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החלטות ישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס'  (1108) 6מיום 17.2.21
הישיבה התקיימה באמצעות הZOOM -

השתתפו:
חברי ות"ת
מוזמנת להציג את סעיף 1.3
פרופ' חביבה פדיה – יו"ר ועדת ההיגוי למדעי הרוח

פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר
פרופ' שמגר בן אליהו
מר שמעון יצחקי
פרופ' מונא מארון
פרופ' שירי נבון-ונציה
מר שמואל סלבין
מינהל ות"ת/מל"ג:
גב' מיכל נוימן – מ"מ מנכ"ל
גב' מרב אברהמי  -מ"מ 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 ות"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
מר משה אהרוני -ממונה בכיר באגף להערכת איכות והבטחתה
גב' מיכל אופיר – ממונה תחום תכנון ומידע
מר מרק אסרף – מנהל בכיר בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
עו"ד עמרי גולן – הלשכה המשפטית
גב' אליז דולב – ממונה בכירה בתחום כספים
גב' מריסה גרוס ירם – ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים
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
גב' אתי נעים – ממונה בפועל בתחום מדעי הטבע  ,רפואה והנדסה
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גב' יעל סימן טוב כהן –ממונה בכירה בתחום חברה קהילה ומכינות
מר ניר פוש – ממונה תחום תקצוב מכללות
מר יוסי סבג – ממונה תחום פיתוח פיזי ותשתיות
מר ארי סטון – ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר
מר רונן קוטין – ממונה חרדים
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' תמר מעגן אפרתי – מרכזת באגף להערכת איכות
גב' שרון הרדון – מרכזת בכירה בתחום חברה ,האגף האקדמי
גב' פאר באריס-ברנע  -מרכזת באגף הערכת איכות והבטחתה
מר אורי זיו – מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר נתן יהב – מרכז בכיר בתחום תקצוב
גב' דועא כעביה – מרכזת קהילה ומכינות
מר רפאל לוריא – מרכז בתחום מדעי הטבע ,רפואה והנדסה
מר דניאל מילבאוור – רכז מחקר ואסטרטגיה
גב' תמר מעגן – מרכזת בכירה באגף להערכת איכות והבטחתה
מר וובה פרולוב – מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' חני רובלין – מרכזת בתחום הקצבות למחקר
סדר היום:
 .1מידע
הודעות היו"ר
1.1
 1.2סקירה פיננסית:
 1.2.1הטכניון
 1.2.2המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
 1.2.3המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
 1.3עבודת ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח – מסמך מס'  4842לידיעה בלבד
 1.4עדכון מודל התקצוב לקראת התכנית הרב-שנתית הבאה
 1.5ועדת גבולות מוניציפליים – אוניברסיטת בר-אילן
 1.6עדכוני קורונה
 1.7עדכונים:
 1.7.1עדכון בנושא המכללה האקדמית אורט בראודה
 1.7.2קרן קשרי מדע בינלאומיים  -הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות

.2

אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום  - 13.1.21מסמך מס' 4835

.3

אישור נוהל ועדת הדוחות הכספיים ,תקציב והשקעות של מינהל התאגיד ועדכון פעילות ועדת
השקעות  -מסמך מס' 4836
 3.1ועדת הדוחות הכספיים ,תקציב והשקעות של מינהל התאגיד – נוהל עבודת ועדת השקעות

 3.2תמונת מצב שנתית והמלצות לייעוד כספי העודפים

.4

עדכון תכנית המעטפת של ות"ת לסטודנטים חרדים  -מסמך מס' 4837

.5

תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת  -מסמך מס' 4838

.6

הסדרת ממשקי עבודה מול הקרן הלאומית למדע  -מסמך מס' 4839
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.7

בחירת אוניברסיטת מחקר לתפעול מנהלת התכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות קוונטים
מסמך מס' 4840

.8

אישור עקרוני למכללה האקדמית אפקה להתקשר בעסקה עם עיריית תל אביב-יפו  -מסמך מס'
4841

.9

הגדלת הגדלת מספר המלגות באופן חד פעמי בשנה"ל תשפ"א בתכנית מלגות אירתקא  -מסמך מס'
4843

 .10עדכון הרכבי ועדות:
 10.1עדכון הרכב עדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית ועדכון ועדת ההיגוי
למלגות "אירתיקא"  -מסמך מס' 4844
 10.2ועדת ההיגוי למלגות לבציון לדוקטורנטים מהפריפריה :עדכון תקנון ,ואישור הרכב וועדה
מסמך מס' 4845
 10.3מינוי י ועדת היגוי לבחינת רכיב הפרסומים במודל התקצוב של ות"ת  -מסמך מס' 4846
 10.4חידוש ועדכון הרכב ועדת ההיגוי לנושא בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה  -מסמך מס'
4847
 .11המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר
ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תעשייה ומערכות מידע  -מסמך מס' 4849
****

 .2אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום  - 13.1.21מסמך מס' 4835
תוצאות הצבעה
 5בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .3נוהל עבודת ועדת דו"חות כספיים ,תקציב והשקעות של מינהל תאגיד – מסמך מס' 4836

 3.1אישור נוהל ועדת השקעות ועדכון הרכב חברי הוועדה

תשפ"א – 38/החלטה:
בישיבתה ביום  17.2.21דנה ות"ת בנוהל "עבודת ועדת דו"חות כספיים ,תקציב והשקעות של מינהל
תאגיד המל"ג" ובהרכב הועדה.
ות"ת מאשרת את נוהל עבודת ועדת דו"חות כספיים ,תקציב והשקעות של מינהל תאגיד המל"ג,
המצ"ב בנספח להחלטה זו ואת הוספת חבר הות"ת ,מר שמואל סלבין כחבר הוועדה.
תוצאות הצבעה:
 4בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
) 2חברי ות"ת מר שמעון יצחקי ומר שמוליק סלבין לא השתתפו בהצבעה(
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 3.2ועדת השקעות – תמונת מצב שנתית והמלצות לייעוד כספים

תשפ"א – 39/החלטה:
בישיבתה ביום  17.2.21דנה ות"ת בהמלצות לייעוד כספי ועדת השקעות והיא מחליטה לייעד את הכספים,
שטרם יועדו ע"י ות"ת ,בסך של כ 7-מיליוני  ₪באופן הבא:

א.

 3מיליון ) ₪שמקורם בגבייה רטרואקטיבית של השלמת אגרות מהמוסדות( לקרן לבינוי ולמחשוב ,עבור
קידום הבינוי ו/או עבור פרויקטים בתחום המחשוב והמידע.

ב.

 4מיליון  ₪לכיסוי תשלומי הפנסיה התקציבית של עובדי המל"ג.
תוצאות הצבעה:
 6בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .4עדכון תכנית המעטפת של ות"ת לסטודנטים חרדים –מסמך מס' 4837
הצעת ההחלטה הועלתה להצבעה:

.5

תוצאות הצבעה:
 3בעד 2 ,נגד 1 ,נמנע
ההחלטה לא התקבלה

תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת –מסמך מס' 4838

תשפ"א – 40/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  13.1.21דנה ות"ת בתכנית "אקדמיה משלבת התנסות" במוסדות המתוקצבים
ע"י ות"ת .בהמשך להחלטת ות"ת מ  13.3.2019על הפעלת תכנית תמיכה לעידוד המוסדות
המתוקצבים לפיתוח והפעלת קורסים המשלבים התנסות מעשית בשנה"ל תש"פ-תשפ"ב,
החלה ות"ת להפעיל את התכנית "למידה משלבת התנסות" במסגרת מיזם משותף עם עמותת
אלומה ,בסכום כולל של  8,000אלפי ש"ח בשנה ,במימון שווה ע"י כל אחד מהצדדים.
 .2לקראת השנה השלישית )תשפ"ב( של הפעלת המיזם המשותף ללמידה משלבת התנסות,
ובעקבות סיכום עם משרד האוצר לתוספת חד פעמית של  30מלש"ח לתקציב ות"ת למטרת
קידום והרחבת הקשר בין האקדמיה ושוק התעסוקה ,מחליטה ות"ת לאשר שימוש ב30-
מלש"ח התוספתיים לצורך הרחבה והארכת תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" במוסדות
המתוקצבים על ידי ות"ת באופן הבא:
)א( הגדלת תקצוב המיזם המשותף עם עמותת אלומה בתשפ"ב בסך של  900אלפי ) ₪ותוספת
זהה מעמותת אלומה במסגרת המיזם המשותף(.
)ב( הקצבת סך של  29.1מלש"ח לצורך המשך הפעלת התכנית לשתי שנות הפעלה נוספות
)תשפ"ג-תשפ"ד( ע"י ות"ת בלבד ,ושלא במסגרת המיזם המשותף עם עמותת אלומה.
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בשנת תשפ"ב -השנה השלישית והאחרונה למיזם המשותף עם עמותת אלומה ,יעמוד
תקצוב התכנית על סך כולל של  12.3מלש"ח בהתאם לפירוט הבא 8 :מלש"ח מבסיס
התקציב של המיזם 2.5 ,מלש"ח עודפים מהפעלת המיזם 1.8 ,מלש"ח  -תוספת חד"פ של
 900אלפי ש"ח מכל אחד מהשותפים למיזם.
שנים תשפ"ג -תשפ"ד )שני מחזורי לימוד( -יתוקצבו בסכום כולל של  14.550מלש"ח כל
שנה על ידי ות"ת בלבד ,סה"כ  29.1מלש"ח.
 .3התמיכה התקציבית מיועדת להרחבת התכנית ולהקמת התשתיות הדרושות לצורך מימוש
תכנית המוסד לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה אקדמית המשלבת התנסות בשוק
התעסוקה ,ובכלל זאת השקעה במערך מוסדי לניהול והובלת הנושא ,השקעה בתשתיות הון
אנושי והשקעה בהקמת מערכי מעקב ,בקרה ואיסוף נתונים והפעלתם במהלך שנות הפעלת
התכנית.
 .4בכפוף לעמידת המוסד ביעדים כמפורט בתזכיר המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה,
יוקצה לכל מוסד סכום עפ"י היקף הסטודנטים הלומדים בו כמפורט להלן:
בשנת תשפ"ב התקצוב במסגרת המיזם המשותף יעמוד על:
)(1

מוסד עם עד  2,000סטודנטים 200 -אלפי  ₪בשנה

)(2
)(3

מוסד עם  2,000 -6,000סטודנטים –  270אלפי  ₪בשנה
מוסד עם  6,000סטודנטים ומעלה –  400אלפי  ₪בשנה

בשנים תשפ"ג-תשפ"ד להפעלת התכנית ,התקצוב של ות"ת יעמוד על:
) .(1מוסד עד  2,000סטודנטים 250 -אלפי  ₪בשנה
) (2מוסד עם  2,000-6,000סטודנטים 350 -אלפי  ₪בשנה
) (3מוסד עם  6,000סטודנטים ומעלה 500 -אלפי  ₪בשנה
 .5התכנית תופעל בהתאם לקווים המנחים שהובאו בפני ות"ת ומפורטים בתכנית המצ"ב,
המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זאת.
תוצאות הצבעה
 – 5בעד;  - 1נמנע
ההחלטה התקבלה
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הסדרת ממשקי עבודה מול הקרן הלאומית למדע  -מסמך מס' 4839

תשפ"א – 41/החלטה:
בישיבתה ביום  17.2.2021החליטה ות"ת לאשר את מסמך "הסדרת מנגנוני פיקוח ובקרה" ואת
מסמך "הצהרת המנהלים" ,זאת לצורך הסדרת ממשקי העבודה של ות"ת אל מול הקרן הלאומית
למדע ,המצורפים כנספח להחלטה זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
כמו כן ,ות"ת מדגישה כי העברה הצהרת מנהלים חתומה מדי שנה ע"י הקרן מהווה תנאי לתמיכת
ות"ת בקרן.
תוצאות הצבעה:
 6בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.7

בחירת אוניברסיטת מחקר לתפעול מנהלת התכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות
קוונטים  -מסמך מס' 4840

תשפ"א – 42/החלטה:
ביום  13.1.21דנה ות"ת בחירת אוניברסיטת מחקר לתפעול 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 ,אישרה ות"ת ביום 13.1.2021
יציאה בקול קורא תחרותי ,זאת מאחר ולא הושגה הסכמה בין האוניברסיטאות לגבי
האוניברסיטה שתתפעל את המנהלת.
במסגרת זו ,החליטה ות"ת כי ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה.
ההצעות יבחנו ע"י צוות שיפוט שיורכב מחבר ות"ת ומנהל התכנית הלאומית ,אשר יביא את
ההמלצות לאישור ות"ת.
עד לתאריך האחרון להגשה לקול הקורא ב 31.1.2021התקבלו שלוש הצעות לתפעול המנהלת מאת:
מכון ויצמן למדע ,האוניברסיטה העברית והטכניון.
בתאריך  1.2.2021צוות השיפוט אשר מונה על ידי ות"ת וכלל את חבר ות"ת שמעון יצחקי ומנהל
התכנית הלאומית ד"ר טל דוד ,קיים דיון בהצעות השונות על מנת לבחור את ההצעה המובילה
לתמיכה באוניברסיטת המחקר אשר תתפעל את המנהלת הלאומית למדע וטכנולוגיה קוונטיים.
בהתאם להמלצת ועדת השיפוט אשר דנה בהצעות אשר הוגשו לקול הקורא בהתאם לקריטריונים
ולניקוד שנקבעו ,ות"ת מאשרת כי מכון ויצמן הוא הזוכה בקול הקורא וזאת מהטעמים הבאים:

][6
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•

ניסיון המוסד האקדמי בתפעול תכניות של ות"ת :למכון ויצמן יש ניסיון בעבודה על פרויקטים
גדולים ,שיתופי פעולה אקדמיים ושיתופי פעולה עם התעשייה.

•

אחראי אקדמי על המנהלת מטעם המוסד האקדמי :מועמד מכון וייצמן ,פרופ׳ דניאל זייפמן,
הוא חוקר פעיל ומוביל בתחום ומכיר היטב את ההתפתחויות בעולם .הוא בעל ההיכרות
המעמיקה והרחבה ביותר באשר לתכנית הלאומית ומרכיביה בהיותו יו"ר הוועדה המדעית
המייעצת..

•

עוזר/ת אדמיניסטרטיבי :ניסיונה ורמת הבכירות של המועמדת שהציג מכון ויצמן מתאימים
לתפקיד עוזרת אדמיניסטרטיבית ולאופי המשימות הנדרשות.
תוצאות הצבעה:
 6בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .8אישור עקרוני למכללה האקדמית אפקה להתקשר בעסקה עם עיריית תל אביב-יפו
–מסמך מס' 4841

תשפ"א – 43/החלטה:
בישיבתה ביום  17.2.21דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אפקה לקבל את אישור
הות"ת לביצוע עסקה כלכלית משמעותית – חכירת שטח קרקע מעיריית תל אביב ל 24 -שנים ו11-
חודשים ,עליו עתיד להיות מוקם הקמפוס החדש של המכללה בהיקף של כ 15,000-מ"ר בנוי .וכן
להתקשרות המכללה עם עיריית תל אביב בחוזה בנייה משותפת )חוזה מימון(.
לאור חוות דעת אגף התקצוב ,לפיה אין מניעה תקציבית לאישור ההתקשרות ,ות"ת מחליטה לאשר
עקרונית )אישור פרטני של הפרויקט יובא בהמשך עם הגשת תכניות הבינוי המפורטות( למכללה
להתקשר בעסקה האמורה ולחתום על שני החוזים עם עיריית תל אביב.
האישור ייכנס לתוקף לאחר ובכפוף לקבלת הבהרות ותיקון ההסכמים ע"י המכללה ,להנחת דעתה
של הלשכה המשפטית של מל"ג/ות"ת.
על המוסד להעביר עד סוף שנת  2023דיווח מפורט לגבי התקדמות שלב ב' של פרויקט זה.
ות"ת תדון באישור הפרויקט לאחר קבלת פרוגרמה סופית.
תוצאות הצבעה:
 6בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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תשפ"א – 44/החלטה:

הגדלה חד פעמית בשנה"ל תשפ"א של מספר המלגות בתכנית אירתקא – מסמך מס' 4843

בישיבתה ביום  17.2.21דנה ות"ת בהגדלת מספר המלגות לשנה"ל תשפ"א בתכנית מלגות אירתקא

)באופן חד פעמי(.
 .1בהמשך להמלצת ועדת ההיגוי למלגות ארתקא ובעקבות משבר הקורונה אשר פגע כלכלית
בסטודנטים רבים ,מחליטה ות"ת באופן חד פעמי עבור שנה"ל תשפ"א ,לאפשר הענקת המלגה
גם למועמדים שקיבלו ניקוד  .65לשם כך יורחב מספר מלגות ארתקא בתשפ"א מ 800 -ל 872
 .2עלות תוספת  72המלגות לאורך כל שנות התואר נאמדת בכ  2,200אש"ח .המקור התקציבי
להרחבה הוא התקציב שהועבר במסגרת אישור תקציב תשפ"א לקרן מלגות ארתקא לאור
הפסקת תכנית "מרחב משותף".
תוצאות הצבעה:
 6בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .10עדכון הרכבי ועדות:

 10.1עדכון הרכב ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית ועדכון ועדת
ההיגוי למלגות "אירתיקא" –מסמך מס' 4844

תשפ"א – 45/החלטה:
בישיבתה ביום  17.2.21דנה ות"ת ב -עדכון הרכב ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה
הערבית ועדכון ועדת ההיגוי למלגות "אירתיקא".
 .1לאור העובדה שהתכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית איננה נמצאת עוד
בשלביה הראשונים ונקודת הזמן המשתנה מביאה עמה צרכים אחרים ,לרבות הצורך
ביעילות ובגמישות המחייבות איגום תהליכים והקטנת מספר הוועדות הפועלות במקביל,
מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית.
 .2לפיכך ,מחליטה ות"ת בהתאם לנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג-ות"ת
מיום  ,12.2.2019למנות וועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית
בהרכב הבא:
יו"ר הוועדה – פרופ' מונא מארון – חברת ות"ת*
חבר/ה  -פרופ' שפרה שגיא – חברת מל"ג**
חבר/ה – פרופ' אוסיד חטיב – חבר מל"ג***
חבר/ה  -ד"ר סראב אבו רביע  -אוניברסיטת בן גוריון
חבר/ה  -ד"ר חוסיין נסראלדין  -המכללה האקדמית אורט בראודה
חבר/ה  -ד"ר רמי עקילאן – האוניברסיטה העברית
חבר/ה  -נציג משרד האוצר
משקיפים :נציג הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית ,המשרד לשוויון חברתי
נציג התאחדות הסטודנטים הארצית
-----*בתוקף תפקידה כחברת ות"ת
** בתוקף תפקידה כחברת המל"ג
***בתוקף תפקידו כחבר מל"ג
][8
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 .3ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית תעסוק בסוגיות הנוגעות
להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לחברה הערבית ,ותגבש המלצותיה בנושא לוות"ת
ולמל"ג.
ות"ת מבקשת להודות לחברי ועדת ההיגוי היוצאים על פעילותם ארוכת השנים והחשובה
להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית.
 .4עוד מחליטה ות"ת כי לאור התייצבות תכנית מלגות אירתיקא ,אשר החלה לפעול בשנה"ל
תשע"ד ,הניסיון שנצבר בהפעלתה ,מיצובה וביסוסה בקרב הסטודנטים בחברה הערבית,
כמו גם הצורך לייצר ראייה כוללת ולרכז את הסמכויות בידי ועדה אחת ,תבוטל ועדת
ההיגוי הנפרדת לתכנית אירתיקא והאחריות על הנושא תועבר לוועדת ההיגוי להנגשת
ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית.
כמו כן מבקשת ות"ת להודות לחברי ועדת ההיגוי של תכנית ארתקא על השקעתם ופעילותם,
ובמיוחד ליו"ר ועדת ההיגוי ,פרופ' אדריס תיתי ,על הפעילות החשובה והמקצועית לאורך השנים
ועל ההישגים המרשימים.
תוצאות הצבעה:
 6בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 10.2ועדת ההיגוי למלגות ע"ש לבציון לדוקטורנטים מהפריפריה :עדכון תקנון ואישור
הרכב וועדה  -מסמך מס' 4845

תשפ"א – 46/החלטה:
 .1ביום  17.2.2021דנה הוות"ת בהמלצות ועדת השיפוט של תוכנית המלגות ע"ש לבציון
לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ,והחליטה כי על מנת לוודא שהזוכים במלגה אכן הגיעו
מהפריפריה החברתית-כלכלית של ישראל בהתאם למטרות התכנית ,יש לעדכן את תקנון
התכנית כמפורט להלן:
א .כסטודנט מ"הפריפריה" ייחשב מועמד אשר עומד בשני הקריטריונים הבאים:
א .1.למד באחת מהחטיבות העליונות המופיעות ברשימה העדכנית של "פריפריה חברתית-
כלכלית" שהוכנה ע"י המדען הראשי של משרד החינוך.
א 2.מקום מגוריו במהלך רוב  12שנות לימוד בבית ספר ,בדגש על שלוש שנות תיכון ,באחד
מהישובים המוגדרים כ"פריפריה חברתית-כלכלית" ,בהתאם לרשימה העדכנית
שהוכנה על ידי הלמ"ס.
ב .מועמד שאינו עומד בשני הקריטריונים גם יחד ,יוכל להגיש בקשה חריגה לקבלת המלגה
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באמצעות מכתב קצר המנמק זאת.
ג .המוסדות יצרפו לתיקי המועמדים את הנימוקים להמלצתם ,בדגש על סיפור החיים של
המועמד .ועדת השיפוט תבחר בכל שנה עד  10מלגאים חדשים ,מבין המועמדים העומדים
בתנאי הסף מכל המוסדות ,כאשר הרקע האישי של המועמד/ת יקבל משקל ניכר בעת
השיפוט בבחירת הזוכים.
ד .המוסדות יוכלו להגיש עד שלושה מועמדים/ות למלגה בכל שנה )במקום ארבעה מועמדים
כפי שהיה מותר עד היום(.
ה .לשם בדיקת העמידה בקריטריון ה"פריפריה החברתית-כלכלית" ,ועדת השיפוט תעשה
שימוש ברשימה העדכנית של ישובי הפריפריה שהוכנה ע"י הלמ"ס )בהתאם למדד הטיפוח
העדכני( ,וברשימת החטיבות העליונות המוגדרות כ"פריפריה חברתית-כלכלית" שהוכנה
ע"י המדען הראשי של משרד החינוך )רשימת  650החטיבות העליונות כולל מהמגזר הערבי,
הבדואי והדרוזי(.
 .2יתר הפרטים ותנאי המלגה יישארו על כנם ,והם מעוגנים בתקנון התכנית המהווה חלק
מהחלטה זו.

.3

כמו כן ,ומאחר ותקופת מינויים של חברי ועדת השיפוט הסתיימה במאי  ,2020מאשרת הוות"ת
את מינוי חברי ועדת השיפוט כדלקמן:
פרופ' חיים טייטלבאום* ,פיזיקה ,אוניברסיטת בר-אילן  -נציג המל"ג -יו"ר הוועדה.
פרופ' אמיר חורי ,משפטים ,אוניברסיטת ת"א
פרופ' גיטי פריי ,הנדסת חומרים ,הטכניון
פרופ' יעל שגב ,מדעי החיים ,אוניברסיטת בן-גוריון
פרופ' אסתר בן-יצחק ,הפרעות בתקשורת ,אוניברסיטת אריאל
פרופ' דני סטטמן ,פילוסופיה ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' שלהבת עטר-שוורץ ,עבודה סוציאלית ,האוניברסיטה העברית
• פרופ' טייטלבאום ,יו"ר הוועדה ,כיהן כחבר בוועדה הקודמת וממשיך את כהונתו בוועדה
לתקופה נוספת תוקף מינוי הוועדה הינו לשלוש שנים מיום החתימה על כתב המינוי.

 .4עבודת ועדת השיפוט תתבצע בהתאם להחלטת מל"ג/ות"ת בדבר נוהל מינוי ועבודת ועדות
היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.
תוצאות הצבעה:
 6בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 10.3מינוי ועדת היגוי לבחינת רכיב הפרסומים במודל התקצוב של ות"ת –מסמך מס' 4846

תשפ"א – 47/החלטה:
בישיבתה ביום  17.2.21דנה ות"ת במינוי ועדת היגוי לבחינת רכיב הפרסומים במודל התקצוב של
ות"ת.
ות"ת מחליטה כי הרכב הוועדה יכלול נציג אחד מכל אחת מ 8-אוניברסיטאות המחקר ,מתוכם
יושב ראש וחבר ות"ת אחד .כמו-כן ,הוועדה תכלול כמשקיף גם נציג של האוניברסיטה הפתוחה,
שכן לאו"פ מודל תקצוב ייחודי הכולל מרכיב מחקר המבוסס על מדדי מחקר דומים לאלה שבמודל
התקצוב של אוניברסיטאות המחקר ,ולהחלטות הוועדה שיתקבלו עשויה להיות השפעה גם על
מודל התקצוב של האו"פ.
להלן הרכב הוועדה המאושר:
שם הנציג

תחום

שם האוניברסיטה

פרופ' שמעון ינקלביץ' – יו"ר

פיזיקה ,מדעים מדויקים

אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' מונא חורי-כסאברי

עבודה סוציאלית ,מדעי החברה

האוניברסיטה העברית

פרופ' פול פייגין

הנדסת תעשיה וניהול ,מדעים מדויקים

הטכניון

פרופ' אליהו עסיס

תנ"ך ,מדעי הרוח

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' דן פלד

כלכלה ,מדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

פרופ' מיכל שפירא

מדעי החיים

אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' יחיעם פריאור

פיזיקה-כימית ,מדעים מדויקים

מכון ויצמן למדע

פרופ' שירי נבון-ונציה – נציגת ות"ת

מיקרוביולוגיה ,מדעי החיים

אוניברסיטת אריאל

פרופ' צחי וייס – משקיף

ספרות ,מדעי הרוח

האוניברסיטה הפתוחה

את הוועדה ירכז מר ארי סטון ,ממונה תחום סגל אקדמי ותפוקות מחקר באגף תכנון ומידע.
הוועדה תפעל על פי התקנון המצוי לוועדת היגוי/שיפוט בהתאם להחלטת המל"ג בנושא נוהל מינוי
ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת מיום .12.2.2019
תוצאות הצבעה:
 5בעד
חברת ות"ת פרופ' שירי נבון ונציה לא השתתפה בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
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10.4

חידוש ועדכון הרכב ועדת ההיגוי לנושא בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה
מסמך מס' 4847

תשפ"א – 49/החלטה:
בישיבתה ביום  17.2.21דנה ות"ת בחידוש ובעדכון רכב ועדת ההיגוי לנושא בינלאומיות במערכת
ההשכל הגבוהה ,וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום  14.12.17להקים ועדת היגוי מייעצת
משותפת למל"ג ולות"ת לנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה ,אשר תפקידיה:
•

ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות ויעדים קונקרטיים ,ובפיתוח יוזמות ותכניות לשם
קידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה;

•

מינוי תתי וועדות מקצועיות אשר יוקמו לצורך ביצוע תהליכי שיפוט ובחירת הזוכים של
קולות קוראים לקידום בינלאומיות ,כלל שיהיו;

• מעקב ,בקרה והערכה של התכניות לקידום בינלאומיות.
לאור סיום תקופת המינוי של חברי הועדה ב ,3.2.2021-ולאור פרישת אחד החברים בשל כניסה
לתפקיד ניהולי באחת האוניברסיטאות ,מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב הועדה ע"י הוספת
הנציגה ממכון ויצמן.
הרכב הועדה יהיה כדלהלן:
פרופ' אמריטוס ארנון בנטור ,הטכניון  -יו"ר הועדה
פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר ות"ת
פרופ' אדו פרלמן ,סיו"ר מל"ג
פרופ' עפרה ענבר ,בית ספר לחינוך ,אונ' תל אביב
פרופ' שירה הנטמן ,מכללת תל חי
פרופ' מיכל נאמן ,הפקולטה לביולוגיה ,מכון ויצמן למדע
פרופ' אבי שגיא-שוורץ ,החוג לפסיכולוגיה ,אונ' חיפה
ד"ר אלס ורבקל ,מכללת בצלאל
הלה חורי ,רכזת מדיניות אקדמית ,התאחדות הסטודנטים
חברי הוועדה יכהנו למשך שלוש שנים עד ליום .16.2.2024
סדרי עבודתה של הועדה והרכבה ,לרבות חתימה על הסדרים למניעת ניגוד עניינים וסודיות ,יהיו
בהתאם להחלטת מל"ג/ות"ת לענין נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.
תוצאות הצבעה:
 6בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 .11המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תוכנית
לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תעשייה ומערכות מידע  -מסמך מס' 4849

תשפ"א – 50/החלטה:
.1

בישיבתה ביום  17.2.2021דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תעשייה ומערכות מידע.

.2

לאור חוות הדעת שהוגשו ,אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל
בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.
תוצאות הצבעה
 4בעד
יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
רשמה :אסתי יעקב
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נספח א' – להחלטה תשפ"א– 38/
נוהל עבודת ועדת דו"חות כספיים ,תקציב והשקעות של מינהל תאגיד המל"ג
 .1רקע
בהתאם להחלטות ות"ת )יוני  ,2010ינואר  ,2016נובמבר  ,2017ספטמבר  (2019במינהל המועצה
להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב ,פועלת ועדה שתפקידה לדון ולאשר הגשת הצעת התקציב
השנתי והדו"ח הכספי השנתי של מינהל התאגיד לות"ת ,ולעסוק בנושא השקעות מינהל התאגיד
)להלן "הוועדה"(.
 .2מטרה
נוהל זה נועד להסדיר את הרכב הוועדה ,תחומי אחריותה ,סמכויותיה וסדרי עבודתה לשם פעולתה
באופן מיטבי .הנוהל אושר בישיבת ות"ת ביום  17פברואר .2021
 .3הרכב הוועדה
 .3.1להלן הרכב חברי הוועדה:
א .יו"ר הוועדה  -חבר ות"ת ,מחוגי הכלכלה במובן הרחב של המונח.
ב .ככל הניתן ,חבר ות"ת נוסף ,מחוגי הכלכלה במובן הרחב של המונח.
ג .מנכ"ל מל"ג/ות"ת.
ד .סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.
ה .מנהל יחידת מינהל וכספים באגף מינהל ומשאבי אנוש.
*מרכזת הוועדה  -ממונה כספים באגף מינהל ומשאבי אנוש.
תחום הנהלת חשבונות במל"ג יוזמן לדיונים בנושא דו"חות כספיים על-פי הצורך.
חברי הוועדה והמוזמנים יפעלו באחריות ,בנאמנות ,במסירות וביושרה למילוי תפקידם ,יחויבו
בחובת זהירות ,ומניעת ניגוד עניינים.
 .4תפקידי הוועדה
א .לדון ולאשר הגשת הצעת התקציב השנתי של מינהל התאגיד לאישור ות"ת.
ב .לדון ולאשר הגשת הצעת הדו"ח הכספי של מינהל התאגיד לאישור ות"ת.
ג .לקבוע את מדיניות ההשקעות של כספי תקציב מינהל מל"ג-ות"ת ,תוך הסתייעות ביועצי
השקעות וגורמים מקצועיים.
ד .במסגרת תפקידה זה הוועדה תפעל כלהלן:
) (1תקבל החלטות בנושא השקעות מינהל התאגיד ותפקח על ביצוען.
) (2תקבל החלטות בנוגע למדיניות ההשקעה של כספי מינהל התאגיד ,ולאופן ההשקעה-
באמצעות בתי ההשקעות  -של כספים שייעודם נקבע על ידי מליאת ות"ת )למשל
כספים לכיסוי פנסיה תקציבית( ,ותפקח על ביצוען.
) (3תקבל החלטות ביצועיות נדרשות נוכח שינויים שיחולו מעת לעת ,כגון :החלפת בית
השקעות ,פתיחת חשבונות בנק ,העברת כספים בין חשבונות בבנק ,החלפת חברה
לייעוץ השקעות וכדומה.
) (4תדווח לות"ת מדי שנה באופן מפורט על מצב ההשקעות והמדיניות בנושא ,במסגרת
הדיון על אישור הדו"ח הכספי של מינהל התאגיד או במסגרת דיון נפרד בנושא.
][14
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.5

) (5מדיניות ההשקעות תהיה סולידית ככל הניתן.
תדירות התכנסות הוועדה
א .בנושא תקציב מינהל התאגיד  -הוועדה תתכנס לפני התאריך שייקבע לאישור התקציב
השנתי של מינהל התאגיד בות"ת )בדרך כלל ברבעון האחרון של כל שנה(.
ב .בנושא הדו"ח הכספי השנתי של מינהל התאגיד – הוועדה תתכנס לפני התאריך שייקבע
לדיון בות"ת ,לאישור הדו"ח הכספי השנתי של מינהל התאגיד .

.6

ג .בתחום ההשקעות  -הוועדה תתכנס לפחות פעמיים בשנה .פעם אחת ברבעון הראשון של
שנה קלנדרית ופעם נוספת לקראת סוף שנה קלנדרית.
במידת הצורך ולנוכח אירועים מהותיים ושינויים בשוק ההון ,המשפיעים על השקעות
הארגון ,רשאי יו"ר הועדה לזמן כינוס "אד הוק" של הועדה ,ובמקרים דחופים ,שלא ניתן
לכנס את כל חברי הועדה ,יתקיים דיון באמצעות שימוש באמצעי תקשורת ובתנאי
שאמצעי התקשורת מבטיח שכל המשתתפים בדיון יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
עבודת הוועדה
א .מרכזת הועדה תפיץ את סדר היום לישיבה ,לרבות החומרים הרלוונטיים לישיבה
באמצעות דוא"ל לחברי הוועדה ,ככל הניתן ,עד  7ימים לפני מועד כינוס הוועדה.
ב .מנין חברי הוועדה בכל אחד מדיוניה לא יפחת מ 3-וביניהם יו"ר הועדה )קוורום(.
ג .יו"ר הוועדה יוכל לזמן לדיוני הוועדה גורמים מקצועיים ,לקבלת התייחסותם/חוות דעתם
בהתאם לצורך שיעלה.

ד .הוועדה תוכל במסגרת ישיבותיה לדון במספר נושאים באותה הישיבה )תקציב ,דו"ח כספי,
השקעות(.
 .7רישום פרוטוקול ומעקב החלטות
א .ריכוז עבודת הוועדה בנושאי ההשקעות והתקציב ומעקב אחר החלטותיה בנושאים אלו
)כמו גם ניהול הממשק השוטף מול בתי ההשקעות והיועצים השונים( ורישום פרוטוקול
יהיו באחריות מרכזת הוועדה.
ב .ריכוז עבודת הוועדה בנושא הדו"ח הכספי ומעקב אחר החלטותיה בנושא ורישום
פרוטוקול יהיה באחריות ישירה של מנהל יחידת מנהל וכספים ומנהלת החשבונות ,אשר
אחראים על הדו"ח הכספי )כולל הכנת החומר ומעקב אחר ביצוע ההחלטות( ,כיוון שתחום
זה אינו מצוי בין תחומי אחריותה של מרכזת הוועדה.
ג .דיוני הוועדה יתועדו בפרוטוקול ,אשר יפרט את עיקרי הדיון ואת ההחלטות שיתקבלו.
הפרוטוקול יועבר לאישור ולחתימת יו"ר הוועדה )חבר ות"ת( ומנכ"ל מל"ג/ות"ת.
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נספח להחלטה תשפ"א – 41/המהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה
נספח א' -הקרן הלאומית למדע  -הסדרת מנגנוני פיקוח ובקרה
פיקוח תקציבי
 .1מידי שנה ,לקראת השנה האקדמית המתחילה ב 1-באוקטובר ,ולא יאוחר מה 20-ביוני,
יתקיים דיון תקציבי בין הצוות המקצועי בות"ת לצוות המקצועי של הקרן הלאומית למדע
)להלן – הקרן( ,בו יפורטו העקרונות הכלליים לגבי מסגרת התמיכה המשוערת של ות"ת בקרן.
.2

לאחר אישור התקציב ע"י ות"ת ,יעדכן הצוות המקצועי בות"ת את הנהלת הקרן לגבי התמיכה
המאושרת לשנה האקדמית הבאה.

.3

עד ליום ה 31-באוגוסט ,הקרן תעביר לאישור ות"ת הצעת תקציב מפורטת לקראת השנה
הבאה על בסיס תמיכת ות"ת המאושרת .הצעת התקציב תכלול הפרדה בין תקציבי מענקי
המחקר לבין תקציבי המינהל ועל פי הפורמט שישלח בהמשך .אישור ות"ת יהווה תנאי מתלה
לביצוע התקציב.

.4

להצעת התקציב תצורף הצהרת מנהלים חתומה )מצ"ב במסמך נפרד( המסדירה את האחריות
וסמכויות הקרן בשימוש בתקציב.

.5

בתום כל שנת פעילות ,הקרן תעביר לאישור ות"ת דוחות ביצוע עד ליום  7בנובמבר ודוחות
כספיים מבוקרים עד ליום ה 31-במרץ עבור השנה האקדמית שהסתיימה.

.6

בנוסף ,הקרן תמסור לות"ת בכל שנה ,אישור ניהול תקין מרשם העמותות ואישור ניהול ספרים
ואישור ניכוי מס במקור מרשויות המס.

שיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים
הקרן תפעל בהתאם לאמור בהחלטת ות"ת מיום ה 25.12.15-להלן:
עקרונות להסדרת שיתופי פעולה של הקרן הלאומית למדע עם גופים ממשלתיים:
.1
.2

.3

.4
.5
.6

.7
.8

על הקרן לידע את הגורמים המקצועיים בות"ת על תחילת תהליך של שיתוף פעולה
בינה לבין גופים ממשלתיים אחרים.
גופים ממשלתיים שיבקשו לממן מחקרים שיוגשו וישפטו באמצעות הקרן ,יעבירו את
המימון למחקרים רק לאחר מתן אישור ות"ת מראש .אין מניעה להעברת התקציב
ישירות לקרן ושלא באמצעות ות"ת.
הגוף הממשלתי יעמיד את מלוא המימון או חלקו לתכנית המחקר ,כפי שיסוכם עם
הקרן ,מימון זה יכלול בין היתר גם עלויות תקורה של הקרן .הגוף הממשלתי יהיה
האחראי הבלעדי לבדיקת ביצוע התכנית על ידי הקרן ועל כלל המחויבויות בעניין זה.
הקרן אחראית באופן בלעדי לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הגופים הממשלתיים.
הואיל והגוף הממשלתי נושא בעלות מימון התכנית ,הוא ולא וות"ת ,אחראי
בהתייחס לסדר העדיפות ולבחינת הצורך בתכנית בהתאם למדיניותו בנושא.
הקרן תתחייב בפני ות"ת כי בכל מקרה לא תשתמש בתקציב המועבר באמצעות ות"ת
למימון תכניות במסגרת שיתופי פעולה כאמור ,שינוהלו כספית באופן נפרד )"תקציב
סגור"( .כמו כן ,הקרן תתחייב בפני ות"ת למניעת כפל תקצוב.
הקרן תתקשר בשיתופי פעולה כאמור ,רק ככל שלא יהיה בהם כדי לפגוע בפעילותה
השוטפת והמתוקצבת באמצעות ות"ת.
הקרן תגיש לות"ת כל שנה דיווח כספי בתכניות אלה בהתאם לנדרש.

][16

yz

נוסח
מאושר
 .9האחריות לעמידה בעקרונות אלה היא של הקרן אשר תיידע את הגופים הממשלתיים
בנושא.
פיקוח תאגידי  -ניהולי
כל הצעה לשינוי התקנון התאגידי של הקרן תועבר לידיעת ות"ת.
הערות פרטניות לתקנון הקיים:
 .1סעיף  12ועד מנהל -
א .ועד מנהל של  3חברים הוא מצומצם מידי ולא מבטיח מגוון דעות .יש לקבוע מינימום של
 5חברים ,מתוכם חבר  1יתמנה על דעת ות"ת.
ב .יש לקבוע מגבלת כהונה של עד  12שנה לחברים בוועד המנהל )בדומה למוסדות להשכלה
גבוהה(.
 .2סעיף  16ועדת ביקורת  -בעמותה עם נפח פעילות כשל הקרן )תקציב שנתי של יותר מחצי
מיליארד  (₪כאשר המדינה משתתפת בתקציבו בשיעור של מעל  ,90%והואיל ואין המדובר
בגוף שהוכרז כגוף נתמך ,חיוני שהביקורת תיעשה ע"י וועדה מקצועית שתכלול חברים בעלי
ניסיון בביקורת ולפחות אחד מהם יהיה מומחה בתחום הכספים .סעיף  - 17ההנהלה האקדמית
והרכבה – הסעיף קובע את הרכב ההנהלה כאשר נקבע שאחד החברים צריך להיות חבר ות"ת.
עם זאת ס"ק ג' מאפשר במקרים מיוחדים למנות הרכב אחר .יש להוסיף כי מציאות חריגה זו
תהיה על דעת יו"ר ות"ת.

נספח ב'  -הצהרת מנהלים  -תקציב הקרן הלאומית למדע בשנה"ל תשפ"א
בהמשך להגשת הצעת התקציב לשנת הלימודים תשפ"א הרינו מתחייבים:
.1

.2
.3
.4
.5

.6

להשתמש בכספים שיינתנו על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב )להלן :ות"ת( אך ורק לצורך קיום
פעילות שאושרה לקרן הלאומית למדע )להלן :הקרן( על ידי הות"ת ואשר עבורה ניתנו
הכספים על ידי ות"ת ולצורך זה בלבד.
לפעול על פי החלטות ,הוראות והנחיות הות"ת ולפי הוראות ניהול תקין של רשות התאגידים,
על פי עקרונות חובת המכרזים והוראות כל דין.
לפעול במסגרת התקציב המאושר ע"י ות"ת ולהימנע מיצירת גירעונות.
להעביר לידיעת ות''ת כל הצעה לשינוי במסמכי התאגיד של הקרן.
דיווחים שוטפים
 .5.1יוגשו דיווחים תקציביים בהתאם לנוהלי ות"ת והנחיותיה ובמועדים שיקבעו על ידה.
 .5.2יוגשו דוחות כספיים מבוקרים לכל שנת לימודים ) 1באוקטובר עד  30בספטמבר בשנה
הקלנדרית העוקבת( במועדם ולפי הנחיות ות"ת.
 .5.3יועבר לות"ת כל מידע נוסף אשר יידרש לגבי פעילות הקרן ,לרבות תכניות מענקים ,סגל
העובדים ,תקציב ,מבנה ארגוני וכיו"ב ,וזאת מבלי לפגוע בעצמאות שקול הדעת
המקצועי של הקרן.
 .5.4הקרן תתחייב לשתף פעולה עם הבדיקות והביקורות המבוצעות ע"י ות"ת מעת לעת.
עסקה כלכלית משמעותית
 .6.1לא לבצע עסקה כלכלית משמעותית ללא קבלת אישור של הגופים המוסמכים בות"ת.
"עסקה כלכלית משמעותית" תוגדר כעסקה מעל  1מיליון ) ₪צמוד למדד ינואר (2021
)לרבות השקעה בפיתוח פיזי( .הקרן מתחייבת שלא ליטול אשראי אלא באישור
מראש ובכתב מות"ת.
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נוסח
מאושר
 .6.2פתיחה של תכניות חדשות על ידי הקרן תהיה בכפוף לעמידה בסעיף  1ובכפוף
לקבלת אישור מראש ובכתב מהגופים המוסמכים בות"ת )צוות מקצועי ו/או מליאת
ות"ת ,לפי העניין( .יובהר כי הנחיה זו מתייחסת גם לגבי הסטות תקציב בין תכניות.
 .6.3הקרן מתחייבת להשקיע כספים שמקורם בתקציבי ות"ת בהשקעות
סולידיות .מדי שנה הקרן תעביר לות"ת דיווחים בעניין.
.7

קבלת כספים מגורמים נוספים
 .7.1הקרן מתחייבת לא לקבל כספי מדינה במישרין או בעקיפין מכל גורם שהוא ,למעט
הות"ת ,לרבות משרדי ממשלה ,תאגידים סטטוטוריים ,רשויות מקומיות
מוניציפאליות ,המוסדות הלאומיים וכל גוף מתוקצב או נתמך אחר כמשמעותו בסעיף
 32לחוק יסודות התקציב ,אלא אם ניתן לכך אישור ות"ת.
 .7.2לפעול בהתאם להחלטת ות"ת מיום ה 25.12.15-המצ"ב בנספח להצהרה זו בעניין
קריטריונים לתוכניות המתקיימות בקרן הלאומית למדע אשר ממומנות ע”י גופים
ממלכתיים.
 .7.3לא לקבל תרומה מכל גורם ,אלא אם שיקול הדעת המכריע באשר לשימוש בתרומה
יהיה לטובת קידום מטרות הקרן כפי שמופיעות בתקנונה ,תוך שמירת על האוטונומיה
של הקרן )קרי לא תתאפשר מעורבות של התורם( .הנהלת הקרן תדווח לות"ת על כל
תרומה שתתקבל.
 .7.4לכל העברה אחרת החורגת מהאמור לעיל נדרש אישור מראש ובכתב של אגף התקצוב
בות"ת.
על החתום
)מוסמכי החתימה מטעם הקרן(:

חתימה

חתימה

שם פרטי ומשפחה

שם פרטי ומשפחה

תפקיד

תפקיד
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