
 

 :החלטות נלוות להצעת התקציב תשפ"ג רשימתהנדון: 

 

 החלטות כלליות

 הפחתות נדרשות להתכנסות למסגרת התקציב לשנה"ל תשפ"ג: .א

לצורך התכנסות למסגרת התקציב לשנה"ל תשפ"ג נדרש לבצע הפחתות המדינה  ובתקציב  ות בשל הפחת

 . ₪1יליון מ 79.7בסך 

בפעילות הקיימת,  ההפחתות בוצעו באופן ממוקד במספר תכניות מתוך מטרה להביא לפגיעה מינימלית 

  .מיועדות

 

 )בסיס תקציב(:לתקציב תשפ"ג להלן טבלת ההפחתות 

גובה  סעיף

ההפחתה 

, ₪)במיליוני 

סכומים 

 (מעוגלים

 פירוט נוסף

מרכיב ההוראה אוניברסיטאות 

 ומכללות
30.5 

ההוראה וכן החזרה  בתעריפי 0.35%הפחתה של 

של מקורות המתפנים בבסיס התקציב חלקית 

 .םמנו סעיפים אחריישמ

תיקון  -מרכיב מחקר -1.1.4.25

 חד פעמי
9.7 

 שנים והגיע לסיום 4פני -פעמי שנפרס על-תיקון חד

 7.5 פעמית-של הפחתה חד קיבוע 

, 2019פי סיכום תקציבי מול משרד האוצר משנת -על

 2019-2022לשנים ₪ יוני לימ 10הוחלה הפחתה בסך 

 שאמורה הייתה להסתיים )הוכנס החלק היחסי

 .(המשויך לתשפ"ג

עידוד פריפריה  -1.2.4.22

 חברתית וגיאוגרפית
5.0 

הקצבה המשפה את המכללות הפועלות באזורי 

נטים מאשכולות דפריפריה גאוגרפית וקולטת סטו

החל מתשפ"ג יצוין כי  .נמוכיםאקונומיים -סוציו

ולדור ראשון  המכללות לחיזוקיופעלו תכניות 

שתכליתן חופף במידה רבה עם  להשכלה הגבוהה

 תמיכה זו.

 5.0 הקרן הלאומית למדע -3.1.1

שנתית )לאחר -הפחתה של התוספת בתכנית הרב

 התוספתפחתה זו וההקפאה המופיעה בהמשך, ה

שהיא תוספת ₪ יוני לימ 27בתשפ"ג תעמוד על   לקרן

 .קודמות(מבשנים  בוההג

                                                 
( הועמסו על תקציב בשל ההבדל בין שנים קלנדריות לאקדמיות, הפחתות בתקציב המדינה )אשר משויכות לשנים קלנדריות 1

מלש"ח שהחלה בתקציב  41.6-)השלמה ל"ח מלש 23.45בסך  הפחתה -2022תשפ"ג באופן הבא: הפחתות בתקציב המדינה לשנת 
מלש"ח שהחלה בתקציב  27.2-מלש"ח )השלמה ל 13.0תשפ"ב( והפחתה בשל החלטת הממשלה להיערכות לקליטת עליה בסך 

 49.95 הפחתה)סך  2023 המדינה תקציב בשל"ח מלש  37.45הפחתה בסך ו - 2023תשפ"ב(. הפחתות בתקציב המדינה לשנת 
)מסתכם  הרווחה שירותי חוק מימוןל ממשלה החלטת בשל"ח מלש 5.8 סך על הפחתה ."ד(תשפ בתקציב תופחת היתרה -"חמלש

 היתרה תופחת בתקציב תשפ"ב(. "ח מלש 7.7סך ל



לתמרוץ  שיווק התכנית  -4.25.2

 ולקידום בינלאומיות
3.0 

 .)מימון מעודפים( אי מימוש צפוי

קרן ארה"ב ישראל  -3.1.34

(BSF) 
2.2 

שנתית )לאחר -הפחתה של התוספת בתכנית הרב

התוספת הפחתה זו וההקפאה המופיעה בהמשך, 

שהיא  ,₪יוני לימ 24.8קרן תעמוד על  ה לפעילות

 .קודמות( מבשנים הגדולתוספת עדיין 

 .אי מימוש צפוי 2.1 קליטת מדענים עולים -3.3.5.2

השתתפות בסיוע לליקויי  -6.5

 למידה
2.0 

 המתמרצת את המוסדות בנושא  מיועדתהקצבה 

העובדה הפחתה לאור . מעבר למודלי התקצוב נושאב

שהקצבה זו זמנית באופייה והמוסדות צריכים 

כי בימים  להיערך לצרכי הסטודנטים השונים. יצויין

 בתר"שבנושא. עוד יצויין כי  תאלו מתגבשת תכני

לתמיכה באוכלוסיות ייחודיות צפויות תוספות 

אשר תתמוך  דור ראשון להשכלה גבוהה לרבות

. כמן כן, צפוי לצאת קול סטודנטים אלומ ברבים

על  קורא לתמיכה בביצוע התאמות נדרשות לנגישות

 6.1ד על לאחר ההפחתה הסעיף יעמו . כלל היבטיה

  ₪.מיליוני 

 1.7 אוספי טבע -4.9

בשל חשיבות התחום ולאור המלצות ועדות שונות 

מופחת לאור  עודית לנושא.יעל תמיכת ות"ת יהוחלט 

במודל  שנתי-ברכנית ההצפויות בתהתוספות 

ההוראה ומחקר האמורות לממן גם פעילויות מעין 

 ₪. מיליוני  5לאחר ההפחתה הסעיף יעמוד על אלה. 

הסקר החברתי  -3.2.1.8 

  האירופאי
1.5 

וכרגע אין  2022-הסבב האחרון של הסקר הושלם ב

מהלך ב .החלטת ות"ת להמשיך את התמיכה בסקר

להשתתפות  ת משרד המדעבקשתיבחן  תשפ"ג

 .נוסף סבבבמימון 

קידום וייצוג נשים  -4.20

 במערכת ההשכלה הגבוהה
1.5 

 חלקיתוהשתתפות אי מימוש כתוצאה משינוי המודל 

 המוסדות. של 

  79.7 סה"כ

 

שנתית כפי -התכנית הרבמ המגיעות בתוספות ןחלק מהתוספות המופיעות בתקציב תשפ"ג מקור .ב

מסמך זה תוספות בסעיפים שהתקבלו במסגרת זו מצוינים ב. 10.7.2022 ה מיוםתשאישרה ות"ת בישיב

 .  בחוברת התקציב בסעיפים הרלוונטייםדברי ההסבר וב

לתקציב ממשרד האוצר חלק מהתוספות קבלת , האמורהכפי שהוצג בישיבת ות"ת  -תוספות מותנות   .ג

 התוספות המותנות בתקציב תשפ"ג:פירוט בביצוע פעולות. להלן מותנות  שנתית-הרב בתכניתות"ת 

 



)במיליוני  סכום מותנה מותנה סעיף

 (סכומים מעוגלים, ₪

 סטטוס תנאי מתלה

מכינות קדם  7.1

 אקדמיות
40.0 

הכרה הדדית בקרב 

)הכרה  כל סוג מוסד

בין המכללות והכרה 

 בין האוניברסיטאות(

התנאי המתלה מתקיים  

ברובו ברמה הפרקטית 

בשטח ונפעל בהקדם 

לאישור רשמי 

 לנושא. מהמוסדות 

המצפה  3.2.1.13

 ESO -האירופי הדרומי
20.0 

ביצוע סיווג לקרנות 

במודל המחקר 

והשלמת העבודה על 

הכנסת רכיב "העברת 

גיוס ידע לתעשיה" ו

משאבים מקבילים 

משותפים 

 אסטרטגיים

תחל עבודה מיד לאחר 

תיעשה פניה התקציב ו

 לשותפים אסטרטגיים

 7.5 מלגות פר"ח 6.1

מיצוי השיחות מול 

הקרן לחיילים 

לשת"פ  משוחררים

 קרן הסיועבמלגות 

החלו שיחות במטרה 

שיושלמו במהלך השנה 

 הקרובה. 

 7.5 קרן הסיוע 6.2

השתתפות קבלת 

מקבילה ממשרד 

החינוך ו/או 

התאחדות 

 הסטודנטים

 תיעשה פניה 

 

להנגשות יעודה  4.100

 אוכלוסיות ייחודיות

6.0 

-תכנית רב צגתה

וקביעת יעדים שנתית 

לקידום אוכלוסיות 

 ייחודיות

 

   81.0 סה"כ

 

ממודל מחקר )המותנית  ₪ יוני לימ 11בגובה התניה כי באוצר מול אג"ת מעבר לסכומים אלה, הוסכם 

 בשינוי רכיב הדוקטורנטים( תעבור מתקציב תשפ"ג לתקציב תשפ"ד. 

 

שנתית, משרד האוצר משפה את ות"ת -במעבר לתוספות במסגרת התכנית הר -תקציבים מוקפאים  .ד

פי הסכמי השכר -עלאשר מגלם את עלויות השכר,  Hסיס התקציב במדד באמצעות קידום ב)שיפוי חלקי( 

 שנתית.-התכנית הרב סיכום עם הסגל הבכיר אשר עתידים להיחתם לאחר

₪ יוני לימ 75בסך סיכונים  גידורכספים עבור  להקפיאהתחייבה ות"ת  ,שנתית-במסגרת התכנית הרב

, אפשר שישמשו למימון חלק מהשיפוי האמור )סוכם כי שיוקפאולשנה בבסיס התקציב. המשאבים 

בהתאם לגובה ההסכם ולתמריצים  לגבי הפשרת הכספים תיעשה לאחר חתימה על ההסכם וההחלטה 

 המוטמעים בו(. 



 :2בהתאם לפירוט להלן את הסכומים לאור האמור לעיל, מוצע להקפיא בתקציב תשפ"ג

 סעיף

גובה 

 ההקפאה

, ₪)במיליוני 

סכומים 

 (מעוגלים

 פירוט נוסף

מרכיב ההוראה באוניברסיטאות 

 ובמכללות
25.0 

  כספים המשוריינים לשימוש עתידיהקפאת 

 

 מרכיב המחקר 1.1.2
16.0 

הקפאת חלק מהתוספת בתר"ש לשנה"ל תשפ"ג. סך 

התוספת למודל המחקר לאחר ההקפאה תעמוד על 

 .₪יוני לימ 56

 8.0 הקרן הלאומית למדע 3.1.1

הקפאת חלק מהתוספת בתר"ש לשנה"ל תשפ"ג. 

בנוסף סעיף זה גם הופחת. סך התוספת בסעיף  ביחס 

 27לשנה שעבר, לאחר הפחתה והקפאה יעמוד 

 . ₪יליוני מ

קרן ארה"ב ישראל  3.1.34

(BSF) 
8.0 

הקפאת חלק מהתוספת בתר"ש לשנה"ל תשפ"ג. 

)ר' ₪ יוני לימ 2.2בסך של  בנוסף סעיף זה גם הופחת

לפעילות . סך התוספת בטבלת ההפחתות שלעיל(

, הפחתה והקפאהבניכוי , הביחס לשנה שעבר  הקרן

 .₪יוני לימ 24.8על  תעמוד

מחקרים משותפים עם  3.1.44

 חוקרים ממדינות נבחרות
8.0 

 בתשפ"ג באופן חלקי בלבדלפעול סעיף חדש שאמור 

לאחר סכומים לפעילות סך ה לאור לוחות הזמנים.

 .  ₪יוני לימ 16 דו עליעמהקפאה 

 

 *מכינות קדם אקדמיות 7.1
10.0 

הקפאת חלק מהתוספת בתר"ש לשנה"ל תשפ"ג. 

התוספת אמורה לממן, בין היתר, מודל תקצוב חדש 

שלאור לוחות הזמנים ידחה להפעלה בתשפ"ד. סך 

 30על  ועמדילאחר ההקפאה הסכומים לפעילות 

כרשת בטחון לשנים הבאות  שמשושי₪ יוני לימ

 לאחר הפעלת מודל התקצוב החדש.

  75.0 סכומים מוקפאים סה"כ

 בטבלה בסעיף הקודם.מותנות כאמור התקציביות בסעיפים אלה, מעבר להקפאות התוספות  *

 

 (ובמכללות באוניברסיטאות הוראה מרכיב) נדרשים מקצועותב לגידוליםמכסות ה תוספתהרחבת  .ה

גידולים ב תמיכה עבור₪ אלפי  90,000הוקצו לתקציב תשפ"ג  18.3.21החלטת ות"ת מיום  במסגרת

בתקציב בדה כי והע לאורתשפ"ה(. -תמיכה חד פעמי לשנים תשפ"ג רובדבמקצועות נדרשים )במסגרת 

פעמי לתשפ"ג -באופן חד לתקצב מוצע, תשפ"ג נרשמו גידולים במקצועות נדרשים מעבר לתמיכה שהוקצתה

 סך. האמורהבהחלטתה בהתאם לקריטריונים שקבעה ות"ת  הנדרשים במקצועות הגידול לואמ את

חלוקת התוספת בין  ₪.אלפי  12,240לסך  מתמסתכ מעבר למשאבים שהועמדו לנושא התוספת

                                                 
 הסכומים המוקפאים יופיעו בסעיפי התקציב 2



מרכיב הוראה לאוניברסיטאות,  - 1.1.1האוניברסיטאות והמכללות מפורטת בסעיפים הרלוונטיים מטה ) 

אי מימוש מכסות של חלק ממקורות פנימיים )המקורות לנושא יועמדו  הוראה למכללות(. מרכיב - 1.2.1

 .(מהמוסדות

 

 לטות לפי סעיפי תקציבהח

 אוניברסיטאות במרכיב הוראה   - 1.1.1

לטובת תיקונים ₪ אלפי  5,000 בגובהבטחון רשת במעבר מתקציב תשפ"ב מקורי לתקציב תשפ"ג תועמד 

 כמו כן,   במודל ההוראה עבור כלל המוסדות )אוניברסיטאות ומכללות( ככל שיתבררו במהלך שנת התקציב.

אוניברסיטת אריאל בתכנית המו"פ בגין שיפוי ן ושריכבמוטב 'טרם הוקצה' ₪ אלפי  4,000מוצע להקצות 

השיפוי היום לשיפוי המוצע. כמו כן, הסכום  שהם ההפרש בין₪  אלפי 4,000האירופית )הסכום עומד על 

 (.  למתווה בשלב זה ההסכמ אי בשל אינו מוקצה למוסד

בגין פוטנציאל הגידול המוסדות בפרמטרים השונים לתקצוב )יחס  5.1.2022בהמשך להחלטת ות"ת מיום 

חריגה סטודנט ומקדם ניצולת/סיום תואר( עבור הקצאת מכסות בתכנית לחיזוק המוסדות עם -סגל

לטובת ₪ אלפי  26,000בנוסף, מוצע לשריין  .₪אלפי  7,000בקרן ייעודית סך של  משמעותית, ישוריינו 

 חיפה ומודל החדש של האו"פ.-בגין מעבר צה"ל דרומה, איחוד ויצו הצפויים הגידולים העתידיים

ע לתוספת המכסות גיוקפאו בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, בנו₪ אלפי  13,000מתוך סכומים אלו, סך של 

כפי  למרכיב ההוראה באוניברסיטאות₪ אלפי  6,550 -יתווסף תקציב של כ ,פעמי(-)במסגרת הרובד החד

 .שפורט לעיל

 

  אוניברסיטאותבמרכיב המחקר   -1.1.2

מוצע להגדיל ריאלית את סך משאבי רכיב המחקר  גמקורי לתקציב תשפ" בבמעבר מתקציב תשפ"

כנהוג בשנים האחרונות,  במסגרת תוספות התר"ש. אשר התקבלו , ₪ אלפי 72,000של באוניברסיטאות בסך 

 ו במהלך שנת התקציבמודל המחקר ככל שיתבררבלטובת תיקונים ₪  אלפי 15,000מתוך תקציב זה ישוריינו 

. במידה וסכום זה לא ינוצל או ינוצל בחלקו, היתרה תתחלק בין המוסדות ות"ת בעניין יותחנובהתאם לה

בשלב  ולא יוקצה למוסדות איוקפ₪ אלפי  16,000כמו כן וכפי שתואר לעיל, סל של  ע"פ ההתפלגות הקיימת.

 . זה

 דיבוצע שינוי באופן חישוב חלקה של אוניברסיטת אריאל אשר חושבה מחוץ למודל המחקר ע, בנוסף

המוסד ימשיכו להיחשב , מוצע כי תפוקות בתשפ"ד עדכון מודל המחקר שצפוילתקציב השנה. לאור העובדה 

בנפרד השנה אך חלקה היחסי יחושב מתוך נתח המחקר הכולל  של יתר האוניברסיטאות )ובכך הנתח הכולל 

 .והחל מהחלת המודל החדש בתשפ"ד, אוניברסיטת אריאל יהיו חלק מהמודל באופן מלא (100% -יסתכם ל

הכללית  יתווספו למסגרת המשאביםעם הכנסת אוניברסיטת אריאל לתוך הנתח הכללי של מודל המחקר 

 לטובת המוסד.  משאבים שעמדו בנפרד

אלפי  15,000 , כאמור, מתוכםכאשר ₪, אלפי  3,334,443על יעמדו סך המשאבים המיועדים למרכיב המחקר 

ויוקצו למוסדות בתום השנה )במידה ויהיו ערעורים אזי היתרה תוקצה  לישוריינו עבור תיקונים במוד₪ 

 בשלב זה.למוסדות לא יוקצו יוקפאו ו₪ אלפי  16,000ועוד  (בסוף השנה

 

 העסקת חוקרים בחוזה אישי  -1.1.4.36

בתחומים  חוקרים איכותייםלהתחרות על יכולת הלצורך הגברת תמיכה שתעמוד לרשות האוניברסיטאות 

אוניברסיטאות בחו"ל או מצד התעשייה המתקדמת בארץ. המצד לחוקרים אלטרנטיבה שכרית שבהם יש 



. התכנית שנתית-בהתאם לתוספות שהתקבלו בתכנית הרב לטובת הנושא₪ אלפי  2,500מוצע להקצות 

 תובא לאישור ות"ת בהמשך.  המפורטת בנושא 

 

 מרכיב ההוראה מכללות -1.2.1

פעמי(, יתווסף תקציב של -כאמור לעיל בנוגע לתוספת המכסות )במסגרת הרובד החד - ההוראה מרכיבא. 

 12,000למרכיב ההוראה במכללות. כמו כן, ישוריין בטרם הוקצה במכללות תקציב בסך ₪ אלפי  5,690 -כ

 שיוקפא השנה, לטובת מימוש עתידי של מכסות פנויות. ₪, אלפי 

 

 פי גידולים בפועלל בצלאלמוסיקה ולאקדמיה לל מכסות התאמת. ב

ליטה ות"ת שלא להקצות מכסות לאקדמיה למוזיקה, עקב העובדה שמדובר במוסד חה 25.4.2018ביום 

ייחודי בעל גידולים קטנים במספרי הסטודנטים, ולהתאים את המכסות לגידולים בפועל. בהתאם לכך, 

 6%שה וזאת עד לגידול מצטבר של שנתית החד-תכנית הרבה לאורך כל שנות  מוצע להמשיך לנהוג כך גם

 ביחס למכסות תשפ"ב.

 בצלאל לא הוקצו מכסות מראשעבור גם מהמוסד גידולים משמעותיים, מנעה לאור מגבלה פיזית אשר 

מאותה . (זניחיםואלה הותאמו לפי הגידולים בפועל )אשר עמדו על מספרים  שנתית הקודמת-בתכנית הרב

מוצע להתאים את המכסות מכסות לתשפ"ג. לאור האמור ת  הוהקצאנכלל במסגרת הסיבה המוסד גם לא 

 מוסדה שנתית-כנית הרבר שנות התית. לאור העובדה כי בתשפ"ג בתקציבגם  בצלאלעבור  לגידולים בפועל

על פי קריטריונים רוחביים  תחושבלשנים אלו הקצאת המכסות  , מוצע כיצפוי לעבור לפעול בקמפוס חדש

 . יתר המוסדותבדומה ל

 

   מכללות היוצאות לעצמאותעבור סיום תואר  מקדם קפאתה המשך. ג

מכללות הרגיש מאוד להיקף הבוגרים ביחס למספר הלומדים במוסד. היות ומקדם סיום התואר במכללות 

את מקדם סיום התואר במכללות אלה  הוחלט שלא להחילמואץ היוצאות לעצמאות היו בתהליך צמיחה 

שבתקציב תשפ"ד צפוי עדכון של מודל לאור העובדה  .0.8ערך קבוע בגובה  ת הפרמטר עלאולהעמיד 

לעצמאות גם עבור תקציב תשפ"ג  במכללות היוצאות 0.8השארת המקדם הקבוע בגובה  עלמוצע התקצוב, 

 .מבניהםאו תשפ"ד, המוקדם  בוצע עם עדכון מודל התקצובתבפועל המקדם  חלתהו

 

 במרכיב ההוראה של המכללות 2012 שכר הסכם הטמעת .ד

עבור עלויות שחלות עליהן  2012המכללות משופות על הסכם שכר הסגל האקדמי הבכיר שנחתם בשנת 

  .מדדיםה אותם משפיםמעבר לגידולי השכר, 

לאור העובדה כי כל המכללות חתמו על ההסכם, ות"ת הנחתה את הצוות המקצועי לנסות להטמיע תוספות 

 ה. אלה בתעריפי ההורא

הקצבה  להאריך את אופן מימושתשפ"ד, מוצע מתקציב  להיות מיושם החלעדכון מודל התקצוב צפוי היות ו

 . ע"י ות"ת בתקציב תשפ"ד עם עדכון המודל עהיגם עבור תקציב תשפ"ג ולהטמ כחיצונית למודל זו

 

 

 תכנית אסטרטגית לחיזוק מכללות -2.1.4.24

שנתית לטובת חיזוק המכללות -שהתקבלו במסגרת תוספות התכנית הרב₪ אלפי  15,000מוצע להקצות 

 התכנית המפורטת בנושא תובא לאישור ות"ת בהמשך. ובניית תכנית אסטרטגית לפיתוחן. 

 



 ת למדעהקרן הלאומי -3.1.1

. , מסתיים בתשפ"ב28.6.2017המתווה התקציבי הרב שנתי לקרנות המחקר, שאושר בישיבת ות"ת ביום 

המורכבים מהתקציב בשנה הקודמת  ₪אלפי  628,260על סך בסעיף תקציב היעמוד  גבתשפ"מוצע, כי 

על תקציב  בבסיס בניכוי הפחתה ₪( אלפי 44,000) נתיתש-ברכנית הבמסגרת התמתוספת המתקבלת ו

וקצה לקרן תלא כמפורט בטבלה לעיל  אשר  ישנה הקפאהכמו כן, מתוך סכום זה (. ₪י אלפ 5,000)תשפ"ג 

 :מצא בסעיף(. להלן פירוט תקציבי הקרן בסעיף בהתאם לתכניות השונותת)אך 

התכנית לפוסט דוקטורנטים  )ללא תכניות מענקי הציוד( לרבות -תכניות הליבה של הקרןתוספת ל .א

תכניות הליבה של הקרן  אתבשנת תשפ"ג מוצע לתקצב  בהמשך(כמפורט עי החברה והרוח )במד

מוקפא סכום כמפורט בטבלה )ואשר מתוכם  בסיסב ₪אלפי  35,000תוספת בסך של בהלאומית למדע 

 .(לעיל

, כחלק מהתכנית 25.7.2018התכנית אושרה בות"ת ביום  - מענקי ציוד לחברי סגל חדשיםהתוכנית ל .ב

מוצע  גתשפ"שנת ב. תשפ"ב-תשע"ז הכוללת לתמיכה בהקמה ושדרוג תשתיות מחקר בתכנית הרב שנתית

שקבעה ות"ת ביום קציבה השנתי מעבר לת בבסיס ₪אלפי  4,000תוספת של בהתכנית את לתקצב 

 .₪אלפי  42,020על כך שתקציב התכנית יעמוד בתשפ"ג , 25.7.2018

למענקים האישיים הניתנים במסגרת  מתווספיםקישור המענקי  - (Glue Grants)מענקי קישור  .ג

לקדם ולחזק קשרי מחקר בינלאומיים של החוקרים  ומטרתם תכניות הליבה של הקרן הלאומית למדע

שנים תשפ"א לקצוב התוכנית תאישרה ות"ת את  25.3.2020הישראליים עם עמיתיהם בחו"ל. ביום 

התכנית הרב שנתית החדשה יבחן המשך התכנית ועד  תבמסגר לכל שנה.₪  5,000ותשפ"ב בסך של 

"ג בתקציב זהה לתקציב שיועד לנושא בשנים בתשפלביצוע בדיקה זו מוצע להמשיך את הפעלת התוכנית 

 .₪ אלפי 5,000 בסך הקודמות

 קרן למחקרים ברפואה -3.1.19

ת יכנו. בתרפואי-לקידום המחקר הביו ייעודיות מספר תכניותהקרן הלאומית למדע מפעילה במשך שנים 

אלה בקרן למחקרים לרפואה. היות שהמתווה התקציבי  תכניות שנתית המסתיימת בתשפ"ב מרוכזות-הרב

מוצע לתקצב את , מסתיים בתשפ"ב, 28.6.2017שנתי לקרנות המחקר, שאושר בישיבת ות"ת ביום -הרב

בהמשך השנה יבחן המשך תקצובה של . ₪אלפי  10,115 זהה לשנה קודמת בגובהבסך בתשפ"ג  גם קרןה

)ובפרט מול  הקרן למחקרים ברפואה על רקע הפעילויות האחרות בתחום שיופעלו ע"י הקרן הלאומית למדע

 .תכנית המברי"א(

 

 BSF -קרן מחקר ארה"ב ישראל  -3.1.34

לעידוד , האמריקאית NSF-וה BSF-, פועלות ה(BSF)ישראל -לאומית למדע ארה"ב-קרן הדובמסגרת 

במסגרת מתווה התקציב הרב שנתי לקרנות המחקר,  מחקרים משותפים של חוקרים אמריקאים וישראלים.

 ₪אלפי  38,285 עד לסך שלשנתי של התכנית -הרבהתכנית תקציב , הוגדל 28.6.2017שאושר בות"ת ביום 

ורכבים מהתקציב של השנה אשר מ₪ אלפי  71,085בשנת תשפ"ג להעמיד את הסעיף על סך  .בתשפ"ב

כמו כן, ₪(. אלפי  2,200בניכוי הפחתות )₪( אלפי  35,000)שנתית -כנית הרבהקודמת בתוספת במסגרת הת

 בסעיף(. תמצא )אך  לקרן וקצהת לאאשר  מתוך סכום זה ישנה הקפאה כמפורט בטבלה לעיל

 

 (NSFC-ISFסין )-קרן למחקרים משותפים ישראל -3.1.38.1 

מנוהלת וממומנת במשותף ע"י הקרן שסינית לקידום ומימון מחקרים מדעיים משותפים, -קרן ישראלית

(. במסגרת התכנית ממומנים מענקי ISF( והקרן הלאומית למדע )NSFCהלאומית הסינית למדעי הטבע )

 החליטה ות"ת לאשר הארכת 15.3.2017בין שתי המדינות. בתאריך  ותמחקר וסדנאות מחקר משותפ



אושר מתווה לתקצוב רב שנתי של קרנות המחקר  2017ביוני פעילות התכנית במתכונת פעילותה הנוכחית. 

בשנה עד לשנת תשפ"ב. מוצע כי ₪ אלפי  38,000שמסגרתו נקבע כי התקציב השנתי של התוכנית יהיה 

תובא שפ"ג מעבר לשנת תהמשך התוכנית , בתשפ"גתקצוב התוכנית והפעלתה ימשכו באותה המתכונת גם 

  לדיון בות"ת.

 

 LAP -מחקרים משותפים עם חוקרים ממדינות נבחרות  -3.1.44

 תכנית חדשה שמטרתה לקדם שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים של חוקרים ישראלים נהתכנית זו הי

הצעות מחקר משותפות לחוקרים הגשת . במסגרתה תתאפשר המצוינות האקדמית בכדי לקדם את

. הצעות מחקר אלה תוגשנה ממדינות שותפות נבחרות, בהן המחקר איכותי במיוחדישראלים ולחוקרים 

שישפטו אותן, תוך שהמדינות , LAP (Lead Agency Program)-לאחת מהקרנות הלאומיות השותפות ל

בתכניות המממנות מחקרים  כמקובל. ות השותפותמדינהלקבל את תוצאות השיפוט של  ותמתחייב

חוקרים נת מממ, כלומר, השתתפות ישראל אינו חוצה גבולותבתכנית  הכסףבינלאומיים משותפים 

לקרן הלאומית למדע ועדת היגוי משותפת  צפויה להיות מנוהלת בישראל ע"י LAP-בלבד. ה ישראלים

סך של סכום בבתשפ"ג לשריין . בהמשך לכך, מוצע תשפ"ח-שנתית תשפ"ג-והיא חלק מהתכנית הרב לות"תו

הנוכחית, כאשר  שנתית-כנית הרבבמסגרת הת שהתקבלהלתוספות הייעודיות  בהתאם ₪, אלפי  24,000

 ות"ת בהמשך.לאישור תכנית מפורטת תובא  .כפי שפורט לעיל₪ אלפי  8,000מתוך סכום זה יוקפאו 

 

 ESO -המצפה האירופי הדרומי  -3.2.1.13

ממשלתית בתחום האסטרופיזיקה, -תשתית מחקר בין ינהה ESO (European Southern Observatory)-ה

. התשתית כוללת סדרה של טלסקופים התשתית מדינות המשתתפות במימון 16 ,נכון להיום ,בה חברות

, שצפוי לשפר את יכולות המחקר גדולים בצ'ילה ומתוכננת להתרחב ע"י הוספת טלסקופ גדול במיוחד

תעזור לקדם את  והחברות בוהאסטרופיזיקה המתקדמת בעולם מחקר תשתית הוא  ESO-ה. בתחום

היא חלק מהתכנית הצטרפות ישראל לתשתית  הקהילה המחקרית המצוינת המתפתחת בתחום בישראל.

 ₪אלפי  20,000ובהמשך לכך, מוצע לתקצב את הסעיף בתשפ"ג בסך של  תשפ"ח-שנתית תשפ"ג-הרב

 מחצית. העלות מוערכת בכשנתית לנושא-בתכנית הרב יעודית שהתקבלהבהתאם לתוספת היהמורכבים 

להתקבל ממשרדי ממשלה רלוונטיים אחרים(.   האמורהיתרה מעלות ההצטרפות של ישראל כמדינה חברה )

 כמפורט בטבלה מעלה.תקציב זה הינו מותנה 

 

 יעודה למחקר -3.2.1.100

הקמת תשתיות מחקר והקצבות למחקר נוספות,  סעיף היעודה למחקר כולל סכומים המיועדים לתקצוב

שצפויים להבשיל במהלך השנה וכן סכומים שצפויים להיות מבוצעים במסגרת ההקצבות למחקר בשנים 

לאחר בחינת  .הקודמתשנתית -ברכנית הוהופרשו במהלך הת שנתית(-שלאחר תשפ"ב )תום התכנית הרב

₪ אלפי  60,000השלמה בסך  תממומנות מסעיף זה, נדרשההתחייבויות של ות"ת להמשך האמורות להיות 

מחקר הקרנות בגין סיום תקצוב  ₪ אלפי  8,000 לסעיף במסגרת תקציב תשפ"ג. כמו כן סעיף זה כולל סך של

בהמשך לכך מתוקצבת היעודה  לסעיף זה. והחזרת המקורות המתפנים  סינגפור-בריטניה וישראל-ישראל

 ₪. יאלפ 68,000בתשפ"ג בסכום של 

 

 

 

 



 מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בכלכלת ישראל - 3.3.3.6

החלה לפעול תכנית מלגות לשלוש שנים ביוזמה משותפת של ות"ת ומשרד האוצר לתמיכה  בתשע"ה

בדוקטורנטים מצטיינים בכלכלת ישראל. מטרות התכנית הן עידוד והרחבת המחקר האקדמי בנושאי 

 כלכלת ישראל ועידוד מחקרים כלכליים תומכי החלטה בסוגיות ליבה למדיניות כלכלית ציבורית בישראל. 

תקצוב , כך שלשנה₪ אלפי  50גובה המלגה הינו ו שנתיות-מלגות דו 4שנה מוענקות במסגרת התכנית עד מדי 

החליטה ות"ת כי בהמשך לממצאי  20.5.2020בישיבתה ביום  מלגות.  8על בהפעלה מלאה הסעיף מבוסס 

בישראל  הבדיקה של הוועדה הבינלאומית להערכת איכות של לימודי הכלכלה במערכת ההשכלה הגבוהה

בדבר מחסור חמור בחברי סגל ובעתודות סגל מתארים מתקדמים בתחום, ולבדיקת חלופות שונות לקידום 

תוארך הפעלתה של תכנית המלגות לדוקטורנטים  תחום הכלכלה בארץ, בין השאר ע"י הענקת מלגות,

ום בדיקה וקבלת מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל", למשך שנתיים נוספות )תשפ"א ותשפ"ב( או עד לסי

לטובת מלגות אלו, והנושא יובא לדיון עקרוני ₪ אלפי  400מוצע לשריין  (.מבניהםהחלטה בנושא )המוקדם 

 בות"ת.

   

 מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק -3.3.3.7

לקידום הינה מרכיב נוסף של התכנית הרב שנתית  תכנית מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק

 .תשפ"ב-לשנים תשע"ח 3.1.2018הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה הגבוהה שאושרה על ידי ות"ת בתאריך 

מטרות התכנית הן עידוד פניית סטודנטיות מצטיינות ללימודי תואר שלישי, תוך עידוד המצוינות האקדמית 

 והשתלבותן בעתיד בסגל האקדמי במדינת ישראל.

₪ אלפי  62.2מלגות, כל אחת לשלוש שנים. גובה המלגה עומד על  10קה עד במסגרת התכנית ות"ת מעני

בנוסף, המוסד  ע"י המוסד. לשנה המשולמים ₪אלפי  10במימון ות"ת ולפחות ₪ אלפי  52.2לשנה, מזה 

 לכיסוי הוצאות מחקר. ₪, אלפי  10נדרש להעמיד לרשותה של כל מלגאית סכום שנתי נוסף של 

, ובתשפ"ג 2018"ב נכללה במתווה התקציבי להוגנות מגדרית שאושר בינואר השתתפות ות"ת עד תשפ

תימשך הפעילות, לרבות השתתפות ות"ת, במתכונת דומה ומהלך השנה תובא התוכנית לבחינה מחודשת. 

 כנית.ובת חמישיתוקצב מחזור המלגאיות ה גבתשפ"

 

 שנתי-מלגות דוקטורט חד -3.3.3.8

בהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל שאושרו בישיבת ות"ת 

, אישרה ות"ת תכנית מלגות לדוקטורנטים בינלאומיים המגיעים לישראל למשך שנה במסגרת 22.06.16-ב

ונה והמגבלות . בעקבות מגפת הקורעד לשנה"ל תשפ"ב "ץ"דוקטורט סנדווי -לימודי תואר שלישי בחו"ל 

כניסת זרים לישראל, נותרו עודפי תקציב בסעיף, מוצע לאפשר את המשך תכנית המלגות גם לתשפ"ג 

 במהלך השנה יובא לדיון בות"ת החלטה לגבי הפעלת התכנית בשנים הבאות.  .בסעיף מיתרות שימומנו

 

 מלגות תואר שני -3.3.4

₪  פיאל 41-בתכניות המלגות השונות לתואר השני על כמלגות ההצטיינות של ות"ת עומדות  במשך שנים

לאור עליית המחירים, חוסר האחידות וכן לשנה, כשבחלק מהתוכניות גובה המלגה נמוך מעט מסכום זה. 

תכניות מלגות ההצטיינות את גובה המלגות בכל  מוצע לעדכן אי עדכון גובה המלגות במשך תקופה ארוכה

. תוספת התקציב בעקבות החל מתשפ"ג לשנה₪  פיאל 42בצורה אחידה על לתואר שני של ות"ת ולהעמידו 

 בשנה.₪  פיאל 300-שינוי זה מוערכת בכ

 

 



 

 מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק -3.3.4.3

 תכנית מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטיות מצטיינות הינה מרכיב נוסף של התכנית הרב שנתית לקידום

 תשפ"ב.-לשנים תשע"ח 3.1.2018 הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה הגבוהה שאושרה על ידי ות"ת בתאריך 

מטרת התכנית הינה לעודד סטודנטיות מצטיינות בוגרות תואר ראשון בתחומי ההייטק לפנות ללימודי 

ים בתחומים אלו תואר שני מחקרי באחת מן האוניברסיטאות וע"י כך ליצור תשתית להרחבת הייצוג של נש

 בסגל האקדמי בארץ.

שנתיות בכל שנה ולא יותר משתי מלגות במחזור למוסד. -מלגות דו 10במסגרת התכנית ות"ת מעניקה עד 

לשנה שישולמו ₪ אלפי  20לשנה הקצבת ות"ת ולפחות ₪ אלפי  41-מזה כ₪ אלפי  61-גובה המלגה הינה כ

השתתפות ות"ת עד תשפ"ב  לגאיות הראשון בתכנית.ע"י המוסד לכל מלגאית. בתשע"ט תוקצב מחזור המ

, ובתשפ"ג תימשך הפעילות, לרבות 2018נכללה במתווה התקציבי להוגנות מגדרית שאושר בינואר 

 השתתפות ות"ת, במתכונת דומה ומהלך השנה תובא התוכנית לבחינה מחודשת.

 

 הערבית לחברה גבוהה להשכלה הנגישות הרחבת -4.7

שכלה גבוהה לחברה הערבית השנתית להנגשת ה-התכנית הרבעקרונות אישרה ות"ת את  16.12.15יום ב

תשפ"ב הכוללים מספר רכיבי תקצוב לרבות: תמיכה בתלמידי המכינות, תכניות הכנה  –לשנים תשע"ז 

 להגיעה להמשך צפוימעודכנת גיבוש תכנית פעולה אופרטיבית לאקדמיה, תכניות קליטה באקדמיה וכיו"ב. 

. לאחר בחינת ומוצע על המשך התכנית במתכונת הקיימת גם לשנה"ל תשפ"ג לדיון בות"ת במהלך השנה

 6,000הצרכים, מוצע כי תקציב תשפ"ג יעמוד לפי המשאבים הקיימים בבסיס משנה הקודמת בתוספת של 

ותוספת נוספת לאור עודפי תקציב משמעותיים בתקציב זה שיועברו בבסיס מתקציב החרדים  ₪ אלפי 

גידול במספר הסטודנטים הערבים לאור כמו כן,  עבור תכנית שער לאקדמיה.  ₪ אלפי  1,800להשלמה של 

וכן את ₪ אלפי  1,150לבטל את רכיב שיווק המכינות הנאמד על סך בתקציב תשפ"ג בשנים האחרונות מוצע 

במוסדות שהתקשו בגיוס סטודנטים  )סעיף זה תמך ₪אלפי  600נעת תהליך שינוי' הנאמד על סך תרכיב 'ה

ישמשו למימון תכניות עתידיות לטובת הנגשת ההשכלה שיתפנו מסעיפים אלה . היתרות מהחברה הערבית(

 התכנית לשנים הבאות תובא לדיון בות"ת במהלך תשפ"ג. הגבוהה לחברה הערבית.

 

 החרדית הילאוכלוסיהנגישות  הרחבת 4.10

גיבוש   תשפ"ב.-"זתשעהחרדית לשנים  היהאוכלוסיהתכנית להנגשת  את שרה ות"תיא 5.4.2017 ביום

תכנית פעולה אופרטיבית להמשך צפויה להגיע לדיון בות"ת במהלך השנה ומוצע על המשך התכנית 

לאחר בחינת הצרכים ולאור אי עמידה ביעדים בתר"ש הקודמת, במתכונת הקיימת גם לשנה"ל תשפ"ג. 

 ₪ אלפי  6,000פי המשאבים הקיימים בבסיס משנה הקודמת בהפחתה של מוצע כי תקציב תשפ"ג יעמוד ל

במסגרת סיכומי  ₪ אלפי  16,000ובהפחתה נוספת של  הערבית לחברה ההנגשה לתקציב בבסיס שיועברו

. גם לאחר ההפחתות בסיס התקציב אמור שנתית ולאור עודפי תקציב משמעותיים בסעיף-כנית הרבהת

 לדיון בות"ת במהלך תשפ"ג.יובא התכנית לשנים הבאות המשך  .בתשפ"גתקינה לאפשר  פעילות 

 

 מרכיב יעוץ, תמיכה וליווי לסטודנטים חרדים - 4.10.5

השכלה גבוהה לחרדים כוללת בתוכה מספר רכיבי תקצוב, לרבות: מרכיב הוראה, תמיכה  תכנית להנגשת

הינם שונים ובכדי להציג את  4.10.1מוסדית ותמיכה פר סטודנט. לאור העובדה כי שימושי התקציב בסעיף 

התמיכה הניתנת למוסדות מעבר למרכיב ההוראה, מוצע לפתוח סעיף חדש אשר יציג את רכיבי התקצוב 

 כל שינוי בין סעיפי האב יעשה על פי נוהל שינויים בתקציב שאישרה ות"ת. השונים בנפרד ממרכיב ההוראה. 



 שדרוג תשתיות הוראה ובמכללות -4.13

מוצע על  .תשפ"ב-תשע"זלשנים במכללות אישרה ות"ת את המודל לשדרוג תשתיות הוראה  26.7.2017ביום 

בעקבות תוספת כמו כן, המשך התכנית במתכונת הקיימת גם לשנה"ל תשפ"ג ועד לגיבוש מודל תקצוב חדש. 

₪ לפי א 1,600)אש"ח  2,000מוצע להוסיף   )בעקבות האיחוד עם תל חי( מכללת הרצוג ומכללת אוהלו

אלפי  43,168יעמוד על  התקציב לשנה"ל תשפ"ג כך שסך איחוד אוהלו(עבור ₪ לפי א 400למכללת הרצוג ו

 .יובא לות"ת מודל הקצאה חדש לחלוקת הכספים פ"גבמהלך תש .)התוספת ממקורות קיימים( ₪

 

 תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות  רוגשד - 4.14

-אישרה ות"ת את המודל לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות לשנים תשע"ז 26.7.2017ביום 

 התכנית במתכונת הקיימת גם לשנה"ל תשפ"ג ועד לגיבוש מודל תקצוב חדש תשפ"ב. מוצע על המשך

-שנתית לשנים תשע"ז-במסגרת התכנית הרב פ"בלתכנית בתש השהוקצ₪ אלפי  50,833התקציב על סך 

מודל הקצאה חדש  הצעה לות"ת תובא פ"ג. במהלך תשהקיים המודל תשפ"ב יחולק בין המוסדות על בסיס 

 .לחלוקת הכספים

 

 תכנית הישגים ורואד להנגשת השכלה גבוהה בפריפריה – 4.21

תכנית הישגים ותכנית רואד פועלות מזה מספר שנים להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית. לאור גיבוש התכנית הרב שנתית החדשה להנגשת השכלה גבוהה, אשר עלולה 

אקדמיים, מוצע כי תקצוב התכניות והפעלתם ימשכו באותה  -להשפיע גם על התמיכה בשלבים הטרום 

 תשפ"ג.המשך התכנית לשנים הבאות יובא לדיון בות"ת במהלך . המתכונת גם בשנה"ל תשפ"ג

 

 מודלים לתמרוץ ולקידום בינלאומיות - 4.25.1

דגש על קידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה  ניתןתשפ"ב -בתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז

ה שיפור האיכות והתחרותיות האקדמית של המערכת הישראלית. יתבישראל, כאשר המטרה המרכזית הי

וע"י מל"ג  22.6.2016בהתאם לעקרונות המדיניות בנושא סטודנטים בינלאומיים, שאומצו ע"י ות"ת ביום 

תשע"ח שני מודלים מרכזיים לקידום הבינלאומיות במוסדות  , אישרה ות"ת במהלך19.7.2016ביום 

"מודל תפוקות" המיועד למוסדות בהם הבינלאומיות מבוססת  -המתוקצבים להשכלה גבוהה הראשון

)נקבע עפ"י קריטריונים נורמטיביים( ו"מודל צמיחה" לקידום הבינלאומיות במוסדות בהם הנושא נמצא 

הוחלט כי   26.2.2020ת"ת מיום ובישיבת ו, 21.8.2018בות"ת ביום  מודל התפוקות אושר בתחילת דרכו.

במהלך תשפ"ג יגובש מתווה חדש לתכנית תשפ"ב. -בשנים תשפ"א₪ אלפי  40,000יוקצו מדי שנה 

 לדיון בות"ת.בהמשך תובא וההמלצה הבינלאומית 

במהלך . ר שנה זוגם עבומודל התפוקות להמשך הפעלת ₪ אלפי  30,000 מוצע להקצות בשנה"ל תשפ"ג

ייבחן מודל עדכני מותאם לכלל שנתית יובא הנושא לדיון בות"ת ו-יתר שנות התכנית הרבתשפ"ג ולקראת 

 המוסדות.

 

 אסטרטגיית שיווק ומיתוג לבינלאומיות - 4.25.2

, מוצע לאפשר שימוש בעודפי תשפ"ב-אישרה ות"ת תמיכה בנושא לשנים תש"פ 27.11.2019מיום בישיבתה 

ראשון, לטובת הארכת התקשרויות ההתקציב שנותרו בסעיף עקב אי ניצול בתקופת משבר הקורונה: בשלב 

קיימות עם חברות יח״צ ופרסום דיגיטלי, ובשלב שני, בהתאם למתווה שיגובש עבור תכנית הבינלאומיות 

 תשפ״ח ואשר יובא לדיון ואישור בות״ת.-לשנים תשפ״ג

 



 הנדסה אזרחית -4.30.2

החליטה ות"ת לצאת עם תכנית לתמיכה במוסדות המתוקצבים לעידוד לימודי הנדסה  24.6.2020ביום 

בחינת מודל התכנית לתמיכה במוסדות המתוקצבים לעידוד לימודי הנדסה אזרחית  לאחר אזרחית,

 –עדי התכנית כפי שנקבעו והקריטריונים לתמיכה, מוצע לעדכן את הקריטריונים לתקצוב לצורך מימוש י

הסטודנטים בהנדסה אזרחית. המודל המוצע לוקח בחשבון את השינוי בכלל המחזורים  יהגדלת מספר

 :החל מתקציב תשפ"ג לאור זאת, מוצע כי. שאינו לוקח בחשבון גידולים אלו מודל הנוכחימה שונהב

 לשנת ביחס בתחום הלומדים הסטודנטיםסך  במספר גידול עבור תוספתי בתקציב יזכה המוסד .א

 כך, הבאים במחזורים שיחולו בשינויים מותנה אלה סטודנטים עבור התשלום"פ. תש - הבסיס

 הסטודנטים פרמס בין קיזוז יבוצע העוקבות בשנים במחזוריםבסטודנטים  קיטון של שבמקרה

 יתווספו, הסטודנטים במספר גידול של במקרה. במספרם הירידה מול אל קודמת בשנה הזכאים

התקצוב עבור הגידול במספר הסטודנטים  .קודמים ממחזורים הזכאים לסטודנטים אלה סטודנטים

 .)ללא ניצולת( יבוצע כמכפלה של מספרי הסטודנטים ותעריף

 .דיווחי המוסדות שונה מהמצב הנוכחי בו מתבססים על"ס בלמתקצוב יתבססו על בסיס נתוני  נתוני .ב

וכן  המוסדות ידי על בתקציב מותרים שימושים, התכנית תקופת את הכוללים התכנית פרטי יתר .ג

 .שינוי לאגובה המענקים למוסדות ל

 

 ההייטק תחומי עידוד -4.30.3

אדם בתחומי הייטק יצאה ות"ת בשנים האחרונות בקולות קוראים לאוניברסיטאות  לאור המחסור בכח

על מנת להגדיל את מספר הבוגרים במקצועות הייטק, באופן שיתרום לצמיחה ולהתפתחות תחום הייטק 

הוקמה ועדת היגוי בינמשרדית בראשות יו"ר ות"ת לטיפול בנושא. הוועדה  2016בישראל. בחודש דצמבר 

היתר בנושאים הבאים: תשתיות הוראה, קליטת סגל, מניעת נשירה, עידוד אוכלוסיות יעד ותחומים דנה בין 

שנתית הפונה לאוניברסיטאות -ים נוספים. בהתאם למסקנות הוועדה הוחלט על פרסום תכנית רבירלוונט

יטאות ות"ת יצאה עם תכנית להגדלת מספרי הסטודנטים באוניברס 2018באפריל  .תשפ"ב-לשנים תשע"ט

מיום  2292וזאת במסגרת החלטת הממשלה מספר  40%בתחומי ההייטק, יעד ות"ת לגידול רב שנתי עמד על 

15.1.2017 . 

אלפי  30,000להקצות מוצע  שנתית-ובמסגרת תוספות התכנית הרב ידה ביעדיהלאור הצלחת התכנית ועמ

לאחר בחינת התכנית המקורית שהסתיימה  .1להארכת תכנית הייטק  תשפ"ח-לשנים תשפ"ג ,לשנה ₪

 , עם השינויים המפורטים מטה:תשפ"גהחל מלהמשיך עם התכנית בתשפ"ב, מוצע 

 כל מוסד שלקח חלק בתכנית המקורית, ימשיך להיכלל בתכנית החדשה. .א

 ביחס הלומדים הסטודנטים בסך גידול עבור ₪ אלפי  40בסך  שנתי תוספתי בתקציב יזכה המוסד .ב

 מותנה אלה סטודנטים עבור התשלום. תשפ"א( -מחושבת כממוצע דו שנתי )תש"פ ש הבסיס לשנת

 בשנים במחזוריםבסטודנטים  קיטון של שבמקרה כך, הבאים במחזורים שיחולו בשינויים

. במספרם הירידה מול אל קודמת בשנה הזכאים הסטודנטים פרמס בין קיזוז יבוצע העוקבות

 ממחזורים הזכאים לסטודנטים אלה סטודנטים יתווספו, הסטודנטים במספר גידול של במקרה

 .קודמים

 שונה מהמצב של התכנית המקורית בו התבססו על"ס בלמתקצוב יתבססו על בסיס נתוני  נתוני .ג

 .דיווחי המוסדות

ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת  להלן תחומי ההייטק הרלוונטיים לתכנית: הנדסת חשמל .ד

 וסטטיסטיקה. מדעי המחשב, מתמטיקה, פיסיקה מערכות מידע,

 מוסד שיזכה לתקציב יתחייב לשפר את מקדם הניצולת ביחס לשנת הבסיס ובכל מקרה לוודא .ה



 .שלא יפחת. היה והמוסד לא עמד ביעד זה ביחס לשנת הבסיס, ות"ת תוכל להפחית בתקציבו

 

 עידוד סטודנטים לרפואה  -4.30.5

שנים  3סעיף זה משלם תוספת למשך להגדלת מספרי הלומדים ברפואה,  בהתאם למדיניות ות"ת הפועלת

. בהמשך 5.1.2022בהתאם לקריטריונים שקבעה ות"ת בהחלטתה מיום  עבור כל גידול של סטודנט לרפואה

סטודנטים. לפי הסדר דומה שחל בשנה"ל תשפ"ב,  65-לשיח שהיה עם המוסדות, הגידול בתשפ"ג מוערך ב

 העביר את התחייבותו לממן גידולים אלה. משרד הבריאות 

בשלב זה הסעיף התקציבי אינו כולל את המשאבים הנדרשים לגידול בתשפ"ג ומוצע כי עם קבלה בפועל של 

התכנית תמשיך לפעול ולממן במתכונת זהה גם בשנה"ל תשפ"ג. כמו כן, ככל המשאבים ממשרד הבריאות, 

  ההפרש )ממקורות קיימים(.  שהגידול יהיה גדול מהצפוי ות"ת תמממן את

 ייחודיות אוכלוסיות להנגשות יעודה -4.100

עבור תקציב ההנגשות. היות ובשלב זה  ₪ אלפי  6,000תוספת בסך התקבלה  שנתית-במסגרת התכנית הרב

אוכלוסיות ייחודיות ואשר ישריין את  להנגשות מוצע לפתוח סעיף יעודה,  מתגבשת תכנית עתידית לנושא

  התוספות האמורות ויקצה לסעיפים השונים בהתאם לצורך בהמשך. 

 

 בינאוניברסיטאי באילתהמכון ה -5.1

באילת, מיסודה של האוניברסיטה העברית, עוסק בספקטרום הרחב של  המכון הבינאוניברסיטאי

 מקיים. המכון המערכתאוקיינוגרפיה ומשמש כמרכז מחקר והוראה המשרת סטודנטים וחוקרים מכל 

פתוחים לכלל תלמידי , שרובם שורה של קורסים במדעי הים המיועדים לתלמידי בוגר, מוסמך ודוקטורט

במכון קיים ציוד מחקרי הכולל מעבדות יבשות כמו כן על בסיס תחרותי.  מוסדות להשכלה גבוההה

תקצוב המכון עומד מזה שנים סוף. -ורטובות, ציוד צלילה וספינת מחקר המשמשים לביצוע המחקרים בים

העביר  2022(. בחודש יוני Hעל סכום קבוע המקודם במעבר בין השנים במדד ההשתתפות הישירה של ות"ת )

לות"ת ובה בקשה לעדכון מודל התקצוב של המכון ובקשה לסיוע נקודתי באיזון תקציב ה רשמית המכון פני

פעמית שתעמוד על סך -תוספת חד לאשר למכוןבשלב זה בהמשך לבקשה זו מוצע  המכון בתשפ"ב ובתשפ"ג.

יעוץ המופיעה בפניית המכון(, לצורך מימון הוצאות עבור ₪ אלף  700-)מתוך בקשה ל₪  פיאל 150 של

לחופי אילת, המאיימת על פעילותו העתידית.  13מקצועי, שנדרש לצורך התמודדותו עם עדכון תכנית תמ"א 

והתאמתו לפעילות המכון ולאתגרים  גם המשך פיתוח המכוןבהמשך לבקשת המכון, במהלך תשפ"ג יבחן 

.  לצורך צוב של המכוןמודל התקעדכון , לרבות תשפ"ח.-שיעמדו בפניו במסגרת התכנית הרב שנתית תשפ"ג

 נוספים.₪ מיליון  1.0זה מתוקצב בסעיף ב"טרם הוקצה" סכום של 

 

 מעורבות אקדמיה בקהילה - 6.6

ובהתאם לסיכום בין משרד האוצר, ות"ת והתאחדות  12.8.2015-בהתאם להחלטת ות"ת מיום ה

יופנו לפעילויות מעורבות הפנויים מתקציב קרן הסיוע לסטודנטים ₪ אלפי  9,000הסטודנטים, לפיו עד 

  .גגם בתקציב תשפ" הז שריון התקציב , מוצע על המשך במידה ויהיה צורך בתקציב זה אקדמיה בקהילה

 

 מכינות קדם אקדמיות - 7.1

על מודל תקצוב חדש למכינות המבוסס עלות נורמטיבית לתלמיד  13.6.18במסגרת החלטת ות"ת  מיום 

ן מענה למאפיינים אקדמיים וחברתיים, הוחלט כי לאחר שיתקבלו ועמידה ביעדי מדיניות, תוך  מת

מהלמ"ס הנתונים הנדרשים לשם בחינת היעדים הרחבים שנקבעו ע"י ות"ת, יובא לאישור ות"ת מודל 

 תקצוב רחב ובעל משקלות יחסיים. כמו כן ביקשה ות"ת לבחון הוספת מכסות סטודנטים במכינות.



ולקראת  מובא לאישור הארכת התכנית במתכונת בנוכחית גם בתשפ"ג על המודל לאור התארכות העבודה

  ובא לדיון הצעה למודל עדכני במכינות הקדם אקדמיות. ישנה"ל תשפ"ד 

 17,000להעביר לקרן לחיימ"ש , בדומה לתקציב תשפ"ב, , מוצע28.7.21כמו כן, בהמשך להחלטת ות"ת מיום 

בשנה"ל תשפ"ג. לאור שינוי מודל תקצוב המכינות אשר עלול להשפיע גם על ההתנהלות מול גם ₪ אלפי 

הקרן לחיימ"ש ועל ההתחשבנות בין הצדדים מוצע כי סכום זה יועבר באופן חד פעמי ולא בבסיס התקציב, 

 שנתית הנוכחית-כמו כן, במסגרת התכנית הרב עד להבנת ההשלכות של עדכון מודל תקצוב המכינות.

לפעילות עם  ווקציאשר ₪ אלפי  40,000על סך  (וחלקה מוקפא הועמדה תוספת לנושא )תוספת מותנה

 )הכרה הדדית בקרב כל סוג מוסד(. השלמת התנאים המתלים

 

 לרפואה הספר בבתי הקלינית ההכשרה הסדרת - 7.13

סעיף זה כולל משאבים לתמיכה בהוראה ובמחקר הקליני במוסדות ולהסדרת תשלומי האוניברסיטאות 

לבתי החולים. כמו כן, בשנה האחרונה סעיף זה תומך בעלות התאמת בקשות להגדלת מספרי הסטודנטים 

מוצע על כל סטודנט(. לאחר בחינת הנושא ולאחר שיח עם המוסדות, ₪ אלפי  1,000ברפואה )מענק של 

סטודנטים בשנה א'  10-מ את מספר הסטודנטים ביותר כך שמוסד אשר יגדיללהגדיל את המענק החד פעמי  

יובהר כי המענק החד פעמי מוגבל לשני מענקים למוסד ולמוסדות ₪. אלפי  1,500יקבל מענק חד פעמי בגובה 

 שנים. 10אשר מקיימים לימודי רפואה מעל 

ת הסטודנטים לונים מול המוסדות בנושא, עולה כי יש משמעות לכך שהגדולאור צרכים שעלו בדי כמו כן

לרפואה לא יבואו על חשבון המכסות הקיימות ועל כן מוצע כי בשנה"ל תשפ"ג, כל גידול בהיקף הלומדים 

סך התקציב בסעיף זה בהתאם לאמור במקצוע זה יביא גם להגדלת מכסת הסטודנטים של המוסד בהתאם. 

 .₪אלפי  30,893ל יעמוד ע גבתשפ"

 

 האקדמיה הלאומית למדעים -7.6

ותפקידיה העיקריים הם לרכז  1961האקדמיה הלאומית למדעים הינה תאגיד שהוקם על פי חוק בשנת 

בתוכה את טובי אישי המדע תושבי ישראל, לטפח ולקדם פעילות מדעית, לייעץ לממשלה בענייני מחקר 

שראלי בגופים ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, לקיים מגע עם גופים מקבילים בחו"ל, לייצג את המדע הי

בעדכון להלן מספר הצעות ובכינוסים בינלאומיים ולפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע. 

 :בתשפ"ג שתתפות ות"ת בפעילותה השוטפת של האקדמיהה

החליטה  21.5.2017בישיבתה ביום  - ה הבינלאומיתתותוספת להרחבת פעילו בסיס תקציב האקדמיה •

פי מתווה זה -על תשפ"ב.-לאקדמיה הלאומית למדעים לשנים תשע"ז שנתי-ות"ת על מתווה תקציבי רב

השתתפות ות"ת בתקציבה השוטף של האקדמיה למדד ההשתתפות הישירה של  הוצמדההחל מתשע"ז 

  .(H)ות"ת 

 פיאל 750תתוקצב תוספת של ו Hבמדד  בסיס תקציב האקדמיהיקודם כנית הרב"ש הבאה, תשגם במוצע 

, בהתאם לכללים שנקבעו בהחלטת ות"ת מיום של האקדמיה לאומיתלהרחבת פעילותה הבינ₪ 

21.5.2017. 

דוקטורנטים ישראליים מצטיינים המשתלמים בחו"ל בכנסים -לעידוד השתתפותם של פוסט כניתות •

פי -החליטה ות"ת לתמוך, על 13.3.2019בישיבתה ביום  - מדעיים משמעותיים המתקיימים בישראל

מלגות טיסה  60עד ולחלק מדי שנה  תשפ"ב-בשנים תש"פ שתוכננה לפעול, כניתובקשת האקדמיה, בת

לצורך הגעתם לכינוסים  דוקטורנטים ישראליים מצטיינים המשתלמים בחו"ל-ושהייה לפוסט

מימון התכנית כן נקבע, כי בשנה ו₪  פיאל 400על  נקבעהמסגרת תקציב התכנית  הבינלאומיים שיבחרו.



כנית ובשל מגיפת הקורונה הביצוע בת ים.וע"י האקדמיה הלאומית למדע יעשה בחלקים שווים ע"י ות"ת

, ש"ח פיאל 200לתקצב לה סכום של מוצע ולבקשת האקדמיה  תשפ"ב היה חלקי ומצומצם-בשנים תש"פ

 בכפוף להשתתפות מקבילה של האקדמיה בתכנית בתשפ"ג כנית ולטובת הפעלת הת

 .₪ פיאל 200בסך של 

בנוסף מתוקצבים בסעיף סכומים נוספים עבור פעילויות שונות המבוצעות באמצעות  -פעילויות נוספות  •

 .כיו"בעסקת מרכז לפורום תל"ם והאקדמיה, כגון ה

-כנית הרב שנתית שהגישה האקדמיה, מוצע לכלול בתקציב האקדמיה תוספת חדובתשפ"ג, בהמשך לת

ילויות של חשיפת המדע והמדענים שתיועד לפעילויות האקדמיה הצעירה ולפע₪  פיאל 200פעמית של 

 .לציבור. יודגש, כי תוספת זו תוגבל לשימוש להרחבת הפעילות ולא תשמש לתשלומי שכר, תקורות וכיו"ב

 . דרש להעביר הצהרה בנושאיהאקדמיה ת

 
 תשפ"ח.-בהמשך יובא לדיון בות"ת מתווה תקציבי רב שנתי לאקדמיה הלאומית למדעים לשנים תשפ"ג

 

 רזרבה  -100

  ₪.אלפי  30,000על כי סך הרזרבה בתקציב תעמוד  ות"ת מחליטה

 


