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Uהחלטות 

U (3:* 27מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס:) 
U31/6/311 –כ#ו באייר תשס#ט .שהתקיימה ב: 

U12.8.09 -נוסח ההחלטות אושר בדיון שהתקיים ב 

 
 U:השתתפוU     U:מוזמניםU    
 

Uחברי ות"תU:     U 2לסעיף: 
            פרופ' שלמה יצחקי, הסטטיסטיקן הממשלתי   יו"ר –פרופ' שלמה גרוסמן 

       ד"ר דימטרי רומנוב, המדען הראשי, הלמ"ס    מר אהרון בית הלחמי
 מר אביעד טור סיני, יחידת המחקר הלמ"ס    פרופ' שמעון ינקלביץ

 מר דוד מעגן, ראש תחום הוראה, הלמ"ס     פרופ' משה מנדלבאום
 :43+לסעיפים U     פרופ' אורי קירש
 נציג ברייטמן אלמגור,רו"ח רו"ח י. קראשני,     פרופ' ציפי שקד

       U 6לסעיף: 
Uמנכ"ל מל"ג/ות"תU    פרופ' אהוד גזית, ס/נשיא למחקר אונ' ת"א 

 , אונ' ת"אFELפרופ' אברהם גובר, ראש מרכז     מר סטיבן סתיו, רו"ח
 מר יגאל כהן אורגד, יו"ר הועד הפועל,מכללת יו"ש       
 ו"ש, מכללת י FEL-פרופ' יוסי פנחסי, חוקר ב 
 

Uמינהל מל"ג/ות"תU    
 סמנכ"לית לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת   גב' ריקי מנדלצוויג

 סמנכ"לית לתקצוב         גב' מרב שביב
 סמנכ"ל משאבי אנוש והדרכה  מר אורי סולומונוביץ, רו"ח   

 
 ממונה תחום שכר הסגל האקדמי   גב' דנה אהרון
 קשרי חוץ ים ומחקרממונה תחום    גב' גלית איזמן

 ממונה תחום מכללות טכנולוגיות   שאול-ד"ר ורדה בן
 ממונה תחום תקצוב מכללות   גב' חנה גור  
 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות   מר אמיר גת

 תחום משפטי וממונההיועצת המשפטית   עו"ד יעל טור כספא
 ממונה תחום דוברות והסברה   מר יובל לידור

 אקדמיות ממונה תחום מכללות   גב' סיגל מורדוך
 ממונה תחום מתודולוגיה ומ"מ חשב   גב' שירה נבון

 ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות  גב' יעל סימן טוב כהן
 ממונה תחום מידע   גב' חווה קליין

 
 רכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות    מר יוני אבן טוב
 ידערכזת בתחום מ   גב' מיכל אופיר

 רכזת מנהלית לות"ת   גב' אסתי יעקב  
 רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות  מר יניב כהן שבתאי

 רכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות   גב' ענת לוי 
 רכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות   מר ארי סטון
 מנהלת לשכת היו"ר והמנכ"ל   גב' מיכל פרי

 טירכז בתחום המשפ   עו"ד מוטי שחר
 מרכז בכיר בתחום המשפטי   עו"ד נדב שמיר

 
 רושמת פרוטוקול   גב' יעל עטיה
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U;סדר היום 
 מידע. .1

 הצעות החלטה בעניין חוק ההסדרים בנושאים: 1.1
 ולתקצובלתכנון חשב הוועדה  )א(
 שינוי הרכב ות"ת )ב(
 מדידה, הערכה ודירוג של איכות ההוראה והמחקר במערכת ההשכלה הגבוהה. )ג(
 

 ל פרופ' שלמה גרוסמן כיו"ר ות"ת ופרופ' אורי קירש כחבר ות"ת.המשך כהונתם ש  1.2
 

 פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. .2
 
-בקשת המרכז האקדמי כרמל, לפתוח תוכניות לימודים חדשות לתואר ראשון במתכונת דו .3

המלצות הוועדות הבודקות בדבר מתן אישור  –במינהל ציבורי ובכלכלה  (.B.A)חוגית 
 .2869ה. מסמך פירסום והרשמ

 
 (.B.A)בקשת הקמפוס האקדמי מאר אליאס לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון  .4

 .2873מסמך  –המלצות הועדה הבודקת בדבר מתן אישור פרסום והרשמה  –בתקשורת 
 

 שנתיות במסגרת תקציב הטכנולוגיות משולבות. -מלגות תלת .5
 

אביב  להקים  מרכז -ת תלבקשת המכללה האקדמית של יהודה ושומרון ואוניברסיט .6
  - (FEL)למאיצים קומפקטיים למקורות קרינה רבי הספק 

 .2871מסמך  –במסגרת תל"ם. 
 

 –דו"ח סגל ושכר במוסדות להשכלה גובהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות  . 7
 .2854מסמך 

 
תלמידי התואר . בג"ץ התאחדות הסטודנטים נגד מדינת ישראל והמל"ג בנושא גובה שכ"ל ל8

 ראשון לשנת הלימודים תשס"ח. 
 

* * * 
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2/ U;מידע 
 

2/2U  בעניין חוק ההסדרים בנושאים;הצעות החלטה 
 חשב הוועדה לתכנון ולתקצוב •
 שינוי הרכב ות"ת •
 מדידה, הערכה ודירוג של איכות ההוראה והמחקר במערכת ההשכלה הגבוהה. •

 
הוחלט להוריד מסדר יום  ,נוךפגישה שהתקיימה בינו לבין שר החיבהיו"ר הודיע כי 

 לעיל.  החלטה בעניין חוק ההסדרים בנושאים המפורטים הממשלה את הצעות 
 
 
 
 

2/3U סגן יו#ר ות#ת המשך כהונתם של פרופ) שלמה גרוסמן כיו#ר ות#ת ופרופ) אורי קירש כ
 חבר ות#ת/ופרופ) משה מנדלבאום כ

אורי קירש  , פרופ' פ' שלמה גרוסמןיו"ר ות"ת מסר כי שר החינוך ביקש כי יו"ר ות"ת פרו
 .2009חבר ות"ת ימשיכו לכהן בתפקידם עד סוף יולי סגן יו"ר ות"ת ופרופ' משה מנדלאום 

 
 

 

3/ U /פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 

Uלדיון מוזמנים; 
    פרופ' שלמה יצחקי, הסטטיסטיקן הממשלתי
 ד"ר דימטרי רומנוב, המדען הראשי, הלמ"ס

 סיני, יחידת המחקר הלמ"ס מר אביעד טור
  מר דוד מעגן, ראש תחום הוראה, הלמ"ס

 
U;סיכום דיון 

להמשך שיתוף פעולה  יו"ר ות"ת הודה למוזמנים על העבודה הברוכה והביע את תקוותו  .1
 פורה בין ות"ת/מל"ג ללמ"ס.

 
של ות"ת/מל"ג יובאו לדיון  טהוצע כי להבא, נתונים האמורים להתפרסם באתר האינטרנ .2

 "ת תחילה.בות
 
יקטים המשותפים המתקיימים כרגע בין יחברי ות"ת ביקשו לקבל פירוט לגבי הפרו .3

 ות"ת/מל"ג ללמ"ס.
 
הוטל על פרופ' שמעון ינקלביץ לנסח כותרת שתתלווה לנתונים שפורסמו באתר האינטרנט  .4

 ולא אושרו על ידי ות"ת. ,לא נבדקו ,על מנת שציבור הקוראים ידע שנתונים אלו ,של ות"ת
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4/ U בקשת המרכז האקדמי כרמל- לפתוח תוכניות לימודים חדשות לתואר ראשון במתכונת דו.

המלצות הוועדות הבודקות בדבר מתן אישור  –במינהל ציבורי ובכלכלה  (.B.A)חוגית 
 /:397פירסום והרשמה/ מסמך 

 הבקשה מבחינה פיננסית.רו"ח י. קראשני, נציג ברייטמן אלמגור, הוזמן להציג את 
 
 

U0החלטה; . 223ס#ט 
ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את המלצות הועדות הבודקות בדבר מתן אישור פירסום והרשמה 

-לבקשת המרכז האקדמי כרמל, לפתוח תוכניות לימודים חדשות לתואר ראשון במתכונת דו
יותנה בין השאר  ניותתכבמינהל ציבורי ובכלכלה , וממליצה לה כי אישור ה (.B.A)חוגית 

 בהתניות הבאות:
 

על המוסד להגיש לות"ת תקציב מעודכן, המבוסס על נתונים בפועל לעומת הנתונים החזויים  .1
 בתקציב הנוכחי, במהלך שנת הפעילות הראשונה.

 
המוסד ימציא בהקדם האפשרי אישור על רישומו כמלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף. כמו כן,  .2

) לפקודת מס 2( 9ודת רישום במס הכנסה כמוסד ציבורי בהתאם לסעיף על המוסד להגיש תע
 .1961-הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א

U:תוצאות הצבעה 
U6  פה אחד –בעד 

 
 
 
 

5 /U בקשת הקמפוס האקדמי מאר אליאס לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון(B.A.) 
 /3984מסמך  –המלצות הועדה הבודקת בדבר מתן אישור פרסום והרשמה  –בתקשורת 

 רו"ח י. קראשני, נציג ברייטמן אלמגור, הוזמן להציג את הבקשה מבחינה פיננסית.
 

U0החלטה; . 224ס#ט 
 

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את המלצות הועדות הבודקות בדבר מתן אישור פירסום והרשמה 
 (.B.A)בקשת הקמפוס האקדמי מאר אליאס לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון לבקשת 

 יותנה בהתניות הבאות: תכניות, וממליצה לה כי אישור הבתקשורת
 

אם יתברר שהבקשה לא תאושר במלואה, דהיינו שרק חלק מהתוכניות יאושרו, יהיה  .1
 על המוסד להכין תקציב חדש ולהעבירו לבדיקה מחודשת של הות"ת.

 
 על המוסד להגיש לות"ת במהלך שנת הפעילות הראשונה, תקציב מעודכן, אשר .2

 יתבסס על נתונים בפועל לעומת הנתונים החזויים בתקציב הנוכחי.
על המוסד להציג לות"ת אסמכתאות נוספות לתרומות והתחייבויות לתרומות  .3

עתידיות, אשר יאפשרו למוסד לפעול באיזון תפעולי ולקיים לימודים אקדמיים 
 לאורך זמן.

 
 ם בפועל. יש לעקוב אחרי התפתחות הגרעון ונתוני קליטת הסטודנטי .4

 
ההחלטה תיכנס לתוקפה לאחר העברת הסכמים חתומים לביצוע הפרקטיקום  .5

 לשביעות רצונה של הלשכה המשפטית של ות"ת/מל"ג.
U;תוצאות הצבעה 
U7  פה אחד –בעד 

 
 
 

6 /U שנתיות במסגרת תקציב הטכנולוגיות משולבות/ .מלגות תלת 
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U0החלטה; . 225ס#ט 

 
 9.5.09ההקמה, מיום  פעילות (כמפורט במסמךות"ת מחליטה לאשר את חמשת תחומי  .1

להעניק מלגות תלת שנתיות לזוכים חדשים לשנים תש"ע ות"ת מחליטה לקובץ זה).  המצורף
 ותשע"א.

 
 יישום ההסכם שנחתם בין משרד האוצר, משרד התמ"ת וות"ת. מען ות"ת תפעל ל .2
 

U;תוצאות הצבעה 
U7  פה אחד –בעד 

 
 

 
7   /U אביב  להקים  מרכז .יהודה ושומרון ואוניברסיטת תלבקשת המכללה האקדמית של

  . (FEL)למאיצים קומפקטיים למקורות קרינה רבי הספק 
U /3982מסמך  –במסגרת תל#ם/ 

 
 המוזמנים נכנסים לדיון:

 פרופ' אהוד גזית, ס/נשיא למחקר אונ' ת"א
 , אונ' ת"אFELפרופ' אברהם גובר, ראש מרכז 
 הפועל,מכללת יו"שמר יגאל כהן אורגד, יו"ר הועד 

 , מכללת יו"ש FEL-פרופ' יוסי פנחסי, חוקר ב
 

 קבלת ההחלטה וסיכום הדיון נדחו לישיבה הבאה/
 

 
 
 
 

8 / U דו#ח סגל ושכר במוסדות להשכלה גובהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות– 
 /3965מסמך 

 
U0החלטה; – 226ס#ט 

 
 יר על הדו"ח הממצה.ות"ת מודה לגב' דנה אהרון ולגב' ליאורה לז .1
 
ות"ת תעודד חתימת הסכם שכר בין הנהלות המוסדות להשכלה גבוהה שאינם  .2

 אוניברסיטאות לבין הסגל האקדמי.
 

ות"ת בדעה כי יש להוריד את היקף העסקת  המורים מן החוץ, במוסדות להשכלה גבוהה  .3
 שאינם אוניברסיטאות, ולשפר את תנאי העסקתם.

 
ל ושכר במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ות"ת מעבירה את דו"ח סג .4

 לידיעת הממונה על השכר באוצר.
Uתוצאות הצבעה 

U7  פה אחד –בעד 
 
 
 
 

9 /U בג#ץ התאחדות הסטודנטים נגד מדינת ישראל והמל#ג בנושא גובה שכ#ל לתלמידי התואר
 ראשון לשנת הלימודים תשס#ח/ 
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U/סיכום – 116ס"ט 
בדרישה לאכוף את ההסכם  ,שהגישה התאחדות הסטודנטים ,ה לבג"ץות"ת עודכנה בעניין העתיר

 בעניין הקפאת שכר הלימוד לשנת תשס"ח.  2007שנחתם עמם במאי 
 

ות"ת ופרקליטות המדינה, -ושמעה את עמדת הייעוץ המשפטי של מל"ג ,לאחר שדנה בנושא
את שכר  ,קטיביתלהעמיד רטרוא המתוקצבים על ידה, מודיעה ות"ת כי היא תדרוש מהמוסדות 

 ₪.  8,611הלימוד לתלמידי התואר הראשון לשנת תשס"ח על סך 
 

 ות"ת תבוא בדברים עם ור"ה וור"מ לגבי אופן השבת הסכומים שנגבו ביתר לסטודנטים הזכאים.
 

 קבלת ההחלטה בנושא נדחתה לדיון הבא/

 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: אסתי יעקב
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 – 5נספח לסעיף 
 ציב הטכנולוגיות משולבותשנתיות במסגרת תק.מלגות תלת
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