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U;סדר היום 

 
 מידע: .1

 המשך המו"מ בין הנהלת ות"ת לנציגות משרד האוצר בעניין תוכנית החומש. 1.1

 ..2719מסמך  –המלצות לשינוי  –מעמדם של המורים מן החוץ באוניברסיטאות  1.2

 א'.2719 מס'  מסמך –וניברסיטאות הסכם השכר של הסגל האקדמי הזוטר בא 1.3

אישור נוסח החלטת ות"ת בעניין השתתפות ות"ת במיגון ובמלגות למכללת ספיר   1.4

 (ראה נספח). 5.11.08מיום 

 

 .2784מסמך מס'  - אישור תקציב אוניברסיטת בר אילן .2

 

 הלאומיים לאוספי הטבע  בנין ומרכז למחקר ולהוראהלהקים  אביב-לבקשת אוניברסיטת ת .3

 . 2797מסמך מס'   -
 

 .  2798מסמך מס'  - בקשת הטכניון להקים בנין ביוטכנולוגיה ומזון  .4
 

2789P2Fמסמך מס'  -הארכת התקנון לתשס"ט  -מלגות בתר דוקטורנטים  .5

3
P. 

 

מסמך מס'   - בקשת המכון הטכנולוגי חולון להשתתפות ות"ת בפיתוח תשתיות בקמפוס .6

2780 . 
 

מחלקתי -לציוד ביןוולקני ות ות"ת בעלויות בנין בקשת האוניברסיטה העברית להשתתפ .7

 .2779מסמך מס'   - (צב"מ)
 

 –הזוכים במלגות ע"ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח מחזור ט"ו  .8

 . 2799תשע"א; מסמך מס' -תשס"ט
* * * 

 

U2;מידע / 
2/2 U/המשך המו#מ בין הנהלת ות#ת לנציגות משרד האוצר בעניין תוכנית החומש 

 
) התקיימה פגישה במשרד האוצר בין מנכ"ל 18.11.08ות"ת דיווח כי אתמול ( יו"ר

ות"ת/מל"ג לבין אנשי האוצר ולא הושגה כל התקדמות במו"מ בעניין תוכנית החומש, 
יתרה מכך, אנשי האוצר מערימים מכשולים שאינם ראויים לדיון תקציבי על שנת גישור. 

 וכנית החומש. ות"ת רואה בכך כנושאים שמתאימים לת
 

                                                 
 מרב שביב לא נכחה בדיון ובהחלטה. 3
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2/3 U 382מסמך  –לשינוי  המלצות –מעמדם של המורים מן החוץ באוניברסיטאות:/ 

 

U0סיכום; . 7ס#ט 

, ובו המלצות לשינוי מעמדם של המועסקים כמורים מן החוץ 2719בפני ות"ת הונח מסמך מס' 
ם באוניברסיטאות וזאת כדי שהאוניברסיטאות יעודדו השתלבות ראויה של חברי סגל צעירי

  במערכת ההוראה והמחקר וימנעו מהעסקה של מורים מן החוץ בתנאים לא ראויים. 
 

כיוון שטרם עודכנו המדדים לתשלום לסגל האקדמי על ידי האוצר ות"ת תדחה את מתן 
החלטתה בנדון עד אשר יתגבש הסכם כולל לגבי שנת הגישור בין ות"ת לאוצר. יו"ר ות"ת יודיע 

 שבוע הבא. על כך לחברי ות"ת בתחילת
 

 

2/4 U  א)/:382מס)    מסמך  –הסכם השכר של הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות 
 

U0החלטה; – 8ס#ט 
 

(מצ"ב כנספח) בה נדונו המלצות צוות העבודה  27.2.08מיום  70בהמשך להחלטת ות"ת ס"ח/
שמינתה השרה יולי תמיר לצורך בחינת מעמדם של מורים מן החוץ באוניברסיטאות ובהמשך 

הסכם קיבוצי בין ור"ה לפורום המתאם של ארגוני הסגל  8.9.08-הסכם ההבנות שנחתם בל
כוונה לאפשר לאוניברסיטאות מתוך ו 16.11.08 -הזוטר שאושר על ידי הממונה על השכר באוצר ב

לצאת לדרך חדשה במערכת יחסי העבודה בין הסגל האקדמי הזוטר והמורים מן החוץ, ובהתאם 
על במהלך שנת הלימודים תשס"ט בכל אחת מהאוניברסיטאות, מאשרת ליישום ההסכם בפו

ות"ת כי הגיבוי התקציבי לתשלומים בגין הסכם שכר הסגל הזוטר יכלל במסגרת תקציב תשס"ט 
 לטובת המוסדות.

U;תוצאות הצבעה 
U8  פה אחד –בעד 

 
 

2/5 Uאה אישור נוסח החלטת ות#ת בעניין השתתפות ות#ת במיגון ובמלגות למכללת ספיר *ר
 (/לקובץ זה נספח

 
 כמובא בנספח. 5.11.08מיום  1ות"ת מחליטה לאשרר את נוסח החלטתה מס' ס"ט/ 
 

 

 
U3 / 3895מסמך מס)  . אישור תקציב אוניברסיטת בר אילן/ 

 
U0החלטה; – 9ס#ט 

 
כפי שהוצגה במסמך אילן -של אוניברסיטת ברות"ת מחליטה לאשר את התוכנית הרב שנתית  

ג תקציב מאוזן יצהאוניברסיטה תבכפוף לכך שזאת  ,כספי ההתייעלות לרבות תשלום 2784
 ות"ת. נציגי אגף התקצוב של בבסיס לשנת תשס"ט על סמך ההנחות המקובלות על 

U;תוצאות הצבעה 
U8  פה אחד –בעד 

 
U0החלטה; – :ס#ט 

במגמה לסייע להתפתחות האוניברסיטה ולאור עמידתה של האוניברסיטה בפרמטרים של 
 20 פעמי סך של-באופן חד אילן לשחרר-לאפשר לאוניברסיטת ברות"ת , מחליטה תהתייעלו

 . 2784במסמך  כמוצגהכספים מיועדים לנושאי פיתוח אקדמי  מתוך כספי הייעודה.₪ מיליון 
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U;תוצאות הצבעה 
U6  -נמנע 2בעד 

 
 
 

U4 / לאוספי  בנין ומרכז למחקר ולהוראהלהקים  אביב.לבקשת אוניברסיטת ת
 / 38:8מסמך מס)   .אומיים הל הטבע 

 
U0החלטה; – 21ס#ט 

 
אביב להקים בנין ומרכז מחקר והוראה לאוספי -ות"ת מחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת תל

 הטבע הלאומיים בכפוף לאמור להלן:
 
אש"ח במחירי יוני   59,830מ"ר ברוטו ובעלות כוללת של  7,000אישור בניה בשטח של   )1(

2008. 
 

אש"ח מתוך הסכום יילקחו  8,900אש"ח.  14,500ות"ת בסכום של אישור השתתפות   )2(
 2002מהרזרבה הכללית של תקציב הפיתוח.  השתתפות ות"ת נתונה במחירי דצמבר 

 ובהתאם להחלטות קודמות, מוקפאת במחירים אלה. 
 

 אש"ח מהמקורות הבאים: 45,330האישור מותנה במימון יתרת עלות הבניה בסך   )3(
  אלף דולר, בהתאם  7,850ת מיועדות לפרויקט  בסך תרומו א.        

 לפירוט הבא:   

 אלפי דולר. 5,000.   תרומת מר מייקל שטיינהרט בסך 1 

 אלפי דולר.  2,725.    תרומת קרנות משפחת רוטשילד בסך 2

 אלפי דולר.   125.     צוואת מנדלסון בסך 3
 אש"ח. 29,830 -שווי התרומות בשקלים  נאמד בכ 

 

משרדי -ןהבי להסכם  אש"ח, בהתאם  15,500השתתפות משרדי הממשלה בסך   ב.
 פירוט הבא:ה על פי  16.12.2007שנחתם ביום 

 .אש"ח 4,875  –. משרד החקלאות ופיתוח הכפר 1

 .אש"ח 6,250 –. משרד להגנת הסביבה 2

 .אש"ח 4,375 –. משרד התיירות 3

 –לתפעול ולתחזוקה, המוערכות בכ  כמו כן מותנה האישור בכיסוי ההוצאות השנתיות )4(
בות מר שטיינהרט לתרומה ייאש"ח לשנה, מתוך תרומות נוספות,  בגיבוי התח 1,250

 מליון דולר, אם לא תגייס האונ' תרומות נוספות לנושא. 2נוספת של 

 

האישור הסופי לביצוע הפרוייקט יחל לאחר קבלת אישור הגופים  המוסמכים ולאחר דיון  )5(
 אביב .-של אוניברסיטת תלבועד המנהל 

U;תוצאות הצבעה 

U7  פה אחד –בעד 

 

 
4. U38:9מסמך   . בקשת הטכניון להקים בנין ביוטכנולוגיה ומזון  / 
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U0החלטה; – 22ס#ט 
ות"ת מחליטה לאשר את בקשת הטכניון להקים בנין עבור הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 

 בכפוף לאמור להלן:
אש"ח במחירי  47,640מ"ר ברוטו ובעלות כוללת של  4,713אישור הבניה בשטח של  .1

 .2007אוקטובר 
 
אש"ח. השתתפות ות"ת נתונה במחירי דצמבר  11,368אישור השתתפות ות"ת בסכום של  .2

 ובהתאם להחלטות קודמות, מוקפאת במחירים אלה. 2002
 

 אש"ח מהמקורות הבאים: 36,272האישור מותנה במימון יתרת עלות הבניה בסך  .3
 

אלף דולר מאת אגודת דורשי הטכניון  8,853תרומות מיועדות לפרויקט  בסך  )א(
 אש"ח. 33,803 -. סך שווי התרומה בשקלים  נאמד כאמור בכATS)בארה"ב (

אש"ח עבור מימון יתרת  3,000נסות עצמיות של המוסד: המוסד ישריין סכום של הכ )ב(
 שע"ח.  אש"ח, ועבור רזרבה להתייקרויות ולהפרשי 2469העלות בסך 

 
כמו כן מותנה האישור בקבלת הצהרה בדבר כיסוי עלויות התחזוקה והתפעול,  .4

 אש"ח, מתקציבו השוטף של המוסד. 2,020 –המוערכות בכ 
Uתוצאות הצבעה; 
U7   פה אחד .בעד 

 

6  / U הארכת התקנון לתשס#ט  .מלגות בתר דוקטורנטים. U U (389מסמך מס: 
 

U0החלטה; – 23ס#ט 

נושא מורכב ויש מקום לבחינתו מחדש. עם זאת,  ינוא הבתר דוקטורנטים הנושסבורה כי ות"ת 
בתר דוקטורנטים שנקבע בזמנו, טרם הושג, והיות ששנת תשס"ט  900היות שהיעד המערכתי של 

כבר החלה, זקוקים המוסדות למידע נוסף בדבר היקף השתתפות ות"ת בתוכנית על כן מחליטה 
 ות"ת כדלקמן:

 
המלגות לבתר דוקטורנטים לשנת תשס"ט ולשנות את מתכונתה בהתאם  להאריך את תוכנית

, קרי: הקצאת המלגות לכל מוסד לפי מספר מלגות 2789להצעה לשנת תשס"ט שהוצגה במסמך 
מההקצאה בתשס"ח, בתוספת מספר מלגות המחושב כמכפלה של משקל  70%-בסיסי המחושב כ

כיר, כפי שתואר במסמך, ביתרת סך דוקטורנטים לסגל ב-המוסד, המחושב לפי יחס הבתר
 המלגות שטרם חולקה.

 
ות"ת מסמיכה את יו"ר ות"ת למנות ועדה חיצונית לבחינת נושא הבתר דוקטורנטים, אשר תבחן 
את הצורך בהגדלת מספר הבתר הדוקטורנטים בארץ, ותקבע במידת הצורך קריטריונים ותציע 

 שא זה.לות"ת במידת הצורך כיצד צריכה ות"ת להתערב בנו
 

U;תוצאות הצבעה 
U6  פה אחד –בעד 
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7 / Uבקשת המכון הטכנולוגי חולון להשתתפות ות#ת בפיתוח תשתיות בקמפוס . 
 / 3891מסמך מס)  

 

U0החלטה; – 24ס#ט 

, מחליטה ות"ת לאשר השתתפות  12.3.2008מיום  75בהמשך להחלטת ות"ת מס' ס"ח/ .1
מכון הטכנולוגי חולון, בשנים רטרואקטיבית בעלות עבודות תשתית חשמל, שנעשו ב

 אש"ח. 705, בסכום של 2004-2008
 

אישור השתתפות ות"ת בעלות עבודות למטרת שיפור הנגישות לנכים, אותן מבקש המכון  .2
 לבצע בקמפוס במהלך שנת תשס"ט. תהיה  בהתאם לפירוט הבא:

 
 50% של : השתתפות Uהתקנת מעלית בבנין רובינשטיין בקמפוס המכוןU  (א*     

האישור מותנה במימון יתרת    אש"ח.  460 -בפועל ולא יותר מ  ההתקנה מעלות
 העלות ממקורותיו 

 העצמיים של המוסד.       
 

מעלות שיפור הנגישות לנכים   50%עבודות נגישות בקמפוס: השתתפות ות"ת בשיעור  (ב)  
. האישור אש"ח 400  -בהצעה שהוגשה, ולא יותר מ  בפועל, כפי שבא לידי ביטוי 

 במימון יתרת  הפעילות ממקורותיו העצמיים של המוסד. מותנה                   
U;תוצאות הצבעה 
U6  פה אחד –בעד 

 

 

8/ U לציוד וולקני בקשת האוניברסיטה העברית להשתתפות ות#ת בעלויות בנין
 /:388מסמך מס)   . מחלקתי *צב#מ(.בין

 

U0החלטה; – 25ס#ט 

לאשר השתתפות  , מחליטה ות"ת12.3.2008מיום  75/בהמשך להחלטת ות"ת מס' ס"ח
אש"ח בעלויות הקמת בנין לציוד בין מחלקתי בקמפוס רחובות של  120רטרואקטיבית בסך 

 . 2007-2008, אשר נבנה בין השנים האוניברסיטה העברית
U;תוצאות הצבעה 
U6  פה אחד –בעד 

 

 

 

 

 

9/ Uבמדעי הרוח  הזוכים במלגות ע#ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים
 / ::38תשע#א> מסמך מס) .תשס#ט –מחזור ט#ו 

 

U0החלטה; – 26ס#ט 

ות"ת מחליטה לאשר את רשימת הזוכים במלגות ע"ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים 
 .2799תשע"א כפי שהוצג במסמך -תשס"ט –במסעי הרוח מחזור ט"ו 

U;תוצאות הצבעה 
U6  פה אחד –בעד 
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U(נספח א 
 
 

U נוסח החלטת ות"ת בעניין הקצאה למיגון ולמלגות במכללה האקדמית ספיר כפי שנתקבלה
 5.11.2008) מיום 914(  1בישיבה מס' 

 
 

U0החלטה; – 2ס#ט 
, ולאור פניית סגן החשב במשרד החינוך מיום 28.6.06מיום  92בהמשך להחלטת ות"ת ס"ו/

 28.6.06השיקולים שעמדו בבסיס החלטותיה של מיום אל ות"ת בעניין הבהרת מכלול  14.9.08
 בנדון מבהירה ות"ת כדלקמן: 24.10.07ומיום 

 
 
 מיגון   U*א(  

במסגרת פעולות הממשלה בנוגע למיגון מוסדות חינוך באזור עוטף עזה, פנה משרד  .1

ראש הממשלה לות"ת בבקשה שזו תסייע במיגון מבנים קיימים של מוסדות אקדמיים 

 באזור זה. 

 ות"ת דנה בבקשה והחליטה להיענות לה מהנימוקים שלהלן: .2

 2341מכללת ספיר מצויה באזור עוטף עזה כהגדרתו בהחלטות הממשלה מס'  .א

 . 14.11.2004מיום  2704ומס'  1.8.2004מיום 

מכללת ספיר הינה המכללה המתוקצבת היחידה באזור עוטף עזה והיא גם בפועל  .ב

 לה עקב מתקפות טילי הקאסם.היחידה שסובלת מפגיעה בתשתיות ש

 באזור שורר מצב ביטחוני קשה ותשתיות של מבנים רבים נפגעו. .ג

מיגון המבנים הקיימים המשמשים לפעילות האקדמית של המכללה הוא הכרחי  .ד

 להמשך פעולתה התקינה.

 

ות"ת החליטה כי ₪. מליון  20 -סך עלות המיגון שהוערכה ע"י המכללה מסתכמת בכ .3

מליון  18מהעלות, דהיינו  90%ן חד פעמי לתשס"ח בשיעור של עד הסיוע יהיה באופ

₪ מיליון  8-מאת משרד ראש הממשלה ו₪ מיליון  10כאשר מתוכם יועברו ₪, 

מתקציב הפיתוח של ות"ת לחומש הנוכחי, זאת בכפוף להשלמת התקציב ממקורות 

 ₪. מיליון  2פנויים עצמיים של המכללה בסך 

 

קציב למכללה תתבצע בכפוף לקבלת הסכום האמור יצוין כי העברת מלוא הת .4

ממשרד ראש הממשלה ובכפוף לכללים המקובלים, לרבות קבלת דוחות ביצוע 

ובדיקה כי המכללה לא קיבלה עבור מיגון המבנים האקדמיים הקיימים תקציב 

 ייעודי ממקור ממשלתי אחר.

 

U ב(    מלגות* 
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"ת בבקשה לקבלת סיוע מיוחד פנתה המכללה האקדמית ספיר לות 2007במהלך שנת  .1

 לסטודנטים הלומדים במכללה.

 

בבקשה צוין כי הסיוע נדרש עקב חשש כי בעקבות המצב הביטחוני הקשה תחול  .2

ירידה משמעותית במספר הסטודנטים המתכנן ללמוד במכללה בשנת הלימודים 

 תשס"ח.
 

 ות"ת דנה בבקשה והחליטה להיענות לה מהנימוקים שלהלן: .3

 2341צויה באזור עוטף עזה כהגדרתו בהחלטות הממשלה מס' מכללת ספיר מ .א

 . 14.11.2004מיום  2704ומס'  1.8.2004מיום 

מכללת ספיר הינה המכללה המתוקצבת היחידה באזור עוטף עזה ועל כן היא  .ב

 היחידה שתזכה לסיוע האמור.

אזור זה נתון תחת התקפות בלתי פוסקות של טילי קאסם ועל כן החשש לירידה  .ג

 עותית במספר הנרשמים הוא אמיתי ומבוסס.משמ

מתן סיוע לסטודנטים בהיקף משמעותי הינו חיוני בתקופה זו להמשך קיומה  .ד

 ושגשוגה של מכללת ספיר, דבר המהווה אינטרס לאומי חשוב.

 

לפיכך החליטה ות"ת כי כל סטודנט הלומד במכללה בשנה"ל תשס"ח במסלולים  .4

משכר  50%יקבל מימון חד פעמי בשיעור האקדמיים ובמכינות הקדם אקדמיות, 

 הלימוד המשולם בפועל.
 

בהמשך לכך, ובהסתמך על תחזית שביצעה המכללה, החליטה ות"ת להקצות סך של  .5

לנושא, זאת בכפוף להמצאות עודפים בלתי מחויבים בתקציב קרן ₪ מיליון  10עד 

 צר לנושא.ממשרד האו₪ מליון  3הסיוע לסטודנטים לשנת תשס"ז, ובכפוף לקבלת 

יצוין כי העברת מלוא התקציב למכללה תתבצע בכפוף לקבלת הסכום האמור ממשרד  .6

האוצר ובכפוף לכללים המקובלים, לרבות קבלת דוחות ביצוע ובדיקה כי המכללה לא 

קיבלה עבור נושא זה תקציב ייעודי ממקור ממשלתי אחר, וכן בכפוף לכך שיובטח כי 

קורו בות"ת ו/או במקורות ממשלתיים לא יעלה על סך הסיוע לסטודנט בגין שכ"ל שמ

 גובה שכ"ל המשולם בפועל בתשס"ח.
 

U;תוצאות הצבעה 
U8  3פה אחד –בעדFPU

4 
 

 

                                                 
 החלטותיה בפני סגן החשב של משרד החינוך.אחד החברים מחה על כך שות"ת נדרשת לנמק את  4
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