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  (1127) 10מס'  ישיבת ות"תמ החלטות
 2.2025.11תאריך שהתקיימה ב

 8.6.22אושר בישיבת ותת ביום 

 נוכחים:

 חברי ות"ת

 יו"ר ות"ת -פרופ' יוסי מקורי 

 פרופ' שמגר בן אליהו

 מר אריאל יוצר

 פרופ' מונא מארון

 שירי נבון ונציהפרופ' 

 מר שמואל סלאבין

 פרופ' שוש שהרבני

 

 מינהל ות"ת/מל"ג

 מ"מ מנכ"ל -גב' מיכל נוימן 

 מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג -גב' מרב אברהמי 

 סמנכ"ל תכנון ומידע -אבישי -גב' חוה קליין

 סמנכ"ל תקצוב -מר יניב כהן שבתאי 

 ינלאומיותסמנכ"ל אסטרטגיה וב -ד"ר נעמי בק 

 היועצת המשפטית  -עו"ד יעל טור כספא 

 דוברת -גב' ביאטה קראנץ 

 יועצת ליו"ר ות"ת -גב' אתי זלצמן 

 

 הלשכה המשפטית  -עו"ד חן אבישר 

 ממונה מאקרו ומטה תקצוב -גב' רות ארנברג 

 ממונה תחום הנגשה לאוכלוסיות ייחודיות ומכינות -מר אורי זיו 

 תחום תקצוב תשתיות ופיתוח פיזיממונה  -מר יוסי סבג 

 ממונה תקצוב מכללות -מר ניר פוש 

 ממונה תחום אסטרטגיה -גב' שירה אפרת 

 מרכזת תקצוב ופיתוח פיזי -גב' מרים אייזנשטיין 

 | Planning & Budgeting Committeeהוועדה לתכנון ותקצוב  
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 מרכזת בכירה הקצבות למחקר -גב' חני רובלין 

 מרכזת תקצוב מכללות -גב' שחף רחמים 

 סיטאותמרכז תקצוב אוניבר  -מר וובה פרולוב 
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 11.5.22-בירושלים בשתתקיים בתשפ"ב  10 הנדון : סדר היום לישיבת ות"ת מס'
 

 13:00-ותסתיים ב :0010-הישיבה תתחיל ב
 

 מידע. 1

 סקירה פיננסית למכללות בית ברל וסמינר הקיבוצים 1.1

 תעסוקה -אקדמיה  1.2

 תוקף פסק דין להסכם ההיפרדות בין אורט בראודה לאורט ישראלעדכון קבלת  1.3

 עדכון לוחות זמנים לתכנית התמיכה לפיתוח תשתיות למידה דיגיטלית 1.4

    עדכון התקדמות בינוי באקדמיה למוזיקה 1.5

 5050 מסמך                                      16.3.22 מיום (1124)  7 'ת מס"אישור פרוטוקול ות .2

  5051מסמך                           6.4.22( מיום 1125)  8אישור פרוטוקול ות"ת מס'  .3

 5052מסמך                         10.4.22( שלא מן המניין מיום 1126)  9אישור פרוטוקול ות"ת מס'  .4

                                                             5053מסמך                                          תשפ"גשנת הלימודים הארכת תכנית תקווה ישראלית ל .5

                  תשפ"ח-מינוי יועצת חיצונית לות"ת לגיבוש המלצה למדיניות הרב שנתית לשנים תשפ"ג .6

 5055 מסמך                                                       בתחום של הנגשות ודור ראשון להשכלה גבוהה

    5057 מסמך                        בריטניה -קי מחקר משותפת ישראלתכנית להקמת קרן מענ .7

   

 יבינו .8

a.    'בקשת אוניברסיטת בר אילן לביצוע עסקה כלכלית משמעותית במסגרת בינוי שלב ב                        

  5058 מסמך                                                                                     של מבנה מדעי המחשב  

                     בקשת אוניברסיטת בן גוריון לביצוע עסקה כלכלית משמעותית במסגרת בינוי שלב א'     8.2

 5059מסמך                                                                     של מבנה כיתות בקמפוס הצפוני  

                                         לבינוי  עסקה כלכלית משמעותית ביצועבקשת המכללה האקדמית סמי שמעון ל    8.3

 5060מסמך                                                                                מבני קבע בקמפוס אשדוד  

                                 בקשת המכללה האקדמית אפקה לביצוע עסקה כלכלית משמעותית לבינוי הקמפוס     8.4

 5061מסמך                                                                                                    ב"יד אליהו"          

      בקשת המכללה האקדמית אורט בראודה להקמת מבנה הנדסת מכונות ומבנה הנדסת     8.5

  5062מסמך                                                   ביוטכנולוגיה במסגרת מעבר קמפוס  

 לסיום הקצאת הקרקע בקשת המרכז האקדמי לב להארכת המועד לעמידה בתנאי    8.6

                  לצורך זכאות לקבלת הנתח התקציבי במסגרת קול קורא עבור מעבר קמפוס טל    

 5063מסמך                                                                                                                          

 

 מיוחד קבלת החלטות במסלול .9

 עדכון סכום התקורה של ות"ת למימון הפעלת קרן הסיוע באמצעות מכון דוידסון    9.1

 5054מסמך                                                                 לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן )ע"ר(  

                                          עדכון הרכב ועדת שיפוט לתכנית ות"ת לקידום מיזמים סטודנטיאליים מצטיינים  9.2

 5056מסמך                                                                      (POCהיתכנות ) בשלב הוכחת  
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  16.3.22מיום  (1124)  7אישור פרוטוקול ות"ת מס' .  2

 5050מסמך 

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 

    6.4.22( מיום 1125) 8אישור פרוטוקול ות"ת מס' . 3

 5051מסמך 

     

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים 

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 10.4.22( שלא מן המניין מיום 1126)  9אישור פרוטוקול ות"ת מס' . 4

 5052מסמך  

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים 

 ההחלטה התקבלה ברוב קולות
 

 

                                                       תשפ"גשנת הלימודים הארכת תכנית תקווה ישראלית ל.  5

 5053 מסמך

 החלטה: 74תשפ"ב/

לאור חשיבות התכנית והפעילות המתקיימת במוסדות במסגרת תכנית "תקווה ישראלית באקדמיה" 

על  11.5.2022-הוהואיל והתכנית נמצאת בשלבי בחינה שטרם הסתיימו, מחליטה ות"ת בישיבתה ביום 

הארכתה של התכנית במתכונתה הנוכחית בשנה נוספת, היינו עד לסוף שנת הלימודים תשפ"ג. התקציב 

 לתכנית ימשיך להיות ממומן מבסיס תקציב ות"ת.

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים  

 ההחלטה התקבלה ברוב קולות           



                                                                                                                                                                              
                                   וסח ננ

 מאושר
 

- מינוי יועצת חיצונית לות"ת לגיבוש המלצה למדיניות הרב שנתית לשנים תשפ"ג.  6

                                                      בתחום של הנגשות ודור ראשון להשכלה גבוהה תשפ"ח

 5054מסמך 

 החלטה: 75תשפ"ב/

לסיוע בגיבוש המלצות למדיניות  ות"ת מחליטה למנות את ד"ר אילה הנדין כיועצת חיצונית לות"ת

ייצוג, כולל -תשפ"ח, בתחום של הנגשה של השכלה גבוהה לאוכלוסיות בתת-שנתית  לשנים תשפ"ג-הרב

דור ראשון להשכלה גבוהה, אשר תיעשה בשיתוף הסמנכ"לים והממונים המטפלים כיום בנושא 

 המשפטי(.והייעוץ  מל"ג )אקדמי, תקציבים, תכנון ואסטרטגיה ההנגשה בות"ת

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 5 -בעד 
 1  -נגד 

 ההחלטה התקבלה ברוב קולות

 

 

  בריטניה -תכנית להקמת קרן מענקי מחקר משותפת ישראל. 7

 5057מסמך  

 

 החלטה: 76תשפ"ב/

מצוינות מחקרית בדגש על שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים במסגרת מדיניות מל"ג/ות"ת לקידום 

טים, כנסים נדוקטור-תמיכה במענקי מחקר משותפים, מלגות לתלמידי מחקר ובתרובכלל זאת  -

מדינות נבחרות בהן רמת המחקר הוחלט כי תינתן עדיפות לשיתופי פעולה עם  -וכדומה משותפים 

החלטת ות"ת מיום ם חוקרים ישראלים משמעותי )ראו גבוהה במיוחד, והיקף הקשרים הקיימים ע

14.08.2019.) 

לשנת תש"פ, בדו"ח מצב המדע במסמך המדיניות אשר היווה בסיס להחלטת ות"ת לעיל, כמו גם 

 םומעמדבינה ובין ישראל, הקשרים האקדמיים הענפים הקיימים בשל  בריטניה כמדינת יעדהוגדרה 

 בעולם. ייםהגבוה של המחקר והאקדמיה הבריט

-לאשר תכנית להקמת קרן מחקר משותפת ישראלית 26.2.2020-ות"ת החלטה בקבלה ם לזאת בהתא

 בריטית אשר לא הופעלה עד היום בשל אי יכולת השותף הבריטי להתחייב לתקציב המוצע.

גורמים בכירים מהממשלה לאור נכונות ולאור חשיבות קידום שיתוף הפעולה המחקרי עם בריטניה 

את החלטתה לעדכן ות"ת  מחליטה ליון ליש"ט לטובת הנושאמי 7.0להתחייב לסכום של  הבריטית

 כדלקמן:  26.2.2020מיום 

, כשכל צד ליש"טמיליון  14.0השתתפויות ישראל ובריטניה, יעמוד על  -היקף התכנית המעודכנת  .1

 -ליש"ט כך שהתקציב המשוריין של ות"ת עבור השתתפות ות"ת בתכנית יפחת ממיליון  7.0נותן 

ההתחשבנות מול הקרן הלאומית למדע תבוצע לפי שער החליפין ₪. מיליון  30-לכ ₪מיליון  44.4

 בפועל.

https://che.org.il/decision/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99/
https://che.org.il/decision/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99/
https://che.org.il/decision/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a8/
https://che.org.il/decision/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a8/
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בתקציב ות"ת( יוחזרו ל"יעודה למחקר" )סעיף  3.1.43הסכומים העודפים שתוקצבו לנושא )סעיף  .2

 בתקציב ות"ת( ויוקצו לשימושים אחרים כפי שיוחלט ע"י ות"ת בהמשך. 3.2.1.100

מהקרן הלאומית למדע לאור היקפה התקציבי המצומצם יותר של תבוטל הדרישה למטצ'ינג  .3

 התכנית.

על מצוינות המבוססים  שיפוטל םתפעיל את התכנית בהתאם לקריטריוניהלאומית למדע הקרן  .4

 אקדמית. 

יתר פרטי התכנית המעודכנת, כולל מספר המחזורים המתוכננים, גובה המענקים, וכדומה יובאו 

את החוקרים הישראליים והתקציב הבריטי  , כמקובל,יממן ות"תב תקצילאישור ות"ת בהמשך. 

הפעלת  יממן את החוקרים הבריטים )בהתאם לעיקרון המקובל לפיו "הכסף אינו חוצה גבולות"(.

שותפים שיהיו תהיה כפופה לחתימה על הסכמים מחייבים להדדיות מהגופים בבריטניה התכנית 

 .לות"תלה, אשר יועברו לאישור 

במידה והתכנית לא תופעל עד סוף שנת תשפ"ד יובא הנושא בפני ות"ת שתוכל להפנות את   

 המקורות ששוריינו

 לטובתה לשימושים אחרים.  

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 . בינוי8

לביצוע עסקה כלכלית משמעותית במסגרת בקשת אוניברסיטת בר אילן   8.1

      של מבנה מדעי המחשב בינוי שלב ב'

  5058מסמך  

 החלטה: 77תשפ"ב/  

בהן אישרה ות"ת את בקשות האוניברסיטה  16.12.20ומיום  4.7.18בהמשך להחלטות ות"ת מיום 

אוניברסיטת לביצוע עסקה כלכלית משמעותית  בינוי מודולרי של פרויקט מבנה מדעי המחשב של 

בבקשת אוניברסיטת בר אילן  11.5.22מ"ר ברוטו. דנה ות"ת ביום  7,170בר אילן בהיקף של 

לביצוע עסקה כלכלית משמעותית לבינוי שלב ב' של מבנה מדעי המחשב, שהינו השלמה עבודות 

פנים של שתי קומות המבנה והשלמת הבינוי הכולל. ובהמשך לנתונים אותם הציגה 

ולהמלצת הצוות המקצועי לפיה אין בביצוע העסקה משום פגיעה באיתנותה האוניברסיטה 

הפיננסית של האוניברסיטה, החליטה ות"ת לאשר את ביצוע העסקה של שלב ב' של הפרויקט 

מיליוני  9מ"ר אשר ימומן מכספי האוניברסיטה בהיקף של  7,170מבנה מדעי המחשב בהיקף של 

אשר ₪ מיליוני  1.8-ל ואחזקת הבניין מוערכות בסך של ככמו כן, ההוצאות השנתיות לתפעו₪. 

 ימומנו מתקציבו השוטף של המוסד.
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* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

בקשת אוניברסיטת בן גוריון לביצוע עסקה כלכלית משמעותית במסגרת  8.2

                                                                                                     של מבנה כיתות בקמפוס הצפוניבינוי שלב א' 

 5059מסמך                   

 

 החלטה: 78תשפ"ב/

דנה  ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לביצוע עסקה כלכלית  11.5.22בישיבתה ביום 

ביצוע שלב א' של פרויקט מבנה כיתות בקמפוס  -משמעותית לבניית הקמפוס הצפוני, ובשלב זה 

והחליטה כי אין מניעה מבחינת איתנות פיננסית של המוסד לביצוע שלב א' של פרויקט  -הצפוני 

מ"ר ברמת מעטפת בלבד הכוללת את שלד הבניין, עבודות איטום  11,865בנה בהיקף הקמת מ

 הפרויקט ימומן, לפי הפירוט הבא:  ₪.מיליוני  78-והכנות עבודות גמר בעלות כוללת שנאמדת בכ

 ₪ מיליון  11.6 -תרומת דרהי  .א

 11.2 –2025השתתפות המדינה כחלק מהסכם בין משרדי בהתאם להחלטת ממשלה מס'  .ב

 ₪ מיליון 

 ₪ מיליון  55.2–הכנסות עצמאיות של המוסד  .ג

באחריות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט  .1

  בשנה.₪ מיליון  3 -שנאמדות בכ

 :לאחר ובכפוף  ההחלטה תיכנס לתוקפה  .2

לשכה מול מנהל מקרקעי ישראל ע"י המוסד, להנחת דעתה של ההחתום לקבלת ההסכם א. 

 המשפטית של מל"ג/ות"ת.

כתנאי לכניסת ההחלטה לתוקף, האוניברסיטה תמציא התחייבות כי לא תקדם את שלב ב. 

 אישור ות"ת מראש.קבלת ב' של הפרויקט ללא 

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              
                                   וסח ננ

 מאושר
 

 

   עסקה כלכלית משמעותית ביצועהמכללה האקדמית סמי שמעון לבקשת  8.3

    לבינוי מבני קבע בקמפוס אשדוד      

     5060מסמך       

 

 החלטה: 79תשפ"ב/

דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית סמי שמעון לביצוע עסקה כלכלית  11.5.22בישיבתה ביום 

הכולל הקמת מבנה כיתות ומעבדות ומבנה משמעותית לבינוי שלב א' של קמפוס הקבע באשדוד 

ספריה ולאור הנתונים שהציג המוסד וחוות דעת הצוות המקצועי, לפיה הפרויקט מאוזן ואין בו 

כדי לפגוע באיתנותה הפיננסית של המכללה, החליטה לאשר את שלב א' של הפרויקט בכפוף 

 לתנאים שלהלן:

 ₪.מיליוני  142.2-כוללת שנאמדת בכ מ"ר בעלות 12,258אישור להקמת שני מבנים בהיקף  .1

 הפרויקט ימומן באופן הבא:

 ₪ מיליוני  5.5 – 16.12.20השתתפות ות"ת במסגרת קול קורא לתמיכה במעבר קמפוס מיום  •

 )המוסד העביר התחייבויות חתומות בנושא(₪ מיליון  13.4 -תרומות כ •

 ₪ מיליון  15 -עיריית אשדוד כ •

 ₪  מיליון 108.3-מקורות המוסד כ •

האישור ייכנס לתוקף לאחר ובכפוף לקבלת אישור סופי ע"י העירייה בנוגע להשתתפותה  .2

 במימון הפרויקט.

באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות  .3

  בשנה.₪ מיליוני  3.5-בכ

מית באשדוד אישור זה אינו מהווה אישור לבקשת המכללה להרחיב את פעילותה האקד .4

ולפתוח תכניות בתחומים חדשים שאינם מתקיימים בקמפוס המכללה בבאר שבע. נושא זה 

 .ייבחן בנפרד

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים 

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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                    לביצוע עסקה כלכלית משמעותית  בקשת המכללה האקדמית אפקה  8.4 

                                                                                                                                          לבינוי הקמפוס ב"יד אליהו"         

 5061מסמך         

                             

 החלטה: 80תשפ"ב/

לביצוע עסקה כלכלית  דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אפקה 11.5.22בישיבתה ביום 

משמעותית לבינוי שלב א' במסגרת מעבר הקמפוס לשכונת "יד אליהו" הכולל הקמת מבני כיתות, 

. לאור הנתונים שהציג 17.2.21זאת בהמשך לאישור העקרוני שניתן למוסד בהחלטת ות"ת מיום 

תנותה הפיננסית המוסד וחוות דעת הצוות המקצועי, לפיה הפרויקט מאוזן ואין בו כדי לפגוע באי

מ"ר בעלות כוללת  10,478של המכללה, החליטה ות"ת לאשר את שלב א' של פרויקט מבנה בהיקף 

 הפרויקט ימומן באופן הבא:₪. מיליוני  111.6-שנאמדת בכ

מתוך הנתח התקציבי שאושר למכללה במסגרת ₪ מיליוני  30-השתתפות ות"ת בסכום של כ •

 תכניות קודמות.

 ₪ מיליוני  60 -השתתפות עיריית ת"א על סך כ •

 ₪מיליוני  21.6 -מקורות המכללה על סך כ •

מיליוני   6.6 -כמו כן, ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט המוערכות בסך של כ 

 בשנה ימומנו מתקציבו השוטף של המוסד.₪ 

* * * * *           
 התקיימה הצבעה           

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים 

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

  בקשת המכללה האקדמית אורט בראודה להקמת מבנה הנדסת מכונות   8.5

   ומבנה הנדסת ביוטכנולוגיה במסגרת מעבר קמפוס       

  5062מסמך  

 

 החלטה: 81תשפ"ב/

בראודה לחתום למכללה האקדמית אורט אשר אישרה  29.9.2021בהמשך להחלטת ות"ת מיום 

בבקשת המכללה האקדמית אורט  11.5.2022דנה ות"ת ביום על הסכם הפשרה עם אורט ישראל, 

בראודה לאישור עסקה כלכלית משמעותית להקמת מבנה הנדסת מכונות ומבנה הנדסת 

לפיה אין בעסקה כדי לפגוע ביוטכנולוגיה במסגרת מעבר קמפוס.  לאור חוות הדעת התקציבית 

מ"ר  7,221מחליטה ות"ת לאשר את הפרויקט בהיקף כולל של יננסית של המכללה, באיתנותה הפ

 הפרויקט ימומן באופן הבא:₪. מיליוני  107-ובעלות כוללת שנאמדת בכ

מתוך הנתח התקציבי שאושר למכללה במסגרת תכניות ₪. מיליוני  34 –השתתפות ות"ת  •

 תשתיות.קודמות וכן מהנתח התקציבי שיועד במסגרת שדרוג 
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 ₪.מיליוני  73 -מימון יתרת עלות הבניה מתקציב המכללה שנאמד בכ  •

 

באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות 

  בשנה.₪ מיליוני  1.8 -בכ

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 פה אחדההחלטה התקבלה 
 

 

  בקשת המרכז האקדמי לב להארכת המועד לעמידה בתנאי לסיום הקצאת     8.6                            

 לצורך זכאות לקבלת הנתח התקציבי במסגרת קול קורא עבור  הקרקע                                   

                        מעבר קמפוס טל                                     

 5063מסמך   

 

 החלטה: 82תשפ"ב/

לאשר את  11.5.22, מחליטה ות"ת ביום 29.12.21ומיום  21.7.21בהמשך להחלטות ות"ת מיום 

בקשת המרכז האקדמי לב, כי בהתאם לדיווחיו, הוא השלים את הסדרת זכויותיו בקרקע מול 

האוצר לצורך השלמת ההקצאה, להאריך רשות מקרקעי ישראל וכעת ממתין לחתימת שר 

. ככל והמוסד יעמוד בלוחות 1.8.22המועד האחרון להשלמת הסדרת הזכויות בקרקע עד ליום 

הזמנים הנדרשים, בקשת המוסד ליציאה לבינוי תובא לדיון בנפרד במסגרת אישור עסקה 

 כלכלית משמעותית.

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 מתנגדים ואין נמנעים אין

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 קבלת החלטות במסלול מיוחד .9

  עדכון סכום התקורה של ות"ת למימון הפעלת קרן הסיוע באמצעות מכון   9.1

                                                                                                    דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן )ע"ר( 

 5054מסמך  

    

 החלטה: 83תשפ"ב/

לעניין העברת האחריות להפעלת קרן הסיוע  29.9.21-מיום ה 8בהמשך להחלטת ות"ת תשפ"ב/

באמצעות רכישת שירותים ממכון דוידסון, ולאור אי ההבנה בתמחור  ממשרד החינוך לות"ת
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את  11.5.22-, ות"ת מאשרת בישיבה מיום הולאחר שקבלה תחשיב מתוקן העלויות בין הצדדים

אש"ח בהשוואה  900מלש"ח  )תוספת של  2.9עדכון גובה התקורה השנתית כך שתעמוד על 

פעלת הקרן ע"י מכון דוידסון תתבצע בחינה שנים מתחילת ה 3לאישור ות"ת הקודם(. לאחר 

 משותפת לגובה התקורה.

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

  עדכון הרכב ועדת שיפוט לתכנית ות"ת לקידום מיזמים סטודנטיאליים   9.2

               (POCהיתכנות ) מצטיינים בשלב הוכחת 

 5056מסמך  

 

 החלטה: 84תשפ"ב/

בנוגע להקמת ועדת שיפוט לתכנית ות"ת לתמיכה   18.3.2021בהמשך להחלטת ות"ת מיום 

(, מאשרת ות"ת את עדכון POCבמיזמים סטודנטיאליים מצטיינים בשלב הוכחת היתכנות )

הרכב הועדה המעודכן,  הרכב ועדת השיפוט ע"י הוספת חבר נוסף במקום חבר שאינו זמין. להלן

 בסדר אלפביתי )למעט היו"ר(:

 יו"ר –מר רפי נווה, הטכניון ומוסד שמואל נאמן  .1

 פרופ' אברהמי עידית, המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה, אוניברסיטת אריאל .2

 , אוניברסיטת בן גוריון360מר בהט גדי, ראש התכניות האקדמיות של מרכז היזמות  .3

 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, עזריאלי מכללה אקדמית להנדסהד"ר הורוביץ רוני,  .4

 ד"ר הנטמן שירה, החוג לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית תל חי .5

 פרופ' הרטמן אלן, המחלקה למערכות מידע, אוניברסיטת חיפה .6

 מר ויגדור משה, מנכ"ל קרן מנדל וחבר מל"ג .7

 מר גיא יוסקוביץ, המכון הטכנולוגי, חולון .8

 י סוכרי, מכללת בצלאלמר אור .9

 פרופ' פלדמן רונן, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית .10

 מר פרייפלד דן, המחלקה להנדסאי עיצוב מדיה, המכללה האקדמית ספיר .11

 פרופ' קריב דפנה, בית ספר אדלסון ליזמות, המרכז הבין תחומי .12

 סיטת תל אביבגב' רוזנבלום גורן ג'קי, בית הספר קולר למנהל עסקים, אוניבר .13

 ד"ר רוזנפלד אריאל, המחלקה למדעי המידע, אוניברסיטת בר אילן .14

 ד"ר שמילוב מאיה, התכנית לעיצוב, שנקר  .15

הועדה תשפוט את הבקשות לתמיכה במיזמי הסטודנטים המצטיינים שיוגשו על ידי המוסדות 

ומיום  16.20.2020שיעמדו בתנאי הסף בהתאם לכללי התכנית כמפורט בהחלטות ות"ת מיום 

16.2.2022 . 
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 , לרבות חתימה על הסדר    הועדה תפעל בהתאם לנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת      

 .מניעת ניגוד ענינים ושמירת סודיות     

 
* * * * *         

 התקיימה הצבעה       
 7 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

                                        


