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  (1129) 12מס'  ישיבת ות"תמ החלטות
 2.2026.7תאריך שהתקיימה ב

 223.8.אושר בישיבת ותת ביום 

                            
 נוכחים:

 חברי ות"ת

 יו"ר ות"ת -פרופ' יוסי מקורי 

 פרופ' שמגר בן אליהו

 מארון פרופ' מונא

 פרופ' שוש שהרבני

 

 חברי ות"ת שנעדרו: 

 מר אריאל יוצר

 פרופ' שירי נבון ונציה

 מר שמואל סלאבין

 

 

 מינהל ות"ת/מל"ג

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

 סמנכ"ל תקצוב -מר יניב כהן שבתאי 

 סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות -ד"ר נעמי בק 

 היועצת המשפטית  -עו"ד יעל טור כספא 

 יועצת ליו"ר ות"ת -גב' אתי זלצמן 

 חשבת בכירה -רו"ח אביטל בלייוס 

 דוברת -גב' ביאטה קראנץ 

 

 ממונה תחום תכנון ומידע –גב' מיכל אופיר 

 ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר -מר ארי סטון 
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 ממונה מאקרו ומטה תקצוב -גב' רות ארנברג 

 מ"מ סמנכ"ל תקצוב וממונה בכיר הקצבות למחקר -מר אמיר גת 

 מ"מ ממונה תקצוב אוניברסיטאות  -מר וובה פרולוב 

 ממונה תקצוב מכללות -מר ניר פוש 

  ממונה תחום תקצוב תשתיות ופיתוח פיזי -מר יוסי סבג 

 ממונה תחום הנגשה לאוכלוסיות ייחודיות ומכינות -אורי זיו 

 ממונה שכר ותנאי העסקה -מר יואל תבור 

 ממונה תחום אסטרטגיה )תשתיות וקרנות מחקר( -מר דניאל מילבאוור 

 ממונה תחום בקרה אכיפה ורישוי -מר יאיר הראל 

 סגנית חשבת -רו"ח ג'ניה מיטניצקי 

 סגן יועמ"ש -עו"ד נדב שמיר 

 הלשכה המשפטית -עו"ד חן אבישר 

 הלשכה המשפטית -עו"ד עמרי גולן  

 

 מרכזת בתחום סגל ותפוקות מחקר -לה בן טובים גב' הי

 מרכז בתחום תכנון ומידע -מר אבנר גורדון 

 מרכזת בתחום תכנון ומידע -גב' ורה מקסיוטין 

 מרכז בתחום מכללות -מר יונתן חוטובלי 

 מרכז תקצוב בתחום חברה קהילה ומכינות -מר ליעוז כהן 

 יזימרכזת תקצוב ופיתוח פ -גב' מרים אייזנשטיין 

 מרכזת בכירה הקצבות למחקר -גב' חני רובלין 

 מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית -גב' תמר קרביץ 

 מרכזת חשבות ובקרה -רו"ח אלקסיה שון 
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 6.7.22-בירושלים בשתתקיים בתשפ"ב  12 הנדון : סדר היום לישיבת ות"ת מס'
 

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

 מידע .1

 עדכון בענין מכללת באקה 1.1

 
  5077מסמך                                                                                    8.6.22אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת מיום  .2

 לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דוחות  יםהמלצות הצוות .3

  ישראל והיערכותה למשבר האקלים" מבקר המדינה בנושאים: "פעולות ממשלת

 5078מסמך                                                                                               ""הגנה על קטינים במרחב המקווןו

 5079מסמך            1.6.2022מיום  המלצת ועדת ההיגוי להוגנות מגדריתלאור עדכונים במדד "קו המשווה"  .4

 5080מסמך                                                                           הגדלת מספר הסטודנטים בשנה א' בפיזיותרפיה .5

 עדכון נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת לעניין מינוי חברי ות"ת/מל"ג  .6

 5081מסמך                          12.2.2019החלטת מל"ג מיום  -לוועדות 

                                                                           הצגת תקציב ות"ת לשנה"ל תשפ"ג )דיון ראשון( .7

 הצגת נתוני מודל המחקר 6.1

 ההשתתפות הישירה במכללות האקדמיות המתוקצבות 6.2

 המשויכות לתקציב הרגילתקציב תשתיות מחקר ותשתיות פיזיות  6.3

 

 קבלת החלטות במסלול מיוחד    .7

 5082מסמך                                                          ושיפוט של ות"ת ומל"ג ליווי /עדכון הרכב ועדות היגוי  7.1
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 8.6.22( מיום 1128)  11אישור פרוטוקול ות"ת מס' .  2

 5077 מסמך      

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים             

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 

 מבקר המדינה לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דוחות יםהמלצות הצוות. 3

 על קטינים במרחב "הגנהו בנושאים: "פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים"    

 "                                                                                              המקוון    

 5078מסמך     

 :החלטה 95תשפ"ב/

לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה  יםות הצוותדנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בהמלצ 6.7.2022 בישיבתה ביום

 דוחות מבקר המדינה בנושאים: "פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים" בעקבותהמצ"ב, גבוהה 

החליטה בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה. הות"ת  21.6.2022אשר נידונו ביום "הגנה על קטינים במרחב המקוון" ו

 .לאמץ את המלצות הצוותים בהתאם לסמכותה

 

 מצ"ב כחלק מההחלטה:

 .פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקליםיקון הליקויים בנושא המלצות הצוות לת .1

 .הגנה על קטינים במרחב המקווןהמלצות הצוות לתיקון הליקויים בנושא  .2

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים 

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

            1.6.2022מיום  המלצת ועדת ההיגוי להוגנות מגדריתלאור עדכונים במדד "קו המשווה" . 4

 5079מסמך     

 :החלטה 96תשפ"ב/

בהמלצת ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית של מל"ג/ות"ת לביצוע  דנה ות"ת 6.7.2022בישיבתה ביום 

 עדכונים במדד "קו המשווה", והיא מחליטה לאמץ את המלצת הוועדה ולערוך את  התיקונים הבאים במדד:

הנו הרשות העליונה במוסדות להשכלה גבוהה והגוף האחראי, בין היתר, על  דירקטוריון/הוועד המנהל .1

, , יש מקום להתייחס במסגרת המדד לשיעור הנשים בגוף זהשל המוסדות. על כן ופיתוחםקידומם 

ייצוג נשים בוועדות ובקרב בעלי ' -בחלק האיכותני של המדד  1במסגרת סעיף  ולפיכך יתווסף 

הניקוד יהיה  .יעור הנשים בוועד המנהל/דירקטוריוןהמתייחס לש( 1.3)סעיף -תת - 'תפקידים במוסד
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שיעור הנשים בחבר קבוע במדד לגבי ויקבע בהתאם ל אוניברסיטאות ומכללות אקדמיותזהה עבור 

 נקודות.   10 - 40% -נקודות; מ 0 - 40%הנאמנים, כלהלן: עד 

לא צוין במסגרת  - 'סדנאות להכרה ולימוד של הטיות מגדריות'העוסק ב –בחלק האיכותני  2.1סעיף ב .2

ט של הסעיף כי ישנה חובה בהעברת הסדנאות הנ"ל לקהלי יעד מסוימים. על אף קריטריוני השיפו

באופן  על מנת להאיץ את השיפורשישנו שיפור מסוים בעקומת המספריים, השיפור עדיין מתון, ולכן 

מהותי, בין היתר ע"י חידוד סוגיית ההכרה והלימוד של הטיות מגדריות לוועדות האמונות על קידום 

 נקודות, כלהלן:  15-נקודות ל 10-מהניקוד שלו  ויוגדלסעיפים, -לשני תתי יחולק הסעיף, וגיוס

יהיה תת סעיף חובה  –סדנאות להכרה ולימוד של הטיות מגדריות לוועדות קידום וגיוס  - 2.1.1סעיף  •

 נקודות. 5ותוענקנה בעבורו 

יהיה סעיף חובה  –נוספים סדנאות להכרה ולימוד של הטיות מגדריות לקהלי יעד  - 2.1.2עיף ס •

 נקודות. קביעת קהלי היעד בסעיף זה תהיה בהתאם לשיקול דעת המוסדות. 10ותוענקנה בעבורו 

'יוזמות מוסדיות נוספות בתחום  -בחלק האיכותני  4.3סעיף ההבנה כי ישנה חפיפה בין  לאור התחדדות .3

'יוזמות מוסדיות  -לק האיכותני בח 3.3וסעיף  עיצוב סביבה מוסדית תומכת מגדר ונושאים נוספים'

בתוך יוטמע  3.3לסעיף אחד )סעיף , יאוחדו שני הסעיפים נוספות בתחום השוויון והוגנות בתעסוקה'

 .נקודות( 50באוניברסיטאות נקודות ו 45 –לניקוד כולל )במכללות יחובר הניקוד שלהם ו( 4.3סעיף 

 כנספח לטבלאות המדד.האיחוד יקבל ביטוי גם במסגרת דף הדוגמאות המצורף 

 :מניעת הטרדות מיניות - 4.1סעיף  .4

'אחראית על מניעת הטרדות  -ל 'יועצת למניעת הטרדות מיניות'-משם התפקיד המופיע במדד לתקן את  •

בהתאם למונח "אחראי" המופיע בתקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעסיק(, וזאת מיניות', 

 .1998-תשנ"ח

הטרדות מיניות אינה חייבת להיות אשת סגל אקדמי לפי הדין, ומאחר עת מנימכיוון שהאחראית על  •

לומדים  2000"במוסד שבו מעל מצוין כי  1998-למניעת הטרדה מינית )חובות מעסיק(, תשנ"חובתקנות 

בשנת לימודים, ימונו שני אחראיים לפחות שימנו על סוג שונה של עובדים )סגל אקדמי, סגל מנהלי, וכן 

תתווסף התייחסות בסעיף גם לאחראית מקרב הסגל המנהלי, , טודנטים מהמוסד("תלמידים וס

 נושאת בתפקיד קרוב לנושא )עו"ד, יועצת ארגונית וכד'(. שתהיה 

 לאור תיקון זה יעודכן הסעיף כלהלן:

 כלהלן:  יעודכן ניקוד הסעיף •

נקודות; מרצה בכירה, מרצה, כל  5 –האחראית מקרב הסגל האקדמי: פרופ' מן המניין ופרופ' חבר  -

 נקודות. 0 –היתר 

האחראית מקרב הסגל המנהלי: תהיה נושאת בתפקיד קרוב לנושא )עו"ד, יועצת ארגונית וכד'(. יש  -

 נקודות. 0 –נקודות; אין אחראית מטעם הסגל המנהלי  5 –אחראית מטעם הסגל המנהלי 

 המילה 'דרגה' במילים 'דירוג/דרגה'.  תוחלף •

להתייחס ולבקש מהמוסדות המבוקש בנוגע ליועצת הנשיא הממונה על הוגנות מגדרית המידע  דיחוד .5

גם במסגרת הקובץ המילולי של התכנית האסטרטגית, כמפורט כלהלן: שם זה באופן מפורש לנושא 

היועצת, דרגת אקדמית, גובה גמול התפקיד שהיא מקבלת בפועל, המשאבים העומדים לרשותה, למי 

 ה ומשך כהונה. היא כפופ

שיעור קליטת נשים בדרגת מרצה בכיר בהשוואה לשיעור הקליטה ' –בחלק הכמותני  4 הניקוד של סעיף .6

 נקודות, הן עבור מכללות והן עבור אוניברסיטאות. 10-ל ירד -' בדרגת מרצה
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בעתירה שנועדה לבחון את מדיניות ההפרדה המגדרית במוסדות  12.7.2021פסיקת בג"צ מיום  לאור .7

האקדמיים בישראל, מוסדות שמל"ג תמצא אותם חורגים מהנחיות ות"ת/מל"ג בסוגיות של שוויון 

 מגדרי, ועדת השיפוט תשהה את בדיקת הצעותיהם עד לתיקון החריגה. 

 
 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

  4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 
 

                                                                           הגדלת מספר הסטודנטים בשנה א' בפיזיותרפיה  .5

                                                                                                                                                 5080מסמך  

 :החלטה 97תשפ"ב/       

פיה דנה ות"ת בבקשת המוסדות להשכלה גבוהה המקיימים תכניות לימוד בפיזיותר 6.7.2022בישיבתה ביום 

)אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית צפת( 

 להגדיל את מספר הסטודנטים לשנה א' בפיזיותרפיה, והיא ממליצה למל"ג כדלקמן:  

-לשנים תשפ"ג בהמשך לאמירה של משרד הבריאות במסגרת ההערכות לתכנית הרב שנתית של מערכת הה"ג

לגבי פערי כוח האדם  20.2.2022מיום  1140מספר  ת הממשלההחלטלותשפ"ח בדבר המחסור בפיזיותרפיסטים, 

, ובהתאם לתוצאות המיפוי שנערך ע"י משרד רה"מ המצביע על במקצועות הבריאות בכלל, ובפיזיותרפיה בפרט

סטודנטים,  50 -יה החל משנת תשפ"ג בכאפשרות להגדיל את מספר הסטודנטים לשנה א' בחוגים לפיזיותרפ

 האקדמית והמכללה אריאל אוניברסיטת, חיפה אוניברסיטת, גוריון בן אוניברסיטתממליצה ות"ת למל"ג לאשר ל

 תל ולאוניברסיטתבכל מוסד  50-ל 41-מהחל מתשפ"ג ' א לשנה המתקבלים הסטודנטים מספר את להגדיל צפת

כך שמספר המתקבלים לחוגים לפיזיותרפיה  המוסדות בחמשת סטודנטים 52 של תוספת"כ סה, 98-ל 82-מ אביב

 הגדלה זו תהיה במסגרת מכסת הסטודנטים של כל מוסד.  .סטודנטים 298מתשפ"ג ואילך יעמוד על 

 הסטודנטים חלוקת בדבר ,ביניהם מלא תיאוםו נוסף לממצאי המיפוי, נסמכת המלצה זו גם על הצהרת המוסדות

 יעה בחוגים ובסטודנטים הקיימים.שלא תהיה פג באופן ההתנסות במקומות הנוספים

מתשפ"ג ואילך בהתאם להחלטה  ככל שתתברר חריגה במספר הסטודנטים שיתחילו ללמוד בחוגים לפיזיותרפיה

  זו, יופחתו תקציבי המוסדות בשנה העוקבת בהתאם.

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                              
                                   וסח נ                    נ

 מאושר                    
 

     עדכון נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת לעניין מינוי חברי ות"ת/מל"ג .6

                          12.2.2019החלטת מל"ג מיום  -לוועדות 

 5081מסמך            

 

 :החלטה 97תשפ"ב/

בהתאמה, בהן החליטו ות"ת ומל"ג  12.2.2019ומיום  26.12.2018יום מ ןבישיבת ומל"ג "תהמשך להחלטות ותב

, ובשל קשיים בגיבוש הרכבי הוועדות והכללת נוהל מינוי ועבודה של ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"תעל 

עלייה הדרמטית במספר לפחות חבר ות"ת/מל"ג אחד בכל ועדת היגוי/ליווי/שיפוט שממנות ות"ת/מל"ג עם ה

תכניות הדגל באפיקים של הכשרת הון אנושי, תשתיות מחקר יישום ל ועדות השיפוט הפעילות בות"ת, בהתאם

( 2סעיף ב) 1ועל מנת לייעל את הליך בחירת ומינוי ועדות השיפוט והליווי, מחליטה מל"ג על עדכון ומרכזי מחקר

 לנוהל באופן הבא: 

 אחד"ת ות חבר לפחות יכהנוכמפורט להלן: בוועדות היגוי/ליווי  "תוותתהיה נציגות לחברי מל"ג  בוועדהככלל 

 בכפוף תיושם, הוראה זו מל"ג/ות"ת תמדיניואת בוועדות שיפוט המיישמות ; (העניין)לפי  אחד"ג מל חבראו /ו

 להימצאותו של חבר מל"ג/ות"ת מתאים.  

 

* * * * *         
 הצבעההתקיימה        

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 קבלת החלטות במסלול מיוחד .8

                                                         עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג 8.1

 5082מסמך 

 

 :החלטה 98תשפ"ב/

  החרדית לאוכלוסייה הגבוהה ההשכלה להנגשת ההיגוי ועדת

"ת ממליצה למל"ג למנות את  פרופ' דודי שוורץ, פרופ' יוסי רוזנווקס ות, 13 - ה ג"המל של כהונתה סיום לאור

לוועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית   -נציגת ציבור -חברי מל"ג, וד"ר אסנת רובין -

 –פרופ' ישראל גלעד, פרופ' אלי פולק, פרופ' רוני פרידמן, מר ישראל תיק  במקוםת הסטודנטים ונציג התאחדו

הינם בכפוף  המינויים. הסטודנטים התאחדות נציגת -נציג ציבור, גב' אתי זלצמן -חברי מל"ג, ד"ר דב מימון

 לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות. 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

                                                           
 נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת מצורף בנספח א'  1

https://che.org.il/?decision=%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a2-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99
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 :החלטה 99תשפ"ב/

 ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית

' פרופ למל"ג למנות את"ת ותלאור בקשתו של חבר מל"ג, פרופ' דודי שוורץ, לסיים חברותו בוועדה, ממליצה 

בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד  והינ המינויההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית.  וועדתלאבי בסר 

 עניינים ושמירה על סודיות. 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 :החלטה 100תשפ"ב/        

 ועדת ההיגוי של מובילים באקדמיה

' איריס שגריר ומר אלחנן פרופמינויים של  אתממליצה למל"ג לאשר "ת ות, 13-לאור סיום כהונת המל"ג ה

 .יחיאב שלומי ומר טייטלבאום חיים' פרופ במקוםזאת  ההיגוי של מובילים באקדמיה וועדתל פלהיימר

 לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.  בכפוףהינם  המינויים

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 :החלטה 101תשפ"ב/        

 אתיופיה יוצאי - היגוי ועדת     

, שגריר איריס' ופרופ' אלמז זרו גבשל  יםאת מינוי ממליצה למל"ג לאשר"ת ות, 13-ה לאור סיום כהונת המל"ג

הינם  המינוייםבוועדת ההיגוי לתכנית ההנגשה ליוצאי אתיופיה.  חברות המל"ג, במקום פרופ' שפרא שגיא,

 בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות. 

        * * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 :החלטה 102תשפ"ב/

 ערבית חברה היגוי ועדת

 פואד' ופרופ אלסאנע ד'יהאג' פרופ שלממליצה למל"ג לאשר את מינויים  ת, ות"13 -לאור סיום כהונת המל"ג ה

ההיגוי לתכנית ההנגשה לחברה  בוועדת,  שגיא שפרה' ופרופ חטיב אוסייד' פרופ, חברי המל"ג, במקום  פארס

 הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.  המינויים .הערבית
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* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 החלטה 103תשפ"ב/

 הקדם אקדמיות המכינות לעניין עליונה מומחים ועדת

ופרופ'  חברת מל"ג-לאור ליה' פרופ של ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את מינויים ,13 -הלאור סיום כהונת המל"ג 

כן ממליצה ות"ת כי על אף שפרופ' אדו המכינות הקדם אקדמיות.  ייניהמומחים העליונה לענ בוועדתתמי תמיר 

פרלמן סיים כהונתו במל"ג, הוא ימשיך לכהן כיו"ר הוועדה זאת נוכח הצורך המיוחד בהטמעת הרפורמה 

כן  כמוהינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.  המינוייםהאקדמית במכינות. 

 .זו להחלטה בנספח המצורף תקנוןתיקון האת  ות"ת מאשרת

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 החלטה 104תשפ"ב/

 במדעי הנתונים  דוקטורטועדת שיפוט למלגות    

הפקולטה  גולדברגר יעקב' פרופאת מינויים של  ממליצה למל"ג לאשר"ת ות, 13-לאור סיום כהונת המל"ג ה

, בית הספר להנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית ויינשל דפנה' פרופ, להנדסה, אוניברסיטת בר אילן

המחלקה לסטטיסטיקה וחקר ביצועים,  וד"ר דניאל נבו הפקולטה לתעשייה וניהול, הטכניון שליט אורי"ר ד

, זאת במקום פרופ' מלכה גורפיין אורגד, הנתונים במדעי דוקטורט למלגות השיפוט לוועדת, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר שי כרמי שסיימו חברותם לאור בקשתם ובמקום פרופ' שרה כהן לאור מינויה לתפקיד ניהולי במוסד 

ותה בוועדה בהתאם לכללי ניגוד עניינים, כמו כן במקום חבר מל"ג האקדמי, דבר המונע ממנה להמשיך חבר

לשעבר פרופ' חיים טייטלבאום, לא נמצא מקרב חברי מל"ג/ות"ת חבר מתאים אשר תחום מומחיותו רלוונטי 

הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על  המינוייםלעבודת הוועדה שיסכים לכהן בוועדה. 

 ות. סודי

 
* * * * *         

 התקיימה הצבעה       
 4 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים          
 ההחלטה התקבלה פה אחד

* * * * *         
 
 
 
 



                                                                                                                                                                              
                                   וסח נ                    נ

 מאושר                    
 

 החלטה 105תשפ"ב/

 :הנתונים במדעי דוקטורט פוסט למלגות שיפוט ועדת

 חברי מקרב נמצא לא, גוזס אילנה' פרופ לשעבר"ג מל חברת ובמקום והואיל, 13-ה"ג המל כהונת סיום לאור

 ממליצה"ת ות, בוועדה לכהן שיסכים הוועדה לעבודת רלוונטי מומחיותו תחום אשר מתאים חבר"ג/ות"ת מל

 השיפוט למלגות פוסט דוקטורט במדעי הנתונים ללא חבר מל"ג/ות"ת.  וועדת הרכב אתלמל"ג לאשר 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 החלטה 106תשפ"ב/

 שיפוט למלגות דוקטורט במדע וטכנולוגיות קוונטים  ועדת          

, לא נמצא מקרב , והואיל ובמקום חבר מל"ג לשעבר פרופ' חיים טייטלבאום13-לאור סיום כהונת המל"ג ה

חברי מל"ג/ות"ת חבר מתאים אשר תחום מומחיותו רלוונטי לעבודת הוועדה שיסכים לכהן בוועדה, ות"ת 

ללא חבר במדע וטכנולוגיות קוונטים  דוקטורט לגותממליצה למל"ג לאשר את הרכב וועדת השיפוט למ

 מל"ג/ות"ת. 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 החלטה 107תשפ"ב/

 ועדת שיפוט למלגות פוסט דוקטורט במדע וטכנולוגיות קוונטים          

, והואיל ולא נמצא מקרב חברי מל"ג/ות"ת חבר מתאים אשר תחום מומחיותו 13-לאור סיום כהונת המל"ג ה

רלוונטי לעבודת הוועדה שיסכים לכהן בוועדה, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את הרכב וועדת השיפוט למלגות 

 פוסט דוקטורט במדע וטכנולוגיות קוונטים ללא חבר מל"ג/ות"ת. 

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         
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 החלטה 108תשפ"ב/

 אדם מקצועי -שיפוט לתכנית התמיכה ברכש ציוד מחקר מוסדי ובכוחו היגויועדת           

של חבר מל"ג פרופ' יוסי  מינויולמל"ג על  ממליצה' יפה זילברשץ יו"ר ות"ת, ות"ת פרופסיום תפקידה של  לאור

מנת לייעל עבודת הוועדה בטיפול בבקשות הרבות והמגוונות  עלות"ת למל"ג,  ממליצהרוזנווקס. בנוסף, 

: פרופ' מיכל שרון, הפקולטה הבאים הסגל חברי של מינויים באמצעות הוועדה הרחבת עללתשתיות מחקר, 

 אבנשטיין, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב לביוכימיה, מכון ויצמן למדע, פרופ' יובל 

פרופ' אשרף בריק, הפקולטה לכימיה, הטכניון, פרופ' אהרון פרידמן, המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, 

. יאדם מקצוע-אוניברסיטת אריאל,  לוועדת ההיגוי והשיפוט לתכנית התמיכה ברכש ציוד מחקר מוסדי ובכוח

 בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות. הינם  המינויים

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 

 החלטה 109תשפ"ב/

  מצטיינים לדוקטורנטים רוטנשטרייך ש"ע ומלגות הרוח מדעי בתחום סגל לקליטת אלון מלגות שיפוט ועדת           

 הרוח מדעי בתחום           

המל"ג,  תחבר שגריר איריספרופ'  של מינוייה את לאשר"ג למל ממליצה"ת ות, 13-ה"ג המל כהונת סיום לאור

 ומלגות הרוח מדעי בתחום סגל לקליטת אלון מלגות של השיפוט בוועדת בוועדת,  פדיה החביבבמקום  פרופ' 

לחתימה על הסדר למניעת  בכפוףהינו  המינוי. הרוח מדעי בתחום מצטיינים לדוקטורנטים רוטנשטרייך"ש ע

 ניגוד עניינים ושמירה על סודיות. 

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         
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 החלטה 110תשפ"ב/

 החרדית החברה לבני ודוקטורט שני לתואר מצוינות מלגות שיפוט ועדת           

בעקבות פנייתם של מספר חברי ועדה להפסיק את כהונתם בוועדת השיפוט בסוף שנת הלימודים תשפ"ב ולאור 

לאשר את מינויים של פרופ' יוסי רוזנוקס, פרופ' ליטל  , ות"ת ממליצה למל"ג13-סיום כהונת המל"ג ה

אלפונטה, פרופ' אבינועם רוזנק ופרופ' אורית שפי בוועדת השיפוט למלגות מצוינות לתואר שני ודוקטורט לבני 

 החברה החרדית.

 המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות. 

 
* * * * *         

 התקיימה הצבעה       
 4 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים          
 ההחלטה התקבלה פה אחד

* * * * *         

 

 החלטה 111תשפ"ב/

  ההייטק בתחום לנשים ודוקטורט שני לתואר מצוינות מלגות שיפוט ועדת           

בעקבות פנייתם של מספר חברי ועדה להפסיק את כהונתם בוועדת השיפוט בסוף שנת הלימודים תשפ"ב ולאור 

ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את את מינויים  של  פרופ' דפנה וינשל, פרופ' יובל גרעיני, , 13-סיום כהונת המל"ג ה

נות לתואר שני ודוקטורט לנשים בתחום פרופ' יוסף ניר ופרופ' עדי סולומון  בוועדת השיפוט למלגות המצוי

 ההייטק. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות. 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 

 החלטה 112תשפ"ב/

 לנשים ועדת שיפוט מלגות מצוינות לבתר דוקטורנטיות

בעקבות פנייתם של מספר חברי ועדה להפסיק את כהונתם בוועדת השיפוט בסוף שנת הלימודים תשפ"ב ולאור 

, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את את מינויים  של פרופ' דפנה וינשל, פרופ' יובל 13 -ה סיום כהונת המל"ג 

יר, פרופ' עדי סולומון, פרופ' אילנה רוזן ופרופ' ליעד מודריק בוועדת שיפוט מלגות המצוינות גרעיני, פרופ' יוסף נ

 לבתר דוקטורנטיות. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות. 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 


