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הוועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

החלטות מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס'  (1107) 5מיום 13.1.21
הדיון התקיים באמצעות ZOOM
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב17.2.212 -
השתתפו:
חברי ות"ת

פרופ' מונא מארון  -מנועה

פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר
פרופ' שמגר בן אליהו
מר שמעון יצחקי
פרופ' שירי נבון-ונציה
מר שמואל סלבין
מינהל ות"ת/מל"ג:
גב' מיכל נוימן – מ"מ מנכ"ל מל"ג-ות"ת
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

עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
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
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
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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'
מר רונן קוטין -ממונה תחום חרדים
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

סדר היום:
 .1מידע
 1.1מעורבות ות"ת ב  - CERN -מסמך מס' 4822
 1.2אוניברסיטת בן גוריון  -ציוד מחקר מוסדי  -מכתב זכייה -מסמך מס' 4822-1
 1.3מיזוג מכללת לוינסקי ומכללת ויינגיט
 1.4עדכוני קורונה
 1.5סיכום פניות ציבור וחופש המידע לשנת 2020
.2

אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום  - 16.12.20מסמך מס' 4823

.3

הצעה לעדכון תקציב תשפ"א וסגירת תקציב תש"פ

.4

פרוייקט פורום תל"מ להקמת מרכז תשתיות לאומי למו"פ בתחום הלוויינות הזעירה  -אישור
הסכם השותפים  -מסמך מס' 4825

 -מסמך מס' 4824

 .5הצעה לעדכון תכנית המעטפת של ות"ת לסטודנטים חרדים  -מסמך מס' 4826
.6

עדכון מלגות מרום לסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר שני לתשפ"א -מסמך מס' 4827

.7

עדכון תקציב תוכנית ות"ת למלגות לעידוד בתר-דוקטורנטיות מצטיינות  -מסמך מס' 4828

.8

עדכון השתתפות ות"ת בתכנית הלימוד  B.Musבאוניברסיטת תל-אביב  -מסמך מס' 4829

.9

בקשת האוניברסיטה העברית לתמיכה עקב הקמת של מערך רכבת קלה בקמפוס  -מסמך מס' 4830

 .10בקשת האוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להסמכה להענקת תואר דוקטור בחינוך – טכנולוגיות
ומערכות למידה  -מסמך מס' 4831
 .11קול קורא תחרותי לתמיכה באוניברסיטת מחקר עבור תפעול מנהלת התכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות
קוונטים  -מסמך מס' . 4833
***
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.2

אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום  - 16.12.20מסמך מס' 4823
תוצאות הצבעה
 5בעד – פה אחד

.3
תשפ"א - 48/החלטה

הצעה לעדכון תקציב תשפ"א וסגירת תקציב תש"פ  -מסמך מס' 4824

בישיבתה ביום  13.1.21דנה ות"ת בהצעה לעדכון תקציב תשפ"א ובסגירת תקציב תש"פ ,כמוצג
במסמך  , 4824בהמשך להצגת הדברים מחליטה ות"ת כדלקמן:
א .לאשר את עדכון תקציב תש"פ וסגירתו בסך של  12,837,242אלפי .₪
ב .לאשר את עדכון המשאבים לתקציב תשפ"א כך שהתקציב הכולל יעמוד על  14,134,899אלפי  .₪מתוך
סכום זה:
) (1המשאבים עבור פרויקט פסיפס בסך  9,500אלפי  ₪נמצאים בבחינה נוספת מול משרד
האוצר.
) (2עדכון המשאבים במרכיב ההוראה עבור איחוד מכללת אוהלו עם מכללת תל-חי  ,בהתאם
להחלטות ות"ת מיום  8.7.2020וה ,21.10.2020-בסך  11,775אלפי  ₪מותנה בהעברת
המשאבים בפועל ממשרד החינוך.
) (3עדכון המשאבים עבור הרחבת תכנית המלגות "מרום" בסך  2,000אלפי  ₪מותנה באישור
ות"ת להרחבת התכנית.
ג .לאשר את השימושים ברזרבה הכללית בסך  111,084אלפי  ₪בשנה"ל תש"פ.
תוצאות הצבעה:
 5בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .4פרוייקט פורום תל"מ להקמת מרכז תשתיות לאומי למו"פ בתחום הלוויינות הזעירה
 -אישור הסכם השותפים  -מסמך מס' 4825

תשפ"א – 49/החלטה:

בישיבתה ביום  13.1.2021דנה ות"ת בתכנית תל"מ להקמת מרכז תשתיות לאומי למו"פ בתחום הלוויינות
הזעירה ,והחליטה ,בהמשך להחלטתה מיום  ,13.9.2020כדלקמן:
) (1לאשר את נוסח הסכם השותפים שהובא בפניה ,בכפוף לשינויים לא מהותיים ,שייתכן שיוכנסו בהמשך
על דעת יו"ר ות"ת.
) (2לאשר את חתימת מורשי החתימה מטעם ות"ת/מל"ג על נוסח ההסכם.
תוצאות הצבעה:
 5בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.5

הצעה לעדכון תכנית המעטפת של ות"ת לסטודנטים חרדים  -מסמך מס' 4826

סכום דיון:
הנושא לא יעלה כרגע להצבעה .לאור כל ההערות תעשה חשיבה מחודשת .בהמשך יובא הנושא שוב
לות"ת.

.6

עדכון מלגות מרום לסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר שני לתשפ"א  -מסמך מס' 4827

תשפ"א50 /

 -החלטה:

בישיבתה ביום  13.1.21דנה ות"ת בעדכון מלגות מרום לסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר שני לשנת
תשפ"א .בהמשך להחלטת ות"ת מיום  13.3.19בנושא תכנית מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה
ובעקבות משבר הקורונה אשר פגע כלכלית בסטודנטים רבים ולאור קבלת  2מש"ח תוספתיים באופן
חד פעמי ממשרד העלייה והקליטה לטובת סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה ,ובהמשך להמלצת ועדת
ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה – מחליטה ות"ת כי בשנה"ל תשפ"א בלבד תינתן
אפשרות לכלל הסטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב ות"ת ובמוסדות
להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים ,הלומדים בשנה ב' לתואר השני ,להגיש בקשה למלגת מרום ולזכות
במלגת סיוע בגובה  .₪ 10,000המלגה תינתן לסטודנטים הלומדים בהיקף של לפחות  66%מתכנית
לימודים שנתית ,אשר אינם זכאים למלגת ההצטיינות או מלגת שכר הלימוד של ות"ת ,הניתנת לתלמידי
שנה ב' בתואר השני המחקרי באוניברסיטאות.
כמו כן מחליטה ות"ת כי ככל שהעלות התקציבית תהיה גבוהה מהתקציב התוספתי ,תשלים ות"ת את
ההפרש מהיתרות הצבורות בתקציב ההנגשה ליוצאי אתיופיה.
תוצאות הצבעה:
 5בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.7

עדכון תקציב תוכנית ות"ת למלגות לעידוד בתר-דוקטורנטיות מצטיינות  -מסמך 4828

תשפ"א - 51/החלטה
בישיבתה ביום  13.1.21דנה ות"ת בעדכון תקציב תוכנית ות"ת למלגות לעידוד בתר-דוקטורנטיות
מצטיינות.
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 המחקר בישראל לבצע השתלמות פוסט דוקטורט בחו"ל ,במטרה לקלוט אותן עם
סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי במוסד ,ובטווח הארוך להביא להגדלת מספר חברות הסגל
האקדמי במוסדות המחקר בישראל.
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בהחלטתה מיום  20.5.20החליטה ות"ת להאריך את תכנית המלגות לשני מחזורים )תשפ"א-תשפ"ב
ו -תשפ"ב-תשפ"ג( ,ולהגדיל את מספר המלגות המוענקות לסך של עד  30מלגות ,תוך צירוף קרן
צוקרמן כשותפה בתכנית במסגרת מיזם משותף ,כך שכל גוף יממן עד  15מלגות כ"א.
לאחר סיום המחזור הראשון של התכנית ,ולאור החלטתה של קרן צוקרמן להפחית את חלקה בתכנית
לעד  10מלגאיות ,ובתנאי שיבצעו את בתר-הדוקטורט בארה"ב או קנדה ורק בתחומי ה,STEM-
מחליטה ות"ת לעדכן את תקציב התכנית למחזור תשפ"ב-תשפ"ג ולהגדיל את חלקה בתכנית ל20-
מלגות כדלקמן:
 .1תכנית המלגות תישאר כפי שהיא ,דהיינו עד  30מלגות שיחולקו לבתר דוקטורנטיות מצטיינות,
שיסעו להשתלם בחו"ל ואשר ייבחרו ע"י ועדת השיפוט של התכנית על בסיס קריטריונים של
מצוינות ובהתאם לתקנון התכנית והחלטת ות"ת.
 .2מתוך  30המלגות כאמור בסעיף  ,1ימומנו  20מלגות במשותף ע"י ות"ת וקרן צוקרמן )דהיינו שווי
של עד  10מלגות על ידי כל אחד מהצדדים( ,עבור מלגאיות שיבצעו את בתר הדוקטורט שלהן
בארה"ב או קנדה ובתחומי ה) STEM-ככל שתהיינה מלגאיות שתעמודנה בקריטריונים אלה(.
יתר המלגות תמומנה מתקציב ות"ת בלבד ותהיינה מיועדות גם למלגאיות שיצאו לבתר דוקטורט
בכל מדינות העולם ובכל תחומי המחקר ,ובתנאי שהשתתפות ות"ת בכלל התכנית לא תעלה על
 20מלגות.
 .3תקציב ות"ת למחזור תשפ"ב-תשפ"ג בתכנית יעמוד על הסך של כ 6,250-אלפי .₪
 .4יתר הפרטים ותנאי המלגה ישארו על כנם ,והם מעוגנים בהחלטת ות"ת בנושא ובתקנון התכנית
המהווה חלק מהחלטה זו
תוצאות הצבעה:
 5בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.8

עדכון השתתפות ות"ת בתכנית הלימוד  B.Musבאוניברסיטת תל-אביב  -מסמך מס' 4829
פרופ' שמגר בן אליהו לא השתתף בדיון ובהצבעה.

תשפ"א – 52/החלטה:
בישיבתה ביום  13.1.21דנה ות"ת בעדכון השתתפות ות"ת בתכנית הלימוד  B.Musבאוניברסיטת תל-
אביב .ות"ת בדעה כי תכניות הלימודים לתואר  B.Mus.ו M.Mus.-בבי"ס למוסיקה באוניברסיטת
תל אביב זהות במתכונתן ובאופיין התקציבי לתכנית  B.Mus.ו M.Mus.-באקדמיה למוסיקה ולמחול
בירושלים ,המתאפיינות בלימודים מעשיים שעלותם גבוהה מתכניות למוסיקה באוניברסיטאות
האחרות שבהן יש תכנית למוסיקה )אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בר אילן( ,שם הלימודים הם
בעיקר תיאורטיים )מוסיקולוגיה( והעלויות נמוכות יותר.
לאור זאת ובכדי לתת מענה ביניים עד להשלמת בחינת התעריפים הכוללת שתעשה במסגרת עדכון
מרכיב ההוראה לקראת התכנית הרב-שנתית הבאה ,מחליטה ות"ת לתקצב החל מתקציב תשפ"א את
התכנית לתואר ראשון  B.Mus.ולתואר שני  M.Mus.-באוניברסיטת תל אביב לפי תעריף מוסיקה
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yz

נוסח
מאושר
במכללות .המשמעות של השינוי בתקציב תשפ"א הינה תוספת של כ 11.5-אלפי  ₪לסטודנט לשנה וכ-
 ₪ 2,000לסטודנט לתואר שני לשנה ,ובסה"כ  1,562אלפי  ₪בגין  236סטודנטים לתואר ראשון ושני.
כדי להימנע מהוספת תעריף למרכיב ההוראה באוניברסיטאות ,יחושב הפער בין התקצוב במרכיב
ההוראה לתיקון המוצע בנפרד ויוקצה למוסד כתוספת למרכיב ההוראה .החישוב יהיה כפוף לכללים
הקיימים במרכיב ההוראה – ניצולת ויס"ס.
התיקון יחל כאמור בשנת התקציב תשפ"א ועד להשלמת בחינת התעריפים לקראת התכנית הרב
שנתית הבאה.
תוצאות הצבעה:
 5בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.9

בקשת האוניברסיטה העברית לתמיכה עקב הקמה של מערך רכבת קלה בקמפוס –

מסמך 4830

תשפ"א - 53/החלטה
בישיבתה ביום  13.1.2021דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לקבלת סיוע עבור הקמת מבנה ייעודי
למעבדות וציוד מחקרי רגיש שצפויים להיפגע בשל הקמת תוואי הרכבת הקלה .לאחר בחינת הבקשה סבורה
ות"ת כי האוניברסיטה הוכיחה עמידה בתנאים לקבלת סיוע שנקבעו בהחלטתה מיום  30.9.2020כמפורט
להלן:
 .1המצאת חוות דעת מקצועית המבססת פגיעה בתשתיות מחקר ואת הצורך בהעתקתן למבנה חדש
בעלות של  10מיליון  ₪לפחות – האוניברסיטה הציגה מספר חוות דעת המצביעות על פגיעה בתשתיות
מחקר רגישות ועל הצורך בהעתקתן .עלות העתקת תשתיות אלו מוערכת בכ 120-מיליוני .₪
 .2מתווה התשתית התחבורתית אושר במוסדות התכנון – האוניברסיטה הציגה היתר בנייה על-ידי
מוסדות התכנון העירוניים ואישור על תחילת עבודות הבנייה של תוואי הרכבת הקלה.
 .3התחייבות להעמיד מימון מקביל של לפחות  33%ביחס לעלות הפרויקט ,והצגת תכנית עבודה מגובשת,
כולל ביסוס ליכולת להתחיל בביצועה תוך שנה ממועד הגשת הבקשה  -האוניברסיטה הציגה מקורות
מימון בהיקף של  50%ביחס לעלות הפרויקט ) 50.7מלש"ח תרומה מקרן דרהי פטריק ו 9.3 -מלש"ח
ממקורות עצמיים( .כמו כן האוניברסיטה הציגה תכנית עבודה מגובשת כמקובל בהגשה לפיתוח פיסי
הכוללת מצגת אדריכלים וטופס פרטים שמפרט את עלויות הפרויקט ,היקף הבנייה אופי השטחים,
חלוקה פנימית של המבנה וכדומה.
לאור האמור ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  ,30.9.2020מחליטה ות"ת לאשר הענקת סיוע בסך 60
מלש"ח לאוניברסיטה העברית בגין העתקת תשתיות מחקר רגישות למבנה ייעודי חדש שתקים בעלות
של  120מלש"ח ,זאת כתוצאה מהקמת תוואי הרכבת הקלה.
ההחלטה הינה בכפוף לקבלת התחייבות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול
ואחזקת הבניין שנאמדות בכ 2,125-אלפי  ₪בשנה מתקציבה השוטף.
תוצאות הצבעה:
 4בעד;  1נמנע
ההחלטה התקבלה
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נוסח
מאושר
 .10בקשת האוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להסמכה להענקת תואר דוקטור בחינוך
– טכנולוגיות ומערכות למידה  -מסמך מס' 4831

תשפ"א – 54/החלטה:
בישיבתה ביום  13.1.21דנה ות"ת בקשת האוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להסמכה להענקת תואר
דוקטור בחינוך – טכנולוגיות ומערכות למידה.
ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את בקשת האוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להסמכה להענקת תואר
שלישי ) (Ph.D.בטכנולוגיות ומערכות למידה ,זאת לאור עמידת הבקשה בתנאי הסף שנקבעו בהחלטת
המל"ג מיום  30.12.2014שעניינה הגשה ופתיחת תכניות לתואר שלישי )דוקטורט( בתחומים מוגדרים
במוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי.
לאור חוות הדעת התכנונית ,ות"ת סבורה כי תחום הטכנולוגיות ומערכות הלמידה ,בו מבקשת
האוניברסיטה הפתוחה להציע תואר שלישי ,הוא תחום מתפתח בשנים האחרונות ויש לו חשיבות רבה
בעידן הנוכחי בכל הנוגע ללמידה המקוונת ,ובהינתן העובדה שהאוניברסיטה הפתוחה בעצמה היא מוסד
מוביל בפיתוח ובשימוש בטכנולוגיות למידה ,ועל כן רואה חשיבות בקיומה של תכנית מעין זו.
עם זאת ,לאור ייחודיותה של האוניברסיטה הפתוחה ,ובהתאם להחלטת המל"ג האמורה ,והואיל ואין
צורך תכנוני בהגדלת מספר המוסדות המקיימים לימודים לקראת תואר שלישי ,מחליטה ות"ת ,כי ככל
שתאושר פתיחת התכנית ,היא תתקיים במסגרת חוץ תקציבית ,וללא תקצוב מות"ת .האוניברסיטה
הפתוחה תעביר התחייבות לקיים את התכנית במסגרת תקציבה וללא גרעונות ,וללא בקשה לתקצוב ות"ת
בהתייחס ללימודי תואר שלישי.
בהתאם לחוות דעת הצוות המקצועי בוות"ת-מל"ג ,ות"ת סבורה כי אין בתכנית זו משום פגיעה בתכניות
קיימות במוסדות אקדמיים אחרים
תוצאות הצבעה:
 5בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .11קול קורא תחרותי לתמיכה באוניברסיטת מחקר עבור תפעול מנהלת התכנית הלאומית
למדע וטכנולוגיות קוונטים  -מסמך מס' . 4833

תשפ"א - 36/החלטה:
)א( בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 13.1.21 -דנה ות"ת בקול קורא תחרותי לתמיכה באוניברסיטת מחקר
עבור תפעול מנהלת התכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות קוונטים .
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  5.3.2018בה אמצה ות"ת את התכנית לפיתוח תחום המדע וטכנולוגיות
הקוונטים באוניברסיטאות המחקר ,ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  16.12.2020לפיה החליטה ות"ת
לפנות לאוניברסיטאות המחקר ולבקש מהן להציע בהסכמה אוניברסיטה אחת ,אשר תקים ותתפעל
את המנהלת עבור התכנית וכי במקרה ולא תהיה הסכמה בין האוניברסיטאות לגבי האוניברסיטה
שתתפעל את מנהלת התכנית הלאומית ,יובא לות"ת נוסח מוצע לקול קורא תחרותי ,ומאחר ולא
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נוסח
מאושר
הושגה הסכמה בין האוניברסיטאות לגבי האוניברסיטה שתתפעל את המנהלת ,מאשרת ות"ת את
נוסח הקול הקורא שהוצג בפניה אשר אלה עקרונותיו:
תנאי סף להשתתפות בקול הקורא :המוסד הינו אוניברסיטת מחקר מתוקצבת.
תפקידי המנהלת ותקציב המנהלת :מפורטים בהחלטת ות"ת מיום .16.12.2020
קריטריונים לשיפוט:
ניקוד
קריטריון
ניסיון המוסד המציע בניהול תכניות של ות"ת/תכניות לאומיות/תשתיות לאומיות )כולל 30
עבור גורמים חוץ-אקדמיים( .ילקחו בחשבון היקף ותקציב התכנית ,מספר שנות הפעילות,
היקף קהל היעד/גורמים מעורבים וכדומה.
40
באשר לאחראי/ת על המינהלת מטעם המוסד ילקחו בחשבון בין היתר:
 .1מידת היכרותו/ה עם רכיבי התכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות קוונטים לרבות :עם
עולם התוכן המדעי של התכנית ,עם יעדי התכנית ואפיקי הפעולה השונים ,כפי
שהוגדרו ע" ועדת ההיגוי הלאומית של התכנית ,ועם המגמות העולמיות בתחום.
 .2נסיון האחראי/ת המוצע/ת בתפעול תקציבים מעבר לפעילות המחקר השוטפת
שלו/ה.
30
באשר לעוזר/ת האדמיניסטרטיבי/ת ילקחו בחשבון בין היתר:
הניסיון של העוזר/ת האדמיניסטרטיבי/ת מטעם המוסד בכל הקשור לתפעול רכש ציוד
)למשל ציוד מחשוב( ,רכש שירותים )כגון הקמה ותפעול אתר אינטרנט וכלים מחשוביים
דומים( ,תשלום גמולים/שכר ,טיפול בארגון ותשלומים עבור אירוח אורחים מחו"ל כמו
גם תשלום עבור נסיעות וכו' .בענין זה ילקחו בחשבון :שנות הנסיון בתפקיד ,היקף
הפעילות האדמיניסטרטיבית וכן ההמלצות שיצורפו להצעה.
מבנה ההצעה
על ההצעה לכלול פרוט בנוגע לבעלי התפקידים המוצעים כדלקמן:
 .1אדם שישמש כאחראי/ת המוצע/ת מטעם המוסד לתפעול מנהלת התכנית הלאומית אשר הינו
חוקר/ת בכיר/ה בתחום טכנולוגיית הקוואנטים במינוי אקדמי .יש לפרט את היקף
התקציבים/תוכניות שנוהלו/מנוהלים ע"י האחראי/ת.
 .2אדם שישמש כעוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת ואשר משמש כיום בתפקיד עוזר/ת אדמיניסטרטיבי
במוסד .יש לצרף להצעה לפחות  2המלצות.
כמו כן ,על ההצעה לכלול התייחסות מפורטת לכל הנדרש בהתאם לשלושת הקריטריונים לשיפוט
המצוינים מעלה.
)ב( בחירת ההצעה הזוכה :ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה .ההצעות יבחנו
ע"י צוות שיפוט שיורכב מחבר ות"ת מר שמעון יצחקי ומנהל התכנית הלאומית ,מר טל דוד ,אשר
יביאו את ההמלצות לאישור ות"ת.
תוצאות הצבעה:
 5בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה :חנה רוזן
ערכה :אסתי יעקב
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