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החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' - (1002) 2
שהתקיימה בירושלים ביום ה' בחשון תשע"ד9.10.2013 ,
הנוסח אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב13.11.13 -

נכחו:
חברי ות"ת:

נעדר:

פרופ' מנואל טרכטנברג  -יו"ר ות"ת
פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' מלכה רפפורט חובב
פרופ' פייסל עזאיזה

מר שמואל סלאבין

מוזמנת לסעיף : 3
פרופ' חגית מסר-ירון ,חברת מל"ג

מינהל ות"ת/מל"ג:
ד"ר אביטל שטיין  -מנכ"לית
גב' ריקי מנדלצווייג  -סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
מר גדי פרנק  -סמנכ"ל לתקצוב
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז  -ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' שירה נבון  -סגנית ראש אגף תקציבים
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
מר שרון אחדות  -ממונה תחום דוברות והסברה
גב' נטע שדה  -עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב  -מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה  -רושמת פרוטוקולים
עו"ד נדב שמיר  -נציג הלשכה המשפטית
השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:
מר יצחק בלומנטל  -סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל להבטחת איכות
גב' דנה אהרן  -ממונה תחום סגל ושכר
עו"ד ענת אילוז  -נציגת הלשכה המשפטית
מר מרק אסרף  -ממונה בכיר בתחומים :מדעים ,מדעי הרפואה ,מדעי הרוח ומשפטים
ד"ר ורדה בן-שאול  -ממונה בכירה בתחום הנדסה וחינוך
גב' סיגל מורדוך  -ממונה בכירה בתחומים :מדעי החברה ,עסקים ומדעי הניהול ורישוי שלוחות חו"ל
גב' חנה גור  -ממונה בכירה בתחום מכללות חוץ-תקציביות
מר יניב כהן-שבתאי  -ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון  -ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' חוה קליין  -ממונה בכירה  -תחום תכנון ומידע
גב' מיכל אופיר  -מרכזת באגף תכנון ומדיניות
גב' עדי זהבי  -מרכזת באגף התקצוב
מר ארן זינר  -מרכז בתחום חברה ומכינות
מר אריאל חנוכה  -מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר רביד עומסי  -מנהל פרויקט המח"רים
גב' מיכל פרי  -רכזת פניות ציבור
גב' ילנה קרול  -מרכזת בתחום תכנון ומידע
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גב' מעין גורמס-כהן  -עוזרת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
*******************

נוסח
מאושר

סדר יום לישיבת ות"ת:
.1

.2
.3
.4

.5

מידע
 1.1עדכון בעניין מורים מן החוץ במכללות המתוקצבות
 1.2עדכון החלטת ות"ת בעקבות פסיקת בג"ץ בנוגע להבטחת עמידת הפלטפורמות
בקבלת סטודנטים המוגדרים "חרדים"
 1.3דיווח בעניין יוזמת אוניברסיטת  Texas A&Mלפעילות אקדמית בארץ
 1.4דיווח בנושא הכוונה אקדמית לבתי ספר בחברה הערבית
אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבה מס' ) 1 (1001מיום 11.9.2013
הסדרת ההכשרה המעשית לסטודנטים לתואר ראשון בפיזיותרפיה
בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר
ראשון  B.Sc.בתוכנית לימודים דו-חוגית בקדם רפואה ) (Pre-Medוביולוגיה
מולקולארית
בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
בכימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית )עם תזה(

************
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החלטות מישיבת ות"ת

נוסח
מאושר

יו"ר ות"ת פתח את הישיבה וציין כי זוהי ישיבה חגיגית הנערכת לרגל פתיחת שנת הלימודים תשע"ד.
במסגרתה התקיים הבוקר סיור של יו"ר מל"ג ויו"ר ות"ת באוניברסיטה העברית ובבית הספר הגבוה
לטכנולוגיה .בתום ישיבת ות"ת יצטרפו לישיבה חברי המל"ג ונקיים ישיבה משותפת למל"ג ולות"ת בנוכחות
שר החינוך ויו"ר מל"ג.

 .1מידע:
 1.1עדכון לגבי מורים מן החוץ במכללות המתוקצבות
הסמנכ"ל לתקצוב דיווח על נושא מורים מן החוץ במכללות המתוקצבות.

 1.2עדכון החלטת ות"ת בעקבות פסיקת בג"ץ בנוגע להבטחת עמידת הפלטפורמות בקבלת סטודנטים
המוגדרים "חרדים".

ע"ד – 7/החלטה:
בהמשך לבקשת בית המשפט בפסה"ד בבג"צ מס'  5851/13ונוכח סמיכות הזמנים לפתיחת שנה"ל ,מחליטה
ות"ת לעדכן את החלטתה ע"ג ,79/מה 28-באוגוסט  2013כדלקמן.
ות"ת מחליטה כי בשנת הלימודים תשע"ד ניתן יהיה לרשום לפלטפורמות החרדיות )חרדית ירושלים ומבח"ר(
לשנה א' לשנת תשע"ד לא יותר מ 20%-סטודנטים שאינם עומדים בהגדרת חרדי )במקום  ,(15%כפי שנקבעה
בהחלטות ות"ת ומל"ג .במידה והמוסד יקלוט מעל  20%סטודנטים שאינם עומדים בהגדרה המאושרת ,לא
יינתן תקצוב בגין סטודנטים אלה ,והנושא יעלה לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה.
יודגש ,כי ההחלטה אינה נוגעת לשנים אחרות ,אשר בהן החלטה המקורית עומדת בעינה .שכן ,ביתר השנים ,הן
לפלטפורמות והן למועמדים יש די זמן להיערך לעמידה בהחלטה מבעוד מועד.
למען הסר ספק מובהר כי אין בהחלטה זו העדפה לקבלת קבוצות אחרות באוכלוסייה למסגרות אלו ,וכן אין
בהחלטה זו בכדי לשנות את המדיניות הנהוגה בנושא זה במסגרת המח"רים שנפתחו החל משנה החולפת.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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נוסח
מאושר

 1.3דיווח בעניין יוזמת אוניברסיטת  Texas A&Mלפעילות אקדמית בארץ
המנכ"לית דיווחה כי יש התקדמות במגעים עם  Texas A&M Universityעל בחינת האפשרות
שהאוניברסיטה תגיש בקשה להקמת שלוחה בארץ .היא הדגישה כי צפוי שיהיו חילופי מכתבים עם נגיד
המערכת האוניברסיטאית של . Texas A&M
פעילות האוניברסיטה צפויה להיות בנצרת ,וייקבעו לה תנאי סף בהם דרישה להעמדת כל הכספים הדרושים,
ללא תקצוב מהמדינה.
המל"ג תתבקש לסייע בנושא שקילות התארים במסגרת סמכותה.

 1.4דיווח בנושא הכוונה אקדמית לבתי ספר בחברה הערבית
הסמנכ"ל לתכנון ומדיניות דיווחה כי במסגרת התוכנית ,המשותפת לות"ת משרד החינוך ומשרד רוה"מ,
יופעלו תוכניות וסדנאות להכוונה אקדמית לתלמידי בתי ספר תיכוניים בחברה הערבית .היא הבהירה כי
בשלב זה הפעילות תתבצע ע"י גוף או גופים המתמחים בנושא שייבחרו במכרז ושאינם מפעילים את תכנית
"הישגים"" .הישגים" פועלת רק לאוכלוסיות מגיל  18ומעלה וטרם נערכה להרחבת התכנית לחברה הערבית.
יחד עם זאת נציג "הישגים" יהיה חבר בוועדת ההיגוי שתוקם לנושא ויתקיים תאום ברמת השטח בין
התכניות .עקרונות המכרז הועברו לאישור יו"ר ועדת ההיגוי להנגשה בחברה הערבית אשר מונתה ע"י ות"ת
ליישם את התכנית לחברה הערבית.

 .2אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבה מס'  - (1001) 1מיום 11.9.2013
נציג הלשכה המשפטית התייחס לסעיף  ,4.2ועדכן כי לאחר שאישור ות"ת לפתיחת התכנית הושהה לאור
ההסכם עם קופת חולים כללית שהצביע על מעורבות יתר שלה במינוי ראש התכנית ,התקבלו הבהרות
מהמוסד ותוקן ההסכם .התיקון הובא לידיעת יו"ר תת הועדה של ות"ת אשר אישר בעקבות כך את כניסת
החלטת ות"ת לתוקף.
*****
התקיימה הצבעה על אישור החלטות ות"ת מישיבה מס' ) 1 (1001מיום 11.9.2013
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
החלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 1 (1001מיום  11.9.2013אושר פה אחד
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.3

נוסח
מאושר

הסדרת ההכשרה המעשית לסטודנטים לתואר ראשון בפיזיותרפיה

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר  3523א'.

ע"ד – 8/החלטה:
בהמשך לעדכון שנמסר בישיבת ות"ת מיום  11/9/13בנוגע להתפתחויות בנושא ההכשרה המעשית
בפיזיותרפיה ועל מנת להמשיך בקידום הנושא ,מחליטה ות"ת כדלקמן:

.1

למנות צוות מומחים מייעץ מטעם ות"ת /מל"ג ומשרד הבריאות לבחינת ההתנסויות הקליניות
בפיזיותרפיה.
חברי הצוות המוצעים הינם:
פרופ' אלי איסקוב  -המכון הלאומי לשיקום ע"ש לואיס  -יו"ר
ד"ר איזבלה שוורץ  -מחלקת השיקום בהדסה הר הצופים והאוניברסיטה העברית
פרופ' גד אלון  -אוניברסיטת מרילנד ,ארה"ב
פרופ' נמרוד רוזן -המחלקת לאורתופדיה בבית החולים העמק והטכניון
פרופ' רות דיקשטיין  -פרופ' אמריטוס ,אוניברסיטת חיפה
גב' מיכל אופיר מאגף התכנון במל"ג  -מרכזת הוועדה.
הצוות מתבקש לבחון את מידת קיומם של מקומות ראויים להתנסות קלינית לסטודנטים לתואר ראשון
בפיזיותרפיה בישראל ,היקפם אל מול צרכי המוסדות והמשק ,ופוטנציאל הרחבת מקומות ההכשרה.
במסגרת זו תתבקש התייחסות הצוות ,בין היתר ,לנושאים הבאים:
•
•
•
•
•
•

הסטנדרט של מקום הכשרה ראוי להתנסות קלינית לרבות הקריטריונים לקבלת הסמכה להדרכה
קלינית;
תמהיל ההתמחויות הנדרש במהלך ההתנסות הקלינית;
מודל ההדרכה;
תמריצים להעסקת מדריכים;
אופי ההסדר עם מקומות הכשרה;
כל נושא אחר הנוגע להכשרה המעשית הדורש לדעת הצוות התייחסות.

הצוות מתבקש להמליץ על היקף ההכשרה הרצוי של פיזיותרפיסטים במצב הקיים ,כפועל יוצא של
יישום ההמלצות כאמור לעיל וככל הנדרש בטווח הרחוק ,ועל פתרונות אפשריים בנושא.
לצורך עבודת הצוות יועברו אליו הנתונים הגולמיים מהמוסדות להשכלה גבוהה הרלבנטיים וממקומות
ההתנסות הקלינית ,תוצאות עיבודם ודוחות קודמים בנושא .כמו כן במידת הצורך יקבל הצוות את חוות
דעתם של גורמים מהאקדמיה וממקומות ההתנסות המצויים בנושא ,לרבות נציגי הסטודנטים.

.2

בהמשך לאמור ממליצה ות"ת למל"ג ,שלא לאפשר הרחבת מס' הסטודנטים בתכניות לתואר ראשון
בפיזיותרפיה ביחס למצב הקיים בפועל בתשע"ד זאת עד להסדרת הנושא.

.3

עם השלמת ההליך דלעיל ,מבקשת ות"ת מהצוות המקצועי שלה לקדם ,בשיתוף משרד הבריאות ,הליך
לבחינת הסדרת נושא ההתנסות הקלינית גם בתחומים פרא רפואיים אחרים בהם ההתנסות הינה חלק
מהתואר.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.4

נוסח
מאושר

בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון  B.Sc.בתוכנית לימודים דו-חוגית בקדם רפואה )(Pre-Med
וביולוגיה מולקולארית

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .3522
•

הובהר כי רצוי שהמינוח במסמך יהיה אחיד :לפעמים דובר על "דו-חוגי" ולפעמים "משולבת".
בתגובה ,הובהר כי המינוח הנכון הוא תוכנית "דו-חוגית".

•

הובהר כי קליטת הסטודנטים בתוכנית תוגבל ל 100-סטודנטים בהפעלה מלאה ,לתקופה הראשונה,
כאשר לאחריה תיבחן האפשרות להסרת מגבלה זו.

ע"ד - 9/החלטה:
ות"ת מחליטה להעביר למל"ג יו"ש את בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון  B.Scבקדם רפואה וביולוגיה מולקולארית ,במתכונת לימודים דו חוגית וממליצה לה
לאשר את הבקשה מבחינה תכנונית ותקציבית ,לאור המלצת הצוות המקצועי בות"ת כי אין מניעה למתן
אישור פרסום והרשמה לתכנית לתואר הראשון דו חוגי לקדם רפואה וביולוגיה מולקולרית .בנוסף ,ממליצה
ות"ת כי התוכנית תוגבל עד לקליטת  100סטודנטים בהפעלה מלאה )סה"כ בשלושה מחזורים( ,וזאת לאור
ההיצע הקיים ללימודי ההמשך בתוכניות הארבע שנתיות.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .5בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים
לתואר שני בכימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית )עם תזה(
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .3521

ע"ד - 10/החלטה:
ות"ת מחליטה להעביר למל"ג יו"ש את בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל אישור לפתוח תוכנית
לימודים לתואר שני M.Sc.בכימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית )עם תזה( ,וממליצה לה לאשר את הבקשה
לאור המלצת הצוות המקצועי בות"ת ,כי אין מניעה למתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית לימודים לתואר
שני M.Sc.עם תיזה במתכונת של תכנית אחת בשני מסלולים :כימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית וזאת על
פי מתווה החומש.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

סוף ישיבת ות"ת

M.T
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רשמה :יעל עטיה

