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בארץהגבוההההשכלהמערכת-רקע

ב"תשפ-ז"תשעלשניםת"ותשלשנתית-הרבהתכנית

הצטיינותמלגות

נושאים



(ג"מל)המועצה להשכלה גבוהה 
(ת"ות)והוועדה לתכנון ותקצוב 

התרת הקמת מוסדות חדשים להשכלה גבוהה  
והסמכה לקיים תכניות לימודים ולהעניק תואר  

מהיבטים אקדמייםאקדמי 

הערכת ובקרת איכות של תכניות לימוד קיימות

ג"המל

ת"הות

תכנון לאומי של פיתוח ההשכלה הגבוהה

מ עם האוצר לגבי תקציב ההשכלה הגבוהה"מו

הקצאה בלעדית בין המוסדות של התקציב

בחינת בקשות לפתיחת מוסדות חדשים או תכניות אקדמיות  
מהיבטים של תכנון ותקצוב

מניעת גרעונות או חריגות במוסדות



2018מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל  

4

62מוסדות:

,האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטאות מחקר8

,מכללות לחינוך21, מכללות מתוקצבות20

מכללות לא מתוקצבות12

307,000סטודנטים:

סטודנטים230,895-תואר ראשון 

סטודנטים63,157-תואר שני 

סטודנטים11,349-תואר שלישי 

חברי סגל באוניברסיטאות5,425-כ  ,

(FTE)במכללות 1,890-וכ



בארץהגבוההההשכלהמערכת-רקע.
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שנתיתעקרונות יסוד מנחים לתכנית הרב 

וחיזוק המערכתיעול

  צרכים לאומיים ושוק התעסוקה

בינלאומית

תשתיות וקרנות מחקר

הקמפוס החדש

₪מיליארד 7-תוספת תקציבית לתכנית הרב שנתית 



ת שמה לעצמה  "בתכנית הרב השנתית הנוכחית ות

:יעדים הבאים

 מוביל  המחקר המדעי בישראל וביסוסו כגורם לחזק את

בעולם

 את תשתיות המחקרלשפר משמעותית

 בינלאומיים דרך קרנות המחקר  שיתופי פעולה לעודד

 של החוקריםברכישת ציוד אישי לתמוך

וקרנות מחקרתשתיות -תכנית רב שנתית 



לקרנות מחקר₪ מיליארד 2-תוספת של כ

קרנות מחקר-תכנית רב שנתית 

תקציב  
ט"תשע

תקציב  
ב"תשפ

סך  
תוספת  
חדשה 

-ז"תשע
ב"תשפ

קרנות מחקר

575700835(כולל ציוד אישי)הקרן הלאומית למדע 

NSF-BSF3638172-תכנית ה

506549968(Horizon)התכנית האירופית 

5757137קרנות מחקר ישראל אסיה

303030(ועודרפואי -ביו, GIF, פזי)קרנות אחרות 

1,2041,3742,142כ"סה



הקמה ושדרוג תשתיות מחקר-תכנית רב שנתית 

מחקרתשתיותושדרוגהקמהעבורח"שמיליוני900-כ
:הבאיםלסעיפיםבהתאם

מענקי ציוד מחקרי לחוקרים חדשים

מענקי ציוד מחקרי לחוקרים מבוססים

מענקי ציוד מחקרי מוסדי

  סיוע בגיוס בהעסקת כוח אדם מקצועי להפעלת
תשתיות המחקר

מחקר יקרותתשתיות הנגשת

שדרוג תשתיות הוראה ומחקר במכללות ואוניברסיטאות



תכניות דגל–תכנית רב שנתית 

מדעי הרוח

'שאר רוח'תכנית . 1

תכניות דו חוגיות. 2

תכנית לתיכונים.3

מדעי הרוח הדיגיטליים

מדעי הנתונים

תקצוב מרכזי מחקר  . 1
בכל אחת  

מהאוניברסיטאות

תכניות למענקי מחקר . 2
בקרן הלאומית למדע 

בשיתוף עם גורמי ציבור  
ומפא״תוממשל ועם צה״ל 

מדע וטכנולוגיה  
קוונטיים

ISF100-ת"מפאפ "שת. 1
₪מיליון 

קול קורא לבתר  . 2
10דוקטורנטים מצטיינים  

₪מיליון 

קול קורא לקידום הוראה  . 3
(  2018' ת דצמ"ות)בתחום 

תשתיות מחקר. 4

רפואה ממוקדת 
אישית

1 .IPMP–ISF-140
ח"מיליון ש

מיליון  239–פסיפס . 2
ח"ש



תכנית הייטק–תכנית רב שנתית 

בתחומיהסטודנטיםלהגדלתח"שמיליון700-כ

:הבאותלמטרותהמיועד,ההייטק

הייטקבתחומיסטודנטיםהגדלת

תשתיותושדרוגהקמה

בתחוםחדשסגלקליטת

בתחוםהנשיםשיעורהגדלת



קידום נשים באקדמיה-תכנית רב שנתית 

ובעיקרבאקדמיהמגדריתהוגנותלקידוםח"שמיליון60-כ

.הגבוההלהשכלהבמוסדותסגלחברותמספרלהגדלת

:הבאיםלסעיפיםבהתאםמחולקהתקציב

היועצותלפעילותתקציב

רוחבייםלפרויקטיםתקציב

הצטיינותפרסי

ההייטקבתחומישניתוארלמלגותתקציב

ההייטקבתחומילדוקטורנטיותלמלגותתקציב

דוקטורנטיות-לפוסטלמלגותתקציב
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מלגות סגל לחוקרים צעירים מצטיינים

14

חוקרים  לקלוט *לאוניברסיטאותנועדו לאפשר •

צעירים מצטיינים

(ללא מכסות)ב הצטיינות אישית "ע, תחרותית•

$ 48,000)מענק ציוד + משכורת : שנים3-כל מלגה ל•
(לעיוני$ 15,000; לניסיוני

המוסדות מתחייבים לכלול את מימון המלגאים  •
.בתקציבן הרגיל בתום המלגה

לכל היותר שנה  , שאושר.Ph.Dבעלי תואר : תנאים•
-שנים אחרי אישור ה5-לא יותר מ, בתקן באוניברסיטה

Ph.D. .לא ניתן לגרור מלגה ממוסד למוסד.

יוצאי אתיופיה, מעוף, אלון

.מלגות מעוף ויוצאי אתיופיה רלוונטיות גם למכללות* 



!תודה ובהצלחה


