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 3.8.22-בירושלים בשתתקיים בתשפ"ב  13 הנדון : סדר היום לישיבת ות"ת מס'

 
 15:00-ותסתיים ב :0010-הישיבה תתחיל ב

 

 

 מידע .1

 גרונאו  בעניין דוח ועדתחריגת אוניברסיטת בן גוריון בנגב מהחלטת המל"ג עדכון בנושא  1.1

 בנוגע לתכניות האקדמיות לתואר ראשון הנלמדות במסגרת קורס טייס

 הקפאת הרישום לתוכניות הבינלאומיות ברפואה 1.2

 

 5083מסמך                                                            6.7.22אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת מישיבתה ביום  .2

 5084מסמך   של הות"ת"אקדמיה משלבת התנסות" לצורך הפעלת תכנית  גורם מפעילהתקשרות עם  .3

 קול קורא לעידוד פעילויות ייחודיות וחדשניות ולמחקרים יישומיים לקידום ושיפור איכות  .4

  5085מסמך    תוספת תקציב      - ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת

 5086מסמך     תוספת מלגה למחזור א'                   -תכנית מפ"צ )מחקרים פורצי דרך(   .5

 דוקטורנטים מצטיינים -הארכה למחזור נוסף לשנה"ל תשפ"ד של תכנית המלגות לבתר .6

 5087מסמך      מארה"ב וקנדה בשיתוף עם קרן צוקרמן STEM - בתחומי ה

 5088מסמך    תמיכת הקרן הקיימת לישראל לפי תכנית הצפון -הסטת יתרות תקציביות  .7

 5089מסמך         עדכון מודל האוניברסיטה הפתוחה .8

 5090מסמך                                              ל תשפ"ג )דיון שני וסופי(."הצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנה .9

 

 מיוחד קבלת החלטות במסלול .10

 5091מסמך                   אישור ועדכון הרכבי ועדות שיפוט לתכניות מלגות מצוינות 10.1

 5092מסמך                                                      לקידום מדעי הרוחהצעה לעדכון הרכב ועדת ההיגוי  10.2
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 6.7.22( מיום 1129)  12אישור פרוטוקול ות"ת מס' .  2

 5083 מסמך      

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים             

 פה אחד ההחלטה התקבלה
 
 
 

 של הות"תלצורך הפעלת תכנית "אקדמיה משלבת התנסות"  גורם מפעילהתקשרות עם . 3

 5084מסמך     

 :החלטה 113תשפ"ב/

והארכת תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" במוסדות המתוקצבים  ההרחבעל  17.2.2021בהמשך להחלטתה מיום  .1
כי החל משנה"ל תשפ"ג, התוכנית לא תופעל עוד במתכונת  ולהחלטתהמלש"ח,  30בתקציב חד פעמי של  על ידי ות"ת

"ת תחליט על מתן המעטפת המקצועית הותשל "מיזם משותף", אלא כתכנית תמיכה של ות"ת שבמסגרתה 
ולאור העובדה כי המוסדות אינם בשלים להפעלת המערכים  ,לנכון שתמצא באופן, במוסדות התכנית להפעלת

ל, ולאור העובדה כי התקציב המקסימלי למוסדות על פי המודל המקורי משאיר באופן עצמאי ונדרש גורם מפעי
תשפ"ד באמצעות גורם מפעיל שייבחר לצורך -מלש"ח, מחליטה ות"ת כי התכנית תופעל בשנה"ל תשפ"ג 5יתרה של 

 כך ע"י ועדת המכרזים של המל"ג/ות"ת. 
מלש"ח  5מלש"ח לכל שנת פעילות וסה"כ עד  2.5מתוך סך התקציב הכולל של התכנית ישולם לגורם המפעיל עד  .2

 לכל התקופה )היינו שנתיים(. 
: ריכוז כל הצעות ובקשות המוסדות, פיקוח, הבאיםאת השירותים  הפעלת התכנית ומתן מעטפת תכלול בין היתר, .3

קשר רציף עם ; סיוע באיתור וגיוס ארגונים חונכים איכותייםבקרה של התכניות אשר יאושרו להפעלה במוסדות, ו
הכשרה מקצועית וליווי של הארגונים החונכים ועם הגורמים הרלוונטיים בהם, הכולל כיסוי ביטוחי לארגונים; 

כרות עם עולם התעסוקה ולתוכן י, להבכל הנוגע לגיוס וליווי הסטודנטים והארגונים החונכים, סגל המערך המוסדי
מערכת מידע לניהול תהליך הרישום, והסטודנטים;  ותלומדות וכלי הדרכה לשימוש האקדמי; הקורס המומלץ

 .בשוק התעסוקהשיבוץ ומעקב אחר ההתנסות 
 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים 

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 קול קורא לעידוד פעילויות ייחודיות וחדשניות ולמחקרים יישומיים לקידום ושיפור איכות  .4
 תוספת תקציב - ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת

 5085מסמך     

 :החלטה 114תשפ"ב/
ייחודיות וחדשניות ולמחקרים החליטה ות"ת על הוצאת קול קורא לעידוד פעילויות  18.3.2021בישיבתה ביום  .1

 יישומיים לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.
 מלש"ח תוספתיים לצורך פיתוח יוזמות ומחקרים יישומיים בנושא.  1במסגרת הקול הקורא הוקצו סך של  .2
ההצעות שהוגשו,  69ת, מצאה כי מתוך ועדת השיפוט שמונתה על ידי ות"ת לצורך בחינה ובחירת ההצעות הזוכו .3

 חמש עשרה הצעות ראויות וחשובות במתן מענה במסגרת הקול הקורא.
הצעות ראויות אולם הוועדה מצאה שתי הצעות  13מלש"ח, ניתן לתקצב רק  1במסגרת התקצוב שנקבע על סך  .4

עדה יהוו תרומה משמעותית נוספות אשר טובות באופן משמעותי מיתר הנותרות, מקוריות, חדשניות ולדעת הוו
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סה"כתשפ"טתשפ"חתשפ"זתשפ"ותשפ"התשפ"דתשפ"ג

11243737372613

8.819.229.629.629.620.810.4148.0

8.818.522.721.021.020.810.4123.2

00.76.98.68.60024.8

8.819.229.629.629.620.810.4148.0

0.00.71.70.80.80.00.04.0
מעבר מ-10 ל-11 מענקי מחקר - 

תוספת להשתתפות ות"ת )מלש"ח(

* ההשתתפות השנתית של הקרן הלאומית למדע מתבססת על המקורות המתפנים מתכנית ביכורה ומתכנית מוקדי מחקר בתקופה תשפ"ט.

מספר מענקים

עלות התכנית הכוללת )מלש"ח(

השתתפות הקרן הלאומית למדע 

)מלש"ח(*

השתתפות ות"ת )מלש"ח(

סה"כ מימון )מלש"ח(

לקידום ושיפור החדשנות ואיכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה אשר ללא סיוע במימונן לא יצאו אל הפועל. 
אלש"ח מהתקציב המקורי שהוקצה במסגרת הקול הקורא,  100מאחר והתקצוב הנדרש להצעות הנבחרות חורג ב 

את התקצוב של כל חמש עשרה ההצעות שנמצאו ראויות פנתה ועדת השיפוט לות"ת לאשר חריגה זו ולאפשר 
 ובעלות תרומה משמעותית לקידום החדשנות ושיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה.

הצעות נוספות,  2אלש"ח שתאפשר תקצוב של  100לאור פנייתה של ועדת השיפוט מחליטה ות"ת לאשר תוספת של  .5
די הוועדה כראויות וחשובות לקידום איכות ההוראה והלמידה ובסך הכל חמש עשרה ההצעות שנמצאו על י

 במוסדות להשכלה גבוהה, במסגרת הקול הקורא.

 .דההמקור התקציבי לתוספת המבוקשת יהיה מהעודפים של תקצוב איכות ההוראה והלמי
 

 
* * * * *         

 התקיימה הצבעה       
  7 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים          
 ההחלטה התקבלה פה אחד

* * * * *         
 
 

 מפ"צ )מחקרים פורצי דרך( תוספת מלגה למחזור א'  .5

 5086מסמך  

 :החלטה 115תשפ"ב/

 3.8.2022)מחקרים פורצי דרך(, החליטה ות"ת ביום  בה אושרה תוכנית מפ"צ 18.3.2021בהמשך להחלטת ות"ת מיום 
-על הגדלת מחזור א' בתוכנית וזאת בעקבות שריון מקורות ייעודים לנושא במסגרת התוכנית הרב שנתית תשפ"ג

כבקשות  12-וה 11-תשפ"ח, לאחר שוועדת השיפוט של הקרן הלאומית למדע מצאה את ההצעות שדורגו במקומות ה
 , ולאחר בדיקת התקציבים הפנויים העומדים לרשות ות"ת.למימוןמצויינות הראויות 

 פי המפורט להלן:-בהמשך לכך, הגדלת המחזור הראשון בתכנית תיעשה על

מענקים, והצעת המחקר הזוכה  11-ל 10-מספר מענקי המחקר שיחולקו במסגרת מחזור א' בתוכנית מפ"צ יעלה מ .1
 .11-במקום ההקרן הלאומית למדע ועדת השיפוט של שדורגה ע"י  ותהיה זהנוספת 

ביצוע אל מול התקציב -כניות בקרן המצויות בתתותמיליון ש"ח תמומן מ 4.0תוספת העלות למחזור הראשון בסך  .2
ומתוך היעודה למחקר, ככל מתוך מקורות התוכנית הרב שנתית שיועדו למענקי מחקר שאושר להן ע"י ות"ת, 

 .שהדבר יידרש
 (:לשנה₪  ףאל 800לפי  שנים 5-מחזורים, תמיכה ל 3התקציבי המוצע )עבור להלן פירוט המתווה  .3
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* * * * *         
 התקיימה הצבעה

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 
 

דוקטורנטים מצטיינים -הארכה למחזור נוסף לשנה"ל תשפ"ד של תכנית המלגות לבתר .6

          מארה"ב וקנדה בשיתוף עם קרן צוקרמן STEM -בתחומי ה 

 5087מסמך       

 : החלטה 116תשפ"ב/

 םדוקטורנטי-לגות לבתרתכנית לתמיכה במבדבר הקמת  13.9.20ומיום  21.11.17מיום בהמשך להחלטות ות"ת 

, מצטיינים מארה"ב וקנדה המשתלמים באוניברסיטאות המחקר בישראל, במימון משותף עם קרן צוקרמן

ועל , ועניין להמשיכהשביעות רצון מהתכנית  עדיין מביעותהאוניברסיטאות המשתתפות בתכנית  מאחר וכל

במוניטין התכנית בעתיד וביכולתה לגייס  מנת לא ליצור מצב של "מחזור אבוד" אשר יכול לפגוע משמעותית

מועמדים איכותיים, מחליטה ות"ת על הארכת התכנית למחזור נוסף, מצומצם יותר, שיחל בשנה"ל תשפ"ד,  

 שאושרה בהחלטות ות"ת פרט לשינויים הבאים: תנאים זהים לתנאי התכנית ב

 16אוניברסיטאות מחקר המתוקצבות ע"י ות"ת ובסה"כ עד  8-מלגות ל 2ות"ת וקרן צוקרמן יקצו עד   .1
 במשותף הממומנת מהתכנית אינטגרלי כחלק אריאל אוניברסיטת של הוספהשנתיות, כלומר, -מלגות דו

 "ת(.ות של בלעדי במימון)ולא  צוקרמן וקרן"ת ות"י ע
בשנה, וזאת על מנת לשמור על מעמדה התחרותי מול  60,000$-לבשנה  50,000$-גובה המלגה מ העלאת  .2

 וקרן עזריאלי.  פולברייטמלגות 
שנתיות. היה וקרן -מלגות דו 2ויוכל לזכות במקסימום  מועמדים לקבלת המלגה 5כל מוסד יוכל להגיש עד  .3

י שלה, ובלבד הזוכים, היא תוכל לעשות זאת במימון בלעד 2-צוקרמן תרצה לחלק מלגות נוספות, מעבר ל
 שהיא תעשה זאת באופן שוויוני בין כל אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת.

 המלגה תינתן רק לפוסט דוקטורנטים חדשים )קרי ללא הארכות מעבר לשתי שנות המלגה(. .4
או ₪, אלפי  7,400ומקרן צוקרמן להארכת התכנית במחזור נוסף עומד על סך של  התקציב הנדרש מות"ת .5

אוניברסיטאות המחקר כמו גם  8-שנתיות ל-מלגות דו 16מכל צד אשר יוקצו לטובת מימון ₪ אלפי  3,700
 אלפי דולר )שיחולקו בשווה בין הצדדים(.  250הוצאות שיווק, פרסום וניהול התכנית בסך של 

יוקצה ע"י ות"ת לתכנית עם בניית תקציב תשפ"ד, מתוך משאבי ₪ אלפי  3,700 התקציב בסך .6
 הבינלאומיות.

הרקטורים של כל אוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית,  8ועדת השיפוט לתכנית כוללת את  .7
החלטתה מתקבלת פה אחד ורכזת הועדה הינה נציגת קרן צוקרמן. מדובר בועדה אשר הרכבה וסדרי 

נים מהקבוע מהנוהל שקיבלו ות"ת/מל"ג לגבי עבודת ועדות היגוי/שיפוט המתמנות ידן וזאת עבודתה שו
 4מהטעם שות"ת הצטרפה לתכנית קיימת של קרן צוקרמן ולהסכמים קיימים של הקרן עם 

האוניברסיטאות )תל אביב, הטכניון, וייצמן והעברית( והקרן ביקשה שלא לערוך שינויים מהותיים 
 בהסכמים אלו.

 כתנאי לכניסת ההחלטה לתוקף, ייחתם סיכום עם קרן צוקרמן לעניין יישום החלטה זו. .8
 

תשפ"ח תעשה הערכה מחודשת של -במסגרת העבודה לגיבוש מתווה לתכנית הבינלאומיות לשנים תשפ"ג
דוקטורנטים -התכנית ואופן הפעלתה, בין היתר, בהשוואה לתכניות מלגות אחרות של ות"ת להבאת בתר

 ים מחו"ל, לרבות נוהל סדרי עבודתה של ועדת השיפוט והנושא יובא לדיון מחודש בפני ות"ת.מצטיינ
 
 
 
 

https://che.org.il/?decision=%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%a8-%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a6%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94
https://che.org.il/?decision=%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%9c%d7%91%d7%aa%d7%a8-%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a6%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94
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* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 

                                    תמיכת הקרן הקיימת לישראל לפי תכנית הצפון  -הסטת יתרות תקציביות  .7

 5088מסמך 

 

 :החלטה 117תשפ"ב/

לפיה הממשלה והמוסדות הלאומיים יימנעו מלהקציב הקצבות למוסד  666בהמשך להחלטת הממשלה 
פיתוח כלכלי של מחוז  שעיקרה הוא 2262בהמשך להחלטת ממשלה מס' להשכלה גבוהה שלא בהמלצת ות"ת, 

עבור ₪ מיליון  124הצפון ואשר בה נקבע, בין היתר, כי  על הקרן הקיימת לישראל )להלן: קק"ל( להקצות 
 1-4הנמצאות ברשויות המקומיות המדורגות במדד פריפריאליות  האקדמיות  מעונות סטודנטים, למכללות

על פיה נמצא כי רק עבור  7.7.22פניית קק"ל מיום ובהמשך ל 15.8.18במחוז צפון ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 
לאחר שנוכחה כי מחליטה ות"ת כי  המכללה האקדמית כנרת והמכללה האקדמית תל חי דרוש תקציב נוסף,

חי דרוש תקציב נוסף בהתאם לאמור בהמלצת -רק עבור המכללה האקדמית כנרת והמכללה האקדמית תל
 :מפורט להלןכ מעודפי התקציב₪ מיליוני  17ציבית על סך הסטה תקאשר אין מניעה מבחינתה לקק"ל, 

 300מתוך העודף התקציבי לטובת השתתפות בביצוע בינוי מעונות שלב ב' בהיקף של ₪ מיליוני  14.8הסטת  .1
 מיטות במכללה האקדמית כנרת

 לטובת השלמת הנגשה במעונות המכללה האקדמית תל חי₪ מיליוני  2.2הסטת  .2

אין בהקצאה לעיל בכדי להוות אישור של ות"ת עבור הפרויקטים, ועל כל מוסד לפנות לקבלת אישור ות"ת 
באופן פרטני לגבי כל פרויקט מעונות סטודנטים, טרם יציאה לבינוי פרויקט ועל כל מוסד לפעול בהתאם 

 בנושא.להנחיות ות"ת 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 
 

                                                                                                                           עדכון מודל האוניברסיטה הפתוחה .8

  5089מסמך 

 

 :החלטה 118תשפ"ב/

התקצוב  של האוניברסיטה הפתוחה. בפני ות"ת הוצג מודל התקצובעדכון מודל נושא דנה ות"ת ב 3.8.22-הביום 
לפשט את המודל הקיים וכן לאור העובדה שהחלה , מתוך מטרה לחדד את ייעוד המוסד ותפקידו במערכתהקיים. 

 .תשפ"גהחל מתקציב שנה"ל למוסד  מודל התקצובמספר פרמטרים ב כןהחליטה ות"ת לעד שנתית חדשה,-תכנית רב

 מודל התקצוב ביחס למצב הקיים: שיבוצעו בלהלן העדכונים 

 רכיב זה אשר גורם לסרבול ולחוסר ודאות מדי שנה יבוטל.  –ביטול רכיב החשיפה למדדי ות"ת  .א
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 יקטן אוהגדלת השיעור התקציבי  בין שתי שנים עוקבות כך לא יעלה  –ופישוט הגידור התקציבי  הרחבת .ב
במסגרת הגידור )בכך מוסרים החסמים של המוסד לגדול,  יכללכן, רכיב התמריצים לא  כמו. 2% מ ראלית

 (.ייחודיות לאוכלוסיות בהנגשה, היתר בין
  -רכיב התמריצים  .ג

 . במקום פעם בשנתיים חישוב מודל התמריצים יבוצע מדי שנהלאור זמינות הנתונים  (1
( בדומה ליתר רכיבי מודל t-2,t-3,t-4יחושב כממוצע של שלוש שנים ) רכיב ההנגשה לאוכלוסיות מיוחדות (2

 . התמריצים
המצב הנוכחי בו מודל התמריצים נתון תחת מגבלת הגידור התקציבי אינו מצב רצוי, מכיוון שמחד  (3

התמריצים נועדו לתמרץ את המוסד לפעול להגדלת התפוקות ביעדים נבחרים ומאידך החלת הגידור 
"ליהנות" מפירות אלה במלואם. לכן, מודל התמריצים לא יכלל תחת מגבלת הגידור  מונעת מהמוסד

 התקציבי. 
בעקבות עדכון שנעשה בשנים האחרונות במדדי התמרוץ לעידוד הפיתוח אקדמי )ללא עדכון התעריפים(  (4

 תת"והצוות המקצועי בונוצר מצב שתעריפים אלה משתווים לתעריפים הניתנים עבור תפוקות המחקר. 
סבור כי תעריפים אלה גבוהים באופן לא פרופורציונאלי ומצב זה עלול להביא לחשיפה תקציבית של 
ות"ת בהמשך בעקבות הוצאת מודל התמריצים תחת מגבלת הגידור התקציבי. לכן, בשלב זה יופחתו 

 . 50%-התעריפים לפיתוח אקדמי ב
קיים באוניברסיטאות, עד היום לא תוקצבו בניגוד למצב ה – תקצוב תעודות הוראה במסגרת רכיב ההוראה .ד

כחלק מהסדרת תקצוב תעודות ההוראה על פי החלטת לומדי תעודות הוראה במוסד מסיבות היסטוריות. 
פעילות זו  מוצע על יישור קו ביחס ליתר המערכת ולתקצב , וכן כחלק משינוי המודל,8.6.2022ות"ת מיום 

 האו"פ תתוסף אוכלוסיית הסטודנטים הלומדים לתעודת הוראהתפוקות ההוראה של להחל מתשפ"ג. על כן, 
יתוקצב המוסד לפי התעריף הקיים על כל הרשמה מוצלחת לתעודת הוראה יתוקצב באופן הבא: המוסד ו
בוגר תואר שני )הזמן התקני לתעריף גובה מחצית התואר שני ועל כל בוגר תעודת הוראה יתוקצב המוסד בל

סטודנט שסיים בגין בלבד(.  לצורך השוואה התעריף שיועבר לאו"פ אחת ו שנה ללימודי תעודת הוראה הינ
 ביתר האוניברסיטאות, במחירי תשפ"ג.  ₪אלפי  38.66לעומת , ₪אלפי  19.28את לימודי תעודת הוראה הינו 

 לקראת שנה"ל תשפ"ו הצוות המקצועי ידווח לות"ת אודות התפתחות המודל וההיקפים התקציביים.  

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 ל תשפ"ג )דיון שני וסופי(."הצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנה .9

   5090מסמך 

 :החלטה 119תשפ"ב/     

הגבוהה לשנת הלימודים תשפ"א כפי שהוצגה מחליטה לאשר את הצעת התקציב למערכת ההשכלה ות"ת  .1
 .5090 בפניה במסמך

  1גבנוסף מחליטה ות"ת לאשר את ההחלטות הנלוות להצעת התקציב תשפ" .2
 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

                                                           
 החלטות נלוות להצעת התקציב תשפ"ג רשימת -נספח ה'  1
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 מיוחד במסלולקבלת החלטות  .10

                  אישור ועדכון הרכבי ועדות שיפוט לתכניות מלגות מצוינות 10.1

 5091מסמך     

 

 :החלטה 120תשפ"ב/

 ועדת שיפוט לתכנית המלגות  לבתר דוקטורנטיות מצטיינות   

  אביב, לפיה -בעקבות הודעתה של פרופ' ליעד מודריק מהפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל .1
 מסיבות אישיות לא תוכל לקחת חלק בוועדת השיפוט, ות"ת מאשרת את מינויה של פרופ' שירה       
 אביב.-גבירצמן מהפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-בירד      

 
 להלן ההרכב המעודכן של ועדת השיפוט לתכנית המלגות לבתר דוקטורט לנשים למחזורים תשפ"ג,  .2

 ותשפ"ה:תשפ"ד        
 

 פרופ' דפנה וינשל, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, יו"ר הוועדה •
 פרופ' יובל גרעיני, הנדסה ביורפואית, הטכניון •
 פרופ' מונא מארון, נוירוביולוגיה, אונ' חיפה, חברת ות"ת •
 פרופ' יוסף ניר, פיסיקה, מכון ויצמן •
 אילן-פרופ' עדי סולומון, כימיה, אונ' בר •
 גוריון -רופ' אילנה רוזן, המחלקה לספרות עברית, אונ' בןפ •
 אביב-גבירצמן, המחלקה לתקשורת, אונ' תל-פרופ' שירה דביר •

 
     –הוועדה תפעל בהתאם להחלטות הות"ת ולנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת  .3

 .6.7.22-ב אשר עודכנה 12.2.2019החלטת מועצה מישיבתה ביום         
 המינוי כפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות כמקובל.        
 המינוי יובא לאישור מל"ג.        

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * * 

 

 

                                                  ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוחהצעה לעדכון הרכב  10.2

 5092מסמך       

 

 :החלטה 121תשפ"ב/

-חליטה לאשר את מינויים של חברי המל"ג פרופ' רבקה ודמני"ת מות, 13ה  ג"המל של כהונתה סיום לאור
, ביה"ס לממשל וחברה באקדמית ת"א יפו -מידניאסף פרופ' החוג לחינוך, אוניברסיטת אריאל בשומרון ו

ה  ת מל"גוחבר -פרופ' אביבה חלמישלוועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח, אשר יחליפו את גב' אתי זלצמן ו
, לאור מומחיותה 14. פרופ' פרופ' חביבה פדיה תמשיך לכהן כראש הועדה, אף שאינה חברת המל"ג ה 13
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ואת תשפ"ב, -לקידום תחום מדעי הרוח בתכנית הרב שנתית תשע"זתכנית המאה" וכיוון שהובילה את "
 .מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"תשהגישו הקול הקורא שיפוט לבקשות בה

 יתר חברי הועדה ימשיכו לכהן ללא שינוי.
הינם בכפוף לחתימה על  יםהמינויאישור הוועדה הינו בכפוף להוספת איש אקדמיה מתחום מדעי הרוח. 

 הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות. 
 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 
 

 17.7.22-באמצעות הדואר האלקטרוני ביום הקבלת החלטה  .11

 מימון עלויות ההקמה למערכת המחשוב בקרן הסיוע  11.1

 

 :החלטה 122תשפ"ב/        

, בדבר העברת קרן הסיוע ממשרד החינוך למכון דוידסון )עמותה 29.9.21-בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה
פעמי עבור הקמת -נקבע, בין היתר, כי ות"ת תעביר מימון מלא וחד הפועלת תחת מכון ויצמן( ואשר במסגרתה 

ולאחר פניה למספר ספקים רלוונטיים ובחינת ההצעות, להחלטה(  11מערכת המחשוב )כפי שמופיע בסעיף 
בתוספת ₪  680,578( ובעלות של 50מתוך  45.2הוחלט לבחור בהצעה של חברת "קומפאיי" )בציון איכות של 

  כולל מע"מ( אשר תמומן ע"י ות"ת. ₪  796,276מע"מ )

 המשאבים למימון המערכת קיימים בתקציב ות"ת בסעיף קרן הסיוע.

 

* * * 

 


