקטים מבוססי תוכנה/אפליקציות/מקוונים /מוצרים פיזיים /או שילוב ביניהם( והן
לפרויקטים בעלי אימפקט חברתי.
תקציב
כל מוסד אשר עומד בתנאי הסף המפורטים מטה ,יגיש  2-4מיזמים מצטיינים אשר יוכיחו כי ביכולתם
לנצל השקעה זו לטובת השקעות המשך במיזם .סכום התמיכה הכולל המבוקש למוסד לא יעלה על 100
אלף  ₪עבור כל המיזמים שיוגשו .השיפוט יתבצע על בסיס מצוינות כאשר הסכום הזכיה המקסימלי
למוסד לא יעלה על  100אלף וסכום הזכיות הכולל יסתכם לתקציב של כ 1-מלש"ח .מוצע כי התכנית
תופעל לשנתיים :תשפ"א-תשפ"ב; סה"כ תקציב 2 :מלש"ח.
כספי התמיכה יועברו למוסדות מהם מגיעים המיזמים הזוכים ,והמוסד יהיה אחראי על ניהולם השוטף
בהתאם לתכנית הפיתוח של המיזם שהוצגה .סכום הזכייה ישמש במלואו לצרכי המיזם הזוכה עבור
השתתפות בהוצאות הנדרשות לפיתוחו .ככל שיוותרו יתרות בגין כספים לא מנוצלים בשנת הפעילות
הראשונה של התכנית ,הם יועברו לטובת מחזור ההגשה הבא.
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תנאי סף להגשת מיזמים
 .1רשאי להגיש מוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת .
 .2קיימת במוסד פעילות יזמית הכוללת:
• מרכז יזמות פיזי או מקום ייעודי לפעילות צוותי היזמות
•

תכנית הכשרה להקניית כלים ליזמות וחדשנות

•

ליווי ותמיכה של אנשי סגל

•

לפחות  2אירועי יזמות )דוגמת האקתון( בשנה )במשך השנתיים האחרונות( בהם משתתפים
לפחות  50סטודנטים

תהליך השיפוט
המיזמים שיזכו בניקוד הגבוה ביותר יזכו בתמיכה .ועדת השיפוט תורכב מ 7-10-חברים בעלי ניסיון
ו/או הכשרה בתחום היזמות ותובא לאישור ות"ת.
הקול הקורא הינו חלק בלתי נפרד מההחלטה ומופיע כנספח א' להחלטה זו.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .10תכנית ות"ת לעידוד ניידות סטודנטים למחקר ישראל-קנדה -מסמך מס' 4809

תשפ"א - 35/החלטה
בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת בתכנית לעידוד ניידות סטודנטים למחקר ישראל-קנדה .בהמשך למדיניות
מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה ,ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  14.08.2019בנושא שיתופי
פעולה מחקריים בילטרליים שבמסגרתה קנדה הוגדרה כמדינה מועדפת ,ועל מנת לחזק ולקדם את הקשרים
המחקריים עם קנדה ,מחליטה ות"ת לאשר הקמת תכנית מלגות לעידוד ניידות סטודנטים למחקר בין ישראל
לקנדה ,בשיתוף ארגון  Mitacsבהתאם ובכפוף לעקרונות כדלקמן:
 .1במסגרת התכנית תלמידי דוקטורט ובתר–דוקטורנטים ישראלים וקנדים ייסעו לתקופה של 12-24
שבועות כדי לעבוד על פרויקט מחקר עם חוקר באוניברסיטה במדינה השותפה .אוניברסיטאות המחקר
יגישו את המועמדים מטעמם.
 .2התכנית תתמוך בשהייה של עד  14תלמידי דוקטורט או בתר-דוקטורנטים מכל מדינה מידי שנה.
 .3תינתן מלגה של  6,000דולר קנדי ) 15,000שקל( לכל משתתף בתכנית ,כאשר  Mitacsוות"ת יישאו בחצי
מהעלות של כל מלגה.
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 .4תנאי הסף למועמדים למלגה הינם:
א( המועמד הינו אזרח או תושב ישראלי/קנדי שלומד דוקטורט או פוסט-דוקטורט באוניברסיטת מחקר
בישראל )עבור תושב קנדי( או קנדה )עבור תושב ישראלי(
ב( המועמד אינו יכול להגיש מועמדות לפרויקט מחקר באוניברסיטה בה סיים תואר אקדמי
ג( המועמד חייב לעמוד בדרישות השהייה/האשרה בישראל/קנדה
ד( המועמד חייב להיות בגיל  18לכל הפחות
ה( המועמד לא יכול להגיש מועמדות אם קיבל מלגה מ Mitacs-בעבר
ו( פרויקט המחקר של המועמד חייב לקבל אישור של האוניברסיטה המארחת והנחיה של מנחה
באוניברסיטה המארחת ובאוניברסיטת האם
ז( המנחה חייב להיות חבר סגל באוניברסיטה המארחת
ח( המנחה חייב להיות רשאי להנחות סטודנטים למחקר
 .5ההשתתפות בתכנית תהיה על בסיס תחרותי ,בהתאם לקריטריונים הבאים:
א( איכות פרויקט המחקר המוצע
ב( מידת המחויבות וההנחיה של המנחה באוניברסיטה המארחת
ג( מידת התמיכה/ההמלצה של המנחה באוניברסיטת האם של הסטודנט
ד( רמת הרלוונטיות של הפרויקט לתעשייה ולחברה
ה( הערכת התועלת הצפויה לישראל וקנדה
כמו כן ,התכנית כפופה להנחיות לפיהן פועל הגוף הקנדי בעניין :מחקרים הכוללים ניסויים בבעלי חיים,
השתתפות של בני אדם ,השפעה על איכות הסביבה וכללים לעניין ניגוד עניינים .כללים אלו נמצאים
באתר Mitacs
 .6תהליך השיפוט יבוצע באופן הבא:
א .כל צד יקים ועדת שיפוט לצורך הערכת ובחירת המועמדים המועדפים
ב .לאחר שכל צד גיבש את רשימת המועמדים המועדפים שלו ,יבוצע תהליך שיפוט משותף על מנת לבחור
את הזוכים במלגות
 .7ההסכם יאושר לשני מחזורים בשנים תשפ"א ותשפ"ב ,כאשר התקציב להפעלת התכנית בשנים אלו יעמוד
על  220אלף  ₪מידי שנה ובסה"כ כ 0.5-מלש"ח .המקור התקציבי לתכנית הינו המסגרת התקציבית
שאושרה לקידום שיתופי פעולה בילטרליים בישיבת ות"ת מיום .14.08.2019
 .8הרכב ועדת השיפוט של ות"ת יובא לאישור בהמשך .הועדה תפעל בהתאם לעקרונות התקנון המצוי כפי
שאושרו בהחלטות ות"ת ומל"ג לעניין מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת מיום .12.2.2019
 .9ות"ת מאשרת חתימה על ההסכם המצ"ב להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה וזאת בכפוף למתן
פטור ממכרז בגין "מיזם משותף" ע"י ועדת המכרזים של המל"ג.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 .11שינויים בתכנית מלגות מרום לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"א  -מסמך מס' .4810

תשפ"א – 36/החלטה:
בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת ב"שינויים בתכנית מלגות מרום לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"א" .בהמשך
להחלטת ות"ת מיום  13.3.19בנושא תכנית מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה ולאור פניות של סטודנטים
שנמצאים בשנה"ל תשפ"א בשנה ב' לתואר הראשון ולא הגישו בקשה לקבלת מלגה בשנה"ל תש"פ לנוכח שנתה
הראשונה של התכנית לאחר המעבר ממשרד הקליטה ,וכן בעקבות משבר הקורונה אשר פגע כלכלית
בסטודנטים רבים ,ובהמשך להמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה – מחליטה ות"ת
בישיבתה ביום  16.12.2020כי תינתן בשנה"ל תשפ"א אפשרות חד פעמית לסטודנטים בשנה ב' בתואר הראשון
להגיש בקשה למלגת מרום .כמו כן מחליטה ות"ת לאפשר באופן חד פעמי את העברת  40המלגות שלא נוצלו
בתש"פ לתשפ"א ובהתאם לכך לאשר כ  640מלגות חדשות בתשפ"א במקום  600כפי שאושרו בהחלטת ות"ת
המקורית .החל משנה"ל תשפ"ב יחזור מספר המלגות החדשות לעמוד על  600בהתאם למתווה המקורי
ולמגבלת התקציב.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .12הארכה בשנה של ההתקשרות עם האיחוד האירופי לשם הפעלת משרד ארסמוס
לשנת  2021מסמך מס' 4811

תשפ"א – 37/החלטה:
בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת בהארכה בשנה של ההתקשרות עם האיחוד האירופי לשם הפעלת משרד
ארסמוס לשנת .2021
בהמשך לסקירה שקיבלה ות"ת באשר להצלחת תכנית ארסמוס +של האיחוד האירופי בישראל ,וכחלק
ממאמציה של מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה במסגרת התכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-
תשפ"ב ,מחליטה ות"ת כדלקמן:
 .1לאשר את הארכת ההתקשרות עם האיחוד האירופי ,באמצעות הסוכנות המנהלת את תכנית
ארסמוס +בבריסל ) EACEAלהלן "הסוכנות"( ,לשם הפעלת תכנית ארסמוס +מתוך משרדי
המל"ג ,וזאת באופן שהאיחוד ירכוש שירותים מהמל"ג להקצאת עובדים ייחודיים לכך.
 .2לצורך האמור ,לאשר חתימה על הבקשה להארכת הסכם ההתקשרות הנוכחי עם הסוכנות )לשנים
 (2018-2020בשנה אחת )שנת  (2021בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית .עותק הבקשה
מצורפת להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
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 .3לאשר חתימה על נספח הארכה לפיו יוארך ההסכם הנוכחי בשנה ובכפוף לאישור הנוסח על ידי
הלשכה המשפטית.
החתימה על הבקשה ונספח ההארכה להסכם תיעשה בהתאם להחלטת ות"ת בדבר הסדר הרשאות חתימה
לתקציב מנהל מל"ג/ות"ת ותקציב מערכת ההשכלה הגבוהה.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .13מינוי/עדכון ועדות:
13.1

מינוי נציג ות"ת למועצת המנהלים של הקרן לחינוך ארה"ב-ישראל )קרן פולברייט( מסמך מס' 4812

תשפ"א – 39/החלטה:
ביום  16.12.20דנה ות"ת במינוי נציג ות"ת למועצת המנהלים של קרן חינוך ארה"ב-ישראל )קרן פולברייט(.
ות"ת מחליטה לאשר את מינוי של פרופ' שמגר בן אליהו ,כנציג ות"ת במועצת המנהלים של הקרן.
תקופת המינוי תקביל לתקופת כהונתו של פרופ' בן אליהו כחבר ות"ת.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
 13.2עדכון הרכב הוועדה להגדלת כח האדם האקדמי במקצועות הטכנולוגיה העילית )הייטק(
מסמך מס' 4813

תשפ"א – 40/החלטה:
בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת בעדכון הרכב הוועדה להגדלת כח האדם האקדמי במקצועות הטכנולוגיה
העילית )הייטק(  .בשל סיום כהונתם של מספר חברים שכיהנו בוועדה שמינתה ות"ת לשם הגדלת כח האדם
האקדמי במקצועות הטכנולוגיה העילית )היי-טק( ,מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב הוועדה כדלקמן:
 פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר מר שמעון יצחקי  -חבר ות"ת – )במקום מר ישי פרנקל( פרופ' חיים טייטלבאום – חבר מל"ג גב' מיכל נוימן – מ"מ מנכ"ל ות"ת/מל"ג – )במקום מר גדי פרנק המנכ"ל לשעבר( נציג אגף תקציבים במשרד האוצר – רכז השכלה גבוהה שיתמנה במקום גב' נועה שוקרוןשני נציגי ציבור מתחום תעשיית ההיי – טק:
 מר יואב אברהמי  CTOבחברת –WIX מר שלומי עוזיאל – מנכ"ל חברת  – QUAI.MDחברת סטארט-אפ בתחום הבריאות הדיגיטליתגב' מיכל אופיר ,ממונה בתחום תכנון ומידע ,תרכז את עבודת הוועדה.
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הגורמים הרלוונטיים באגף תקצוב ,אגף תכנון ומידע והאגף האקדמי יסייעו בעבודת הוועדה וישתתפו בדיוניה.
נציגים מגופים ממשלתיים רלוונטים יזומנו לדיונים בהתאם לתוכן הדיונים הספציפי.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 13.3עדכון הרכב ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית  -מסמך מס' 4814

תשפ"א – 41/החלטה:

בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת הליווי של מל"ג/ות"ת לנושא הלמידה הדגיטלית .וזאת
בהמשך להחלטות ות"ת ) (17.2.2016ומל"ג ) (22.3.2016בנוגע לקידום הלמידה הדיגיטלית באקדמיה ,ובהמשך
להחלטות ות"ת ) 25.5.2016ו (31.1.2018-ומל"ג )בתאריכים  28.6.2016ו (6.2.2018-בנוגע למינוי ועדת ליווי
ללמידה דיגיטלית ,והחלטת ות"ת ) (25.3.2020בנוגע להארכת מינוי הוועדה לשלוש שנים נוספות עד יולי ,2022
ולאור סיום תקופת כהונתה של גב' עדי משניות ,נציגת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות במל"ג ולאור סיום
תפקידה של גב' של-לי שפיגלמן כראש מטה ישראל דיגיטלית ,מחליטה ות"ת על עדכון הרכב ועדת הליווי ללמידה
דיגיטלית כך שגב' אתי זלצמן נציגת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות במל"ג ,תחליף את גב' עדי משניות ומר
ערן רביב מנהל מיזם "קמפוס  "ILבמטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי יחליף את גב' של-לי שפיגלמן.
לאור העדכונים לעיל ,הרכב וועדת הליווי ללמידה דיגיטלית יהיה כדלקמן:


פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר ות"ת – יו"ר הוועדה



פרופ' אדו פרלמן -סגן יו"ר מל"ג



פרופ' חנה דודיוק -חברת מל"ג



ד"ר רבקה ודמני שאומן ,חברת מל"ג



פרופ' עזרי טרזי ,עיצוב תעשייתי ,הטכניון – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה



פרופ' יובל גרעיני ,פיסיקה ,אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הטבע



פרופ' אילת ברם-צברי ,הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,טכניון



ד"ר אינה בלאו ,המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ,האוניברסיטה הפתוחה



פרופ' מירי ברק ,הפקולטה לחינוך למדע ולטכנולוגיה ,הטכניון



גב' אתי זלצמן ,נציגת התאחדות הסטודנטים ,חברת מל"ג



מר ערן רביב ,מנהל מיזם "קמפוס "ILבמטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי ,נציג מטה ישראל
דיגיטלית.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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13.4

עדכונים בנושא ועדות ההיגוי לתוכנית הישגים ורואד  -מסמך מס' 4815

תשפ"א – 42/החלטה:

בישיבתה ביום  16.12.2020החליטה ות"ת כי בנקודת הזמן הנוכחית ,לאור התייצבות תכניות "הישגים"
ו"רואד" ,והואיל ואין מקום להמשך ניהול התכניות ע"י נציגי הקרנות הפילנתרופיות ,תסיימנה ועדות ההיגוי
הנוכחיות לתכניות "הישגים" ו"רואד" את פעילותן ותחת זאת הצוותים המקצועיים בות"'ת/מל"ג יבחנו את
הנושאים השונים הרלוונטיים להפעלת התכניות ,ומכל מקום ככל שיהיה צורך ,יתייעץ הצוות המקצועי עם
מומחים מהאקדמיה לנושא הפריפריה והחברה הערבית .מובן כי כל נושא עקרוני ,לרבות נושאי מדיניות ,וכן כל
נושא שבסמכות ות"ת ,יובא לאישורה .עוד מחליטה ות"ת כי דיווח בנושא תכנית רואד יינתן לפחות אחת לשנה
לועדת ההיגוי של החברה הערבית בכדי לייצר מבט כולל על מרכיבי תכנית ההנגשה.
ות"ת מבקשת להודות לחברי ועדות ההיגוי של תכניות "הישגים" ו"רואד" על הפעילות החשובה לאורך השנים
ועל ההישגים החשובים.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
 13.5מינוי ועדת שיפוט לתוכנית תמיכה ברכישה ובשדרוג ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי
ולהעסקת כח אדם מקצועי להפעלתו ,בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים  -מסמך מס'
4817

תשפ"א – 43/החלטה:
ביום  16.12.20דנה ות"ת במינוי ועדת שיפוט לתוכנית תמיכה ברכישה ובשדרוג ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי
ולהעסקת כח אדם מקצועי להפעלתו ,בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים .בהמשך להחלטות ות"ת מיום
 29.1.2020ומיום  26.2.2020על פתיחת תכנית תחרותית לתמיכה ברכישה ובשדרוג ציוד מחקר
מחלקתי/קבוצתי ולהעסקת כוח-אדם מקצועי להפעלתו בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים ,ולצורך
בחירת הזוכים בקול הקורא אשר פרסמה ות"ת במסגרת התכנית המוזכרת לעיל ,ובקולות קוראים אשר יצאו
בעתיד במסגרת אותה התכנית מחליטה ות"ת על הקמת ועדת שיפוט אשר תשפוט ותבחר את הזוכים.
הוועדה מורכבת משמונה חברים מתחומי תשתיות המחקר הרלוונטיות ומתחומי המדע והטכנולוגיה
הקוונטיים ,כאשר אחד מהם הינו חבר מל"ג/ות"ת .בוועדה זו ישנה נציגות לכל מוסד אקדמי אשר הגיש בקשה
לתמיכה ברכישת ציוד לקול הקורא והוא נמנע מלטפל בבקשה של המוסד שלו .החלטות ות"ת בקישורים
מעלה .הרכב ועדת השיפוט אינו כולל נשים ,עקב מיעוט נשים בתחום זה .בתהליך גיוס חברים לוועדה נעשתה
פניה גם למספר חוקרות בתחום ,אך עקב מחויבויות קודמות של חוקרות אלה ,גיוסן לוועדה לא צלח .מכל
מקום ,בעדכון ההרכב הבא ייעשה כל מאמץ לגיוס נשים.
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להלן הרכב הועדה :
•

פרופ' )אמריטוס( אורי צ'שנובסקי ,הפקולטה למדעים מדויקים ,אוניברסיטת תל אביב  -יו"ר

•

פרופ' אבינועם צדוק ,הפקולטה להנדסה ,אוניברסיטת בר אילן

•

פרופ' רונן רפפורט ,המחלקה לפיסיקה יישומית ,הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע ,האוניברסיטה
העברית

•

פרופ' גיא מקוב ,המחלקה להנדסת חומרים ,הפקולטה למדעי ההנדסה ,אוניברסיטת בן גוריון.

•

פרופ' מאיר אורנשטיין ,הפקולטה למדעי המחשב ,הטכניון

•

פרופ' דן אורון ,המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות ,מכון ויצמן

•

פרופ' שמואל שטרנקלר ,המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,אוניברסיטת אריאל

•

פרופ' חיים טייטלבאום ,המחלקה לפיסיקה ,אוניברסיטת בר-אילן וחבר מל"ג

הועדה תפעל בהתאם לנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.
המינוי כפוף לחתימת חברי הועדה על הסדרי מניעת ניגוד עניינים ושמירת סודיות ,כנדרש.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .14תוכניות חדשות:
 14.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ) BAבפילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה(  -מסמך מס' 4818
פרופ' מונא מרון לא השתתפה בדיון ובהצבעה

תשפ"א – 44/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  16.12.2020דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בפילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת
הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.
תוצאות הצבעה
 4בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 14.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה ) BAבקרימינולוגיה מתכונת חד חוגית ודו חוגית(
לאוניברסיטת חיפה  -מסמך מס' 4819

תשפ"א – 45/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  16.12.20דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לואר ראשון
במכונת חד חוגית ודו חוגית בקרימינולוגיה.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית
להמליץ למל"ג על מתן אישור פרסום והרישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון
בקרימינולוגיה.
תוצאות הצבעה
 4בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
 14.2המלצה על אי הארכת הסמכה להעניק תואר ראשון ) B.Scבהנדסה אופטית( למכללה
האקדמית להנדסה אורט בראודה  -מסמך מס' 4820

תשפ"א – 46/החלטה

בישיבתה ביום  16.12.2020דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אורט בראודה להאריך את ההסמכה
בתכנית לתואר ראשון )  (B.Scבהנדסה אופטית ,ולאור הקושי התקציבי המשמעותי ,היא ממליצה למל"ג
שלא להאריך את ההסמכה בתכנית ולא לאפשר רישום סטודנטים חדשים; למעט הארכה רק עבור סיום
הלימודים של הסטודנטים הלומדים כיום בתכנית ,וזאת לאור הנימוקים שלהלן.
 .1לאורך השנים מספרי הסטודנטים בפועל היו נמוכים משמעותית מהצפי ,ודרישת ות"ת מיום
 26.12.2017להגדלת את מספרי הסטודנטים בתכנית לא התממשה ,כך שבשנת תש"ף ,כעשור לאחר
פתיחת התכנית ,מספר הסטודנטים בתכנית עמד על כ 36-סטודנטים בלבד ועל כן על פי דיווחי המכללה
ובדיקת הצוות המקצועי ,התכנית נמצאת בגירעון שנתי שוטף של כ 1-מ' ;₪
 .2המחלוקת המשפטית בין המכללה האקדמית אורט בראודה לאורט ישראל יוצרת חוסר ודאות פיננסי
משמעותי ועשויה לגרום למכללה הוצאות משמעותיות בשנים הקרובות לטובת בינוי שיהווה תחליף
לקמפוס הקיים .גם מסיבה זו ,אין מקום לאפשר למוסד לקיים תכנית גירעונית.
בהתאם לבקשת המוסד ,אין מניעה שהמוסד יבקש להסב את התכנית למסלול התמחות באחת
המחלקות הקיימות – הנדסת מכונות או הנדסת חשמל ,בהתאם לנוהל הוספת מסלול/מגמה ,חטיבה,
אשכול ,או מוקד בתכנית לימודים אקדמית קיימת – בהתאם להחלטת המועצה מיום .13.5.2014
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 14.4המלצה על הסמכה בתכנית הלימודים לתואר ראשון ) (BAבפילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה
במסגרת איגום קורסים לאוניברסיטה הפתוחה  -מסמך מס' 4821

תשפ"א – 47/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  16.12.2020דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל הסמכה בתכנית הלימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בפילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה במסגרת איגום קורסים.
 .2לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ,התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית
להמליץ למל"ג על הסמכה בתכנית.
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
רשמה :חנה רוזן
ערכה :אסתי יעקב
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נספח א' – תוספת להחלטה תשפ"א34/
עידוד היזמות והחדשנות באקדמיה

כ"ב בכסלו ,תשפ"א
 22בדצמבר 2020

תכנית ות"ת לקידום מיזמים סטודנטיאליים מצטיינים בשלב הוכחת היתכנות )(POC
רקע
ב 2018-קיבלה ות"ת החלטה על עידוד היזמות והחדשנות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,ובמסגרתה
יצאה בקול קורא על סך  45מיליון  ₪לתמיכה בהקמה או שדרוג של מרכזי יזמות וחדשנות בתוך הקמפוסים
במוסדות האקדמיים שיזכו בשלושת המקומות הראשונים .לאור מספר ההגשות האיכותיות ,הורחבה התכנית
וכיום היא תומכת במרכזי יזמות וחדשנות בחמישה עשר מוסדות אקדמיים בסך כולל של כ 65-מיליון ) ₪כ-
 11מהם מתקציב המשרד לשוויון חברתי( .הקול הקורא של ות"ת התמקד בשתי "הקומות הראשונות" של
קידום התחום (1) :השקעה בחינוך ,בהכשרה ובהטמעת תרבות יזמית בקמפוסים ,ו (2)-עידוד התנסויות
מעשיות בצוותים רב-תחומיים ו/או בשיתוף פעולה עם התעשייה ,המגזר הציבורי וכו' .כעת הרצון הוא לפעול
להנעת "הקומה השלישית" ,שהיא החוליה הבאה בשרשרת היזמית ,ומטרתה קידום של מיזמים
סטודנטיאליים מצטיינים בצורה אינטנסיבית יותר ע"י מתן תמיכה בשלב הוכחת היתכנות ) POC=Proof of
.(Concept
רעיון מכוון
פיתוח דגם ראשוני של מיזם ) ,(POCמצריך על פי רוב משאבים כספיים כדוגמת חומרי גלם לבניית אב טיפוס,
הזמנת עבודות ושירותים שונים ,ביצוע בדיקות טכניות והנדסיות ,סקירת פטנטים ,עריכת מחקר שוק ,שימוש
במאגרי נתונים ,שירותי תכנות בסיסיים ,ייעוץ עסקי ,משפטי ,טכני ועוד .שלב ה POC-הינו קריטי במטרה
לקדם את המיזמים לרמה בה הם יכולים להתקיים מבחינה עצמאית ולגייס משאבים חיצוניים .יחד עם זאת,
שלב ה POC-סובל מכשל שוק מובנה הנובע מהעובדה שמדובר בשלב מקדמי ביותר בו כלל לא ברור אם
ניתן להפוך את רעיונות הסטודנטים למיזמים יציבים וברי קיימא .הדבר נכון הן לגבי פרויקטים טכנולוגיים
והן לגבי פרויקטים בעלי אוריינטציה חברתית .יתרה מזו ,בשלב זה מיזמי הסטודנטים כלל לא קיימים כישות
משפטית ,עובדה המקשה מאוד על השוק הפרטי להשקיע בהם.
מטרת התכנית הנ"ל לסייע לפרויקטים המצטיינים לעבור משלבי החינוך היזמי וההתנסות המעשית ,אל
השלב המעשי של הקמת מיזם והבשלתו למימוש עסקי .אנו צופים כי היכולת לקדם מיזמים אל מעבר לשלב
ה"תרגיל האקדמי" ,והיווצרותם של מקרי הצלחה מתוקשרים ,תשפיע לא רק על מיסודן של חברות חדשות,
אלא גם על רצונם של סטודנטים ,אנשי סגל ,וגורמים נוספים להשתלב בפעילות של מרכזי היזמות
והחדשנות באקדמיה .הדבר ישפיע על איכות תכניות היזמות האקדמיות ,על המגוון האנושי בהן ,וכמובן גם
על איכות הפרויקטים שיצאו מהם ,ותרומתם למשק הישראלי .למותר לציין כי לערכי היזמות חשיבות הולכת
וגדלה בעולם העבודה העתידי ובפרט במציאות הכלכלית-חברתית שנוצרה בעקבות משבר הקורונה.
מטרות התכנית

•

הגדלת מספר הפרויקטים אשר ימומשו בפועל במסגרת מרכזי היזמות והחדשנות באקדמיה

•

הגברת המוטיבציה של סטודנטים להשתתף בתכניות היזמות ומינוף מרכזי היזמות והחדשנות

•

חיזוק שיתופי הפעולה בין סטודנטים ובין סטודנטים וסגל
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•

שיפור סיכויי סטודנטים לייצר מיזם בעל ערך אשר יהיה מסוגל להמשיך ולהתפתח באופן עצמאי עד
למימוש מסחרי ,בדגש על הכשרה ותרגול בתהליך גיוס השקעות

•

יצירת צינור ) (pipelineשל מיזמים איכותיים של סטודנטים ,ובניית עתודת פרויקטים איכותיים לאקו-
סיסטם היזמי הישראלי

תנאי סף להשתתפות בתכנית
.1

המוסד הוא מוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת

.2

במוסד פעילות יזמית הכוללת את כל המאפיינים מטה:
•

קיים מרכז יזמות פיזי או מקום ייעודי לפעילות צוותי היזמות

•

ישנה תכנית הכשרה להקניית כלים ליזמות וחדשנות

•

ישנו ליווי ותמיכה של אנשי סגל

•

ישנם לפחות  2אירועי יזמות )דוגמת האקתון( בשנה )במשך השנתיים האחרונות( בהם משתתפים
לפחות  50סטודנטים

מיזמים הזכאים להיכלל בתכנית
זכאים להיות מוגשים במסגרת התכנית מיזמי סטודנטים/יות שאותרו והומלצו למימון ע"י מנהלי
מרכזי/פעילות היזמות במוסדות .התכנית מיועדת למיזמי סטודנטים/יות מתואר ראשון ותגביל את
השתתפותם של סטודנטים מתארים מתקדמים ל 20%-מכלל התקציב ,כיוון שלסטודנטים אלו בד"כ יש
מקורות מימון אחרים למסחור ידע .זכאים להגיש בקשות סטודנטים פעילים או עד שנה מתום לימודיהם
במוסד .התמיכה מיועדת הן למיזמים בעלי עומק טכנולוגי או עיצובי )דוגמת פרויקטים מבוססי
תוכנה/אפליקציות/מקוונים /מוצרים פיזיים /או שילוב ביניהם( והן למיזמים בעלי אימפקט חברתי.
תמיכה תקציבית
מוסד אקדמי אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים מעלה ,רשאי להגיש  2-4מיזמים סטודנטיאליים
מצטיינים ,אשר יוכיחו בבקשה כי ביכולתם לנצל השקעה זו לטובת השקעות המשך במיזם )פרוט בהמשך(.
סכום התמיכה הכולל המבוקש וכן סכום הזכייה המקסימלי למוסד לא יעלה על  100אלף  . ₪התכנית
תופעל למשך שני מחזורים בשנים תשפ"א ותשפ"ב ,כאשר לכל מחזור יוקצה סך כולל של עד  1מלש"ח.
יתרות בגין כספים לא מנוצלים בשנת הפעילות הראשונה של התכנית יועברו לשנה העוקבת.
כספי התמיכה יועברו למוסדות מהם מגיעים המיזמים הזוכים ,והמוסד יהיה אחראי על ניהולם השוטף
בהתאם לתכנית הפיתוח של המיזם )פרוט מטה( .סכום הזכייה ישמש במלואו לצרכי המיזם הזוכה עבור
השתתפות בהוצאות הנדרשות לפיתוחו והמוסד לא יוכל לקחת תקורה.
נהלי דיווח ותשלום
בתום כל שנה אקדמית ישלח המוסד דוח ביצוע עבור "תכנית מיזמי סטודנטים" בו תפורט בקצרה
ההתקדמות של המיזמים .מוסדות להם מרכזי יזמות המחויבים בהגשת דוח שנתי לות"ת ,יצרפו לדוח הביצוע
"נספח מיזמי סטודנטים" בו תפורט בקצרה ההתקדמות וההבשלה של המיזמים שנבחרו.
תהליך השיפוט
ועדת שיפוט המורכבת ממומחים תבחר את המיזמים למימון על פי הניקוד שיקבלו בקריטריונים המפורטים
בטבלה מטה .האחריות לבחירת המיזמים המוגשים לוועדת השיפוט תהיה בידי המוסד האקדמי בתהליך
פנימי.
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הסבר

קריטריון
חדשנות ומקוריות

מידת חדשנות ומקוריות המיזם תימדד בהתייחס לפתרונות הקיימים בשוק

המיזם

ולייחודיות הפתרון המוצע.

קהל היעד ואימפקט

הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי מידת ההשפעה הפוטנציאלית של המיזם
על הבעיה אותה הוא מתעתד לפתור ,ועל פי המידה בה הפתרון יוצר

ניקוד

40

20

השפעה בעלת חשיבות לקהל היעד הרלבנטי.
סיכויי המיזם לצאת

הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי ההיתכנות של המיזם לגייס השקעות

אל הפועל

המשך לטובת מימוש מסחרי.

איכות צוות המיזם

איכות הצוות תבחן על פי תחומי ההתמחות הרלוונטיים להצלחת המיזם,
מידת הבקיאות בחומר ,מידת האינטרדיסציפלינריות ודינמיקת הצוות.

איכות ההצגה

הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי רמת הבהירות של הצגת המיזם בהתייחס

באמצעות סרטון

להיבטים הבאים :תיאור הבעיה ,חדשנות הפתרון המוצע ,כדאיות הפרויקט
מבחינה עסקית/חברתית ,תיאור אבני דרך ,ניתוח כלכלי ,הצגת מודל עסקי

20

10

10

בר קיימא ועוד.

נהלי הגשה
הגשת רשימת הבקשות לתמיכה תיעשה ע"י המוסד בהתאם להנחיות המפורטות מטה.
הגשת המועמדות תכלול:
א.

דיווח מוסדי על עמידה בתנאי הסף לעיל על קיום של פעילות יזמית.

ב.

עבור כל מיזם שיוגש )עד  6עמודים ,פונט  ,12רווח (1,5
(1

שמות מגישי הבקשה לתמיכה כולל ציון רמת התואר ,מנטורים המלווים את המיזם המוגש )במידה
ויש( והרקע האקדמי/עסקי של צוות המיזם ושל המנטורים.

(2

פרטים אודות המיזם ,כולל :תיאור הפרויקט ,קהל היעד ,תיאור הבעיה והניסיון לתת לה מענה ,ציון
אבני דרך להתקדמות המיזם ,תיאור התוצר הסופי המתוכנן.

(3

פירוט התקציב מבוקש :ציון גובה התמיכה הכספית המבוקשת ,הסבר לגבי השימושים
המתוכננים בתמיכה הכספית מתוך סך ההוצאות הצפויות וכיצד התמיכה תסייע בקידום המיזם
)כחצי עמוד(.

(4

קישור לסרטון באורך  2-3דק' בו צוות המיזם מציג את המיזם.

תאריך אחרון להגשה :יום ראשון  ,11.4.2021יש לשלוח מייל עד לתאריך  4.4.2021לדניאל מילבאוור
רכז מחקר ואסטרטגיה מל"ג/ות"ת ,בכתובת מייל .danielm@che.org.ilלקבלת קישור לOne Drive -
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נספח ב'  -תוספת להחלטה תשפ"א27/

אפריל 2020

תכנית מלגות ות"ת  -צוקרמן לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות ,מחזור ט' )תשפ"א -תשפ"ב(

פרק א'  -תקנון התוכנית והנחיות הגשה
א .לי
 .1בהמשך להמלצות הצוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה,
בראשות פרופ' רבקה כרמי ,החליטה הוועדה לתכנון ולתקצוב לפעול לקידום השוויון המגדרי
במוסדות להשכלה גבוהה ,ובין היתר לכונן תכנית מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות החל
משנת תשע"ד.
 .2מטרות התכנית הן:
 .2.1לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות
)פוסט דוקטורט( באוניברסיטאות מובילות בחו"ל ,במטרה לקלוט אותן עם סיום
ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטאות.
 .2.2בטווח הארוך ,להביא להגדלת מספר חברות הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר
בישראל.
 .3בהתאם להחלטת הות"ת מיום  ,7.5.2014חל שינוי במתכונת התוכנית באופן הבא:
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 .3.1לא יוקצו למוסדות מכסות של מלגות .כל מוסד יוכל להגיש עד 5מועמדות למלגה מידי
שנה.
 .3.2הוקמה ועדת שיפוט לתוכנית המלגות.
 .3.3תתאפשר הגשת מועמדות אשר התקבלו להשתלמות פוסט-דוקטורט במסלול המשולב
)חלקו בארץ ,חלקו בחו"ל(.

ב .המלגות
 .1מדי שנה יוענקו ע"י הות"ת וקרן צוקרמן עד  30מלגות חדשות במסגרת התוכנית.
 .2מימון המלגות יהיה 50% :ע"י הות"ת ו 50% -ע"י קרן צוקרמן.
 .3גובה המלגה הוא  30-40אלף דולר לשנה )במחירי תקציב תשפ"א( ,בהתאם למצבה המשפחתי
של המלגאית כדלקמן:

מצב משפחתי

גובה המלגה

רווקה

$30,000

נשואה

$ 33,000

נשואה+1

$ 36,000

נשואה  +2ויותר

$ 40,000

 .4המלגה תינתן לתקופה של שנתיים לכל היותר .הענקת המלגה בשנה השניה מותנית בפעילותה
האקדמית של המלגאית ובהעברת הדיווח על פעילות זו ,כמפורט בסעיף ד' להלן.
 .5המלגה מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן :הוצאות מחיה ,כרטיסי טיסה למלגאית
ולמשפחתה והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו"ל.
 .6תינתן העדפה לתחומי ידע בהם קיים מחסור בנשים ובפרט לתחומי מחקר בתחומי הSTEM-
והם :מדעי המחשב ,הנדסה ,מתמטיקה ,מדעים פיזיקאליים ,מדעי החיים ורפואה.
ג .תנאים כלליים לבחירת המועמדות
 .1המועמדות אשר יוגשו יענו על התנאים הבאים:
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 .1.1המועמדות שיוגשו ע"י אוניברסיטאות המחקר התקבלו להשתלמות בחו"ל וזכו במילגת
קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או כל מלגת פוסט דוקטורנט אחרת ,ובכוונתן
לצאת ללימודי פוסטדוקטורט בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים.
 .1.2המועמדות צפויות לקבל את התואר השלישי שלהן לא יאוחר משנה לאחר היציאה
להשתלמות ובעת תחילת השתלמותן לא יחלפו למעלה מארבע שנים ממועד קבלת התואר
השלישי שלהן.
 .1.3ההשתלמות תתמקד בפעילות מחקרית בתחומה המדעי של המועמדת.
 .1.4במשך תקופת ההשתלמות תקדיש המועמדת את מלא זמנה לפעילות האקדמית
באוניברסיטה בה היא משתלמת.
 .1.5המוסד השולח יקבל מהמועמדת ויעביר לות"ת את הצהרתה כי לקראת השלמת
השתלמותה בחו"ל תפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ לרבות האוניברסיטה השולחת,
בבקשה להצטרף כחברת סגל ,ובמידה שיבשילו התנאים לכך אכן תצטרף אל אחד מהם
כחברת סגל.
 .1.6במידה ותחליט המילגאית לא לחזור לאחד המוסדות בארץ ,למרות שהבשילו התנאים
לכך ,היא תידרש להחזיר המילגה.
 .1.7המלגות מיועדות לנשים בכל מצב משפחתי שהוא .יחד עם זאת יובהר ,כי ,בהמשך
להמלצות הצוות לבחינת מצבן של נשים בהשכלה הגבוהה ,הות"ת מוצאת לנכון לעודד
במיוחד נשים בעלות משפחה ,וזאת על רקע החסמים הקשורים בצורך לשלב חיי משפחה
וקריירה.
 .1.7.1יודגש ,כי האמור לעיל בסעיפים  4ו 5-הינו בכפוף לסעיף  11בכללי המועצה להשכלה
גבוהה מיום  29.4.2012בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות ,היריון ,לידה ,אימוץ או
קבלת ילד למשמורת או אומנה לעניין היעדרות בשל אירוע מזכה.
 .1.7.2הות"ת תממן את העלות התוספתית הנובעת מיישום סעיף  11לכללי זכויות
הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות ,הריון ,לידה ,אימוץ או קבלת ילד
למשמורת או אומנה( תשע"ב ,2012-בגין תשלום המלגה למלגאיות לתארים
מתקדמים )דוקטורט ,בתר-דוקטורט( בתקופת חופשת הלידה והארכת המלגה עד
לתקופה של  14שבועות ,ובהתאם לכללי תוכנית המלגות.
 .2מסגרת תכנית זו לא תוגשנה מועמדות אשר היו בעבר בעלות מינוי כחבר סגל אקדמי בכיר
)מדרגת מרצה או דרגה מקבילה ומעלה( ,במסלול הרגיל ,במוסד אקדמי כלשהו בארץ או
בחו"ל;

ד .נהלי הגשה ,דיווח ותשלום
 .1כל אוניברסיטה תבחר את המלגאיות מטעמה בתהליך פנימי ובכפוף לתנאים המפורטים
בסעיף ג' שבהנחיות.
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 .1.1כל אוניברסיטה תגיש לות"ת עד ליום  ,1.6.2020באמצעות לשכת הרקטור ,את תיקי
המועמדות לקבלת המלגה מאת המוסד ,בצירוף התחייבות החתומה על ידי רקטור
האוניברסיטה ,על עמידה בקריטריונים לקבלת המלגה של כל אחת מהמלגאיות .הגשת
המועמדות הינה מקוונת ,והמוסד יעלה את תיקי המועמדים בקבצי פ.ד.פ )קובץ אחד
לכל תיק מועמד( למערכת הממוחשבת של מלגות הות"ת בהתאם להנחיות שימסרו
למוסדות.
 .1.2בתום כל שנה אקדמית תגיש האוניברסיטה לות"ת דו"ח שנתי ובו:
.1.2.1דיווח כספי על התשלומים שהועברו למלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בהתאם
לתנאים ולמגבלות כפי שצוינו בסעיף ג' של התקנון ,חתום ע"י מנהל הכספים של
האוניברסיטה.
.1.2.2הדו"ח יכלול פירוט מלא של אופן חלוקת המלגה בין ההוצאות השונות )מלגת קיום,
כרטיסי טיסה וכדומה( וכן פירוט חלק הות"ת ,חלק האוניברסיטה )ככל שקיים(
וחלקן של מלגות אחרות ,לרבות מלגות המוענקות ע"י המוסד הקולט והמנחה
המארח ,במימון ההוצאות השונות.
.1.2.3דיווחים אקדמיים על כל מלגאית בנפרד יוכנו על ידי המוסד בתום השנה האקדמית
ויועברו לות"ת  .הדו"חות יכללו דיווח קצר של כל מלגאית על עבודתה ודיווח קצר
של המנחה על תרומתה של המלגאית לעבודת קבוצת המחקר שהוא עומד בראשה
)לא יותר מעמוד אחד עבור כל מלגאי(.
.1.2.4הדו"ח הכספי והדוח האקדמי יועברו למשה אהרוני מות"ת עד ליום  1.7.2019ע"י
רקטור האוניברסיטה בצירוף מכתב נלווה.
 .2על סמך דיווחים אלו יעבירו ות"ת ומכון צוקרמן לאוניברסיטאות בסוף שנת הלימודים את
כספי המלגות בגין אותה שנה.
 .3התכנית תיקרא ״מלגת ות״ת  -צוקרמן לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות״ )ובאנגלית ” Council
for Higher Education – Zuckerman STEM Leadership Program for Israeli Post” (Doctoral Womenותצוין בשמה זה בכל פרסום רשמי מטעם ות״ת ,אוניברסיטאות המחקר
ומלגאיות התכנית ובדגש על פרסומיהן האקדמיים למשך השתתפותן בה.

פרק ב'  -הנחיות למינוי ,הרכב וסדרי עבודה של ועדת השיפוט לתוכנית.

 .1הרכב הוועדה  -הוועדה תורכב מחברי סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת פרופסור.
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 .2אופן מינוי הוועדה -חברי הוועדה והיו"ר ימונו ע"י מליאת ות"ת .כתב המינוי שלהם ייחתם
על ידי יו"ר ות"ת.
 .3נציגות חברי מל"ג וות"ת בועדה  -ככלל ,בכל ועדה ימונה לפחות חבר ות"ת או חבר מל"ג אחד
מכהן.
 .4גודל הועדה  -לועדה ימונו  5-7חברים )לרבות יו"ר הוועדה(.
 .5הייצוג בועדה  -בהרכבי הועדה יהיה ייצוג לתחומי לימוד בהתאם לעיסוקה של הוועדה ,לסוגי
המוסדות השונים ,למגזרי ומגדרי אוכלוסיה שונים וכן למגוון גילאי .שיקול מרכזי בבחירת
החברים בועדה יהיה מומחיותם ומצויינותם בתחום בו ניתנות המלגות :מדענים מובילים
הפעילים במחקר ,היודעים לזהות מצוינות אקדמית ואת הדור של מובילי המחקר המדעי
בישראל בעתיד .על חברי ועדות השיפוט להיות חברי סגל פעילים\ צעירים ,למשל כאלה הנמנים
על האקדמיה הישראלית הצעירה ,וכאלה שזכו בקרנות תחרותיות מובילות ,דוגמת זו של
המועצה האירופית למחקר  ,ERCוכ"ו.
 .6מגבלות על כהונת נושאי תפקידים בועדה  -בעלי התפקידים המפורטים להלן או תפקידים
הדומים מהותית לתפקידים אלו ,יהיו מנועים מלכהן בועדה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

חבר הועד הפועל ,חבר הוועד המנהל ,חבר הדירקטוריון ,חבר הוועדה המתמדת ,חבר וועדת
הקבע וכיו"ב;
נשיא ,סגן נשיא ,משנה לנשיא ,מנכ"ל ,רקטור;
דיקן פקולטה ,דיקן מכללה וסגניהם ,דיקן סטודנטים ,מנהל בית ספר ,ראש בית ספר ,למעט
בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת
הציבור;
חברי הוועדה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.
חברי הוועדה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין
מילוי תפקידיהם האחרים ,או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם
בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
בסעיף זה –
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או
עובדים בתפקיד ניהולי בו ,או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו,
בזכות לקבל רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
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"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,אח או אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה,
חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ,וכן אדם אחר
הסמוך על שולחנו של חבר.
חברי הועדה לא יצביעו ולא ישתתפו בדיון לגבי מועמד שהוצע ע"י מוסד להשכלה גבוהה בו הם
מועסקים.

 .7שמירה על סודיות  -חברי הועדה יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הועדה ,לרבות מסירת
מסמכים ,פרוטוקולים ,החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות
מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.
 .8תקופת הכהונה בועדה  -חברי הוועדה והיו"ר ימונו לתקופות של שלוש שנים עם אפשרות
הארכה לשלוש שנים נוספות בלבד ,כאשר מומלץ שהחלפת חברי הוועדה תיעשה בצורה
מדורגת.

 .9התכנסות הוועדה:
א .הוועדה תתכנס פעם בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה ,בדרך כלל כחודש לאחר קבלת
תיקי המועמדים.
ב .סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  7יום לפחות לפני מועד הישיבה.
ג .קוורום לקיום ישיבת הוועדה יהיה  3מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; החלטות הוועדה
באשר לגיבוש רשימות הזוכים תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
ד .במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול ,ניתן יהיה לקבל החלטות
באמצעות הדואר האלקטרוני ,ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה ,או
באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ובלבד שלא היתה
התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.

 .10תיעוד פעילות הועדה ודיווח
א .ישיבות הועדה והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את עקרי
הדברים והדעות שנאמרו בישיבה.
ב .החלטות הועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה ,בין היתר ,את מידת עמידת המועמדים
בקריטריונים לקבלת המלגות.
ג .הועדה תגשנה לפורום יושבי הראש של הועדה בראשות יו"ר ות"ת דיווח על פעילותן ,שיכלול,
את סיכום ישיבת הוועדה ומידע מפורט לגבי הזוכים.
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 .11מלבד גיבוש המלצה רשימת הזוכים במלגות רוטנשטרייך בכל תחום ,תגבש הוועדה גם רשימת
עתודה מדרגת של שני מועמדים ,למקרה שאחד הזוכים לא יממש את המלגה .רשימת העתודה
היא לפי תחומים ,ולא תתאפשר הפעלת רשימת עתודה של תחום אחד עבור תחום אחר .
 .12כמו כן ,תתייחסנה הועדה במסגרת עבודתן לנושא המגדרי במלגות רוטנשטרייך :בתוך זה,
תגבשנה הועדה בסיום עבודתן דיווח על מספר המועמדים בכל תחום באותו מחזור ,לפי שיוך
מגדרי )גברים ,נשים( וכן דיווח על מספר המומלצים לזכיה בכל תחום באותו מחזור ,לפי שיוך
מגדרי )גברים ,נשים(

 .13מדיניות  -המדיניות המהווה את הבסיס לפעילות הוועדה ,תקבע בהתאם לנוהלי ות"ת.
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