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 3.8.22( מיום 1130) 13אישור פרוטוקול ות"ת מס' .  2

 5093 מסמך      

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 ואין נמנעיםאין מתנגדים              

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 

 דוח הועדה לנושא הקמת אוניברסיטה בגליל. 3

 5094מסמך     

 :החלטה 124תשפ"ב/    

דנה ות"ת בנושא הקמת אוניברסיטה בגליל בהיבטים שתחת אחריותה, ובדוח הוועדה  21.9.2022בישיבתה ביום 
 שהוקמה לעניין זה, בראשותו של פרופ' בני גייגר. ות"ת מודה לוועדה על עבודתה המסורה. 

במטרה לקדם במסגרת תפקידה, ות"ת ממונה על תכנון אקדמי ועל תקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, 
מצוינות אקדמית של כלל המערכת ויעדים לאומיים נוספים. לצורך כך יש לתכנן בקפידה הקמה של אוניברסיטה 
מתוקצבת חדשה כחלק ממרקם האקדמיה, ואין לקבל החלטות מהותיות מבלי תהליך סדור של תכנון ובחינה. 

 מחייבת עמידה בתנאים נוספים.  המלצות הוועדה יהוו חלק מתכנון עתידי של האוניברסיטה, והקמתה

 להחלטה זו, כדלהלן:   7לאור האמור, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג, בכפוף לאמור בסעיף 

לאחר בחינת החלופות שפורטו בדוח, החלופה המתאימה להקמת האוניברסיטה בגליל היא במכללה האקדמית  .1
רסיטה, זאת בהתאם לנימוקים שפורטו בדוח תל חי, בכפוף למיזוג מלא של מכון המחקר מיג״ל במסגרת האוניב

 הוועדה. בנוסף, יש מקום לבחון את האפשרות למיזוג מכללות נוספות בגליל לאוניברסיטה שתוקם.

-הקמת האוניברסיטה תיעשה בתהליך מבוקר ורב שלבי שיחל במסגרת התכנית הרב שנתית הקרובה תשפ"ג .2
 תשפ"ח.

ל"ג, ועדת היגוי להקמה אשר תפעל לצד מכללת תל חי, ותכלול לצורך מימוש תהליך ההקמה ימנו הות"ת והמ .3
גם חבר ות"ת, להתוויית תכנית הקמה רב שלבית מפורטת של האוניברסיטה )להלן "וועדת ההיגוי להקמה"(, 
ברוח הקריטריונים המפורטים בדוח הוועדה, לרבות ההיבטים הארגוניים, התקציביים, המנהלתיים, 

וות המקצועי בוות"ת/מל"ג ילווה את עבודת הוועדה, והוועדה תביא המלצותיה האקדמיים והמחקריים. הצ
 לוות"ת/מל"ג. הוועדה תוקם ותפעל בהתאם לנהלי מל"ג/ות"ת.

ועדת ההיגוי להקמה תלווה את תהליך המעבר של המכללה האקדמית לאוניברסיטה תוך ראיה מערכתית רחבה  .4
באופן שיקדם סינרגיה בין האוניברסיטה החדשה לבין האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בצפון וימנע 

 פגיעה בהן. 

ת האקדמיים האחרים. על כן כתנאי יש לוודא כי תהליך הקמת האוניברסיטה בגליל לא יפגע בתקצוב המוסדו .5
להקמת האוניברסיטה וכדי לא לפגוע ביתר המוסדות להשכלה גבוהה, נדרשים תקציבי הקמה חד פעמיים 
תוספתיים, ותקציבים תוספתיים בבסיס, שביחד יאפשרו את שלב ההקמה באופן ראוי ואת הפעילות השוטפת 

 לאורך זמן.

 ות"ת ומל"ג ולהחלטותיהן ובכפוף לסמכויות והאישורים הנדרשים.תהליך ההקמה יהיה בהתאם לחוק, לנהלי  .6

בקשה ות"ת כי הוועדה תתייחס לנושאים שבסמכות ות"ת. דוח הוועדה לא כלל 26.7.2021 בהחלטתה מיום .7
התייחסות מספקת להיבט התכנוני האקדמי של הקמת אוניברסיטה בגליל והשלכותיה על המוסדות להשכלה 

בקשת ות"ת לערוך בחינה תכנונית כאמור, שתובא לדיון בוועדת ההיגוי, בות"ת ומל"ג, גבוהה באזור. על כן מ
 תוך התייחסות בין השאר לנושאים הבאים:

 הדגם והאופי האקדמי המתאים לאוניברסיטה שתוקם )מחקר בסיסי/ישומי וכדומה(. (1
כים האקדמיים תחומי המחקר והלימוד בהן תתמקד האוניברסיטה בתחילת דרכה ובהמשך, בהתאם לצר (2

 הלאומיים ולמטרות הקמת אוניברסיטה בתל חי והקף פעילות וגודל האוניברסיטה.
 התשתיות המחקריות שעליהן נשענת מכללת תל חי בדרך להפיכתה לאוניברסיטת מחקר. (3
 העלות המשוערת התוספתית התשתיתית והקבועה להקמתה והפעלתה של אוניברסיטה בתל חי. (4
 מי איכותי שיעסוק במחקר איכותי בתחומים מגוונים.פוטנציאל לגיוס סגל אקד (5
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 פוטנציאל של גיוס סטודנטים לתואר ראשון וסטודנטים לתארים מתקדמים מהצפון ומאזורים אחרים. (6
השפעתה של הקמת אוניברסיטה בגליל על גיוס סטודנטים למוסדות האקדמיים האחרים באזור הצפון  (7

 )מכללות ואוניברסיטאות(.

 ו ייכללו במסגרת יישום ההחלטה.תוצאות בחינה ז

 
 * * * * * 

 התקיימה הצבעה          
 5 -בעד 
 1 -נגד 

 פרופ' יוסי מקורי לא השתתף בדיון ובהצבעה
 ההחלטה התקבלה 

 

 

 י.  בינו4

      המשך תכנית ות"ת להקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים   4.1

 ות"ת    י ע"       

 5095מסמך           
 

                                                                                                                                            :החלטה 125תשפ"ב/

ים, על מנת אלפי מיטות מעונות סטודנט 15 -דנה ות"ת במחסור שהוצג בפניה של כ 21.9.2022בישיבתה ביום 

)בהשוואה למצב באירופה( ולאור הסיכום התקציבי  15% -להגיע ליחס רצוי של מיטה לסטודנט ביחס של כ

 100מול אג"ת במשרד האוצר, בו נקבעה תוספת תקציב לתמיכה בהקמת מעונות סטודנטים בסך  2019לשנת 

 50ר הסכמת הצדדים להקצאת המותנית בהסכמה בין ות"ת, אג"ת והתאחדות הסטודנטים ולאו₪, מיליוני 

מתוך סכום זה לבניית מעונות, החליטה לאשר את התכנית הרביעית להקמת מעונות סטודנטים, ₪ מיליוני 

באמצעות קול קורא תחרותי המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ₪, מיליוני  50בהיקף תמיכה של 

 ואשר להלן עיקריו:

 
 תנאי סף

 המתוקצב ע"י ות"תמוסד להשכלה גבוהה  .1
: . המוסד נדרש להציג זכויות קנייניות בקרקע המיועדת להקמת המעונות, לרבות: זכויות המוסד על הקרקע .2

 שנה .  20רשות כולן לתקופה של מעל -בעלות, חכירה ישירה, חכירת משנה או בר
  במקרה בו אין למוסד זכויות קנייניות בקרקע עליו לעמוד בתנאים הבאים:

 פשרות לראות מוסד כבעל זכויות במקרקעין בהתקיים התנאים הבאים: תבחן הא .א
i. שנה 20 -המוסד עושה שימוש במקרקעין למעלה מ 
ii.  ,המקרקעין בבעלות רשות מדינה/מוסדות לאומיים כגון: מנהל מקרקעי ישראל, המנהל האזרחי, קרן היסוד

 הסוכנות היהודית, קק"ל או רשות מקומית. 
iii.  מטעם המוסד לפיה הזכויות המוסד במקרקעין או זיקתו אליהן הינן שוות ערך הוצגה חוות דעת משפטית

 לזכויות קנייניות כאמור בהחלטת הות"ת, וכי אין חשש להפסקת פעילות המוסד במקרקעין.
ידי צוות אגף התקצוב והייעוץ המשפטי והמלצתם -התייחסות המוסד וחוות הדעת המשפטית מטעמו ייבחנו על   

 עדת השיפוט.תובא לאישור ו
יתאפשר שיתוף פעולה עם רשות מקומית על קרקע אשר הזכויות הקנייניות עליה נתונות לרשות, בכפוף להסדרת  .ב

שנה לפחות. יובהר כי במקרה של שיתוף פעולה עם רשות מקומית  20-זכויות השימוש של  המוסד על הקרקע ל
הצדדים )המוסד והרשות  2נות חתום ע"י המוסד יהיה הנהנה מהפרויקט, יוגש יחד עם ההצעה נייר עקרו

 המקומית( הכוללים את הנקודות להלן:
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i. שנה לשימוש המוסד האקדמי. 20-תנאי הכרחי הוא שהעירייה תאפשר הפעלת מעונות סטודנטים לפחות ל 
ii.  .נדרש מנגנון לפיו ההתקשרות מול הסטודנט תהיה באחריות המוסד לרבות מענה לפניות הסטודנטים 
iii.  .נדרש מנגנון הבוחן את תקציב הפרויקט כך שלא תהיה חשיפה לפעילות האקדמית והתקציבית של המוסד

 )כלומר, לבחון אפשרות שתקציב המעונות יהיה סגור(. 
iv.  .נדרש מנגנון המאפשר שהמוסד יהיה מעורב בקבלת החלטות לגבי הפרויקט 
v. קט. נדרש מנגנון הכנסות הפרויקט ישמשו לתפעול ותחזוקת הפרוי 

vi.  על הרשות לצרף הצהרת שיפוי, לפיה היא תשפה את המוסד על הכספים שהוציא לצורך בניית המעונות, היה

 ובניית המעונות לא תצא לפועל.

vii.  .הצהרה כי ידוע שתמיכת ות"ת תועבר למוסד האקדמי בלבד 

 

א אפקטיביים ביחס מאחר ומוסדות קטנים ובנייה קטנה עלולים לגרום לפעילות ושכר דירה לגודל מינימום:  .3
 2,000לשוק המקומי, התמיכה מיועדת למוסדות שמספר הסטודנטים בהם )בקמפוס הרלוונטי( עומד על 

 .מיטות( 100לפחות  1-6מיטות )באזורי פריפריה  200סטודנטים לפחות והיקף הבנייה יהיה לפחות 
 

השכירות הקיימת בשוק המקומי.  , שכר הדירה במעונות יהיה לפחות ברמת1-6: באזור פריפריאלי שכר דירה .4
ביחס לשכירות הקיימת בשוק  20%, שכר הדירה במעונות ישקלל מינימום הפחתה של 7-10באזור פריפריאלי 

המקומי. בכדי לבחון פרמטר זה המוסד יידרש להעביר חוות דעת שמאית לגבי גובה השכירות הממוצעת באזור 
מוצע אותו הוא מתחייב לגבות. ות"ת רשאית להמציא חוות נכון למועד הגשת ההצעה. וגובה שכר הדירה המ

 דעת שמאית מטעמה לגבי מוסד אחד או יותר ככל שתמצא לנכון. 
 

 פרמטרים לבחינת ההצעות

 ההצעות תדורגנה על בסיס העקרונות המרכזיים הבאים:

 נק'(: 25 חיסכון כלכלי לסטודנט )פער בין שכ"ד הצפוי במעונות לבין מחירי השכירות באזור( )עד .1
מוסד שהפער בין שכה"ד הצפוי במעונות לבין מחירי השכירות באזורו יהיה הגבוה ביותר יקבל את הניקוד  

 הגבוה ביותר ויתר המוסדות ינוקדו ביחס אליו.
  

  נק'(: 35היקף מעונות ככל שקיימים במוסד והתפוסה בהם )עד  .2
קריטריון זה יבחן את שיעור המיטות הקיים ביחס למספר הסטודנטים בקמפוס. ככל ויחס זה נמוך יותר, 
 המוסד יקבל ניקוד גבוה יותר )כך שנוצרת עדיפות מכרעת למוסדות אשר מבקשים לצאת לפרויקט בינוי ראשון(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כן, מוסד  כמו 
יקבל פקטור נוסף על הניקוד האמור  95%אשר יציג כי ממוצע שיעור התפוסה בשלוש השנים האחרונות עולה על 

 נוספות(. נקודות 5)
 : נק'( 15הקצאת מיטות עפ"י שיקולים סוציואקונומיים )עד  .3

סוציואקונומי קריטריון זה יחולק לפי התחייבות המוסד בהקצאת המיטות במסגרת הקול הקורא, על בסיס 
 ו/או הקצאת מיטות לאוכלוסיות ייחודיות כפי שהוגדרו על ידו בהתאם למדרג הבא:

i. 0-55% - 0 נקודות 

 שיעור מיטות ביחס למספר סטודנטים ניקוד

30 3%-0% 

24 6%-3% 

18 9%-6% 

12 12%-9% 

 ומעלה 12% 6
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ii. 55%-70% - 5 נקודות 
iii. 70%-85% - 10 נקודות 
iv. 85%-100% - 15 נקודות 

 
  נק'(: 25יכולת הביצוע של המוסד והתרשמות כללית )עד  .4

הוצאתו לפועל. לצורך הוכחת רמת בשלות של הפרויקט על  קריטריון זה יבחן את ישימות הפרויקט ויכולת
המוסד להציג: הימצאות תכנית אב )פרוגרמה(, אסמכתאות למקורות מימון משלימים )מקורות המוסד, 
תרומות וכיו"ב(, אישורים סטטוטוריים, שיטת הבנייה הצפויה, תמהיל הדירות, פירוט הליך התכנון וכיו"ב וכן 

 יקט.התרשמות כללית מהפרו
גורמים מהצוות המקצועי בות"ת: סמנכ"ל  2-לצורך בחינת פרמטר זה תוקם  ועדת שיפוט שתכלול חבר ות"ת, ו

 התקצוב וממונה תחום תשתיות ופיתוח פיזי, ומשקיף מהתאחדות הסטודנטים. 
 

 הליך בחינת הבקשות

ות"ת שומרת לעצמה  מוסד שלא יעמוד בתנאי סף לא יעבור לבחינת הפרמטרים לבחינת ההצעה. עם זאת, .א
 את הזכות לפנות לכל מוסד לקבלת הבהרות בנושא. 

כל הפרויקטים יבחנו בהתאם למשקולות ופרמטרים כמפורט במסמך זה. לרבות התייחסות לתוספת עבור  .ב
 מכפילים. 

 גובה התמיכה יינתן באופן דיפרנציאלי לפי אשכול פריפריאלי בהתאם לנתוני למ"ס.  .ג
חבר ות"ת מר אריאל יוצר, סמנכ"ל תקצוב, ממונה תשתיות ופיתוח פיזי, ונציג  וועדת השיפוט תכלול את .ד

 מהתאחדות הסטודנטים כמשקיף. 
קבלת נתח תקציבי במסגרת קול קורא זה אין משמעותה כי אושר למוסד האקדמי להוציא את הפרויקט  .ה

 יאה לבינוי. לפועל אלא כל מוסד יידרש לפעול בהתאם להנחיות ות"ת ולקבל את אישורה טרם יצ
כלל הבקשות שהתקבלו בות"ת ייבחנו וידורגו בהתאם לתנאי הסף והקריטריונים הקבועים בקול הקורא.  .ו

במידה ויוקצה תקציב נוסף לתכנית מעונות הסטודנטים או מוסד לא ינצל את הנתח התקציבי במסגרת 
 . התכנית אזי ות"ת תוכל שומרת את הזכות להגדלת התמיכה לפרויקטים שזכו לה

 

 תעריף השתתפות ות"ת בבינוי מעונות סטודנטים             

תעריף השתתפות ות"ת למיטה תהיה באופן זהה למה שנקבע בתוכניות ות"ת הקודמות בנושא המעונות. כך 

להלן: עבור מוסדות שהקמפוס  1שתעריף ההשתתפות למיטה לכל מוסד יקבע  בהתאם לרמת פריפריאליות
עבור אשכול ₪, אלפי  30ההשתתפות המקסימלית למיטה היא  7-10פריפריאליות  הרלוונטי נמצא באשכול

 1-4למיטה ועבור לאשכול פריפריאליות ₪ אלפי  35ההשתתפות המקסימלית היא  5-6פריפריאליות 
 ₪. אלפי  45ההשתתפות המקסימלית היא 

האזור והמוסד, בעיקר לפי  : מספר המיטות המקסימלי לתמיכה בכל מוסד ייקבע לפי מאפייניגודל מקסימום
האבחנה בין ערים גדולות או מחוץ להן, תוך התייחסות גם לאזור גאוגרפי ולמספר הסטודנטים ויעמוד על עד 

מיטות מחוץ לערים, למעט אזור גוש דן שם תיבחן האפשרות שהיקף  250מיטות בערים הגדולות ועד  500
 מיטות. 500 -התמיכה בבניה יהיה גדול מ

רת לעצמה את הזכות למגבלות נוספות למספר המיטות המקסימלי שיקבלו תמיכה בכל מוסד, ות"ת שומ
 לתעריף ההשתתפות לכל מיטה וכן שלא להשתתף בפרויקטים שחרגו מהנחיות ההגשה לקול הקורא.

 בנוסף כל מוסד יידרש לעמוד בהנחיות ות"ת כמפורט במסמך המצ"ב.         
 

 למען הסר ספק כל מוסד שיקבל נתח תקציבי חייב לקבל את אישור ות"ת טרם יציאה למכרז או בינוי.        

 
 
 

                                                           
 בהתאם לפרסומי הלמ"ס 1
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* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 
 בקשת המרכז האקדמי לב לאישור עסקה כלכלית משמעותית לבינוי קמפוס טל )בהשתתפות   4.2

                 תקציבית של ות"ת(                                                                                                                         

 5096מסמך              

 :החלטה 126תשפ"ב/

דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי לב לאישור עסקה כלכלית משמעותית לבינוי שלב  21.9.2022בישיבתה ביום 
א' במסגרת מעבר קמפוס טל לקמפוס המרכזי הכולל הקמת שני מבנים. לאור הנתונים שהציג המוסד וחוות 

יקט מאוזן ואין בו חשש לפגיעה באיתנותה דעת הצוות המקצועי של אגף התקציבים בות"ת, לפיה הפרו
מ"ר בעלות  18,455הפיננסית של המכללה, מחליטה ות"ת לאשר את שלב א' של הפרויקט והקמת מבנים בהיקף 

 הפרויקט ימומן באופן הבא:₪. מיליוני  196.5-כוללת שנאמדת בכ

 המוסד העביר התחייבויות חתומות בנושא.₪. מיליוני  122.9 -תרומות  •

בהתאם להחלטת ות"ת בנוגע להחלטת הממשלה בנושא חיזוק ₪. מיליוני  5  -הרשות לפיתוח ירושלים  •
 . מצ"ב. 13.6.12העיר    ירושלים בתחום ההשכלה הגבוהה מיום 

 ₪ מיליוני  37.5-מקורות המכללה כ •

קודמות מתוך נתח תקציבי שאושר למכללה במסגרת תכניות ₪ מיליוני  31.1 -השתתפות ות"ת על סך כ •
 (.16.12.20ומיום  31.10.18מיום  6.7.11)החלטות ות"ת מיום 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 
                                                                                                               2022-2025 אישור תכנית ארסמוס .5

 5097מסמך 

 :החלטה 127תשפ"ב/

לאור הסקירה שקיבלה ות"ת באשר להצלחת תכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, אשר פעלה בשנים האחרונות 
, וכחלק מתמיכת מל"ג/ות"ת בקידום בינלאומיות בהשכלה גבוהה, מחליטה ות"ת לאשר את חתימת בתוך המל"ג

לצורך הפעלת משרד ארסמוס+ ישראל. טיוטת ההסכם  2022-2025לשנים  EACEAהסכם ההתקשרות עם סוכנות 
 מצורפת להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

 הסדר הרשאות חתימה במנהל מל"ג/ות"ת.החתימה על ההסכם תיעשה בהתאם להחלטת ות"ת בדבר 
 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 7 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 



                                                                                                                                                                              
                                   וסח נ                    נ

 מאושר                    
 

 

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

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

 5098מסמך       

 
 :החלטה 128תשפ"ב/

אישרה ות"ת הארכה למחזור נוסף )תשפ"ג(, של התכנית לקליטת חברי סגל מצטיינים  5.1.2022בישיבתה ביום  .1
קרן  דוקטורט בארה"ב ו/או בקנדה במימון משותף עם-, השבים לאחר השלמת תכנית בתרSTEM-בתחומי ה

 צוקרמן.
בעקבות פניית  קרן צוקרמן להאריך את תכנית המלגות בשנה נוספת )תשפ"ד(, ות"ת מאשרת את המשך   .2

 קיומה של התכנית המשותפת לשנה נוספת, בכפוף לשינויים הבאים:
התכנית בשנת תשפ"ד כוללת את אוניברסיטת אריאל באופן מלא, כמו שאר האוניברסיטאות. כולל תקצוב  .א

 צוקרמן.מצד קרן 
מכל אחת מהאוניברסיטאות המשתתפות בתכנית  STEM-ה ועדת השיפוט תכלול חברי סגל בכירים בתחומי .ב

המלגות. ככל הניתן, תשמש ועדת מלגות אלון לקליטת סגל בתחום המדעים המדויקים וההנדסה כוועדת 
וט, יגויס חבר אחר השיפוט גם בתכנית האמורה. ככל שחבר ועדת מלגות אלון לא ייקח חלק בוועדת השיפ

 ות"ת. -במקומו בהתאם לנהלי מל"ג
המוסדות מגישים עד שני מועמדים לתכנית שידורגו על ידיהם בעת ההגשה לתכנית. בכל מקרה, לא יאושרו  .ג

 שני זוכים לאותו מוסד. 
 התכנית תפעל בהתאם לתקנון התכנית המצורף והמהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.  .3
 הארכת התכנית במחזור אחד נוסף )תשפ"ד(:להלן התקציב הנדרש ל .4

 7,500בסך  – STEMקליטת חברי סגל מצטיינים מארה"ב וקנדה באוניברסיטאות המחקר בישראל בתחומי ה 
 יוקצה ע"י ות"ת עם בניית תקציב תשפ"ד.₪ אלפי 

 ככל שיישארו עודפים בתכנית הם יוחזרו לתקציב ות"ת.
ות"ת( יילקחו מתקציב תכנית ות"ת לחיזוק תחומי ההייטק  המשאבים הנדרשים להארכת התכניות )חלק

 (.2במוסדות להשכלה גבוהה )הייטק 
 ההחלטה מותנית בחתימת הסכם עם קרן צוקרמן לעניין יישום החלטה זו.  .5

 
* * * * *         

 התקיימה הצבעה       
 7 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים          
 ההחלטה התקבלה פה אחד

* * * * *         
 

 

 

 
 עדכון החלטת ות"ת בנוגע להארכה למחזור נוסף )תשפ"ד( של תכנית המלגות לבתר דוקטורטים              .7

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

 5099מסמך      

 :החלטה 129תשפ"ב/

-של תכנית המלגות לבתר )תשפ"ד(בנוגע להארכה למחזור נוסף 3.8.2022ות"ת מעדכנת את החלטתה מיום 
מארה"ב וקנדה בשיתוף עם קרן צוקרמן ע"י הוספת ההבהרה להלן, אשר  STEM -דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה

 נשמטה מהצעת ההחלטה המקורית:
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המלגות יינתנו בשני מסלולים )מקסימום של מלגה אחת פר אוניברסיטה  2020מספטמבר בהתאם להחלטת ות"ת 
 במסלול המשותף המתואר מטה(:

גובה  .דוקטורט של שנתיים באחת מאוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית )המסלול המקורי(-בתר •
דולר עבור מחקר ונסיעות. מתוך כך,  8,400 -דולר עבור מחייה ו 51,600דולר לשנה:  63,000המלגה יעמוד על 

דולר יחולקו באופן שווה בין ות"ת לבין קרן  60,000 -דולר, ו  3,000השתתפות המוסד הישראלי תעמוד על 
 צוקרמן.

ה יהיה באחת האוניברסיטאות המחקר דוקטורט משותף של שנתיים, כאשר חצי מתקופת המלג-בתר •
גובה המלגה יעמוד  .המשתתפות בתכנית וחצי מתקופת המלגה יהיה באוניברסיטה מובילה בארה"ב או קנדה

דולר עבור מחקר. מתוך כך, השתתפות המוסד  8,400 -דולר עבור מחייה ו 51,600דולר לשנה:  63,000על 
דולר  60,000 -דולר ו  8,000ד האמריקאי/ קנדי תעמוד על דולר, השתתפות המוס 3,000הישראלי תעמוד על 

 יחולקו באופן שווה בין ות"ת לבין קרן צוקרמן.

 .3.8.20-השינויים לעיל אינם משנים את תקציב התכנית ואת התקציב שאושר בישיבת ות"ת ב
 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 יםאין מתנגדים ואין נמנע          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 
 

 תכנית לתמיכה באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת לעידוד הקמה והפעלה של .8

 (                                                                         MITמעבדה חדשנית בשיתוף המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )     

  5100מסמך      

 :החלטה 130תשפ"ב/

משרדי לאור העתקת מחנות צה"ל לנגב", בישיבתה -, שעניינה "אימוץ המלצות הצוות הבין625לאור החלטת ממשלה 
, מחליטה ות"ת על אישור תכנית לעידוד הקמה והפעלה של מעבדה חדשנית לבחינה וקידום של סוגיות 21.9.2022ביום 

ים ובשיתוף הציבור, אשר תפעל ברובע החדשנות מרחביות, אזוריות ועירוניות באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמ
( והיחידות הטכנולוגיות (MITבבאר שבע בשיתוף פעולה בין מוסדות להשכלה גבוהה, המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס 

במרחב הנגב, ואשר תופעל ע"י אוניברסיטת מחקר מתוקצבת עליה יסכימו כל אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות. 
אות המחקר המתוקצבות לא תגענה להסכמה ביניהן בנושא זה, יתבצע הליך תחרותי לבחירת במידה ואוניברסיט

אוניברסיטת המחקר המתוקצבת אשר תקים ותפעיל את המעבדה וזאת באמצעות הקול הקורא המצורף להחלטה זו 
 כחלק בלתי נפרד ממנה. 

נים דהיינו: משרד האוצר, המשרד לפיתוח החלטה זו כפופה לחתימת הסכם תקציבי בין ות"ת לבין כל השותפים המממ
הפריפריה, הנגב והגליל, משרד הפנים, מנהל התכנון, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבינוי והשיכון,  

גגות בפריסה שנתית. -ומשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה )להלן "השותפים המממנים"(, ובצירוף מתווה העברות בין
הפעלת המעבדה תועבר לות"ת ע"י השותפים המממנים והיא תעבירה לידי האוניברסיטה/אות מלוא התמיכה ל

 הזוכה/ות, כתנאי לביצוע החלטה זו.

 

 תפקידי המעבדה   

קבוצת מחקר  - City Science Group-. ספציפית, שיתוף הפעולה יתבצע אל מול הMITהמעבדה תפעל בשיתוף  .1
ון הטכנולוגי של מסצ'וסטס והיא תפעל באופן עצמאי מבחינה אקדמית, במכ Media Lab-מובילה הפועלת בתוך ה

 מחקרית וניהולית, לרבות פרסומים, תקציב, ניהול וקבלת החלטות.
רחביות, אזוריות ועירוניות , תפעל המעבדה ל״בחינה וקידום של סוגיות מ625החלטת הממשלה בהתאם ל .2

באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים ובשיתוף הציבור״. בתוך כך, המעבדה תפעל לייצר גוף ידע חדשני, הנשען 

https://che.org.il/decision/%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a7%d7%a8/
https://che.org.il/decision/%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a7%d7%a8/
https://che.org.il/decision/%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a7%d7%a8/
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec625_2021/
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec625_2021/
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec625_2021/
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על מחקר יישומי מדיסציפלינות שונות ומגוונות )לרבות מדע הנתונים, תכנון, מדעי המחשב, עיצוב סביבה ומוצר, 
ין, אדריכלות ומדעי החברה(, ועוסק בהבנה, ניתוח, חיזוי, שיפור, וקידום הנדסת מכונות, סביבה, חומרים ובני

 הסביבה הבנויה בישראל.
לפעילות המחקרית, תפעל המעבדה לתרגום תוצרי המחקר לכלים אופרטיביים שניתן להטמיע  במקביל .3

מהותיים בהקשר בפרויקטים ובתהליכי קבלת החלטות במרחב הבנוי בישראל, תוך מתן מענה לסוגיות ולאתגרים 
באופן פרטני, תפעל המעבדה לקידום   .global south-הישראלי בכללותו, וכן לנושאים הנוגעים לאזור הדרום ול

קר וכלים בתחומי הקיימות העירונית, התמודדות עם שינוי אקלים, אנרגיה ותשתיות, עם דגש על התמודדות מח
עם סוגיות אלו בדרום הישראלי והגלובלי. כמו כן, תפעל המעבדה לפיתוח מתודות מתקדמות והרחבת סל הכלים 

הנתונים, תשתיות, תכנון, -מדעשל המתכנן הישראלי, תוך שימוש ופיתוח כלים חדשניים בעולמות התחבורה, 
אנרגיה ולקידום פתרונות שניתן להתחיל להטמיע בטווחי זמן קרובים, לרבות בניית הדגמות, אבות טיפוס, 

 פיילוטים וניסויים בשטח, לצד חשיבה לטווח רחוק.
משלה שנתיים עם יזמי פרויקטים, כדוגמת רשויות מקומיות, משרדי מ-המעבדה תפעל לקדם שיתופי פעולה רב .4

 וחברות פרטיות, תוך בחינה מחקרית של החלטות תכנוניות.
המעבדה תשים דגש על הנגשת מידע ושיתוף ציבור, לא רק בתוצרי המחקר אלא בתהליכי המחקר עצמו, לרבות  .5

הנהגת מדיניות ״דלת פתוחה״ במעבדה. באופן זה תשמש המעבדה כמרכז חי לפעילות בנושאים עירוניים, לרבות 
ף ציבור, יזמות עירונית, תכנון וקהילה. לטובת מימוש תפקיד זה, תמוקם המעבדה ברובע החדשנות מפגשי שיתו

בעיר באר שבע )בהתאם להחלטת הממשלה(, אך תיתן מענה לקהלים רבים ומגוונים בכל הארץ, לרבות חוקרים 
 מכלל המוסדות להשכלה גבוהה, קובעי מדיניות, תושבים והקהל הרחב.

 

 מועצה מייעצת

את המעבדה תלווה ועדה מייעצת, שתורכב מנציגות מצומצמת של השותפים הממשלתיים המממנים לצד נציגים נוספים 
ממגוון גופים: רשויות מקומיות, חברות טכנולוגיות, אנשי אדריכלות ותכנון, ארגוני חברה אזרחית ופעילים מקומיים. 

סוגיות מאקרו, בחינת אפשרויות מימון, שיתופי פעולה המעבדה תוכל להתייעץ עם הוועדה המייעצת באופן שוטף, ב
רלוונטיים והזדמנויות יישום בשטח לרבות המלצה על סוגיות שנמצאות על סדר היום. יודגש כי למעוצה המדעית 
המייעצת סמכות המלצה בלבד ולמעבדה יהיה החופש האקדמי, המנהלי והמחקרי לנהל את ענייניה בעצמה, המחקרים 

וך חופש פעולה מחקרי ואקדמי מלא, וזכויות הקניין של המחקר יימצאו בידי המוסדות להשכלה גבוהה יבוצעו בה ת
 השותפים למחקר.

 התחייבויות המוסד/ות שייבחרו להקמה ולהפעלה של המעבדה 

גיבוש מתווה הפעולה של המעבדה, בהתאם לתפקידי המעבדה המתוארים לעיל, וחתימה על הסכם שיתוף פעולה  .1
בכל הקשור לפיתוח והפעלת המעבדה. ההסכם יכלול התייחסות להיבטים הבאים: מיקום המעבדה, ציוד  MITעם 

 ותשתיות נדרשות, מבנה ארגוני, ממשקים חיצוניים ושיתופי פעולה וקניין רוחני של התוצרים.  
של ציוד קבוע העמדה ותחזוקה של מרחב עבודה עבור המעבדה וציוד נדרש לתפעולה השוטף, לרבות ביצוע רכש  .2

, כל זאת במסגרת MITומתכלה, ציוד מחשוב )חומרה ותוכנה(, בהתאם לצרכי המעבדה ולהסכם שייחתם מול 
 התקציב הממשלתי שיוקצה לטובת הדבר.

. ראש המעבדה יהיה מנהל במשרה מלאה שהינו בעל ידע וניסיון בתחומי MITמינוי ראש מעבדה, בשיתוף עם  .3
ו העיצוב ו/או הטכנולוגיה, ובעל היכרות עם המגמות המתקדמות ביותר בתחום, עם התכנון ו/או הגאוגרפיה ו/א

העולם האקדמי, המחקר והפיתוח והעולם היזמי. בבחירת ראש המעבדה יילקחו בחשבון: ניסיון מוכח בעריכת 
ת, חברות, וניהול מחקר אקדמי בתחומי הליבה של המעבדה; ניסיון בניהול קשרים חוץ אקדמיים, לרבות עם רשויו

תאגידים ומלכ"רים; ניסיון בניהול וגיוס תקציבי מו''פ מתוך ומחוץ לתחומי האקדמיה; ניסיון בניהול בארגון חוץ 
 אוניברסיטאי, לרבות בחברות הזנק, תעשיה, מדע וטכנולוגיה.

 באופן שוטף, ובהתאם לפרטי החוזה שייחתם בין הצדדים. MITראש המעבדה ישמש כאיש הקשר עם  .4
מעבדה ימנה צוות לתפעול המעבדה. הצוות ידאג לארגון הסדנאות, התצוגות והביקורים ולאיושה במשך כל ראש ה .5

 שעות היום. 
ראש המעבדה יהיה אחראי על ניהול כל היבטי התקציב של המעבדה, לרבות התקציב הממשלתי המיועד לפרויקט,  .6

רדים הממשלתיים המממנים ונציג ות"ת/מל"ג. משרדי הכולל את נציגי כלל המש-שנתי לצוות בין-ומתן דיווח דו
הדו"ח יכלול פירוט אודות פעילות המעבדה, ובכלל זאת ההתנהלות התקציבית והמחקרית, הוצאות על כוח אדם, 

 ציוד, תוכנה, שיתוף ציבור, סדנאות, כנסים וכו'.
קציביים לאחר מיצוי המוסד המפעיל יציג לות"ת תכנית לפעילות ארוכת טווח של המעבדה, לרבות מקורות ת .7

 התמיכה הממשלתית, כתנאי להשתתפות בתוכנית. 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/02/mlg_for_effective_urban-related_climate_action_in_dev_count_07022022_2.pdf
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 קניין רוחני

סוגיות קניין רוחני ייבחנו בהתאם לנהוג במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. בכל מקרה זכויות הקניין של המחקר 
 לתי.יימצאו בידי המוסדות להשכלה גבוהה השותפים למחקר, ולא תינתן זכות קניין רוחני למשרד ממש

 תקציב התמיכה

 7.25, לטובת הקמת המעבדה והפעלתה יוקצו ע"י השותפים המממנים סך של 625בהחלטת הממשלה  12בהתאם לסעיף 
 מלש"ח על פי החלוקה הבאה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יובהר, כי התקציב יועבר במלואו ע"י ות"ת לגוף שיבחר, וזאת רק לאחר קבלת הכספים מאת השותפים המממנים, 
ובכפוף לעמידת הגוף שיבחר בהתניות ובאבני הדרך שיוגדרו בהמשך. כמו כן, ות"ת לא תהיה אחראית לכספי הגופים 

 המממנים שלא התקבלו בות"ת. 

תפות הממשלה במיזם יידרש הגוף המפעיל שיבחר להשקיע במיזם סכומים נוספים בנוסף יצוין, כי מעבר לתמיכת השת
 ממקורותיו. סכומים אלה יפורטו בתוכנית האסטרטגית שתועבר ע"י גוף זה.

  התקציב יועבר לגוף שיבחר באופן הבא:

כולל ובכפוף להגשת ואישור תוכנית עבודה,  MITמהתקציב תועבר עם חתימת ההסכם מול  50%מקדמה בסך  ▪
 פירוט תקציבי ומדדי הצלחה, לשלוש השנים הראשונות של תוכנית ות"ת, לוועדת השיפוט / מעקב.

 יתרת התקציב תועבר בהתאם לעמידה במדדי הצלחה שאושרו ולביצוע בפועל. ▪
 

 אופן ההגשה

, כולל מטרות על המוסד להגיש נייר עמדה של עד עשרה עמודים, שמציג את חזון המעבדה ותכנית אסטרטגית לפעילותה
ויעדים ישימים ואומדן תקציבי לטווחי זמן של שלוש ושל חמש שנים, ובכלל זאת ציון מקורות מימון אפשריים ומודל 
פעולה לאחר תום תקופת תוכנית ות"ת. יש לציין בנייר העמדה את התרומה הצפויה מפעילות המעבדה לשיפור המרחב 

יות בהן מוצע לעסוק, שיתופי פעולה מתוכננים )מקומיים ובינלאומיים(, הישראלי בהלימה ליעדי המעבדה, סוגיות מרכז
לידי אגף אסטרטגיה ובין  1.12.2022והתשתיות שיועמדו לצורך הקמת ותפעול המעבדה. נייר העמדה יוגש עד לתאריך 

ם על יישום לאומיות בות"ת, וייבחן על ידי הצוות המקצועי בות"ת/מל"ג והצוות המקצועי במנהל התכנון, האמוני
 ההחלטה. 

כאמור לעיל, במקרה שלא תהיה הסכמה בין אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות לגבי האוניברסיטה/ות המתוקצבות 
תצא ות"ת בקול הקורא המצ"ב להחלטה למוסדות האקדמיים  28.10.2022שיפעיל/ו את המעבדה עד לתאריך 

 מונה ועדת שיפוט ייעודית בהתאם.המתוקצבים על ידי ות"ת להציע הצעות להפעלת המעבדה ות
 
 

היקף תמיכה 

)מיליוני ₪(
הערות

2.50משרד האוצר

המשרד לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל
2.00

1.50משרד הפנים
מזה: 0.50 מלש"ח מכספי 

מינהל התכנון.

0.50משרד הבינוי והשיכון

0.25משרד האנרגיה

0.25המשרד להגנת הסביבה

משרד החדשנות, המדע 

והטכנולוגיה
0.25

7.25סה"כ
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* * * * * 
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 
הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה                                                              .10

 5102מסמך 

 :החלטה 131תשפ"ב/              
דנה ות"ת בנושא הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.  21.9.2022בישיבתה ביום  .1

ות"ת סבורה כי בשלב זה טרם בשלה העת להעניק למוסד הכרה קבועה והיא ממליצה להאריך את ההכרה 
 שלהלן:הזמנית לתקופה של שלוש שנים, זאת מהנימוקים 

 נקבע כי דיון במתן בהכרה עתידית יעשה בכפוף להסדרת   15.8.2018בהחלטת ות"ת מיום   1.1
 ההתחשבנויות השונות לטווח הארוך בין המוסד לאורט ישראל, והוכחת האיתנות הפיננסית      
 הדרושה עם שינוי ההתחשבנות, וכן בכפוף להסדרת השימוש במבנים לצרכי המכללה האקדמית     
 והסרת הסיכונים השונים להם חשוף המוסד היום אשר יאפשרו פעילות לטווח הארוך.   
 ועל פי הסכם הפשרה מול אורט ישראל, הסרת הסיכונים להם   בהתאם לחוות דעת אגף התקצוב  1.2

 חשוף המוסד אשר תאפשר פעילות לטווח ארוך הן בפן הפיזי והן בפן הפיננסי, מחייבת את המוסד    
 וחות זמנים של פינוי מבנים וכן בבנייה מקבילה של בניינים חלופיים והעמדת מקורות לעמוד בל   
 מתאימים.    

מבנים אשר   3מתוך  2תכנית המוסד לשלב א' אשר אושרה בות"ת הינה חלקית וכוללת בינוי של  1.3
בודות אך לפי הצהרת המוסד הע 2025המוסד נדרש לפנות. כמו כן, שלב א' אמור להסתיים עד אוגוסט 

 וזאת לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים שטרם התקבלו עד כה. 2023צפויות להתחיל רק באפריל 
 כן יצוין כי למרות יציבותו הפיננסית של המוסד ועל פניו יכולתו לעמוד בעלויות שלב א', המוסד     1.4

 ורותיו  מחויב בהמשך להוצאות נוספות )השלמת שלב א' ויישום שלב ב'( בהיקף משמעותי אשר מק   
 טרם ברורים.   

מתן הכרה קבועה יהיה בכפוף להבטחת עמידה בפועל בשלב א' ולהצגת תכנית כוללת אופרטיבית למעבר  .2
המכללה לקמפוס החדש )שלב ב'( לרבות יכולת לעמוד בלוחות הזמנים ובמקורות הנדרשים. דו"ח עמידה 

 .2025עד חודש פברואר  בשלב א' והתכנית האופרטיבית יישלחו לאגף תקצוב בוות"ת
במהלך תקופת ההכרה הזמנית, ונוכח הרגישות הפיננסית בה מצוי המוסד בעת הנוכחית, כל פתיחה של  .3

תכנית לימודים חדשה או יציאה לבינוי תהיינה בכפוף לאישור ות"ת, זאת למרות שהמוסד נמצא בנוהל 
 בדיקה מקוצר כמוסד איתן פיננסית )מסלול ירוק(.

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 תכנית ארבע שנתית                                        -הצעה לשינוי מתכונת בתכניות הלימודים במדעי התזונה  .11

 5103מסמך 

 :החלטה 132תשפ"ב/

דנה ות"ת בהצעה לשנות את מתכונת הלימודים הקיימת בתכניות הלימודים  21.09.2022בישיבתה ביום 
לתכנית ארבע שנתית הכוללת בתוכה את שעות ההכשרה המעשית. ההצעה גובשה ע"י צוות  -במדעי התזונה 

ה ונציגים מקצועי שכלל נציגים ממשרד הבריאות, מומחים בתחום התזונה מקרב המוסדות להשכלה גבוה
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ממנהל המל"ג. בהסתמך על חוות דעת הצוות המקצועי ונימוקיו )מצ"ב( ובהסתמך על חוות דעת האגפים 
 הרלוונטיים בות"ת ממליצה ות"ת למל"ג בכל הנוגע להיבטים שבסמכותה, כלהלן:

 להודות לצוות המקצועי על עבודתו ועל הדוח שהגיש.  .1
מתכניות שלוש  ,2עול להתאמת תכניות הלימודיםהחל משנת הלימודים הנוכחית על המוסדות לפ .2

שעות לאורך כל שנות  750שנתיות לתכניות ארבע שנתיות הכוללות את שעות ההכשרה המעשית בסך 
 לימודי התואר.

החל משנה"ל תשפ"ד יפעלו תכניות הלימודים במדעי התזונה במתכונת ארבע שנתית ויכללו את שעות  .3
 ההכשרה המעשית. 

שעות הכשרה מעשית, שלפי המתכונת החדשה של תכנית הלימודים,  700יעית כוללת תוספת השנה הרב .4
שעות של  81שעות מעשיות מחוץ לקמפוס +  619יתפרסו לאורך ארבע שנות הלימוד של התואר. 

 בדו"ח הצוות(. 2קורסים חדשים שילוו את ההכשרה המעשית )כמפורט בטבלה מספר 
בהפעלה מלאה, המוסדות להשכלה גבוהה יתאימו את מספר במצב היציב של התכנית הארבע שנתית  .5

המתקבלים למספר המקומות להכשרה. בכל הנוגע לשיבוץ הסטודנטים במקומות ההתנסות, יתקיים 
תיאום בין החוגים למדעי התזונה במוסדות להשכלה גבוהה בינם לבין עצמם ועם מקומות ההכשרה 

 וד מועד ולאורך כל שנות הלימוד של התואר. המעשית )הנמצאים באחריות משרד הבריאות( מבע
ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי של ות"ת/מל"ג לגבש הצעה להוראות מעבר מפורטות בשנתיים  .6

הראשונות להפעלת הרפורמה, בתיאום עם משרד הבריאות ובהתבסס בין היתר על נתונים מלאים 
 שור ות"ת ומל"ג.שיעביר המשרד אודות מקומות ההכשרה הזמינים. ההצעה תובא לאי

 ות"ת רושמת לפניה: .7

את התחייבות משרד הבריאות לבנות וללוות בארבע השנים הראשונות להפעלת הרפורמה, תוכנית  •
)שבנספח(, כך  3,4הכשרה לכל מוסד אקדמי לפי אחת מן האופציות המפורטות בטבלאות מספר 

 שכל הסטודנטים באותו מוסד יצאו להכשרה המעשית באותו סמסטר. 

 -את התחייבות משרד הבריאות להעסיק בתקופת המעבר ועד יישום השינוי במלואו, תזונאית  •
 רכזת הכשרה כדי לסייע למוסדות בביצוע השינוי וההעברה לשיטה המוצעת בתקופת המעבר. 

למקומות ההכשרה ₪ את התחייבות משרד הבריאות להקצות תקציב של למעלה משלושה מיליון  •
ת התקינה הן בבתי חולים והן בבריאות הציבור, והוספת תקנים נוספים זאת לצורך הגדלת מצב

לתזונאים, שיהיו מעורבים בביצוע ההכשרה/ או חלופה אחרת, דבר שיביא להפחתת מספר 
 הבוגרים הממתינים להכשרה מעשית.

כך שנים( ולפי 3שנים, תביא להגדלת מספר הלומדים במוסד )החל מעוד  4-השנים ל 3-הארכת התכנית מ .8
ככל שיתברר שהמכסות הקיימות של המוסד לא  יידרש מענה לכך במכסות הסטודנטים המתוקצבות.

שנתית  -יאפשרו להכיל גידול זה, פרמטר זה ילקח בחשבון לקראת הקצאת המכסות בתכנית הרב 
 הבאה.

 כניסת החלטה זו לתוקף מותנית בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, במסגרתו יתחייב המשרד לבצע .9
מידי תקופה מיפוי של מקומות ההתנסות הראויים והזמינים בתחום התזונה ולהעביר את הנתונים 
לוות"ת ולמל"ג, זאת על מנת לאפשר לוות"ת ולמל"ג לקבוע את מספרי הסטודנטים בתכניות התזונה 

 השונות.
אקדמיים כמו כן, המהלך מותנה בשיתוף פעולה מלא של אגף התזונה במשרד הבריאות עם המוסדות ה .10

בכל הנוגע להעברת האחריות על השיבוץ למקומות ההתנסות ממשרד הבריאות למוסדות להשכלה 
 גבוהה.

ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי במל"ג/ות"ת לגבש המלצה בדבר ההפחתה הנדרשת במספר  .11
 הסטודנטים בתכניות לימודים במדעי התזונה, שתובא בהמשך לאישור ות"ת ומל"ג.

 

 

                                                           
הצעה למבנה תכנית לימודים אחיד לתואר ראשון במדעי התזונה לכלל המוסדות, אשר משולבת בו הכשרה מעשית מצורפת כנספח  2

 .למסמך זה. למותר לציין  כי לכל מוסד יש את החופש האקדמי בבניית סילביי הקורסים 1
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* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים  .12

 ( בהנדסת נתוניםB.Scלתואר ראשון )

 5104מסמך 

 :החלטה 133תשפ"ב/    
 

דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח את תכנית הלימודים לתואר  21.09.2022 בישיבתה ביום .1
 ( בהנדסת נתונים..B.Scראשון )

 
לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג  .2

 על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.

 

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 

וינגייט לקיים תכניות לימודים ייעודיות -הארכת האישור למרכז האקדמי לוינסקי .14

 אביב                                                                                           -בקמפוס המכללה בתל לסטודנטים חרדיים בתשפ"ג

 5106מסמך                

 

 :החלטה 134תשפ"ב/  

ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית מיום  דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי להנגשת 9/2221/בישיבתה ביום 
וינגייט -להאריך את אישור קיום תכניות הלימוד לסטודנטים חרדים בקמפוס המרכז האקדמי לוינסקי 11/9/22

 -כמפורט להלן
 בגיל הרך במסלול הגן (.B.Ed)השלמה מ"מורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך"  .א
 ( 21-6( בחינוך מיוחד )גילאי .B.Edגר בהוראה ובחינוך" )השלמה מ"מורה מוסמך בכיר" לתואר "בו .ב
 י"ב(  -גילאי )גן -(  בחינוך מוזיקלי במסלול רב.B.Edתוכנית ללימודי בוגר בהוראה ) .ג

 
ובשל הארכת המדיניות הרב שנתית בנוגע  25.5.2021 -ומיום ה 15.9.2020 -בהמשך להחלטות מל"ג מיום ה

ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית לשנת תשפ"ג והמשך הדיון בוועדת ההיגוי לגבי המדיניות לרבות  להנגשת
וינגייט וקונסרבטריון  -בנוגע לפתיחת תכניות נפרדות בתוך הקמפוס, וכן בשל החלטת המרכז האקדמי לוינסקי

מתה להחלטות מל"ג רון שולמית על המשך שיתוף הפעולה ביניהם, תוך שינוי מיקום לימודי התכנית והתא



                                                                                                                                                                              
                                   וסח נ                    נ

 מאושר                    
 

לרבות ההחלטה בדבר לימודים מחוץ לקמפוס, מאמצת ות"ת את המלצת ועדת ההיגוי לקבל את בקשת המרכז 
 וינגייט ולהאריך את האישור לקיום התכניות הנ"ל גם בשנת תשפ"ג.-האקדמי לוינסקי

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 נמנעים אין מתנגדים ואין          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 דוקטורנטים מצטיינים ולקליטת סגל מצטיין מהחברה החרדית   -תכנית מלגות לבתר .15

                   5107מסמך 

 :החלטה 135תשפ"ב/  

לשם הגברת התשתית להרחבת ייצוג האוכלוסייה החרדית בסגל האקדמי הבכיר במוסדות האקדמיים  .1
ובכך לתרום לגיוון הסגל האקדמי וכן לאור הגידול בכמות הסטודנטים לתואר שלישי בוגרי החינוך החרדי,  

מיום  מאמצת ות"ת את המלצת  ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית
ומחליטה על הפעלת תכנית מלגות המיועדת לבתר דוקטורנטים מצטיינים ועל תכנית מלגות  11.9.22

 3לקליטת סגל מצטיין מקרב האוכלוסייה החרדית  החל משנה"ל תשפ"ד. 
התכניות ייפעלו במתווה זהה לתכניות המלגות הקיימות לאוכלוסיות גיוון נוספות )בני החברה הערבית  .2

 פיה(.ויוצאי אתיו
 תכניות המלגות ייפעלו בהתאם לתקנונים המצורפים המהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו. .3
במסגרת התכנית לבתר דוקטורנטים יפעל "מסלול משולב" המאפשר מתן מלגה למועמדים אשר עומדים  .4

בתנאי המלגה ונמצאו זכאים למלגה בהתאם לקריטריונים של מצוינות המבצעים את עיקר מחקרם באחת 
מאוניברסיטאות המחקר בארץ, תוך שיתוף פעולה מוסדר ומוגדר עם מנחה מאוניברסיטת מחקר בחו"ל, 

 כמפורט בתקנון.
קביעת הזוכים במלגות תיעשה על ידי ועדת השיפוט למלגות מצוינות לבני החברה החרדית. ועדת השיפוט  .5

 מועצה החלטת – ת"ות/ג"מל של שיפוט/היגוי ועדות ועבודת מינוי תפעל בהתאם להחלטות הות"ת ולנוהל
 .6.7.22-אשר עודכנה ב 12.2.2019  ביום מישיבתה

במהלך תקופת הפעלת התכנית תתבצע בחינה כוללת של תכניות מלגות ההצטיינות לאוכלוסיות הגיוון  .6
 ברמות התואר השונות ושל אופן הפעלתן.

ות לקליטת סגל. תעריפי המלגות מלג 2 -דוקטורנטים ו-מלגות תלת שנתיות לבתר 4ות"ת תממן בכל שנה  .7
יהיו בדומה לתעריפים בתכניות המלגות לאוכלוסיות הגיוון. העלות במצב היציב לנושא זה נאמדת בתקציב 

 ₪.אלפי  3,330כולל הנאמד בסך 
המקור התקציבי לטובת תכנית המלגות הינו משאבי תכנית הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה  .8

 החרדית.
 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 

  

                                                           
 הוצאת הקול הקורא מותנית בדיוק הגדרת קהל היעד ע"י ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית 3



                                                                                                                                                                              
                                   וסח נ                    נ

 מאושר                    
 

 פתיחת הרישום למלגות "מרום" לסטודנטים בשנה ב' בתואר ראשון   .16

                                                       5108מסמך         

 

 :החלטה 136תשפ"ב/

על מנת לאפשר לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר לא הגישו בקשה בתחילת שנה א' ללימודיהם לקבלת מלגת מרום, ועל 
לסייע כלכלית לסטודנטים יוצאי אתיופיה הזקוקים לכך, ולא נרשמו  –מנת שלא לפגוע במטרתה השנייה של המלגה 

את הרישום למלגות מרום בתואר הראשון גם לסטודנטים לפתוח  21.9.2022-אליה, מחליטה ות"ת בישיבתה ביום ה
בשנה ב' אשר לא נרשמו למלגה כאשר למדו בשנה א'. סטודנטים שהתקבלו למלגה בשנה ב' יהיו זכאים למלגה משנה ב' 

 ללימודיהם עד לסיום שנות התואר התקניות.
שתם נדחתה לא יוכלו להגיש בקשה כמו כן, סטודנטים שהגישו בקשה למלגה במהלך השנה הראשונה ללימודיהם ובק

נוספת לקבלת מלגה במהלך השנה השנייה ללימודיהם, זאת מאחר שממילא קיים עומס רב על מערכת בדיקת הבקשות 
 של פר"ח ולפיכך תינתן הזדמנות שווה לכל סטודנט להגיש בקשה למלגה פעם אחת במהלך שנות לימודיו.

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

                 עדכון תקציב תשפ"ג של מודל התפוקות בתכנית ות"ת לקידום בינלאומיות בהשכלה גבוהה .17

 5113מסמך         

 החלטה 137תשפ"ב/

תשתיות לקידום הבינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה  בדבר תכנית תמיכה לפיתוחבהמשך להחלטות ות"ת 
החלטת ( ומודל הצמיחה )21.2.2018החלטת ות"ת מיום המתוקצבים על ידה בחלוקה לשני מסלולים: מודל תפוקות )

( כאשר במסגרת מודל התפוקות ניתנה תמיכה תחרותית בפעילות הבינלאומיות של מוסדות 25.4.2018ות"ת מיום 
העומדים בתנאי הסף, אשר מבוסס על פרמטרים כגון: שיעור הסטודנטים הבינלאומיים הלומדים לתואר מלא ולתכניות 

 ה מחקריים בינלאומיים.קצרות, הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים וקידום שיתופי פעול

מלש"ח  30-ל 40-בדבר קיצוץ התקציב השנתי במודל התפוקות לשנת תשפ"ג מ 3.8.2022ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 
ולישיבה שנערכה עם סגני נשיא לבינלאומיות באוניברסיטאות המחקר המשתתפות במודל בה הוצגו נתונים אודות 

דום המצוינות המחקרית ואיכות ההוראה והשלב בו נמצאות הפעילות לקידום הבינלאומיות, חשיבותה לקי
אוניברסיטאות המחקר בפיתוח התשתיות לקידום הבינלאומיות, שהינו עדיין שלב התנעתי המחייב תשומות 

ולקבוע, כי בשנה הקרובה, תשפ"ג,  3.8.2022משמעותיות ותמיכה של ות"ת, מחליטה ות"ת לשנות את החלטתה מיום 
מלש"ח, וזאת על מנת שלא לפגוע בפעילות המוסדות  40ל התפוקות יעודכן לסכום המקורי, קרי תקציב ות"ת במוד

 ובתכנונים שנעשו טרם הקיצוץ. 

במקביל, תיערך חשיבת עומק , ביחד עם המוסדות, על היקף ותוכן המשך תכנית ות"ת לקידום הבינלאומיות במסגרת 
 התכנית הרב שנתית.

 
* * * * *         

 התקיימה הצבעה       
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים          
 ההחלטה התקבלה פה אחד

* * * * *         
 

https://che.org.il/decision/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94/
https://che.org.il/decision/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94/
https://che.org.il/decision/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94/
https://che.org.il/decision/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9/
https://che.org.il/decision/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9/
https://che.org.il/decision/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9/
https://che.org.il/decision/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9/
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 קבלת החלטות במסלול מיוחד .18

 עדכון הרכב ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה                              18.2

 5110מסמך            

          

 החלטה 138תשפ"ב/

ועדת מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג למנות לעת הזו את פרופ' שפרה שגיא כיו"ר  21.9.2022-בישיבתה ביום ה
. זאת לנוכח החשיבות כי כיו"ר הוועדה ימשיך ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה

לכהן איש אקדמיה בכיר מהתחום. כמו כן ניסיונה הרב של פרופ' שפרה שגיא כיו"ר הוועדה, חשוב לצורך שמירת 
 הרציפות של תפקודה ובפרט לקראת הובלת אישור התכנית הרב שנתית בתחומי ההנגשות בחודשים הקרובים. 

עדת השיפוט למלגות ההצטיינות ליוצאי אתיופיה תמשיך להיות וץ למל"ג כי כמו כן מחליטה ות"ת להמלי
מורכבת מחבריה האקדמאים של ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, ועל כן ממליצה ות"ת 

 למל"ג לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן:
 פרופ' איריס שגריר, חברת מל"ג, יו"ר הוועדה

פרופ' שפרה שגיא, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת  -יו"ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה
 בן גוריון

 ד"ר חן ליפשיץ, הפקולטה לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית אשקלון
 ד"ר הרב שרון שלום, הקתדרה הבין לאומית לחקר יהדות אתיופיה, הקריה האקדמית אונו 

 רקו מנגסטו, החוג לחינוך בלתי פורמלי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד יליןווביט וו
 

החלטת מועצה מישיבתה  –הוועדות תפעלנה בהתאם לנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת 
 .6.7.22-אשר עודכנה ב 12.2.2019ביום  

 ניינים ושמירה על סודיות כמקובל.מינוי חברי הוועדות כפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד ע
 
 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 עדכון הרכב ועדת שיפוט לתכנית תמיכה ברכישה ובשדרוג ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי   18.3

 ח אדם מקצועי להפעלתו בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים                                  וולהעסקת כ         

 5111מסמך            

 

 החלטה 139תשפ"ב/

הנוגעת להמשך יישום התכנית הלאומית לפיתוח תחום מדע וטכנולוגיה  29.1.2020בהמשך להחלטת ות"ת מיום 

הנוגעת להוצאת קול קורא לתמיכה  26.2.2020קוונטיים באקדמיה הישראלית, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 

ומי המדע והטכנולוגיה אדם מקצועי להפעלתו בתח-ברכישה ובשדרוג ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי ולהעסקת כוח

בדבר מינוי ועדת שיפוט לתכנית, ומאחר וחבר וועדה אחד  16.12.2020קוונטיים, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 

בחר להגיש בקשה לתמיכה במחזור ב', ומספר חברי וועדה אחרים ביקשו לסיים את כהונתם, מובאת בזאת הצעה 

 .כנולוגיה הקוונטייםלעדכון הרכב ועדת השיפוט לנושא תשתיות מחקר בתחומי המדע והט

 

https://che.org.il/?decision=%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%94%d7%a7%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%93%d7%a2-%d7%95%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a0
https://che.org.il/wp-content/uploads/decisions/383661/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%A9%D7%9C-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8.pdf
https://che.org.il/decision/%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%94/
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במקום פרופ' אבינועם צדוק אשר בחר להגיש בקשה לתמיכה ברכש ציוד בקול הקורא במחזור ב', ובמקום פרופ' 

דן אורון, פרופ' רונן רפפורט, ופרופ' גיא מקוב, אשר הביעו בקשתם לסיים חברותם בוועדה, ועם סיום חברותו של 

, אנו מבקשים את אישורה של ות"ת למינויים של חברי הסגל 13-ל"ג הפרופ' חיים טייטלבאום בתום כהונתה של מ

הבאים: פרופ' אביעד פרידמן, ד"ר ירון ברומברג, פרופ' גבי סרוסי, פרופ' יחיעם פריאור. במקום חבר מל"ג לשעבר 

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

 הוועדה שיסכים לכהן בוועדה.

 קו"ח מצורפים.

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 עדכון הרכב ועדת שיפוט לתכנית המלגות ע"ש זבולון המר                                                       18.4

 5112מסמך           

                  

 החלטה 140תשפ"ב/

את ההרכב המעודכן של ועדת השיפוט לתכנית המלגות לתואר שני ע"ש זבולון המר ות"ת מחליטה לאשר  .א
 למחזורים תשפ"ג, תשפ"ד כלהלן:

 

 פרופ' אורי רביב, האוניברסיטה העברית, יו"ר •

 , אוניברסיטת חיפה, חבר מל"גפרופ' פואד פארס •

   

 :להלן הרכב הועדה המוצע )חברים חדשים מודגשים בשחור(

 יו"ר -פרופ' )אמריטוס( אורי צ'שנובסקי, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב  •

 פרופ' אביעד פרידמן, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן •

 האוניברסיטה העבריתד"ר ירון ברומברג, מכון רקח לפיסיקה,  •

 פרופ' גבי סרוסי, בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון •

 פרופ' מאיר אורנשטיין, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון •

 פרופ' יחיעם פריאור, הפקולטה לכימיה, מכון ויצמן •

 פרופ' שמואל שטרנקלר, המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אוניברסיטת אריאל •

יש לציין כי הרכב ועדת השיפוט אינו כולל נשים, וזאת עקב מיעוט משמעותי של נשים העוסקות בפיסיקה קוונטית 

ניסיונאית עם ניסיון בתשתיות מחקר מורכבות. מיעוט  הנשים החוקרות בתחום, מכהנות כבר בוועדות שיפוט למלגות 

 מסרו כי הן אינן פנויות לכהן בוועדה נוספת.   דוקטורט ופוסט דוקטורט של ות"ת, ולאחר פניה שנעשתה אליהן

 נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.הועדה תפעל בהתאם ל

 המינוי כפוף לחתימת חברי הועדה על הסדרי מניעת ניגוד עניינים ושמירת סודיות, כנדרש.

https://che.org.il/wp-content/uploads/2012/04/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%93-%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A1.pdf


                                                                                                                                                                              
                                   וסח נ                    נ

 מאושר                    
 

 חי-פרופ' איילת שביט, המכללה האקדמית תל •

 אילן-' תומר עינת, אוניברסיטת ברפרופ •

 פרופ' רפאל זקס, הטכניון •

 יפו –אביב -פרופ' שלומית זוטא, המכללה האקדמית תל •
 

 – ת"ות/ג"מל של שיפוט/היגוי ועדות ועבודת מינוי נוהלהחלטות הות"ת ולבהתאם לועדת השיפוט תפעל  .ב
 .6.7.22-אשר עודכנה ב 12.2.2019  ביום מישיבתה מועצה החלטת

 מינוי הוועדה כפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות כמקובל.  .ג
 

 .יו"ר ות"ת נעל את הישיבה
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