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 יו"ר ות"ת פתח את הישיבה.סגן 

 

 מידע  .1

שהתקיימה  3) 39של ות"ת מס' ( הוועדה-אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת תת .2

 3572מסמך מס'  – 19.2.2014ביום 

 

) .B.Aבקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון ( 2.1
 3566מסמך מס'  – המלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור פרסום והרשמה -בחינוך וקהילה 

 
 

 החלטה: - 40תשע"ד/
מחליטה ות"ת  להעביר למל"ג  את  19.2.14 -ן שהתקיים בנושא בישיבת תת הועדה של ות"ת בבהמשך לדיו

בחינוך וקהילה  .B.Aבקשת המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן  לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון 

 וממליצה לה לאשר את הבקשה בהתאם לחוות הדעת של אגף התקציבים ואגף תנאי העסקה ושכר .

 
 
 
 

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון   2.2
)B.A.3569מסמך מספר  ) בבריאות הציבור. 

 

 החלטה: - 41תשע"ד/
 
בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל  19.2.14 -בהמשך לדיון שהתקיים בתת הועדה של ות"ת ב .1

מחליטה ות"ת להעביר לדיון במל"ג  ) בבריאות הציבור.B.Aאישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (
, וממליצה לה לאשר את הבקשה בהתאם לחוות הדעת של אגף התקציבים ואגף תנאי העסקה הבקשהאת 

 ושכר .
 

ות"ת מפנה את תשומת לב המל"ג להמלצות הוועדה הבודקת , לדרוש מהמוסד לגבש תשתיות מעבדה  .2
 לתוכנית. 
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אישור על החלטת ות"ת בעניין  ,המכללה האקדמית להנדסה ירושלים -אלי ערעור עזרי 2.3
 ב"הנדסת טכנולוגיות סביבתיות" B.Scפרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון 

 .3567מסמך מספר 
 

 החלטה:  - 42תשע"ד/

ית המכללה האקדמ -ערעור עזריאלי ב 19.2.14תת הוועדה של ות"ת בישיבתה מיום בהמשך לדיון ב .1
 B.Scאישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון להנדסה ירושלים על החלטת ות"ת בעניין 

 .ב"הנדסת טכנולוגיות סביבתיות"
 

המידע הנוסף שהעבירה עזריאלי, המכללה להנדסה ירושלים, מחליטה ות"ת להסיר את המניעה ולאור  .2
י, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים" ולהמליץ למועצה להשכלה גבוהה לאשר את בקשת "עזריאל

ב"הנדסת טכנולוגיות סביבתיות". הסרת המניעה תיכנס  B.Scלפתוח  את תכנית הלימודים לתואר ראשון 
 30לתוקף עם קבלת הצהרה חתומה של המכללה כי המספר המינימלי שיביא לפתיחת תכנית זו הינו 

 סטודנטים.
 

 
 

לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון   2.4
 .3568מסמך מספר  - במינהל מערכות בריאות, עם וללא תזה .M.H.Aשני 
 

 החלטה: - 43תשע"ד/
קשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל בב 19.2.14 -תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה ב .1

 .מנהל מערכות בריאות עם וללא תיזהב   M.H.Aאישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני 
 

כי אין מניעה למתן אישור הרשמה ופרסום לתוכנית ות"ת תת הוועדה של ות"ת מחליטה בהמשך לדיון ב .2
, בהתאם למתווה החומש ומעבירה במנהל מערכות בריאות עם וללא תיזה  M.H.Aלימודים לתואר שני ה

 ן.אותה להמשך דיון והחלטה במועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרו
 

להביא לידיעת המוסד כי בהגשת תכניות בעתיד,  יצטרך  ות"ת מחליטה לעיל  2בהמשך לאמור בסעיף  .3
ת כגון המוסד להראות את התבססות התוכנית הנ"ל והתכניות שאושרו למוסד לפתיחה בשנים הקודמו

 תואר שני בכימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית ותואר ראשון בקדם רפואה וביולוגיה מולקולרית. 
 
 
 
 

יפו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני -אביב-בקשת המכללה האקדמית של תל 2.5
)M.A.3570מסמך מספר  - ) בייעוץ ופיתוח ארגוני. 
 

 החלטה: - 44תשע"ד/
 

יפו -אביב-קשת המכללה האקדמית של תלבב 19.2.14 -"ת דנה בישיבתה שהתקיימה בתת הועדה של ות .1

 .) בייעוץ ופיתוח ארגוני.M.Aלפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (
 

יפו לפתוח תוכנית לימודים -אביב-בקשת המכללה האקדמית של תלות"ת מחליטה להעביר למל"ג את  .2

וממליצה לה לאשר את הבקשה לאור המלצת צוות תקצוב  ארגוני ) בייעוץ ופיתוח.M.Aלקראת תואר שני (
 המכללות כי אין מניעה לפתוח את התוכנית לפרסום ולהרשמה .

 
נשיא המכללה, כי היקף ההוראה של דיקאן ממליצה לצוות המינהלי שלה לעקוב אחר התחייבות  ות"ת  .3

 יות ות"ת. ביה"ס  לניהול וכלכלה  יגדל  בשנת הלימודים תשע"ה בהתאם להנח
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עם תזה  cM.S.אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני -בקשת אוניברסיטת בר 2.6
 .3571מסמך מספר  - במדעי הרפואה, בפקולטה לרפואה בצפת

 

 החלטה: - 45תשע"ד/
אילן לפתוח -בבקשת אוניברסיטת בר 19.2.14תת הוועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  .1

 עם תזה במדעי הרפואה, בפקולטה לרפואה בצפת. .M.S.Cימודים לקראת תואר שני תוכנית ל
 

על בסיס חוות הדעת החיובית של הסוקרים שבדקו את התוכנית ולאור חוות דעת אגף התקצוב ויחידת  .2
להעביר את הבקשה לדיון במועצה להשכלה גבוהה  ות"תשכר והיקף העסקת סגל בות"ת, מחליטה 

 שר את הבקשה.וממליצה למל"ג לא
* * * * * 

 
  19.2.14) מיום 39( 3הוועדה של ות"ת מישיבה  -התקיימה הצבעה על אישור פרוטוקול והחלטות תת

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 אושר פה אחד 19.2.2014) מיום 39( 3מס'  התהוועדה של ות"ת מישיב-פרוטוקול והחלטות תת
 
 
 

 

ל התמיכה בהקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה קול קורא לתוכנית השניה ש .3

 גבוהה

 

 החלטה: - 46תשע"ד/
 

מעונות הקמת השניה המשותפת לות"ת ולמשרד האוצר לתמיכה בתכנית ות"ת מברכת על התנעתה של ה .1
, אשר תופעל בשני מועדים ₪מיליון  160סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בהיקף תקציבי כולל של 

 .2014במהלך שנת 
 
 96ות"ת מאשרת פרסום מידי של הקול הקורא הראשון לתכנית אשר הוצג בפניה, במסגרתו יוצעו  .2

 מלש"ח להקמת מעונות במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת. 
 

 ,ככל הניתן גם השתתפותם של מוסדות אקדמיים שאינם בתקצוב ות"ת תיבחןהקול הקורא השני, בו  .3
 יובא לאישור ות"ת באופן נפרד בתוך כחצי שנה. ,ות מקומיותלרבות באמצעות מיזמים בשיתוף רשוי

 
ות"ת רושמת לפניה את העדכון הכללי בנושא התקדמות הפרויקטים שאושרו לביצוע במסגרת התכנית  .4

. פירוט מלא בנוגע לכל אחד מהפרויקטים יובא לות"ת במקביל 2012הראשונה להקמת מעונות משנת 
 א הקרוב. להצגת ההצעות שיועברו בקול הקור

 

שמקורה בהפחתת גובה המענקים למכללות  ₪מיליון  5.2ות"ת מאשרת הסטת יתרה תקציבית בסך  .5
עבור בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל להגדלת המענק שאושר לה במסגרת התכנית באזור הגליל, 

מכללת הגליל וכן עבור שריון סכום לבחינת תכנית למעונות ב ,מיטות נוספות 56הראשונה לצורך הקמת 
 המערבי שתוצג בשיתוף המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 הקמת תשתית לשירותי "מחשוב ענן" .4

 

 החלטה: - 47תשע"ד/

מחב"א, בהתאם ת בבמסגרת מרכז ידע ושירו "מחשוב ענןתשתית לתמיכה ב" של הקמתה מאשרת ת"ות .1
מלש"ח  1.8 עד שלחד פעמית  הקמה עלותשהופץ לחברי ות"ת , ב 3573 לתנאים המפורטים במסמך

  .2014-2015לשנים 
 
. באחריות מחב"א להביא לכך 2015, החל מאוקטובר 1.4.2014 -תחיל לפעול מתאריךי מרכזה )א(

 שהמרכז יהיה עצמאי מבחינה כלכלית ללא תמיכה נוספת מצד ות"ת. 
 
יועד לתשתיות מרכזיות במסגרת עדכון התקציב לשנת תשע"ד. שמהתקציב  עלויות ההקמה ימומנו )ב(

לתחום מימוש התקציב מותנה באפיון מפורט שיוגש לצוות המקצועי בות"ת/מל"ג ולתת הועדה 
 של הועדה המייעצת לות"ת לנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה.מחשוב ותקשורת 

 
 

 יות מחקר מרכזיותשל הועדה המייעצת לתשתלתחום מחשוב ותקשורת  ות"ת מבקשת מתת הועדה .2
להציג  )2015ת ההקמה (אוקטובר וכן בתום תקופ לדווח על התקדמות הקמת התשתית, לאקדמיה
 המרכז.את פעילות ולהעריך 

 
עימם ותמיכה ב"ישראגריד" כמוסכם וכפי שמצוין בחוזה  םשירותיתמשיך לספק מחב"א מובהר כי  .3

 .ב מחב"איתקצמש השנים הבאות למשך שלו
 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 עדכון לגבי דו"ח הצוות לעניין "הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה" .5

 .והטיפול בנושא הדו"ח התקדמות הכנתחברי ות"ת קיבלו עדכון לגבי 

 

 לחינוך לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת מעבר המכללות האקדמיות -הצגת תמונת מצב  .6

 ם דיון ראשוני, המשך הנושא בישיבה הבאה. התקיי

 

 

 

 

 

 

 אסתי יעקברשמה: 
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