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יו"ר ות"ת פתחה את הישיבה והודיעה כי שני חברי ות"ת, פרופ' פייסל עזאיזה ופרופ' מלכה רפפורט חובב סיימו 

 פרופ' יוסי שיין. -חבר חדש  את כהונתם והצטרף לות"ת

 

 

 

 25.5.2016שהתקיימה ביום  11) 1044אישור פרוטוקול ות"ת מישיבה מס' ( .2

* * * * * 
 , עם התיקון לעיל, אושר פה אחד25.5.2016מיום  11) 1044פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (

 )הצבעהבלא השתתף  בעד; פרופ' יוסי שיין שלא היה אז חבר בות"ת 4( 
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 בחינת מתן אשראי לתוכניות בניית המעונות במרכז האקדמי רופין .3

 החלטה: - 111תשע"ו/

 והחליטה: בניית המעונות במרכז האקדמי רופיןלבמתן אשראי דנה ות"ת  27.7.16בישיבתה ביום 

, עד בינוי המעונות פרויקטלאשר למרכז האקדמי רופין להתקשר עם מוסד פיננסי לקבלת אשראי עבור  •

 .  שנה 20ולפרק זמן שלא עולה על  ₪מיליון  40לגובה של 

לוודא וזאת במטרה הסכם האשראי יאושר סופית לאחר בחינת הצוות המקצועי בות"ת ולפני חתימתו,  •

 שהתנאים המפורטים בו אינם פוגעים באיתנותה הפיננסית של המכללה. 

צוות קבוע שיטפל בבקשות להקים ות"ת מחליטה שו מתן אשראי, לטובת פרויקטים עתידיים אשר יבק •

 המוסדות.

* * * * * 
 תוצאות הצבעה 

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 של תאגיד המל"ג 2015אישור הדוחות הכספיים לשנת  .4

 

 החלטה: - 112תשע"ו/

.2015הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת  טיוטת הדו"חותדנה ות"ת ב 27.7.16בישיבתה ביום   
כספיים, לדו"חות  גם בועדהנדונו וכפי ש 3945כפי שהוצגו במסמך הדו"חות הכספיים ות"ת מחליטה לאשר את 

התאגיד, עם צוות רואי החשבון ממשרד רו"ח ליאון אורליצקי.  מנהלותקציב של השקעות   
* * * * * 

 הצבעה תוצאות 
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 נושאים לדיון לקראת תקציב תשע"ז .5

 

 מודל המחקר באוניברסיטאות 5.1

 מצגת ללא החלטה.

 מודל ההוראה באוניברסיטאות 5.2

 מצגת ללא החלטה
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   יה החרדיתיאישור החלטות של ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוס .6

 

 אילן להגיש בקשה לפתיחת תוכנית במשפטים במח"ר של האוניברסיטה-בקשת אוניברסיטת בר 6.1

 .3948פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 

 החלטה: - 113תשע"ו/

 בקשה להגיש אילן-בר אוניברסיטת בקשת בעניין ההיגוי ועדת בהחלטת ת"ות דנה 27.7.16 ביום בישיבתה .1

 .האוניברסיטה של ר"במח במשפטים ראשון לתואר תוכנית לפתיחת

 

 להגיש אילן-בר אוניברסיטת בקשת את מבחינה תכנונית ותקציבית לאשר ג"מלל להמליץ מחליטה  ת"ות .2

 :הבאים מהנימוקים האוניברסיטה של ר"במח במשפטים לתואר ראשון תוכנית לפתיחת בקשה

 את לחזק בפרט ,הקיימים רים"המח את ולהרחיב לחזק היא הבאה החומש לתוכנית המוצעת המדיניות 2.1

 .החרדית יהילאוכלוס הגבוהה ההשכלה של הנגישות בהרחבת האוניברסיטאות של הפעילות

החרדית. למרות שתחום המשפטים נמצא  יהילאוכלוס משפטים לימודי המציע מתוקצב מוסד כיום אין 2.2

 מענה לציבור זה.  תיתןבעדיפות נמוכה, קיימת חשיבות בהכשרת עורכי דין חרדים ש

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 1 -נגד    3 -בעד 
 אין נמנעים

 יו"ר ות"ת לא השתתפה בדיון ובהצבעה
 ההחלטה התקבלה

 

 

בקשת המכללה האקדמית אשקלון להגיש בקשה לפתיחת תוכנית בפוליטיקה וממשל במח"ר  6.2

 של המכללה

 החלטה: - 114תשע"ו/

דנה ות"ת בהחלטת ועדת ההיגוי בבקשת המכללה האקדמית אשקלון להגיש בקשה  27.7.16בישיבתה ביום  .1

 בפוליטיקה וממשל במח"ר של המכללה. לתואר ראשון לפתיחת תוכנית

 , מבחינה תכנונית ותקציבית,ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את בקשת המכללה האקדמית אשקלון .2

 בפוליטיקה וממשל במח"ר של המכללה, מן הטעמים הבאים: לתואר ראשון תלהגיש בקשה לפתיחת תוכני

 המדיניות המוצעת לתוכנית החומש הבאה היא לחזק ולהרחיב את המח"רים הקיימים. 2.1

יה החרדית בדרום הארץ (מכללת ימכללת אשקלון היא המוסד היחיד שמציע לימודים כלליים לאוכלוס 2.2

 סמי שמעון פועלת רק בתחומי ההנדסה).

 קיים צורך בחרדים בוגרי חוגים מסוג זה, לצורך השתלבות במוסדות ממשלתיים וציבוריים. 2.3

 יה החרדית.י, אין כיום שום מוסד המציע תוכנית מסוג זה לאוכלוס3על אף שמדובר במקצוע באשכול  2.4
 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 1 -נמנע    4 -בעד 
 ההחלטה התקבלה

 

 יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

 אסתי יעקברשמה: 
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