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 מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע –גב' מיכל אופיר 
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 יותרכז בתחם תכנון ומדינ –מר אביתר ציון                                            מרכז תקצוב מכללות –מר אורי זיו 
  תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי מרכזת –' חני רובלין גב           מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות –מר נתן יהב 

 מרכז בתחום שכר וסגל –מר יואל תבור                     תחום מאגרי מידעכירה במרכזת ב -גב' עירית כהן
 תחום מחקר ופיתוח (מו"פ)  –גב'  אפרת תירם                        מרכזת בתחום חברה וקהילה –גב' דועא כעביה 

 מרכזת בכירה באגף להערכת איכות–אור -לוינסון מריה' גב
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  – הסדר הרשאות חתימה במינהל התאגיד למר איתמר לוי סמנכ"ל משאבי אנוש .3
 4548מסמך מס' 

 

 החלטה: – 117תשע"ט/
בהמשך דנה ות"ת בעדכון מורשי החתימה במינהל תאגיד המל"ג וזאת  10.7.19 -בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

לעדכון  מתבקשת ות"ת  אשר עודכנו מעת לעת, הרשאות החתימה למינהל התאגידבדבר הסדר ת ות"ת ולהחלט

 זכויות החתימה כדלקמן: 

ומשאבי אנוש במל"ג ובמקומה מונה מר  לאחרונה סיימה הגב' דנה אהרון את תפקידה כסמנכ"ל מנהל .1

 אהרון ירשם שמו של מר איתמר לוי.דנה את החלטת ות"ת כך שבמקום הגב' עדכן לפיכך, יש לאיתמר לוי. 

 כמו כן, המנכ"ל סיים את תפקידו ועל כן יש להשמיט את שמו מרשימת מורשי החתימה. .2

 ללא שינוי. הם יתר הסעיפים בהחלטה 

 ות"ת מחליטה לעדכן את החלטתה בעניין מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת כדלהלן: .3

 

 ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:

 על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו: .א
 .'חתימה מרשימה ב שני מורשי -₪  400,000עד  )1(

 .'מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב -₪  650,000ועד לסך ₪  400,000מסך  )2(
 .'שני מורשי חתימה מרשימה א -₪  650,000מעל  )3(
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שני מורשים  -תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות .ב

 מרשימה ב'.

רשימה  
 א'

 רשימה ב'  

 ממונה תחום מינהל כספים 1יו"ר ות"ת  1

 ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת

  מנהלת כספים בכירה 2 מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2

סמנכ"ל למינהל  3

 ומשאבי אנוש

 סמנכ"ל תקצוב** 3

 חשבת בכירה** 4

 איוש שמי ופרטי המורשים*:

 רשימה ב'    רשימה א'  
 ת.ז. שם ת.ז. שם

מר יוני אבן טוב  1 פרופ' יפה זילברשץ 1

גב' אליז דולב  2 2

גב' שירה נבון  3         מר איתמר לוי 3

רו"ח  אביטל  4

 בלייוס   

___________ 

 * בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'
 ** מורשי חתימה לצורך גיבוי (לא בשגרה)

יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל וסמנכ"ל למינהל  -על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג  .ג

ומשאבי אנוש, ובהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת, כאשר על חוזה העסקה של 

המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת. 

מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות  –מנות רכש שוטפות למינהל התאגיד ביצוע הז .ד

למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד, בגין 

יתונות, ציוד משרדי פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בע

ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל ₪  20,000וכד', כל זאת בסכום של עד 

מינהל ומשאבי אנוש. 
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כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן בחובו  .ה

 מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל. ייחתם ע"י מנכ"ל -משמעות כספית כלשהי 
יחתמו, לאחר שקיבלו את אישור המל"ג, ובמידה  -על הסכמים בינלאומיים ומסמכי יישום בינלאומיים  .ו

ונדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, שניים מתוך השלושה הבאים: יו"ר ות"ת, סיו"ר מל"ג 

 ומנכ"ל מל"ג/ות"ת.
 הסכמים/חוזים יאושרו ע"י הלשכה המשפטית טרם חתימה. .ז

 הצבעהתוצאות 

 4 –בעד 

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 חברים לא נכחו בעת ההחלטה) 2(

 

 

 9454מסמך מס'  - 26.12.2018 להחלטת ות"ת מיום תגובת האוניברסיטה העברית .4

 החלטה - 118תשע"ט/
דיון חוזר בהחלטתה מיום  10.7.2019בישיבתה ביום בהמשך לבקשת האוניברסיטה העברית קיימה ות"ת 

 בעניין התנהלות האוניברסיטה העברית במסגרת יישום תכנית ההבראה. 26.12.2018

 .11.4.2019בפני ות"ת הובא מכתבו של מנכ"ל האוניברסיטה מיום 

 

נסיבות חדשות או וכי אין במכתב  26.12.2018ות"ת סבורה כי אין באמור במכתב כדי לשנות מהחלטתה מיום 

שונות מאלה שעמדו בפני ות"ת במועד קבלת החלטתה. כמו כן לדעת ות"ת הפחתת התקציב בשיעור שנקבע היא 

מתוספת התקציב  5% -מידתית וסבירה נוכח התנהלותה של האוניברסיטה בעניין זה ואין בהפחתה זו, המהווה כ

שוטפת של האוניברסיטה ועמידתה השנתית עבור תכנית ההבראה, בכדי להקשות על התנהלותה ה

 בהתחייבויותיה, כפי שנטען במכתב.

  עומדת בעינה. 26.12.2018לאור האמור החלטת ות"ת מיום 
 

 תוצאות הצבעה
 בעד 5

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 פרופ' יוסי שיין לא השתתף בדיון ובהצבעה
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ת בעברית ברכיב הפרסומים של מודל התקצוב ע-קריטריונים להכללת פרסומים בכתבי .5

 5045מסמך מס'  - תוספת זמן להיערכות -של ות"ת 

 פרופ' יוסי שיין לא השתתף בדיון ובהצבעה

 החלטה: – 119תשע"ט/

ת בעברית ברכיב הפרסומים ע-ריטריונים להכללת פרסומים בכתביקבנושא דנה ות"ת  10.7.19 -בישיבת ות"ת ב

מחליטה ות"ת על מתן ארכה של שנה נוספת (החל  14.12.2017, מיום  ההמשך להחלטתבת, ”במודל התקצוב של ות

עת שטרם הסדירו באופן מלא את תהליך העמידה בקריטריונים שקבעה הות"ת לצורך ה-), לכתבי14.12.2018מיום 

 כללה במודל התקצוב.ה

 תוצאות הצבעה
 בעד 5

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

   5145מסמך מס'  - תכנית ות"ת לעידוד יציאת תלמידי מחקר ישראלים להודו .6

 :1החלטה – 120תשע"ט/
דנה ות"ת בהמשך התוכנית לעידוד יציאת תלמידי מחקר ישראלים להודו באמצעות קול  10.7.19בישיבתה ביום 

 קורא תחרותי לתמיכה במוסד להשכלה גבוהה מתקוצב על ידי ות"ת שייבחר לנהל את התוכנית. 

בנושא  2738המשך להחלטת הממשלה בבמסגרת המדיניות של מל"ג/ות"ת לקידום הקשרים האקדמיים עם הודו, ו

 , מחליטה ות"ת כדלהלן:ליקה של הודופובעם הרחיזוק הקשרים 

להודו אשר יבצעו שם מחקר יישומי, פיילוטים ישראלים  של תלמידי מחקריציאתם  עידודתכנית ללאשר  .1

מוסד בחירת  , זאת באמצעותבשטח לצורך הקניית ידע וכישורים מדעיים ובינלאומיים ניסויים טכנולוגייםו

 .תהתכני וביל וינהל אתאשר יהמוסד)  -(להלן י ות"תלהשכלה גבוהה המתוקצב על יד

 :במסגרת התכנית על המוסד לפעול כדלקמן .2

 להקצות שטח מתאים לביצוע התכנית בהודו. )א

להתקשר עם חברות ישראליות שהן בעלות טכנולוגיה לשימוש במגזר החקלאי, בכוונה לבצע הטמעה  )ב
 וביצוע ההטמעה בפועל עם הגוף ההודי איתו נוצרה ההתקשרות.  טכנולוגיה זו בהודושל 

עם גוף רלוונטי בהודו, אשר יספק את התשתיות והמשאבים הנדרשים וקיום וליווי  להתקשר )ג

הפיילוטים הטכנולוגיים של החברות הישראליות ואת הליווי ואירוח של הסטודנטים הישראלים 

 בהודו. 

                                                 
 ראה בסוף הפרוטוקול נספח א וב' תוספת להחלטה. 1
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פתוחה לתלמידי מחקר (סטודנטים לתואר שני עם תזה ותלמידי דוקטורט) במוסדות התכנית תהיה  )ד

להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת כאשר כל הוצאות הניהול, תכלול ומימון התכנית, לרבות 

 הוצאות נסיעתם ושהייתם של הסטודנטים בהודו, יהיו על חשבון המוסד המוביל.

רשות  יתוקצבו על ידי₪ מיליון  0.25שפ"א כאשר ת-לשנים תש"פ מיליון 0.5התקציב לתכנית יעמוד על  .3

התקציב הנ"ל יועבר  .(להלן "המשרדים") ממשלההמשרד ראש  תוקצבו על ידיי₪ מיליון  0.25-החדשנות ו

לות"ת והיא תחלק אותו. הוצאת קול קורא לבחירת המוסד הזוכה מותנית בחתימה על סיכום תקציבי עם 

 יב למוסד הזוכה כפופה לקבלת התקציב בפועל בות"ת.המשרדים והעברת התקצ

 שהוקמה במסגרת התכנית של ות"ת לקידום בינלאומיות.שיפוט הועדת בחירת המוסד הזוכה, תתבצע ע"י  .4

חלק בלתי  יםלהחלטה ומהוו פיםתקנון ועדת השיפוט המצורות"ת מאשרת את פרטי התכנית, הקול הקורא ו .5

 .ראה נספח א' וב' להחלטה זו  נפרד ממנה

 הצבעהתוצאות 
 נמנעים 2; בעד  4

 ההחלטה התקבלה
  

 

 5245מסמך מס'  - הסכם עם דרום קוריאה לקידום שיתופי פעולה אקדמיים .7 

 :2החלטה – 121תשע"ט/
דנה ות"ת במזכר ההבנות עם דרום קוריאה לעידוד שיתופי פעולה  10.7.19 -בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה, ובהתבסס על  לקידום המדיניות של מל"ג/ות"ת במסגרתאקדמיים, 

ביקור כבוד נשיא ולקראת  1994לנובמבר   15 -הסכם המסגרת שנחתם בין מדינת ישראל לבין דרום קוריאה ב

יה בראשות פרופ' יפה זילברשץ' יהמדינה מר ראובן ריבלין בדרום קוריאה ביחד עם משלחת מהאקדמיה והתעש

 , שבמסגרתו חיזוק שיתופי פעולה אקדמיים בין ישראל לדרום קוריאה יוגדר כיעד מרכזי.

שיתופי פעולה אקדמיים בין  ות"ת מחליטה לאשר את מזכר ההבנות עם משרד החינוך הדרום קוריאני לעידוד

 שתי המדינות, בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:

 

הינו הסכם כללי שבמסגרתו שני הצדדים יעודדו שיתופי פעולה בין מוסדות להשכלה גבוהה, מזכר ההבנות  )1

 בין שתי המדינות.  ניידות סטודנטים וחוקרים ושיתוף מידע
 כלשהי. יתתקציב מחייב השתתפות ואינמזכר ההבנות  )2

 3 עותק מזכר ההבנות מצ"ב כנספח ג' ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו. )3

 תוצאות הצבעה:
 בעד 6

 פה אחד –ההחלטה התקבלה 
 

                                                 
 ראה בסוף הפרוטוקול נספח ג'  תוספת להחלטה. 2
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 )5345מסמך מס' תחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי המחקר למדעי הנתונים ( "קול קורא" .8

 החלטה: – 122תשע"ט/

דנה ות"ת בקול קורא תחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי גג למחקר במדעי הנתונים,  10.7.19ביום  בישיבתה

שנתית לקידום מדעי -בנוגע לאישור המלצות ועדת ההיגוי לתכנית ארבע 28.11.2019בהתאם להחלטת ות"ת מיום 

(להלן "התכנית"), אשר הנתונים, ובהמשך לתכנית התמיכה בהקמה/ביסוס של מרכזי גג למחקר במדעי הנתונים 

, מחליטה ות"ת לתת תמיכה תוספתית על בסיס תחרותי במרכזי הגג אשר 2019נשלחה למוסדות בחודש ינואר 

 עמדו בתנאי הסף של התכנית ("המסלול המואץ").

 

שנתית. מקסימום שנתי לחלוקה: עד -בפריסה ארבע₪ מיליון  58הינו  סך התקציב לחלוקה על בסיס תחרותי

 מצד המוסד). 25%בגובה  matching-(בכפוף ל₪ מיליון  4מקסימום שנתי למוסד: עד ₪; ליון מי 514,

הבינ"ל, תועבר היתרה לתכנית למימון מלגות לדוקטורנטים  לא כל הסכום יחולק על ידי ועדת השיפוט אם

היתרה הנ"ל דוקטורטים מצטיינים במדעי הנתונים. בנוסף, תישקל בהמשך האפשרות לניצול חלק מן -ולפוסט

לטובת העצמת השת"פ המחקרי בתחומי הליבה של מדעי הנתונים בין ישראל וארה"ב במסגרת קרנות המחקר 

  BSF/NSF.הבילטרליות 

בחירת הזוכים בקול הקורא התחרותי תעשה על ידי ועדת שיפוט בינ"ל שתמונה ע"י ות"ת. הועדה תורכב מיו"ר 

עמידה בתנאי סף ("המסלול המואץ") ועוד שני חברים שהינם ועדת השיפוט והמעקב לחלוקת תקציב על פי 

ועדה יובא לאישור ות"ת. הועדה תפעל ומומחים בכירים בתחום (כולם מאוניברסיטאות בחו"ל). הרכב מוצע ל

בהתאם לתקנון אשר הוראותיו יתאמו את הוראות החלטת ות"ת בדבר נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של 

 מל"ג/ות"ת. 

 חלק בלתי נפרד ממנה. ומהווה'  ד כנספחות"ת מאשרת את פרסום הקול הקורא המצורף להחלטה זו 

 תוצאות הצבעה:
 בעד 6

 פה אחד –ההחלטה התקבלה 
 

 

 - ללמידה דיגיטלית  IVחלוקת התקציב למערכות תרגול אוטומטיות עבור זוכי קול קורא  .9
 4554מסמך מס' 

 

 החלטה: – 123תשע"ט/
 4דנה ות"ת באופן חלוקת התקציב למערכות תרגול אוטומטיות עבור זוכי קול קורא מס'  10.7.19 ביום ישיבתהב

 .דיגיליטתללמידה 

 

), זה" (רשימת הזוכים בקישור נוסח חדש –הייטק ומדעי הנתונים מסגרת הקול קורא הרביעי ללמידה דיגיטלית "ב

כי תינתן האפשרות לבקש תוספת תקציבית ייעודית לפיתוח של מערכות תרגול/מערכות בינה  6צוין בנספח ד' סעיף 

לי עזר טכנולוגיים לבדיקות אוטומטיות וכד' בקורסים מקוונים עבור קורסים שזכו בקול הקורא, מלאכותית/כ
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של המוסדות האקדמיים אשר בה יינתן פירוט עבור הצורך והעלויות הכרוכות בפיתוח מערכות  לתכניתזאת בכפוף ו

 כנ"ל. 

 

"קוד פתוח", אשר יכולים לאפשר למספר בחינת הנושא, נמצא כי קיימים מוצרי מדף שונים הבנויים בצורת  לאחר

קורסים להשתמש במוצר המרכזי, ועל גביו לבצע פיתוחים אשר ייתנו מענה למגוון קורסים אשר ככלל נמצאים 

 באותה קטגוריה. 

 

נוסח חדש"  –"הייטק ומדעי הנתונים  דיגיטלית ללמידה 4 קורא בקול שזכו הקורסים לכל לאפשר מוצע כך לאור

 שלושת מסלולי התמיכה למערכת תרגול כמפורט מטה. לפעול באחד מ

 

 התמיכה מסלולי

 למערכת תרגול אוטומטית.  קיימת פלטפורמה התאמת: 'א מסלול

 תרגול אוטומטית.  למערכותפלטפורמה  פיתוח: 'ב מסלול

 3לשימוש סטודנטים של המוסד של אפליקציה/שירות מקוון לתקופה של לפחות  תוכנה רישוי רכישת: 'ג מסלול

 שנים. 

התקציבי שיוקצה לכל קורס ניתן יהיה גם לקבל תמיכה עבור הקמת מאגר תרגילים שיהוו נדבך בכל אחד  בנתח

 מן המסלולים לעיל.

 

  תקציבינספח 
לחלק את התקציב המיועד לתמיכה  וצעמ. ₪ מיליון בחמישה מסתכם הפרויקט לטובת שעומד התקציב סך

יהיה לפי המשוואה  4במערכות תרגול אוטומטיות פר נ"ז. כלומר התקציב לכל קורס שאושר במסגרת קול קורא 

לחלוקת התקציב באופן שווה בין כלל נ"ז היא על מנת לשמור על אופן  הסיבהמס' הנ"ז. x  ש"ח 40,000הבאה : 

תקצוב אחיד כפי שהיה לכל אורך הקול קורא ומאחר שלפי נתונים שקיבלנו אין אחידות לגבי מערכת תרגול 

 מסוימת שעדיפה על פני אחרת. 

ר רחב ולמגוון כמה שיותר , בכדי לעודד שיתופי פעולה להקמת מערכות תרגול אשר יתנו מענה כמה שיותבנוסף

פר נ"ז לקורסים שישתפו פעולה בהתאמת/פיתוח ₪  10,000גדול של קורסים, תתאפשר תמיכה נוספת של 

 ג' לעיל. -פלטפורמה למערכות תרגול או ברכישת רישוי תוכנה כמפורט במסלולים א'

 

 הבקשה להגשת תנאים

 להגיש יוכלו", חדש נוסח-הנתונים ומדעי הייטק" דיגיטלית ללמידה הרביעי הקורא בקול זכו אשר מוסדות רק •

 עבור הקורסים אשר עבורם אושרה התמיכה.  אוטומטית תרגול במערכת לתמיכה בקשה

, השונים הרכיבים עבור העלויות הערכת כולל, המבוקשת התרגול למערכת מפורטת תכנית להגיש המציעים על •

 המענה ורמת, רשומים סטודנטים שאינם ולומדים במוסד רשומים סטודנטים עבור במערכת השימוש אופן

 הדיגיטליים לקורסים מעבר גם במערכת שימוש לעשות ניתן בהם הקורסים ומגוון היקף(מבחינת  המערכת של

 ).4 קורא של
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 התחייבויות המוסד

ב' הפלטפורמה עליה יופעלו מערכות התרגול תאפשר פיתוח ותחזוקה על ידי קהילת -עבור מסלולים א' ו •

לרבות דיווח  open edXליצור ממשק מלא עם מערכת  המוסדתמיכה מקצועית רחבה. כמו"כ מתחייב 

 ביצועים למערכת.

גישה לכלל  יאפשרעבור לומדים שאינם סטודנטים רשומים במוסד שבבעלותו הפלטפורמה/רישוי, המוסד  •

לומדי קמפוס בהתאם להנחיות בקול הקורא (נוסח חדש) תחת הסעיף "אופן השימוש בקורסים הזוכים", 

  קטן.  2סעיף 

 *** 15/8/2019: הבקשה להגשת אחרון תאריך*** 

 תוצאות הצבעה:
 בעד 6

 פה אחד –ההחלטה התקבלה 
 

 

 

 4556 מסמך מס' - אישור המלצות הוועדה בנושא תשתית יסודית במדעי החיים .10

 החלטה: – 124תשע"ט/
להקמת תשתית דנה ות"ת בהמלצת וועדת השיפוט בראשות פרופ' אהרן צ'חנובר, בנוגע  10.7.2019בישיבתה מיום 

 תשתית מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים טרנסגניים והחליטה כלהלן:  –למדעי החיים בסיסית 

המפורטים בקול בבחינת שקלול מלא של הקריטריונים  לפיה השיפוט ועדת המלצת את מאמצת ת"ות .1

למדעי החיים ההצעה של האוניברסיטה העברית להקמת מרכז לאומי לתשתית בסיסית  הקורא, עולה כי

וזאת מהנימוקים  לעכברים טרנסגניים עדיפה על פני ההצעה של אוניברסיטת תל אביבלמניפולציה גנטית 

 הבאים:
 עלות השירותים שהאוניברסיטה העברית מציעה לחוקר עדיפה על פני אוניברסיטת תל אביב.  )א(

מנהל היחידה שצפוי להוביל את המרכז באוניברסיטה העברית הוא בעל מומחיות בביצוע פרוצדורות  )ב(

 ES cell transfection, ES cell aggregation, microinjection, and CRISPR technology מסוג

אשר הינן בעלות חשיבות רבה יותר בהצלחת המרכז, בעוד שמנהלת המרכז באוניברסיטת תל אביב 

התמחות החסרה של האוניברסיטה העברית בתחום באשר ל חסרה ניסיון בפרוצדורות מרכזיות אלה.

כמשנית בחשיבותה בהשוואה את המלצת הועדה כי היא  ות"ת מקבלתוהפריות, הקפאת עוברים 

 לניסיון האוניברסיטה העברית בפרוצדורות שלעיל. 

 

 תנאי להקמת והפעלת המרכז ע"י האוניברסיטה העברית הינו בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:  .2

 יטה. ידי האוניברס-על תמומן₪ מיליון  12-כל חריגה בעלות הפרויקט מעבר ל )א(
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גישה מלאה  ויאפשרשנים לפחות מיום תחילת הפעילות המלאה של התשתית,  5למשך המרכז יפעל  )ב(

בתום התקופה תיבדק איכות הפרויקט והאוניברסיטה תידרש להציג מודל הפעלה יציב לחוקרים. 

 שיאפשר את המשך הפרויקט על פני זמן. 

בהצעה לות"ת, ם לחוקר עבור השירותים שהמרכז יספק כפי שהוגשו האוניברסיטה תשמור על תעריפי )ג(

 זאת גם במידה ונפח העבודה יגדל לכל אורך תקופת ההפעלה של חמש שנים. 

המוגשות  ועדה בין מוסדית אשר תבחן את כלל הבקשות לקבלת שירות האוניברסיטה הזוכה תמנה )ד(

להיות גוף בלתי תלוי אשר  הואהוועדה  . תפקידלמרכז ותקבע את סדרי העדיפויות לטיפול בבקשות

 יבחן את כלל הבקשות באופן שיוויוני וניטרלי. 

 האוניברסיטה לא תדרוש פרסום או קניין רוחני על תוצרי המחקר של החוקרים. )ה(

 

וועדת השיפוט תסייר במרכז סמוך להפעלתו המלאה ותבצע בקרה מדעית על מנת לבחון יישום בפועל של  .3

השירותים המפורטים בהצעה. במידה ותמצא חריגה כלשהי בפרויקט ועדת השיפוט תוכל להעביר המלצה 

 לות"ת לגבי אופן הפעולה הסביר ביותר בכדי להתמודד עם החריגה בפרויקט. 

 תוצאות הצבעה
 בעד 6

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 5745מסמך מס'  - בנושא מעורבות האקדמיה בקהילה "קול קורא" .11

 

 החלטה: – 125תשע"ט/
בהמשך לתכנית ות"ת לעידוד מעורבות אקדמיה בקהילה ולקול דנה ות"ת בקול קורא  10.7.19בישיבתה ביום 

כוונתה של ות"ת לערוך לקראת שנה"ל תשפ"א חשיבה תשע"ט ולאור -הקורא שפרסמה ות"ת בנושא לשנים תשע"ח

מחודשת בנושא זה, מחליטה ות"ת להאריך את התכנית הקיימת בשנה אחת לשנה"ל הקרובה תש"פ, למוסדות 

אשר זכו בקול הקורא ובהתאם להוראות הקול הקורא, וזאת על מנת לאפשר למוסדות להמשיך את פעילותם 

 במתכונת הקיימת.

 
 תוצאות הצבעה

 בעד 6
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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כנית להענקת מלגות לתארים מתקדמים מחקריים לסטודנטים והגדלת מספר המלגות בת .21

 5845מסמך מס'  מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית

 

 החלטה: – 126תשע"ט/

מספר המלגות קיבלה ותת דיווח על המלצות ועדת השיפוט לדוקטורנטים מצטיינים בעניין הגדלת  10.7.19יום ב

בתוכנית ות"ת להענקת מלגות לתארים מתקדמים מחקרים לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית.  

על הפעלת תכנית מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטים מצטיינים  31.10.18-המשך להחלטת ות"ת מיום הב

האוכלוסייה החרדית החל משנה"ל מהאוכלוסייה החרדית וכן על הפעלת תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מ

בהשכלה הגבוהה ויצירת תשתית להרחבת  תש"פ, ולאור מדיניות ות"ת לעידוד השתלבות האוכלוסייה החרדית

בסגל האקדמי הבכיר, ובהתאם להמלצות וועדת השיפוט לתכניות מלגות אלו, מחליטה ות"ת על  ייצוג האוכלוסייה

מלגות  5-מלגות תלת שנתיות ל 3-מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית מהגדלת מספר המלגות בתכנית לדוקטורנטים 

, 31.10.18 ת, בהתאם לאמור בהחלטת ות"ת מיוםתלת שנתיות בכל שנה החל משנה"ל תש"פ .יתר תנאי התכני

 יישארו ללא שינוי. 

 תוצאות הצבעה
 בעד 6

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

לאוניברסיטאות להגשת בקשות לעדכון ופיתוח קורסים ולארגון  "קול קורא"ועדת השיפוט ל .31
 5945מסמך מס'  - כנסים אקדמיים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים

 החלטה: – 127תשע"ט/

השיפוט לעדכון ופיתוח קורסים ולארגון כנסים  דנה ות"ת בהרכב חדש לועדת 10.7.2019בישיבתה ביום  .1

בה  26.12.2018בהמשך להחלטתה מיום אקדמיים בתחומי המדע והטכנולוגיה של הקוונטים וזאת 

ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים לבחון את ההצעות שיגיעו "הסמיכה ות"ת את ועדת ההיגוי המייעצת לות

רגון כנסים אקדמיים בתחום ולהחליט לגבי בחירת במסגרת הקול הקורא לעדכון ופיתוח קורסים ולא

 חשש לניגוד עניינים של חלק מחברי הוועדה, מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת השיפוט.הלאור . הזוכים
 

 להלן הרכב הוועדה עליו החליטה ות"ת: .2

 יו"ר הוועדה -פרופ' עדי שטרן, המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה, מכון ויצמן למדע 

  חבר ות"ת- ישמעון יצחקמר 

 פרופ' גיא ברטל, הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון

 אביב-פרופ' רון ליפשיץ, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל

 פרופ' רוני קוזלוב, המחלקה לכימיה פיזיקלית, האוניברסיטה העברית

 אילן-פרופ' מיכאל רוזנבלו, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר
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 וריוןג-שכטר, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בן פרופ' משה
 

תפעל בהתאם לתקנון אשר יעמוד בהנחיות הקבועות בהחלטת תבחן את הבקשות וועדת השיפוט  .3
תוקן ימל"ג/ות"ת בנוגע למינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת. כמו כן, תקנון ועדת ההיגוי 

הקול הקורא לעדכון ופיתוח קורסים ולארגון כנסים  שיפוט במסגרתהכך שהוא לא יכלול את נושא 
  אקדמיים בתחומי המדע וטכנולוגיית קוונטים.

 תוצאות הצבעה

 בעד 6
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 
 

 6045מסמך מס'  - עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר .41

 החלטה: – 128תשע"ט/

המשך להחלטת ות"ת ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר וזאת בהחליטה ות"ת על עדכון הרכב  10.7.19בישיבתה ביום 
הרכב ועדת ההיגוי של ות"ת ושר א ןבה 13.3.2019מיום  56, ולהחלטת ות"ת ע"ט/26.12.2018מיום  49ע"ט/

 .לתשתיות מחקר
פרופ'  מינויו של אתות"ת  לאשר מחליטה , והצורך למצוא לו מחליף לאור פרישתו של פרופ' יובל גרעיני מהוועדה

 בוועדה., כחבר בן גוריוןבאוניברסיטת  הנדסה כימית,, מהמחלקה לאורן רגב
 .31.10.2018מיום  18את הרכב הוועדה בהתאם לתקנון שאושר בהחלטת ות"ת ע"ט/ מינוי זה ישלים

 להלן הרכב הוועדה המאושר:
 יו"ר -4פרופ' אישי טלמון, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון, חבר ות"ת* 

 ברח -מוכמל, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב פרופ' רועי 
 חבר -, האוניברסיטה העברית לרפואהפרופ' חיים סידר, הפקולטה 

 ברהח -ברון, המחלקה לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה ע-פרופ' מינה ויינשטיין
 חבר - פרופ' אורן רגב, המחלקה להנדסה כימית, אוניברסיטת בן גוריון

 
 תוצאות הצבעה

 בעד 5
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 

 

 

 

                                                 
 בתוקף תפקידו כחבר ות"ת 4 •
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לתחבורה  "קול קורא"הקמת ועדת שיפוט חדשה לבדיקת הבקשות שהגיעו בעקבות ה .51
 6145מסמך מס'   - חכמה

 
 

 החלטה: – 129תשע"ט/
 "קול קורא"בעקבות ה וגשוהקמת ועדת שיפוט חדשה לבדיקת הבקשות שהב"ת ותדנה  10.7.19בישיבתה ביום 

 .לתחבורה חכמה

בסיס  הליך שיפוט מחודש על יתקייםבדבר ניגוד העניינים,  בתזכיר המפורט לאור כיפניה ל רושמת ות"ת

 ההצעות שהוגשו. 

 ות"ת לאשר את הרכב הוועדה כדלקמן:  מחליטה כן,  כמו

 יו"ר –פרופ' יובל אלוביץ, אוניברסיטת בן גוריון 

 בתוקף תפקידו. חבר –, חבר ות"ת יצחקי שמעוןמר 

 חבר - בטכניון אמריטוס' פרופ, דניאל שפר' פרופ
 חברה –, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון יובילר"ר אירית ד

 חברה. –ד"ר ענת בונשטיין, מנהלת התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה, משרד רה"מ 

 תוצאות הצבעה
 בעד 6

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

האוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי בקומפוזיציה  בקשת .61
 6245מסמך מס'  - בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

 ]מיכל נוימן יצאה מהדיוןגב' [

 

 החלטה – 130תשע"ט/

שלישי  לתואר לימודים תכנית לקיים העברית האוניברסיטה דנה ות"ת בבקשת 10.7.19בישיבתה ביום  .1
)Ph.D.בירושלים. ולמחול למוזיקה האקדמיה בשיתוף הקומפוזיציה ) בתחום 

לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה להמליץ למל"ג לאשר מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי  .2
 העסקת הסגל בתכנית, את הבקשה, וזאת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

שור הצוות המקצועי בות"ת להסכם שייתם על ידי פתיחת שנה"ל תתאפשר לאחר ובכפוף לקבלת אי .א
 שני המוסדות שיכלול:

הסדרת העברת התקציב לתכנית מהאוניברסיטה העברית לאקדמיה למוסיקה ולמחול אשר לא  •
 מתקצוב ות"ת.  85%-תפחת מ

 החלת הסכם זה על כל דוקטורנט אשר יחל את לימודיו במסגרת הסכם זה עד תום לימודיו.  •
 המוסדות לא יערכו שינוי או עדכון בהסכם זה ללא אישור הצוות המקצועי בות"ת מראש. •
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על האקדמיה למוסיקה ולמחול להעביר התחייבות חתומה לפיה המוסד ימשיך לפעול לפחות באיזון   .ב
שוטף מדי שנה בהינתן הפעלת תכנית זו, ובהתאם ליעדי תכנית ההבראה של המוסד. כמו כן, יתחייב 

י ייערך להתמודד עם כל שינוי אשר יחול בתקצוב ות"ת במסגרת מודל המחקר של המוסד כ
האוניברסיטה העברית עקב יחסיותו. קיום התכנית בפועל תתאפשר בכפוף לעמידת המוסד 

 בהתחייבויות אלה. 
 

 הצבעה תוצאות 
 בכפוף לסייגים שנאמרו בדיון.

 בעד – 6
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 כנית הבינלאומית ברפואהואוניברסיטת בן גוריון לקלוט סטודנטים ישראלים לתבקשת  .71
)M.D( -  '6345מסמך מס 
 

 החלטה: – 131תשע"ט/

) M.Dדנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון לקיים תכנית לימודים ארבע שנתית ( 10.7.19בישיבתה ביום 

לאור חוות הדעת התקציבית ושכר מתוקצבת ברפואה בשפה האנגלית לסטודנטים ישראליים, והיא מחליטה, כי 

סגל, ולאור החלטת ות"ת ומל"ג התכנונית בדבר הצורך הלאומי בהגדלת מספר הסטודנטים הישראלים לרפואה 

ת שהעלתה האוניברסיטה בעניין ובהתייחס לנסיבות הייחודיולאומיות בהשכלה הגבוהה, -ומדיניות עידוד הבין

אין מניעה תכנונית ותקציבית להמליץ למל"ג לאשר לאוניברסיטת בן הצורך הדחוף לפתיחת שנת הלימודים, 

) M.Dבתכנית הלימודים המתוקצבת הארבע שנתית ( 2019גוריון לפתוח את שנת הלימודים המתחילה ביולי 

בהיקף ובהתניות ), M.Dלאומיים הקיימת (-טודנטים ביןבהתבסס על התכנית לסהאנגלית, זאת  ברפואה בשפה

 אשר יפורטו להלן והמהוות תנאי לאישור זה:

בשלב זה ועל אף שהאוניברסיטה טרם העבירה את מלוא החומרים הנדרשים לצורך בדיקת הבקשה, ניתן  .1

יבות הייחודיות ), זאת לאור הנס2019האישור, באופן חריג, רק לפתיחת שנה א' של תכנית הלימודים (יולי 

ברפואה,  M.Dלאומית לתואר -שהעלתה האוניברסיטה בדבר לוחות הזמנים לתחילת תכנית הלימודים הבין

 אשר הסטודנטים בתכנית המבוקשת עתידים ללמוד עימם.

בהסתמך על חוות דעתו האקדמית של סגן יו"ר המל"ג, לפיה ההיקף של מקצועות הליבה הנלמדים בשנת  .2

ברפואה שמקיימת האוניברסיטה,  M.Dלאומית לתואר -בתכנית הלימודים הבין הלימודים הראשונה

משביע רצון ומבטיח רמה אקדמית נאותה וכן דומה למקובל בבתי ספר לרפואה בתכניות הארבע שנתיות 

לסטודנטים ישראלים, ניתן האישור לפתיחת שנה זו. במהלך שנת הלימודים הראשונה על המוסד לערוך 

 ונים והתאמות שידרשו לרבות פירוט מקומות ההכשרה.בפועל את התיק

לטובת המשך הפעלת התכנית מעבר לקליטת מחזור אחד של סטודנטים, תיבחן התכנית המבוקשת  .3

 בפרוצדורה המקובלת, לרבות מינוי סוקר/ים לבדיקתה והמוסד יערוך את מלוא התיקונים שיידרשו.

ות האוניברסיטה לערוך את כל התיקונים שידרשו מל"ג החלטה זו תכנס לתוקף בכפוף ולאחר קבלת התחייב .4

 וות"ת בהתאם להמלצות הסוקר/ים (ככל שיהיו כאלה).
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בהתאם לחוות הדעת התקציבית, ובהתבסס על מצבה הפיננסי והתנהלותה האחראית של האוניברסיטה,  .5

ם של הסטודנטים והבהרותיה כי בכוונתה לוודא איזון תקציבי של התכנית באמצעות שילוב חלק מהלימודי

הזרים עם תכנית זו, תוכל האוניברסיטה, בהתאם לבקשתה, לקלוט עד עשרה סטודנטים ישראלים בשנת 

הלימודים הקרובה. במהלך השנה, תיבדק התכנית תקציבית באופן פרטני ומדוקדק ותובא לאישור ות"ת 

 לצורך המשך קיומה.

ל הסטודנטים שייקלטו בשנה זו, במסגרת על המוסד להמציא רשת בטחון להבטחת סיום לימודיהם ש .6

התכנית השש שנתית שלו, ככל שמסיבה כלשהי לא יאושר המשך לימודיהם. על המוסד להחתים את 

 הסטודנטים כי ידוע להם על רשת הביטחון וכי האישור שניתן בשלב זה, הוא רק לשנה זו. 

כנית הבינלאומית לרפואה החל על המוסד להסדיר את הדיווח על הסטודנטים הישראלים שילמדו בתו .7

מרכזית לסטטיסטיקה ובתיאום עם אגף התכנון בות"ת, וזאת על מנת משנה"ל תש"פ מול הלשכה ה

 כמקובל.  שהאוניברסיטה תתוקצב בגין סטודנטים אלה

 תוצאות הצבעה 
 בכפוף לסייגים שנאמרו בדיון.

 בעד – 6
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 4564מסמך  - דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו-ות"ת לבתרהמשך תכנית המלגות של  .81

 החלטה – 132תשע"ט/
הוצגה בפני ות"ת תוכנית המלגות של ות"ת לבתר דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו  10.7.19בישיבתה ביום 

 ).4564(ראה מסמך 

-ושרו בישיבת ות"ת בבהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל שא

דוקטורנטים -, מחליטה ות"ת לאשר את המשך תכנית המלגות לבתר19.07.2016-ובישיבת מל"ג ב 22.06.2016

 כדלקמן:  )תשפ"א(מצטיינים מסין ומהודו באותה מתכונת למחזור נוסף 

 דוקטורנטים מסין ומהודו.-.   התכנית תהיה פתוחה לבתר1

 .במחזור שנתיות-מלגות דו 55.   יינתנו 2

והיתרה בסך של ₪, אלפי  69אלש"ח לשנה. מתוך כך, חלק ות"ת הינו  115כבשנים קודמות, גובה המלגה יעמוד על  . 3

 לשנה לטובת נסיעות לחו"ל.  ₪ אלפי  5אלפי ש"ח תמומן ע"י האוניברסיטה הרלוונטית, ויוקצבו מתוכה  46

 .מלש"ח  7.6עלות התכנית למחזור תעמוד על . 4

מהלך השנה הקרובה, ובמסגרת הדיונים על המשך התוכנית הרב שנתית לקידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה, . ב .5

 דוקטורנטים בינלאומיים.  -יובא לדיון בות"ת הנושא הרחב של המשך תכניות המלגות לסטודנטים ובתר

 .4564כמופיע במסמך בהתאם לכך, ות"ת מאשרת את הקול קורא לשנה"ל תשפ"א  . 6

 הצבעה תוצאות 
 בעד – 6

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 פרוטוקול: חנה רוזןרישום 
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 נספח א'
 תוספת להחלטה 120תשע"ט/

 

 ישראלים להודו  תלמידי מחקריציאת עידוד לתכנית ות"ת קול קורא: 

  רקע )א
מטרותיה  ליקה של הודו.פובעם הרבנושא חיזוק הקשרים  2783פורסמה החלטת ממשלה 25.06.2017 -ב

 העיקריות של החלטת הממשלה היו:

מיצוי הפוטנציאל המדיני, הכלכלי והחברתי הטמון ביחסים בין ישראל ובין הודו עבור החוסן  )1

 .הלאומי של ישראל ולטובת שני העמים

ביסוס מעמדה של מדינת ישראל כשותפה אסטרטגית של הודו בתחומי החדשנות, המים  )2

 .והחקלאות

הישראלי באמצעות הרחבת שיתוף הפעולה עם הודו, בהתבסס על שילוב האצת צמיחת המשק  )3

 .היכולות של שתי הכלכלות ולטובת שתי המדינות

בשיתוף " אחד מסעיפי ההחלטה קבע כי משרד רוה"מ ורשות החדשנות (להלן "המשרדים") יגבשו תכנית

המועצה הלאומית לכלכלה המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

במשרד ראש הממשלה וגופי אקדמיה, שתסייע לחברות ישראליות, קטנות ובינוניות, עתירות ידע להוכיח 

לצורך זה הוקצה  " (להלן "התכנית").יכולת הטמעה של המוצרים והשירותים שלהן במגזר החקלאי בהודו

 ממשרד ראש הממשלה.₪ מיליון  0.25-מרשות החדשנות ו₪ מיליון  0.25תקציב חד פעמי של 

 

 ישראלים להודו  תלמידי מחקריציאת  עידודתכנית ות"ת ל )ב

ישראלים תלמידי מחקר בדיונים שנערכו בין המשרדים הוצע כי מימוש התכנית יעשה באמצעות יציאתם של 

בשטח לצורך הקניית ידע  ניסויים טכנולוגייםלהודו אשר יבצעו שם מחקר יישומי, פיילוטים ומצטיינים 

לבחירת מוסד להשכלה גבוהה כי ות"ת תצא בקול קורא  הוחלט. לפיכך, וכישורים מדעיים ובינלאומיים

 המתוקצב על ידה אשר יוביל וינהל את הוצאתה לפועל של התכנית וזאת באמצעות:

 הצעת שטח מתאים לביצוע התכנית בהודו. .א

כנולוגיה לשימוש במגזר החקלאי, בכוונה לבצע התקשרות עם חברות ישראליות שהן בעלות ט .ב
 וביצוע ההטמעה בפועל עם הגוף ההודי איתו נוצרה ההתקשרות.  הטמעה של טכנולוגיה זו בהודו

עם גוף רלוונטי בהודו, אשר יספק את התשתיות והמשאבים הנדרשים וקיום וליווי  התקשרות .ג

וי ואירוח של הסטודנטים הישראלים הפיילוטים הטכנולוגיים של החברות הישראליות ואת הליו

 בהודו. 
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התכנית תהיה פתוחה תלמידי מחקר (סטודנטים לתואר שני עם תזה ותלמידי דוקטורט)  במוסדות  .ד

להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת כאשר כל ניהול, תכלול ומימון התכנית, לרבות הוצאות 

 סד המוביל.נסיעתם ושהייתם של הסטודנטים בהודו, יהיו על חשבון המו

להגיש  המתוקצבים ע"י ות"ת בבקשה מוסדות להשכלה גבוההפונות לבמסגרת קול קורא זה, מל"ג/ות"ת 

 כמפורט לעיל. הצעות

העברת התקציב למוסד הזוכה כפופה לקבלת התקציב בפועל  התקציב לתכנית יועבר לות"ת ע"י המשרדים.
 בות"ת.

 תנאי סף
ג והמתוקצבים מוסדות להשכלה גבוהה בישראל שהם בעלי הכרה קבועה על ידי המל" הצעותרשאים להגיש 

 ע"י ות"ת.
 דרישות חובה לגבי התכנית )ג
הובלת ריכוז וימונה חבר סגל שיהיה אחראי על התכנית תובל ע"י מוסד להשכלה גבוהה, כאשר  )1

 התכנית
שכלה גבוהה תלמידי מחקר ישראלים ממוסדות לה 5במסגרת התכנית, יישלחו כל שנה  )2

לבצע המתוקצבים ע"י ות"ת לכל הפחות לשהייה של לפחות שלושה חודשים בהודו, במטרה 
 בשטח ניסויים טכנולוגייםלוטים ויפי

התכנית תהיה פתוחה לסטודנטים לתואר שני ולדוקטורט מכלל המוסדות להשכלה גבוהה  )3
 המתוקצבים ע"י ות"ת, בעלי רקע אקדמי רלוונטי לתכנית. 

ל השתתפות הסטודנטים בתכנית (טיסה להודו, לינה, אשל, ביטוח) יכוסו במלואם ע"י העלויות ש )4
 המוסד המוביל. 

בדרג  נציגיםהמוביל יקים ועדה משותפת עם  וסדהסטודנטים שישתתפו בתכנית, המ בחירת לצורך )5
 הרמה על יבוסס השיפוט כאשר, לתכנית מועמדים יש בהם המוסדותמכל  של סגן רקטור/סגן נשיא

עדיפות לסטודנטים מהמוסד המוביל והחלטות  תינתןכי לא  יודגש. הסטודנטים של האקדמית
 הוועדה יתקבלו על בסיס שיקולים אקדמיים בלבד.

המוסד המוביל יתקשר עם גוף רלוונטי בהודו, אשר יספק את התשתיות והמשאבים הנדרשים  )6
ואת הליווי ואירוח של הסטודנטים וקיום וליווי הפיילוטים הטכנולוגיים של החברות הישראליות 

 הישראלים בהודו. 
המוסד המוביל יתקשר עם חברות ישראליות שהן בעלות טכנולוגיה לשימוש במגזר החקלאי,  )7

וביצוע ההטמעה בפועל עם הגוף ההודי איתו נוצרה  בכוונה לבצע הטמעה של טכנולוגיה זו בהודו
 ההתקשרות. 

 
 התכניתתקציב  )ד

ממשרד ₪ מיליון  0.25-מרשות החדשנות ו₪ מיליון  0.25תקציב חד פעמי של לתכנית  יוקצהכפי שצוין לעיל, 

ובכל מקרה לא מסך ההוצאות בפועל,  50% -אשר נועד לכיסוי של כ₪), מיליון  0.5(סה"כ  ראש הממשלה

 תקציב זה יתפרש על שנתיים (תש"פ ותשפ"א). ניתן יהיה לחשב את השתתפות .₪מיליון  0.5-מ יותר

  (תשתיות, שעות עבודה וכו'). In-Kindהמוסד על בסיס השתתפות 

 השתתפות המשרדים תועבר ע"י ות"ת בכפוף לדיווח ביצוע שנתי שיועבר על ידי המוסד הזוכה. 
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 הנחיות הגשה  )ה
 התייחסות לסוגיות הבאות:שתכלול  הצעההמוסדות מתבקשים להגיש 

ושיתופי פעולה קיימים עם הודו, ניסיון בהובלת תכניות פרטי חבר סגל המוביל (קורות חיים, ניסיון  )1

 דומות בחו"ל שת"פ עם חברות ישראליות)

פירוט התכנית המוצעת (תיאור המיקום המוצע, סוגי הטכנולוגיות שייבחנו, התכנית ומעטפת  )2

 התמיכה שתינתן לסטודנטים המשתתפים במהלך שהייתם בהודו ולאחר חזרתם לארץ) 

(רקע על השותף עצמו, התשתית והתמיכה שהוא יספק במסגרת התכנית וכו').  פירוט השותף ההודי )3

 יש לצרף הסכם חתום בין המוסד המוביל לשותף ההודי.

. בפירוט , גם לאחר סיום תקציב ות"תפירוט תקציב התכנית, כולל השתתפות המוסד המוביל )4

עלויות המתוקצבות עבור התקציב יש להבחין בין עלויות בסיסיות לעצם קיום התכניות לבין 

 משתתף, ויש לציין את מספר הסטודנטים המתוכנן להשתתף.

יצוין כי אין חובה להוכיח התקשרות עם חברות ישראלית במועד הגשת ההצעה. ניתן להשלים דרישה זו 

 בהמשך, גם בהתייעצות עם רשות החדשנות, במקרה הצורך.

נשיא המוסד, לגב' אמה אפטרמן, ממונה תחום מדיניות חתומה ע"י  29.08.2019-יש להגיש עד ל הצעהאת ה

 . emmaa@che.org.il ,5094516-02 :בינלאומיות וקשרי חוץ, באגף אסטרטגיה ובינלאומיות

 תהליך שיפוט )ו
 ע"י מל"ג/ות"ת. אשר תמונההבקשות המוגשות תבחנה ע"י ועדת שיפוט 

 :בהתאם לקריטריונים הבאיםיבוצע השיפוט 

הערכת ניסיון רלוונטי ורמת הקשרים הקיימים עם הודו של חבר סגל המוביל, בהתייחס להיבטים  )1

 מסה"כ הניקוד):  33.3%הבאים (

a. שיתופי פעולה אקדמיים עם מוסדות אקדמיים וגופים אחרים רלוונטיים בהודו 

b. (יתרון לפרויקטים בהודו) הובלת פרויקטים דומים בחו"ל 

c.  שיתופי פעולה עם חברות ישראליות 

הערכת השתתפות השותף ההודי ויכולתו לספק את התשתית והתמיכה הנדרשת במסגרת התכנית,  )2

 ):33.3%בהתייחס להיבטים הבאים (

a. השתתפות כספית של השותף ההודי 

b. השטח והתשתיות שהשותף יספק 

c. מעטפת התמיכה שתינתן לסטודנטים המשתתפים 

מבוסס על גובה  -הערכת יכולת המוסד להמשיך לקיים את התכנית לאחר סיום תקצוב ות"ת  )3

השתתפות המוסד המוביל (מעבר לתקציב מרשות החדשנות ומשרד ראש הממשלה) במהלך 

ההצעה בעלת ההשתתפות הגבוהה  –השנתיים של תקצוב ות"ת ואחרי השנתיים של תקצוב ות"ת 

 )33.3%יתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה (ביותר תקבל את מלוא הניקוד ו
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 ההתחייבות המוסד הזוכ )ז
 יהיה: הזוכהעל המוסד 

להגיש הוכחת התקשרות עם חברותה  –תוך שלושה חודשים לאחר קבלת מכתב זכייה  )1

 ישראליות לשם בחינת טכנולוגיית החברות בהודו.

 :והתקדמות להגיש דיווחי ביצוע )2

 ):25.9.2020יוגש עד לתאריך ( דיווח אמצע •

o  יוגש בחתימת סמנכ"ל הכספים של המוסד בגין הביצוע וההוצאות  - דיווח כספי

 . בפועל של התכנית

o  תוצאות התכנית עד כה, חווית הסטודנטים, הניסיון  –דיווח התקדמות התכנית

 עם השותף ההודי וכו', התכנית להמשך הפעילות בשנה השנייה.

 ):23.9.2021(יוגש עד לתאריך  דיווח סופי •

o  יוגש בחתימת סמנכ"ל הכספים בגין הביצוע וההוצאות בפועל של  -דיווח כספי

 התכנית. 

o  תוצאות התכנית, חווית הסטודנטים, הניסיון עם השותף ההודי,  -סיכום התכנית

 חוות דעת של החברה הישראלית וכוונות להמשך התכנית.
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 'בנספח 
במסגרת התכנית של מל"ג/ות"ת לקידום  לבחינת ולבחירת הצעותועדת השיפוט תקנון 

 בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה 

 רקע )א

את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל,  . המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו1

שנתית, -בשנה הראשונה של התכנית הרב .תשפ"ב-תשע"זבתכנית הרב שנתית  ובהוראה בפרט, כיעד מרכזי

במטרה להתניע את הפעילות לקידום הבינלאומיות במוסדות ולהבטיח כי כל מוסד מקדם את הנושא באופן 

מוסדר ומתאים לחזונו ומטרותיו, החליטה ות"ת להקצות את התקציב הייעודי לבינלאומיות לשנת תשע"ז, 

) הקמת 2 ) גיבוש אסטרטגיה מוסדית לבינלאומיות;1ת: מלש"ח, לשתי מטרות עיקריו 9אשר עמד על סך 

 תשתיות אקדמיות וניהוליות הנדרשות לקידום הנושא.

מנת לתת מענה מלא על מטרות התכנית הכוללת לקידום הבינלאומיות  עלבסיס כל האמור לעיל,  על

לגיוון המוסדות בישראל ולסטטוס הקיים שלהם בפיתוח הבינלאומיות,  ובהתייחסבהשכלה הגבוהה, 

 ביום בישיבתה"ת ות אישרההבינלאומיות,  בתחוםשל המוסדות  והאתגרים האופי לשונות בנוסףו

 תשפ"ב: -שני מסלולי תמיכה לפיתוח הבינלאומיות במוסדות בין השנים תשע"ט 21.02.2018

תפוקות בינלאומיות, למוסדות אשר החלו  תחרותי מבוססמודל תקצוב  הינומסלול הראשון א. ה

  .בפעילות זו באופן משמעותי

הבינלאומיות נמצא  תקצוב לסיוע בצמיחת המוסדות אשר נושאמודל המסלול השני הינו ב. 

במסלול שאיננו  מדובר. בתחילת דרכו ולמוסדות המתמקדים בהיבטים מסוימים של בינלאומיות

 תחרותי.

אישרה ות"ת את התכנית המפורטת של מודל הצמיחה והחליטה על הקמת ועדת שיפוט  25.4.2018יום ב

(מודל  גבוהה להשכלה במוסדות בינלאומיות לפיתוח התכנית במסגרתשיוגשו לבחינת ולבחירת ההצעות 

 .)הצמיחה

 מטרות ותפקידי ועדת השיפוט )ב
 עומדותועדת השיפוט הינו לבחון את ההצעות המוגשות ולהחליט אילו הצעות העיקרי של תפקיד ה .1

 "ת. ות תקצוב לצורך להיבחן וזכאיות התכנית של הסף בתנאי

הבקשות המוגשות אשר תעמודנה בתנאי הסף תבחנה ע"י ועדת השיפוט על בסיס ההיבטים  .2

 העיקריים:

הבקשה (עד כמה הבקשה מותאמת התאמה בין אסטרטגיית המוסד לנושא בינלאומיות לבין  •

 ליעדי המוסד והאסטרטגיה המוסדית)

גובה התמיכה של ות"ת בפועל ייקבע לאחר בחינת הבקשות ועד לסכומים המקסימליים המאושרים 

 בכל קטגוריה.
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 של אחרות ותכניות קוראים קולות במסגרת שיפוט תהליכי לבצע תוכל הוועדה, הצורך בעת .3

 .הגבוהה ההשכלה במערכת בינלאומיות לקידום םהקשורי בנושאים"ג/ות"ת מל

 הרכב ועדת השיפוט )ג
בהרכב הוועדה . ם, כולל חבר אחד ממל"ג וחבר אחד מות"תועדת השיפוט תורכב מלפחות חמישה חברי

 בתקופת תלויה בוועדה ג"מל נציג או ת"ות נציג של ישקלו שיקולים של גיוון מגזרי, מגדרי ותחומי. כהונתו

 או ג"במל כהונתו סיום במועד תסתיים השיפוט בוועדת כהונתו שתקופת כך, ג"במל או ת"בות חברותו

 ).העניין לפי( ת"בות

ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי האגף לאסטרטגיה ובינלאומיות ואגף התקצוב במל"ג/ות"ת. בדיוני 

באגף אסטרטגיה ובינלאומיות  אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץהוועדה ישתתפו באופן קבוע ממונה 

 ומרכז מאגף התקצוב, וכן יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך.

 

 תקופת כהונה )ד
 "ר ועדת השיפוט והחברים יתמנו לתקופה של שלוש שנים.יו

 

 ישיבות ועדת השיפוט )ה
 ם יו"ר ועדת השיפוט.ועדת השיפוט תתכנס לפחות פעם אחת בשנה במועד שיקבע בתיאום ע .1

סדר יום הישיבה ייקבע בתיאום עם יו"ר ועדת השיפוט בהתייעצות עם הצוות המקצועי. סדר  .2

 ימים לפחות לפני מועד הישיבה. 6היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 

 ימים לפחות לפני  7חבר ועדת השיפוט יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר  .3

 המועד שנקבע לישיבה.

 מהחברים, וביניהם יושב 60%הקוורום לקיום ישיבת ועדת השיפוט יהיה נוכחות של לפחות  .4

רים הראש.במקרים חריגים, בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הועדה, לרבות מק

של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום 

 המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה. 

 החלטות ועדת השיפוט תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.  .5

 היה לקבל החלטות בכתב באמצעותר שתנומק, ניתן י”פ החלטת היו”במקרים חריגים ודחופים וע .6

 הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:

a. המאפשרים דיון ם הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרוני

 מקביל של כל חברי הוועדה.

b. .לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה 

 נומקות.תהיינה מ ההיגויהחלטות ועדת  .7

 בכל ישיבה של ועדת השיפוט יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה. העתק .8

הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר 

הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש 
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לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו הפרוטוקול 

 היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.

 כל פרוטוקול וכל החלטה יחתמו על ידי יושב ראש ועדת השיפוט.   .9

ים, לרבות פירוט אודות התקציבים לאחר בחירת ההצעות, תדווח ועדת השיפוט לות"ת על הזוכ .10

 שהוקצו, מידע מפורט לגבי התשתיות שיוקמו במוסדות הזוכים וכן מידע על סוגיות מיוחדות.

 מניעת חשש לניגוד עניינים )ו
חברי ועדת השיפוט ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי 

ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם  תפקידיהם האחרים, או לבין

 מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

  -בסעיף זה 

לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד  -"עניין אישי" 

כל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות ניהולי בו, או עניין של גוף שיש ל

 מנהל או בזכות הצבעה; 

בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם,  –"קרוב" 

 שולחנו של חבר.חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על 

חברי וועדת השיפוט שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה 

בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי 

 בוהה: התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה ג

חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת  .א

 הקבע וכיו"ב;

 נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור; .ב

דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט  .ג

 של חוג במוסד;בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כ

בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה  .ד

 לתועלת הציבור;

 בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל, כמו ראש אגף כספים.  .ה

 

 חברי ועדת השיפוט יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

 שמירה על סודיות )ז
השיפוט ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, חברי ועדת 

 החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.
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 החלטה – 121תוספת להחלטה תשע"ט/

 נספח ג'

 
ng on Cooperation 

In the Field of Higher Education 

 

The Ministry of Education of the Republic of Korea and the Council for Higher Education of 
Israel (thereafter: the Sides); Based on the Cultural Agreement between the Government of 
the Republic of Korea and the Government of the State of Israel signed in Seoul on 15th 
December 1994; 

Considering their mutual interest in promoting cooperation in the field of higher education; 

Desiring to expand and to intensify cooperation in the field of higher education; 

Convinced of the necessity of a lasting and effective cooperation in the interest of both 
countries; 

Pursuant to the prevailing laws and regulations, as well as the procedures and policies 
concerning higher education cooperation in their respective countries; 

Have reached the following understanding; 

 

Paragraph 1 

Objective 

1. This MOU aims to develop cooperation in the fields of higher education on the basis 
of the principles of equality, reciprocity and mutual benefits, and to promote relations 
and mutual understanding between the Sides. 

2. This MOU does not create legally binding rights or obligations upon the Sides and 
does not constitute a treaty under international law. 
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Paragraph 2 

Scores of Cooperation 

The Sides will endeavor to take necessary steps to encourage and promote cooperation in the 
following areas: 

a) Promotion of direct cooperation between higher educational institutions of the two 
countries in the fields of mutual benefit of both Sides, especially with the conclusion 
of cooperation arrangements between these institutions; 

b) Encouragement of exchange of high officials, researchers, academic staff and 
promoting the mobility of students and experts; 

c) Exchange of information and publication on higher education and relevant issues 

 

Paragraph 3 

Implementation 

1. Details of the substance, scope and implementation of cooperation and/or programs 
carried out under this MOU may be set out in more specific arrangements concluded 
between selected institutions in the two countries. 

2. The implementation of the activities and/or programs under this MOU is subject to 
the availability of human, material and financial resources of the Sides. 

3. Unless otherwise provided in an implementing arrangement, each Side will bear its 
own costs arising from cooperation under this MOU. 

 

Paragraph 4 

Amendment 

This MOU may be reviewed and amended at any time, by mutual written consent of the 
Sides. Such amendment will come into effect on such date as may be determined by the Sides 
and will form an integral part of this MOU. 

 

Paragraph 5 

Entry into Force and Termination 
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1. This MOU will come into effect on the date of its signing and remain in effect for a 
period of three years unless either party notifies in writing its intention to terminate 
this MOU 6 months in advance. 

2. The termination of this MOU may not affect the validity and duration of any 
arrangements, programs, activities or projects made under this MOU until the 
completion of such arrangements, programs, activities or projects, unless the Sides 
decide otherwise. 

Signed in duplicate at [ ] on [ ] in the Korean, English and [ ], all texts being equally valid. In 
case of any divergence of interpretation, the English text will prevail. 
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 נספח ד'
  122תוספת להחלטה תשע"ט/

 
 נשיאים/ות, מנכ"לים, רקטורים וסגני/ות נשיא למחקרלכבוד: 

 ד"ר נעמי בק, סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות  מאת: 
 

 

 שלום רב,
 

 במדעי הנתונים גג למחקר-מרכזיתוספתית בתמיכה קול קורא תחרותי להנדון: 
 
גג למחקר במדעי הנתונים, אשר נשלחה אליכם בחודש בהמשך לתכנית ות"ת לתמיכה בהקמה/ביסוס של מרכזי 

, , נשלח אליכם בזאת קול קורא לתמיכה תוספתית על בסיס תחרותי במרכזי הגג אשר עמדו בתנאי הסף 2019ינואר 
 ("המסלול המואץ"). של התכנית המוזכרת לעיל

 

 רעיון מכוון 
מדעי  תחוםהמחקר באת  הגביר ולהעמיקהיא ל ,גג מוסדיים-במרכזיתוספתית תמיכה הרחבת התכנית ומתן מטרת 

חומים שבליבת התחום, ושל המחקר בליבת התחום עם מעטפת ת-תוך כדי הגברת שיתוף הפעולה בין תת הנתונים,
ועם תחומי מחקר אחרים. החלק הראשון של התוכנית התמקד בהתנעת תהליכי ההקמה ולכן הסתמך על  התחום

התחרותית אנחנו מצפים לראות התייחסות מעמיקה יותר  בפניהעמידה בתנאי סף והגשת הצעות בלוח זמנים מהיר. 
תוך שיתוף חברי המרכז החדש  לתוכן, למטרות המדעיות, לתהליכים שיביאו להגשמתן, ולהצדקת תהליכים אלו, וזאת

כמו גם  המנגנונים להפעלת המרכז יכולים להיות שונים ממוסד אחד למשנהובתהליך גיבוש וכתיבת ההצעה. עדיין, 
 .מיזמי ופעילויות המחקר שיקודמו

 

התמיכה התחרותית תינתן על בסיס המטרות שהוגדרו בתכנית התמיכה ב"מסלול המואץ", בשינויים קלים, כמפורט 
 מטה:

 

  5הרחבה והעמקה של המחקר האיכותי בתחומי הליבה של מדעי הנתונים .1
 עידוד ותמיכה בשיתופי פעולה בין תחומי הליבה במדעי הנתונים .2
תמיכה בהרחבת היכולות של מדעני נתונים שחלק ניכר מעיסוקם בתחומים אחרים כולל עידוד ותמיכה בשת"פ  .3

  ומחוצה לה 6תחומיים חדשים במעטפת התחום-בין
 עידוד ותמיכה בשת"פ עם גורמי ציבור (כגון משרדי ממשלה, ביטוח לאומי, רשויות לאומיות) ותעשייה .4

                                                 
אחסונם וניתוחם של נתונים, להסקה, לחיזוי וליצירת ידע מהם, תוך התייחסות מדעי הנתונים עוסקים בעקרונות ובפיתוח שיטות לאיסופם,    5

שיטות לאיסוף נתונים על ידי ניסויים, דגימה,  :להיבטים אנושיים וחברתיים בתהליך. נושאי המחקר בליבת התהליך (לפי הסדר לעיל) הם
בסיסי נתונים/מידע, ושל נתוני עתק. פיתוח מערכות וזר) על כרייה ומנועי חיפוש; שיטות לאחסון, הנגשת הנתונים לניתוח וחישוב (מב

מתודולוגיות ניתוח נתונים כגון רשתות עצביות ולמידה עמוקה, למידה על ידי חיזוקים ובקרה מסתגלת, למידה סטטיסטית, והסקה סטטיסטית; 
והנגשתו (ויזואליזציה); התייחסות לנתונים מיוחדים כגון זאת על מנת לבנות אלגוריתמים ומודלים למיון וחיזוי, לתיקופם, ניצולם ליצירת ידע 

. ניתוח תמונות וראייה ממוחשבת, עיבוד שפה טבעית, דיבור ושמיעה. ניתוח רשתות, נתונים אורכיים, נתונים עתיים ומרחביים ונתוני הישרדות
 גון הדירות ותקפות השימוש בתוצאות. כ ,חיסיון, ולחברהוכגון פרטיות ביחס לפרט, להיבטים אתיים  תהתייחסוכל זאת, תוך 

תורת המשחקים, תהליכים סטוכסטיים,  רובוטיקה, אופטימיזציה, חקר ביצועים, ,בינה מלאכותיתכוללים:  מדעי הנתוניםשל מעטפת ה תחומי  6
אקונומטריקה, אפידמיולוגיה, רפואה דיגיטלית/מותאמת אשית, אינפורמטיקה, ביולוגיה חישובית, -אינפורמציה, בקרה, ניתוח אותות, ביו

 . מידעבסיסי נתונים/ ובניית , סייבר, חישוב קוונטי, ניהולפסיכומטריקה
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 תמיכה טכנית: תשתיתית, חישובית, מקצועית .5
 קידום ההוראה על ידי פיתוח קורסים ותוכניות במדעי הנתונים .6

 םאיסוף וארגון בסיסי נתונים מונגשי .7

  תקציב

 514,נתית. מקסימום שנתי לחלוקה: עד ש-בפריסה ארבע ₪מיליון  58 י הינותחרותעל בסיס לחלוקה סך התקציב 

 צד המוסד).מ 25%בגובה  matching-(בכפוף ל₪ מיליון  4מקסימום שנתי למוסד: עד ₪, מיליון 

 

 הקול הקורא התחרותילהגשת הצעות במסגרת  סף תנאי

עמדה בתנאי הסף של התכנית לתמיכה בהקמה/ביסוס של אוניברסיטת מחקר אשר ועדת השיפוט קבעה כי היא 
 מרכזי גג למחקר במדעי הנתונים ("המסלול המואץ").

 

 אופן ההגשה

. שונות או פעילויותו/הצעה לביצוע של פרויקטים מובנים הגשת היא על ידי  תחרותיתהדרך להשגת התמיכה ה
תגבור פרויקטים המפורטות מעלה, או  7-1להשגת מטרות  פעילויות חדשותפרויקטים/פעילויות אלו יכולים להיות 

. הפרויקטים/פעילויות יכולים לשלב השגת מספר מטרות במסגרתם. כמו כן, אפשר לשלב 7-4להשגת מטרות  קיימים
מכוני מוסדות אקדמיים נוספים (כגון מכללות והאוניברסיטה הפתוחה) ושת"פ עם במסגרת הפרויקטים/פעילויות 

 . 3-6. מספר הפרויקטים המותרים להגשה הם יברסיטאייםאונ-מחקר חוץ
מהתקציב  50%-כמו בתכנית התמיכה ע"פ תנאי סף ("המסלול המואץ"), גם בקול קורא תחרותי זה הדרישה היא ש

וגם זאת , 5להשגת מטרה  25%-ו 6להשגת מטרה  25%-. בנוסף, לא יוקצה יותר מ2-4המוצע יופנה להשגת מטרות 
  חקר המוצע דורש תשתית ייעודית.רק במקרים שהמ

 
 הזוכיםבחירת 

 שיפוט בינ"ל שתמונה ע"י ות"ת. תעשה על ידי ועדת  בקול הקורא התחרותי הזוכיםבחירת 

 

 :קריטריונים לבחירת הזוכים
 

 מהציון הסופי 80% -ניקוד על בסיס הערכה אינדיבידואלית של הפרויקטים/פעילויות  .א
 מהציון הסופי 20% -אטרקטיבי  IPשל ההצעה, כולל הצעה למנגנון  מצוינות מדעית .ב

 

לא תזכה בתמיכה תקציבית.  ' מעלה)ב–ו  'בהסתמך על סעיפים א( 70-הצעה שתקבל ניקוד משוקלל סופי נמוך מ
מלש״ח למרכז. במקרה  4-, ובכל מקרה לא יותר מ70-יתר ההצעות יקבלו תקציב פרופורציוני להפרש של ניקודם מ

מלש״ח  ויתרת התקציב תחולק בין המרכזים הנותרים לפי אותה פרופורציה. התמיכה  4ה, יקבלו מרכזים שכאלה ז
 מצד המוסד.  25%של  matching-בכפוף לתהיה 
 

  ותניקוד על בסיס הערכה אינדיבידואלית של הפרויקטים/פעילוי א.

 הקריטריונים המפורטים בטבלה בעמ' הבא.בשלב ראשון, הציון של כל פרויקט/פעילות יינתן על בסיס  
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עבור כל משוקלל כאשר ציון זה , המרכיבים את ההצעההפרויקטים כל ממוצע של בשלב שני, יחושב ציון  
 בתקציב הכולל של הצעת המרכז. על פי חלקו/ה פרויקט/פעילות מוצע/ת 

  הסופי. הצעהמציון ה 80%יהווה הציון הממוצע המשוקלל המתואר לעיל  
הוא יופיע  המגישים הצעות לקול הקורא התחרותי מחקר מספר מרכזימוצע במשותף ע"י  מסוים פרויקט םא

 לכל מרכז. ךישוי קציבואיזה חלק מת בצירוף פירוט לגבי ,ההצעותאחת מבצורה זהה בכל 
 : קריטריונים להערכה אינדיבידואלית של כל פרויקט/פעילות מוצע/ת1טבלה מס' 

 %  הסבר קריטריון 

חשיבות  המטרות 

האסטרטגיות ארוכות 

הטווח שהוגדרו עבור 

הפרויקט/הפעילות, 

ותרומתן להשגת מטרות 

 הקול הקורא.

שנים. עם זאת אנו  4-פעילות המרכז מתוקצבת ל

מעוניינים בפרויקטים  עם עתיד התפתחות לטווח כפול 

מזה. הציון בקריטריון זה יושפע מהערכת חשיבות 

עבור תחום מדעי הנתונים, כמו גם הפרויקט/הפעילות 

עבור המדע והחברה באופן כללי, וכן ממידת והיקף 

מוסדי הנדרש. לבסוף, -שיתוף הפעולה הבינתחומי והבין

תילקח בחשבון גם יכולת גיוס עתידי של משאבים 

 נוספים.

1

5 

 

חשיבות מטרות 

הפרויקט/הפעילות שהן 

ברות השגה בטווח ארבע 

שנות הפעילות 

ת בתמיכת המתוקצבו

ות"ת, וחשיבותן  להשגת 

 מטרות הקול הקורא.

שנים, כולל הערכת  4כמו בסעיף מעלה אך לטווח של 

היתכנות של השגת מטרות אלו. הציון בקריטריון זה 

יושפע ממידת הגיוון והכיסוי של הנושאים השונים בליבת 

 ובמעטפת מדעי הנתונים.

1

5 

 

פרוט תכנית העבודה 

והאמצעים להשגת 

 מטרות הפרויקט/פעילות

-דוגמא לפירוט: הקמת קבוצות מחקר בנושא מסוים רב

-תחומי, קולות קוראים פנימיים, מלגות לפוסט

דוקטורטים; הקמת מאגרי נתונים נגישים, פיתוח קוד 

פתוח ושקיפות; התחייבויות מצד השותפים 

לפרויקט/פעילות, וכד' (כולל לוחות זמנים והערכת 

נתן ביחס לרמת התאמת תכנית עלויות). הניקוד יי

העבודה להשגת המטרות: היתכנות האמצעים המוצעים, 

יעילות דרכי הפעולה המוצעות, ישימות לוח הזמנים, 

 וסבירות העלויות, וזאת בכפיפות לקיום פירוט מספיק.

2

0 
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איכות ורלבנטיות חברי 

הצוות האמונים על הובלת 

 הפרויקט

הציון בקריטריון זה יורכב מהערכת המחויבות של מובילי 

הפרויקט (מבחינת הקדשת זמן), כישוריהם (מבחינת 

 הרקע וההישגים המדעיים) והתאמתם להשגת המטרות. 

2

0 

מדדים להצלחה בתום 

 שנתיים וארבע שנים

הציון בקריטריון זה יושפע מבהירות ומידת הפירוט של 

וארבע שנים, ומקישורם  המדדים להצלחה בתום שנתיים

למטרות, לאמצעים ולתקציבים העומדים לרשות 

הפרויקט/פעילות. המדדים יכללו תוצרים כגון מאמרים, 

הגשת הצעות מחקר, תוצרי קוד פתוח ומאגרי מידע. דגש 

 יושם על השניים האחרונים.

2

0 

1  התרשמות כללית

0 
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 :כמפורט מטה מהציון הסופי 20% - אטרקטיבי IPהצעה למנגנון מצוינות מדעית של ההצעה ו ב. 
 

 %  הסבר קריטריון 

המצוינות המדעית 

של ההצעה 

הכוללת של 

 המוסד 

הציון בקריטריון זה יושפע מהיקף וממגוון התחומים 

והפעילויות, ובפרט מהכיסוי המוצע בשילוב 

, ממידת הגיוון 2-4ומטרות  1ובנפרד של מטרה 

בליבת ובמעטפת  והכיסוי של הנושאים השונים

מדעי הנתונים, ומהערכת יכולתה של התכנית 

הכוללת לקדם את פעילות המחקר במדעי 

הנתונים במוסד האקדמי הספציפי, בישראל ובזירה 

 הבינלאומית.

1

5 

 IPהצעת מנגנון 

 אטרקטיבי

הציון בקריטריון זה יושפע מרמת הפשטות, 

לטובת  IP-השקיפות והאטרקטיביות של מנגנון ה

מסחור ידע בתחום, בגיבוי הגוף הרלוונטי במוסד 

 (לדוג' חברת מסחור הידע)

5 

 
 

 20עמ' פר פרויקט/פעילות מוצעת וסך כולל של  3-(לא יותר מ באנגליתאת הבקשות יש לשלוח, 
 danielm@che.org.ilעמ' להצעה כולה), לכתובת המייל: 

 
 31/12/2019תאריך אחרון להגשת הבקשות: 
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