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הוועדה לתכנון ולתקצוב

| Planning & Budgeting Committee

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 15

)(1048

שהתקיימה בירושלים ביום ו' באב תשע"ו10.8.2016 ,
אושר בישיבת ותת שהתקיימה ב21.12.16 -
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת
פרופ' ישעיהו טלמון
מר שמואל סלאבין
פרופ' יוסי שיין
מר ישי פרנקל )באמצעות הטלפון(
מינהל ות"ת:
מר גדי פרנק  -מנכ"ל מל"ג/ות"ת
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
ד"ר ליאת מעוז  -סמנכ"ל לאסטרטגיה ובינלאומיות
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל לתקצוב
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לענינים אקדמיים
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
מר שרון אחדות  -ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד נמרה גורן  -יועצת ליו"ר ות"ת
גב' סיגל מורדוך  -יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גב' אסתי יעקב  -מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים מסוימים:
גב' מרב אברהמי  -ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
מר אמיר גת  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
מר יניב כהן-שבתאי  -ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון  -ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' יעל סימן-טוב-כהן  -ממונה בכירה תחום חברה ,קהילה ומכינות
גב' אפרת בלום  -מרכזת באגף התקצוב
גב' מריסה גרוס  -ממונה על משרד ארסמוס בישראל
גב' אפרת זהב  -מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה  -מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' מריה לוינסון-אור  -מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה
רו"ח ג'ניה מיטניצקי  -סגן חשב
גב' רעות מרציאנו  -מרכזת ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
מר רביד עומסי  -מנהל פרויקט המח"רים
מר אורנן פודם  -מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה ומכינות
*******************
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סדר היום
.1

.2

מידע
1.1
1.2
1.3
1.4

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת לימודי מנהל עסקים בישראל
הפצת מפת הדרכים לאיחוד המכללות לחינוך
דיווח מכנס שהתקיים ביום  26.7.2016בנושא ניטור פרסומים אקדמיים באוניברסיטאות
כנס ההשכלה הגבוהה שיתקיים ביום 29.11.2016

1.5

תהליך בחירת מנכ"ל ISERD

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

זכיות בקול הקורא  2016של תוכנית ארסמוס+
החלטת המל"ג בעניין הארכת המינוי של חברי ות"ת פרופ' ישעיהו טלמון ומר ישי פרנקל
תוצאות הקול הקורא בנושא הלמידה הדיגיטלית  -דיווח
התוכנית להשבת אקדמאים  -הארכת ההסכם
התוכנית הרב-שנתית תשע"ז-תשפ"א  -עדכון לגבי התקדמות המו"מ עם משרד האוצר
מצבה של האוניברסיטה העברית בירושלים
המכללה החרדית בירושלים
עדכון בדבר חוק זכויות הסטודנט )תיקון מס'  ,(6התשע"ו - 2016-ארגון סטודנטים ארצי

בקשת הטכניון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת נתונים ומידע  -לקראת
פרסום והרשמה

*********
פרוטוקול
יו"ר ות"ת פתחה את הישיבה.
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.2

בקשת הטכניון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת נתונים ומידע  -לקראת
פרסום והרשמה

תשע"ו - 115/החלטה:
 .1בישיבתה ביום  10.8.2016דנה ות"ת בבקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון ) (B.Scבהנדסת נתונים ומידע.
 .2אין מניעה לאפשר פרסום התכנית לתואר ראשון ) (B.Scבהנדסת נתונים ומידע והרשמת
סטודנטים אליה בכפוף לקבלת מכתב מהנהלת הטכניון ובו יופיעו ההתחייבויות הבאות:
א .הטכניון יישא בגירעונות התכנית המתוכננים והלא מתוכננים )ככל שיווצרו(.
ב .הטכניון יוכל לפתוח את התכנית רק לאחר שתתקבל חוות דעת חיובית של היחידה לשכר
ותנאי העסקה ולאחר שיימצא עומד בכל ההתניות )ככל שיהיו כאלה(.
ג .הצוות המנהלי יעביר אישור למוסד לפתיחת התכנית וכתנאי לפתיחתה בפועל.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת פרופ' ישעיה טלמון לא השתתף בדיון ובהצבעה;
חבר ות"ת מר ישי פרנקל כן השתתף בדיון ובהצבעה )באמצעות הטלפון(
ההחלטה התקבלה פה אחד

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.
רשמה :יעל עטיה
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