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 ת"ות חברי: אל
 

 8.2.23-שתתקיים בירושלים בבתשפ"ג  4 הנדון : סדר היום לישיבת ות"ת מס'
 13:00-ותסתיים ב :0010-הישיבה תתחיל ב

 דעמי .1

 עדכונים משפטיים 1.1

 עדכון על סכסוך עבודה שהוכרז על ידי ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות          1.2

 פתיחת ההרשמה -גו )קרן הסיוע לשעבר(  -מיל  1.3

 מרכיב ההוראה ורכיב תואר שני עם תזה -הצעה ראשונית לעדכון עקרונות מודל תקציב  1.4

 

 5170מסמך                           11.1.23אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת מיום  .2

                           ( לאוניברסיטה בר אילן להעניק 2026המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד פברואר  .3

 5171מסמך              ( בתכנית השש שנתית. M.D)ברפואה  דוקטור תואר

 5172מסמך                             הארכת ההכרה של המרכז האקדמי שלם .4

 5173מסמך                                    עדכון ההתחייבות ולוחות הזמנים        -תכנית ות"ת לקידום הלמידה הדיגיטלית .5

                             תכנית ות"ת בשיתוף עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה לעידוד המוסדות להשכלה גבוהה  .6

 5174מסמך                   המתוקצבים על ידי ות"ת לביצוע מחקר יישומי באמצעות תמיכה במחקרים להוכחת היתכנות 

                        עבור סגל המועסק בתנאי ות"ת במכללות  2012תמיכת ות"ת בגין הסדרת התנאים הנלווים בהסכם  .7

   5175מסמך                             האקדמיות לחינוך שבתקצוב ות"ת

 5176מסמך              בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל להקמת חברת בת .8

                                       עקרונות תכנית ההמשך לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים  - 3הייטק  .9

 5177מסמך                                  ע"י ות"ת

 נוהל מיוחד  .10

                             אישור הרכב ועדת השיפוט של תכנית המלגות המשותפת עם קרן צוקרמן לקליטת אנשי סגל  10.1

                  5178מסמך                              STEM -בתחומי ה מצטיינים
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 ( לאוניברסיטה בר אילן להעניק2026וש שנים )עד פברואר המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשל   .3

                         ( בתכנית השש שנתית.M.Dברפואה ) דוקטור תואר

 5171מסמך 

 

 החלטה 52/גתשפ"

שנתית ברפואה -לימודים שש לפתוח תכניתדנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן  08.02.2022בישיבתה ביום  .1
(M.D.),  דוקטור ברפואה להעניק תואר ולהסמיכה(M.D..לתקופה של שלוש שנים ) 

לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר  .2
דוקטור ברפואה ולהסמיכה להעניק תואר  ,(.M.D)שנתית ברפואה -לימודים שש אילן לפתוח תכנית-אוניברסיטת ברל
(M.D. ).לתקופה של שלוש שנים 

 כתנאי לפתיחת התכנית על המוסד לעמוד בהתחייבויותיו ללמד את התכנית כולה בפקולטה לרפואה בצפת. .3
נוכח העובדה שהפתרונות למענה בהיבט התשתיות הפיזיות שהציע המוסד הנם פתרונות זמניים )שכירת מבנים  .4

דבר תקציבים לקליטה ובינוי, אישורי בנייה, תכניות קיימים(, מומלץ לקיים מעקב ולדרוש דיווח שנתי מפורט ב
 וכיו"ב, כמו גם לקיים ביקורים במקום בהתאם לצורך, כדי לוודא התקדמות מיטבית של פיתוח התשתיות.

 על המוסד להציג דו"ח התקדמות בנושא בניית התשתיות הפיזיות עד לסוף שנת הלימודים תשפ"ה.  .5
וסיף מינויים קליניים/מורים קליניים, על מנת ליישר קו עם הפקולטות לרפואה על המוסד להמשיך לגייס חוקרים ולה .6

 שנתית.-האחרות בישראל ולעמוד בהתחייבויותיו ל"וועדת לייטרסדורף" שבדקה את תכנית הלימודים הארבע
לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית של התכנית ולקראת בדיקת התכנית לשלב חידוש ההסמכה, תגיש  .7

 טה דו"ח התקדמות ובו התייחסות לאופן יישום כלל הערות הוועדה.האוניברסי
 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *        

 
 

                                                                          הארכת ההכרה של המרכז האקדמי שלם .4
 5172מסמך 

 

 :החלטה 53/גתשפ"

 הארכת ההכרה של המרכז האקדמי שלם.  בנושא ת"ות דנה, 8.2.2023 ביום בישיבתה
 על ג"למל להמליץ במוסד, הסגל העסקת ותנאי משפטייםה, פיננסייםה ההיבטים מן מניעה אין, שהוגשו הדעת חוות לאור

במרכז  ההכרה חידושוכתנאי ל של שלוש שנים. בתום תקופה זו, זמניתקדמי שלם לתקופה של המרכז הא ההכרההארכת 
תיבדק התפתחותו, בין היתר, לאור ההערות שעלו בדוח הוועדה לבדיקת ההכרה בראשותו של פרופ' אהרון  האקדמי שלם, 

 שי.    
 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 ים ואין נמנעיםאין מתנגד          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         
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                                   עדכון ההתחייבות ולוחות הזמנים        -תכנית ות"ת לקידום הלמידה הדיגיטלית .5
 5173מסמך 
 

 :החלטה 54/גתשפ"    
שנתית לעידוד המוסדות המתוקצבים לפעול -בנוגע לאישור תכנית תמיכה תלת 20.5.2020החלטת ות"ת מיום במסגרת 

להקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית, הוקם ע"י אגף אסטרטגיה ובינלאומיות  
לית לצורך ליווי יישום התכנית, למידה הדדית והעלאת סוגיות וחסמים רוחביים. מוסדי ללמידה דיגיט-פורום בין

מקורסי הלמידה הדיגיטלית בפורמט מקוון  3%במסגרת הדיונים, חברי הפורום העלו קשיים סביב ההתחייבות להנגיש 
מוסדית לשיתוף -יןמלא למוסדות אחרים )סעיף ג' בהתחייבויות בתכנית לעיל(. נבחנה האפשרות להקמת פלטפורמה ב

קורסים, אולם לאחר בירורים נראה  כי אין צורך המצדיק את ההשקעה התקציבית בהקמה ובהפעלה של פלטפורמה כזו 
שכן השימוש בה יהיה שולי בלבד.  יודגש כי גם ניסיונות עבר במסגרת הקולות הקוראים של ות"ת למימון הפקה של 

( 2016שיצאו לדרך בשנת  1-5)קולות קוראים  ILה הלאומית קמפוס ( לפלטפורמMOOCקורסים דיגיטליים )קורסי 
 לקדם הכרה הדדית ושימוש משותף בתכנים מקוונים לא הניבו את הפירות המיוחלים בהיבט זה.

מסך קורסי  3%לאור האמור לעיל, מחליטה ות"ת לעדכן את התחייבות המוסדות בעניין החובה להנגיש לכל הפחות 
שר ישלבו למידה דיגיטלית בפורמט מקוון מלא, כך שסעיף ג' בהתחייבות ימחק ובמקומו יבוא ההוראה האקדמיים א

 האמור להלן:

"כל מוסד יידרש להצהיר כי יאפשר הנגשה של חלק מקורסי ההוראה הדיגיטליים המקוונים לשימוש על 
גם התרגילים  ידי מוסדות להשכלה גבוהה אחרים. הכוונה להנגשה של חומרים/רכיבים מקוונים, כמו

והבחנים האוטומטיים אשר אינם דורשים השקעה נוספת מצד צוות ההוראה. הגישה לאלמנטים נוספים 
של הקורס, אשר דורשים השקעה נוספת, תנוהל לפי שיקול דעתו של המוסד, כמו גם האפשרות לגביית 

 תשלום עבורם. הפלטפורמה או אופן ההנגשה נתון להחלטתו של המוסד".
הטמעת תפיסות פדגוגיות שלהם, על מנת לשפר את יכולת איסוף הנתונים של המוסדות, דיוק מנגנון הדיווח כמו כן, 

לית בצורה מוצלחת במוסד, תינתן ארכה בלוחות זמנים לעמידה ופיתוח הלמידה הדיגיט וכלים בהקשר הוראה
 הלימודים תשפ"ה. בהתחייבויות התכנית וכן הגשה של דוחות ביצוע תקציביים סופיים עד סוף שנת

התכנית המעודכנת, הכוללת את עדכון סעיף ג' בהתחייבויות ועדכון לוחות הזמנים, תישלח גם למוסדות שהחליטו לא 
 להשתתף בתכנית בתחילת דרכה, על מנת לתת להם אפשרות לשקול שוב את החלטתם ולהגיש בקשה להצטרף לתכנית.

 
 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * *         

 

 

                             תכנית ות"ת בשיתוף עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה לעידוד המוסדות להשכלה גבוהה  .6
                   במחקרים להוכחת היתכנות  המתוקצבים על ידי ות"ת לביצוע מחקר יישומי באמצעות תמיכה

 5174מסמך 

 :החלטה 55/גתשפ" 

דנה ות"ת בהצעה להקמה של תכנית משותפת לוות"ת ולמשרד החדשנות, המדע  8.2.2023-בישיבתה ביום ה
( לתמיכה בביצוע הוכחת היתכנות למחקר מדעי ואקדמי מצוין בעל פוטנציאל והטכנולוגיה )להלן: משרד החמ"ט

ליישום מסחרי במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת. הרציונל לתכנית החדשה נעוץ בהבנה שניתן יהיה 
כה לקדם מחקר יישומי, ומסחור של ידע אשר נוצר באקדמיה, בצורה יותר יעילה באמצעות מנגנון ומערכת תמי

https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/07/1096-8-20.5.2020-signed-1.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/07/1096-8-20.5.2020-signed-1.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/07/1096-8-20.5.2020-signed-1.pdf
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מוסדיים, אשר ישכילו למצוא את האיזון הנכון בין השקעה במחקר בסיסי ובהוראה, שהן המשימות העיקריות של 
 המוסדות האקדמיים, לבין השקעה בפעילות של העברת ידע ומסחור. 

שנים אשר ימומן באופן משותף ע"י ות"ת ומשרד החמ"ט כאשר כל  3ות"ת מחליטה בזאת לאשר פיילוט לתקופה של 
 מלש"ח בשנה(.  40מלש"ח בשנה )סה"כ  20גוף ישתתף בהיקף של 

 

 מאפייני התכנית

התכנית תהיה פתוחה לכל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת, אשר יהיו רשאים להגיש אליה בקשות 
משרה  50%-שהינם חברי סגל אקדמי בכיר המועסקים לפחות ב MDאו  PhDמענקים של חוקרים בארץ בעלי תואר 

במוסד. יודגש כי התכנית תהיה פתוחה הן לאוניברסיטאות והן למכללות המתוקצבות ע"י ות"ת מתוך כוונה לאפשר 
לחוקרים בכל המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לקדם מחקר יישומי בשלבים בוסריים, בדיוק כשם שהערוץ 

מענקי הליבה של הקרן הלאומית למדע, וכחלק  לקידום מחקר בסיסי פתוח בפני חוקרים משני סוגי המוסדות בתכנית
תעשייה. התכנית אם כן אינה מהווה שינוי למדיניות -מהחשיבות שרואות ות"ת ומל"ג בקידום קשרי אקדמיה

ות"ת/מל"ג בהיבט של תקצוב המחקר באוניברסיטאות והיא מהווה תמרוץ עבור חברי הסגל ולא תמיכה בגין תשתית 
וינות מדעית ברמה הגבוהה ביותר ובלבד שהמחקר הממומן מקדם הוכחת היתכנות מחקר. התכנית תקפיד על מצ
 יישומית בעלת פוטנציאל ניכר.

 

 ועדת ההיגוי 

תוקם ועדת היגוי לתכנית בראשות יו"ר מקצועי בעל ניסיון בתחום של מחקר יישומי, העברת ידע מהאקדמיה 
ה בהסכמת שני הגופים. חבר ות"ת והמדען הראשי לתעשייה, ו/או השקעות במחקרי הוכחת היתכנות, אשר ימונ

חברים נוספים שהינם מומחים בעלי ניסיון בתחום  4-6במשרד החמ"ט יכהנו כחברים בוועדת ההיגוי. לוועדה ימונו 
של מחקר יישומי, העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה, ו/או השקעות במחקרי הוכחת היתכנות. המינוי יהיה בהסכמת 

 אם לנהלי ות"ת/מל"ג. שני הצדדים ובהת

 תפקידי ועדת ההיגוי יכללו:

מעקב ובקרה אחר פעילות התכנית ומידת האפקטיביות שלה בהשגת המטרה של קידום מחקר יישומי בשלב  •
 הוכחת ההיתכנות, ודיווח שנתי לגופים המממנים אודות ביצועי התכנית.

 כגון: תחומי מיקוד, גובה המענק, וכיו"ב. המלצה לגופים המממנים בדבר שינויים נדרשים במאפייני התכנית  •
 

 תנאי סף להגשה

יהיה רשאי להגיש בקשות לתכנית כל מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת. מוסד כאמור יגדיר לצורך העניין 
פונקציה בכירה במוסד )בדרגת סגן נשיא, אך לא סגן הנשיא למחקר ולא חברת היישום( אשר תהיה אמונה על קידום 

קב אחר מחקר יישומי, כולל הגשת דוחות התקדמות ודוחות ביצוע תקציבי לות"ת. באחריות אותה פונקציה יהיה ומע
לבצע סקירה של פוטנציאל המחקר היישומי במוסד, דירוג הצעות מחקר רלבנטיות להגשה, וליווי של הפרויקטים 

 תקופתיים, לצורך המשך תקצוב.  הזוכים, כולל עמידה באבני הדרך המפורטות מטה באמצעות דוחות ביצוע

יהיו רשאים להגיש למשרד החמ"ט בקשות גם מוסדות מחקר שאינם מוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים ע"י ות"ת, 
בכפוף לכך שמימון המענקים עבור החוקרים במוסדות אלו יהיה מתוך חלקו של משרד החמ"ט בתכנית ובהיקף שלא 

ט, כך שהיקף התכנית הנדונה עבור המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים מלש"ח בשנה לתקופת הפיילו 5יעלה על 
 מלש"ח לשנה. 35ע"י ות"ת יעמוד על לפחות 

 הקול הקורא והליך השיפוט

במשותף קול קורא  אחת לשנה, החל משנת תשפ"ד, לתקופת פיילוט של שלוש שנים, יפורסם ע"י ות"ת ומשרד החמ"ט
לתקופה ₪   350,000תחרותי למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת להגשת בקשות למענקים בגובה של עד 

חודשים. בשנת הפיילוט הראשונה תקבע מכסת הגשה לכל מוסד ע"פ גודל )מס' חברי הסגל( כך שמוסדות  18של עד 
בקשות.  10חברי סגל יוכלו להגיש עד  150-ת ומוסדות בהם יש יותר מבקשו 5חברי סגל יוכלו להגיש עד  150בהם יש עד 

 הנושא ייבחן בתום השיפוט במחזור הראשון.
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בעלי ניסיון בתחום של מחקר יישומי, העברת ידע הבקשות יישפטו ע"י ועדות שיפוט תחומיות אשר יורכבו ממומחים 
מנה ות"ת בתיאום עם משרד החמ"ט, בהתאם , שתמהאקדמיה לתעשייה, ו/או השקעות במחקרי הוכחת היתכנות

  לנהלי ות"ת. הרכב הועדות יובא לאישור ות"ת ועבודתן בות"ת, תרוכז ע"י אגף אסטרטגיה ובינלאומיות.

 :השיפוט יתבצע בהתאם לקריטריונים ולמשקולות הבאים

 

 

 

אופן 

 ההגשה

 עמודים(: 6המוסד יגיש עבור כל פרויקט, הצעה הכוללת את הפרטים מטה )עד 

 המגישיםוהרקע האקדמי/עסקי של  ,)במידה ויש( הפרויקטמנטורים המלווים את וה ,מגישי הבקשההחוקרים שמות  .1
 ושל המנטורים. 

החדשנות מענים קיימים בשוק,  : תיאור הפרויקט, קהל היעד, תיאור הבעיה,ובכלל זאת, הפרויקטפרטים אודות  .2
בפתרון שמציע הפרויקט, היתרון היחסי לפרויקט, תיאור פוטנציאל ההשפעה על הפתרון המוצע על הבעיה, הערכה 

 וכדומה. , תיאור התוצר הסופי המתוכנןהפרויקטציון אבני דרך להתקדמות  ואה כלכלית,לתש
מבוקש: ציון גובה התמיכה הכספית המבוקשת, הסבר לגבי השימושים המתוכננים בתמיכה הפירוט התקציב  .3

 עמוד(. דע) הפרויקטוכיצד התמיכה תסייע בקידום  , אופן הערכת העלויות הכספית מתוך סך ההוצאות הצפויות
 נספח ישימות ומסחור הכולל מענה לשאלות הבאות: .4

 )התרחבות המיזם(. Scalability  יכולת תיאור פוטנציאל הפרויקט לגייס השקעות המשך, .א
 מה יכולות להיות הדרכים ליישם את הפרויקט )רישוי, מכירת הטכנולוגיה, הקמת חברה וכדומה(? .ב
 מהפרויקט המוצע?האם קיים או צפוי קניין רוחני כתוצר  .ג
 מי הם הלקוחות הפוטנציאליים או המשקיעים הפוטנציאלים בתוצרי הפרויקט? .ד
 מהם לוחות הזמנים הצפויים להטמעת הפרויקט? .ה
 הערכת כדאיות הפרויקט .ו

ההצעות יוגשו בצירוף הדירוג הפנימי של המוסדות המגישים ובחתימת הפונקציה האמונה על קידום ומעקב אחר 
 מחקר יישומי במוסד. המוסד יתייחס לקריטריונים ומשקולות השיפוט. 

 

 תקציב 

 40מלש"ח בשנה )סה"כ  20התכנית תמומן באופן משותף ע"י ות"ת ומשרד החמ"ט. כל שותף ישתתף בהיקף של 
שנים. כאמור, מתוך חלקו של משרד החמ"ט בתכנית יוכל המשרד לממן מענקים  3מלש"ח בשנה( לתקופת פיילוט של 

 ניקוד הסבר קריטריון

מצוינות המחקר הבסיסי עליו מבוסס  הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי מצוינות המחקר
הפרויקט היישומי.  ועדות השיפוט יוכלו להסתמך על מידע שנצבר 
בקרנות אחרות )כדוגמת הקרן הלאומית למדע או קרנות מחקר 

  בנוגע לאיכות האקדמית/מדעית של הבקשות. בילטרליות(

30 

ישימות ופוטנציאל 
 המסחור

רות התכנית המוצעת להוכחת בהיהניקוד בקריטריון זה יקבע על פי 
ההיתכנות של הפרויקט, ובכלל זאת: הצעדים המוצעים לבדיקה, ניסוי, 
הדגמה ואימות של הרעיון, אבני הדרך עבור השלבים השונים, 

וחני, והערכה של סיכויי הפרויקט רהקניין המסחור והאסטרטגיית 
 שוק. (, בין היתר בהתבסס על סקריscalabilityולגדול ) רווחילהיות 

40 

חדשנות ומקוריות 
  הפרויקט 

 הפתרוןמידת החדשנות והמקוריות של  הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי
הערכת , בין היתר בהתבסס על הקיימים לפתרונות ביחס המוצע

 החדשנות הצפויה.פוטנציאליים של הקצה" ה"משתמשי 
20 

והניסיון של צוות הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי תחומי ההתמחות   הפרויקט איכות צוות
 .פרויקטלהצלחת ההפרויקט, ומידת הרלבנטיות/תרומה שלהם 

10 
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מלש"ח בשנה לתקופת הפיילוט,  5של חוקרים במוסדות מחקר שאינם מוסדות להשכלה גבוהה בהיקף שלא יעלה על 
מלש"ח לשנה.  35ע"י ות"ת יעמוד על לפחות כך שהיקף התכנית הנדונה עבור המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים 

המימון של חוקרים במוסדות מחקר שאינם מוסדות להשכלה גבוהה ינוהל בנפרד ובאופן בלעדי ע"י משרד החמ"ט 
 וללא מעורבות ות"ת, ובתום תקופת הפיילוט הנושא יבחן בהתאם להיקף ההגשות. 

רו למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת מענקי הזכייה בתכנית עליהם יחליטו ועדות השיפוט יועב
ישמשו כתקורה למוסד הזוכה לכיסוי הוצאותיו עבור פעילות התמיכה,  15%באמצעות ות"ת. מתוך כספי המענק, 

 יועברו ע"י המוסד לחוקר/ים. 85% -הליווי, המעקב והבקרה שלו/על ההגשות/מענקים,  ויתר ה

ית למוסדות להשכלה גבוהה יועברו למשאבי ות"ת מדי שנה. הקצאת משאבי השתתפות החמ"ט בתכנית הרלוונט
 המענקים )הן משאבי ות"ת והן משאבי חמ"ט( מותנית בקבלה בפועל של השתתפות חמ"ט האמורה.  

יובא לאישור ות"ת סיכום תקציבי בין ות"ת ומשרד החמ"ט בנוגע להקמת התכנית ולמימון פעילותה בתקופת 
 הפיילוט.

 
* * * * *         

 התקיימה הצבעה       
 4 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים          
 ההחלטה התקבלה פה אחד

* * * * *        
 

עבור סגל המועסק בתנאי ות"ת במכללות  2012תמיכת ות"ת בגין הסדרת התנאים הנלווים בהסכם  .7
                 האקדמיות לחינוך שבתקצוב ות"ת

   5175מסמך 
 
 

  :החלטה 56/גתשפ"

היה ההסכם הראשון של חברי הסגל בסקטור זה. מעבר  2012הסכם השכר של חברי הסגל הבכיר במכללות בשנת 
הפחתת   -לתוספות השכר ההסכם כלל, בין היתר, אפשרות למתן שלושה רכיבי שכר והעסקה לחלק מאנשי הסגל 

עידוד מחקר והשתלמויות, ותשלום גמול הצטיינות )להלן: "התנאים הנלווים"(. בעוד חובת הוראה לטובת מחקר, 
התמיכה על עלויות השכר מתקבלות דרך מדדי ההצמדה של ות"ת )מדד ההשתתפות הישירה(, השתתפות ות"ת בגין 

ס על עלויות התנאים הנלווים מועברות למכללות שהצטרפו להסכם באמצעות מנגנון לחלוקת התקציב בהתבס
פרופורציה של כל מוסד מסך ההשתתפות הישירה במוסדות. מטבע הדברים, המכללות לחינוך שעברו לאחריות ות"ת 

ובהעמדת הרכיבים הנוספים עבור חברי הסגל )וממילא בעת המעבר כמעט ולא היו להם סגל  1לא היו חלק מהסכם זה
תחת אחריות ות"ת, כולל חברי סגל הנמצאים בתנאי בתנאי ות"ת(. כעת לאחר מספר שנים שהמכללות לחינוך נמצאות 

ות"ת )אשר אינם זכאים כיום לתנאים הנלווים(, ולאור פניית המוסדות מחליטה ות"ת להסדיר באמצעות מודל שיווני 
 , גם עבור המכללות לחינוך.2012את התנאים הנלווים שנקבעו בהסכם 

 
במכללות האקדמיות לחינוך, לאור  2012מופיעים בהסכם בכדי לאפשר תמיכה שוויונית במתן התנאים הנלווים ה

העודף מתמיכת מדדי ההשתתפות הישירה ביחס ליתר המערכת, לאור כך שמעבר המכללות לחינוך לא אמור לגזור 
עלויות תוספתיות על ות"ת, וכן לאור הרצון להשתמש בכלי זה גם לתמרץ את המכללות לחינוך להעביר את הסגל 

וף לאיתנותם הפיננסית, וליצור אחידות במערכת במתן התנאים, מחליטה ות"ת על תמיכה בהתאם לתנאי ות"ת, בכפ
למדרגות המפורטות להלן אשר לאחר ביצוע סימולציות הראו, כי התמיכה הניתנת למוסדות אלה ביתר למול ההוצאה 

 מיישום ההסכם, תוביל אותם להוצאות בהתאם למדרגות שלהלן:  
 לא תתקבל תמיכה מות"ת לאור העלות הנמוכה. –ת"ת סגל בתנאי ו 50%עד  .1
 אש"ח. 500 –סגל בתנאי ות"ת  75%-50%בין  .2
 אש"ח. 750 –סגל בתנאי ות"ת  75%מעל  .3

                                                           
 אשר הייתה חתומה על ההסכם. למעט המכללה לחינוך אחוה שהתאחדה עם המכללה הכללית אחוה 1
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מובהר כי התמיכה תינתן בכפוף לקבלת התחייבות המוסד ביחס להחלת סעיפי ההסכם. כמו כן מחליטה ות"ת כי על 
לות עם היקף סגל אקדמי בכיר )הן בתנאי ות"ת והן בתנאי משרד מנת להתאים את התמיכה לגודל המוסד, למכל

 , יינתנו מחצית מהסכומים מעלה )תנאים אלה יבחנו מדי שנה(. 100-החינוך( הנמוך מ
 

 
* * * * *         

 התקיימה הצבעה       
 4 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים          
 ההחלטה התקבלה פה אחד

* * * * *        
 

             ה האקדמית עמק יזרעאל להקמת חברת בתבקשת המכלל .8
 5176מסמך 

 
 :החלטה 57/גתשפ"

דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל להקמת חברת בת. לאחר שהוצגה תרומתה האפשרית  8.2.23-ביום ה
של החברה הכלכלית לצורכי המכללה ולאחר בחינה תקציבית של הנושא, מחליטה ות"ת כי לאור המידע שהציגה המכללה, 

רה כלכלית. אישור זה בכפוף לחתימת נשיא ומנכ"ל אין מניעה מבחינת איתנותה הפיננסית, לאשר את בקשתה להקמת חב
 המוסד על התחייבות לעמידה בתנאים הבאים: 

 חברת הבת לא תמומן מכספי ות"ת, ולא תהיה זליגת נכסים או כספים כלשהם מהמוסד לחברת הבת.  .1
גרעוני ולא  המוסד יוודא כי חברת הבת תפעל באופן מאוזן, במסגרת תקציבית נפרדת, ובכל מקרה לא תפעל במצב .2

 תתקיים פעילות ללא מקורות מימון מוגדרים. 
המוסד ידאג לכיסויים ביטוחים שיגנו עליו באופן מלא מפני חשש לחשיפה לנזקים כלכליים ומשפטיים שעשויים לנבוע  .3

בגין פעילותה של חברת הבת, לרבות הרמת מסך, ובכל מקרה לא יהיה ערב להתחייבויות חברת הבת ו/או לחובותיה 
 .ל חברת הבתש

 על המוסד האקדמי להעביר דיווחים תקופתיים גם על פעילות חברת הבת במסגרת הדיווחים התקציביים לות"ת. .4
 התפתחות החברה לתחומים נוספים שאינם בזיקה לאמור לעיל דורשת אישור מראש ובכתב של ות"ת. .5
תיחה, ידווח המוסד לות"ת ויבקש את מהסכום כפי שהוצג על ידי המוסד בבקשת הפ 20%ככל שמחזור החברה יגדל ב .6

 אישורה להמשך הפעילות.
 

בתום שלוש שנים מפתיחת החברה, יעביר המוסד את המידע הנדרש על מנת שהצוות המקצועי בות"ת ייבחן את פעילותה 
 הכלכלית של החברה והשפעותיה על תקציב המוסד וככל שיידרש יובא הנושא לות"ת. 

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים          

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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ע"י עקרונות תכנית ההמשך לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים  - 3הייטק   .9

                                ות"ת
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 :החלטה 58/גתשפ"

 :8.2.2023נדון בישיבת ות"ת מיום  – 3הצעת החלטה מעודכנת להייטק 
מיום  1852בהחלטת הממשלה במסגרת פעילות ות"ת להגדלת מספר הסטודנטים החדשים במקצועות ההייטק כפי שצוין 

והנימוקים שהועלו בו, ובהתאם ליכולת הגידול של  בדוח פרלמוטר, בהתאם לצרכי ענף ההייטק כפי שהועלו 11.9.2022
לאמץ את הנימוקים שהועלו  8.2.2023סוגי המוסדות השונים, כפי שנבחנו במהלך עבודת הוועדה, ות"ת מחליטה ביום 

 :ל בדוח פרלמוטר ולאשר את עקרונות התכנית להמשך חיזוק תחומי ההייטק במסגרת האקדמיה לפיהם תפעל ות"ת
עד  30%-ובמכללות האקדמיות בכ 20%-הגדלת מספר הסטודנטים החדשים בתחומי ההייטק באוניברסיטאות בכ .1

 לשנת תשפ"ח וזאת ביחס לתשפ"ב.
 מכלל הסטודנטים החדשים. 40%-יעור הנשים במקצועות ההייטק, כך ששיעורן בתשפ"ח יגיע לכהגדלת ש .2
מכלל  20%-הגדלת שיעור הסטודנטים במקצועות ההייטק בקרב החברה הערבית, כך ששיעורם יגדל בתשפ"ח לכ .3

 הסטודנטים החדשים.
בייצוג חסר במקצועות ההייטק לזה של מהפער בין שיעור הנשירה של סטודנטים מאוכלוסיות  50% –צמצום של כ  .4

 סטודנטים יהודים עד לשנת הלימודים תשפ"ח.
לקידום התעסוקתיות  )כגון לימודי צבירה ומקבצי קורסים(בחינת הצורך והאפשרות לקידום מודלים שונים ללמידה  .5

 .של בוגרי האקדמיה לרבות בתעשייה עתירת הידע
 

בתקופה הקרובה, לאחר בחינה של אגף התקצוב את העלויות והמשאבים הצעה לתכנית מפורטת, תובא לדיון בוות"ת 
 הנדרשים על מנת להוציאה אל הפועל. 

 

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       
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 נוהל מיוחד. 10
אישור הרכב ועדת השיפוט של תכנית המלגות המשותפת עם קרן צוקרמן לקליטת אנשי סגל                               10.1

                              STEM -מצטיינים בתחומי ה
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 :החלטה 59/גתשפ"    

ות"ת מאשרת את הרכב ועדת השיפוט של תכנית המלגות המשותפת עם קרן צוקרמן לקליטת אנשי סגל מצטיינים 
 כלהלן: STEM-בתחומי ה

 אילן -, פיזיקה של חומר מעובה וחומרים קוונטים, אונ' ברפרופ' אפרת שמשוני •

 אביב-, הנדסת חשמל, אונ' תלפרופ' אהוד הימן •

 , מתמטיקה, אונ' חיפהפרופ' רפאל יוסטר •

 גוריון-, מערכות מידע, אונ' בןפרופ' ברכה שפירא •

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1852_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1852_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1852_2022
https://www.gov.il/BlobFolder/news/rfp20221110/he/nov2022.pdf
https://physics.biu.ac.il/node/606
https://engineering.tau.ac.il/profile/heyman
http://research.haifa.ac.il/~raphy/index.html
https://www.ise.bgu.ac.il/eng1/PersonalWebSite1main.aspx?id=jreudsuM
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 כימיה, האונ' העברית ,פרופ' אורי רביב •

 , הנדסה ביורפואית, הטכניוןפרופ' יובל גרעיני •

 , פיסיקה, מכון ויצמןפרופ' יוסף ניר •

 לביולוגיה מולקולרית, הפקולטה לרפואה, אונ' אריאל, המחלקה פרופ' טובית רוזנצוויג •
 

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

 

* * * * *         
 התקיימה הצבעה       
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* * * * *         

 

https://chemistry.huji.ac.il/people/uri-raviv
https://bme.technion.ac.il/team/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C/
https://www.weizmann.ac.il/particle/nir/sites/particle.nir/files/uploads/200616_nir_cv.pdf
https://www.ariel.ac.il/projects/trp/GeneralInformation.asp?numRec=289

