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 U החלטות 
U (41:* 28מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס) 

U38/6/311 – ן תשס#טו) סיוד .שהתקיימה ב: 
U23/9/1 .נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב: 

 
 
 U;השתתפוU         
 

Uחברי ות#תU;       UנעדרוU; 
פרופ' שמעון  מר אהרון בית הלחמי    יו"ר –פרופ' שלמה גרוסמן  

  ' אורי קירשפרופ     ינקלביץ
      פרופ' משה מנדלבאום

      פרופ' ציפי שקד
        

Uמנכ#ל מל#ג0ות#ת 
     מר סטיבן סתיו, רו"ח

       
Uמינהל מל#ג0ות#תU    

 לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת יתסמנכ"ל  גב' ריקי מנדלצוויג
 לתקצובית  סמנכ"ל  גב' מרב שביב

 
 וב מכללותממונה תחום תקצ   גב' חנה גור  

 ממונה תחום ייעוץ משפטיהיועצת המשפטית ו עו"ד יעל טור כספא
 ממונה תחום מתודולוגיה ומ"מ חשב  גב' שירה נבון

 
 רכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות מ  מר יוני אבן טוב
 רכזת מנהלית לות"ת  גב' אסתי יעקב  

 רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאותמ מר יניב כהן שבתאי
 רכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות   גב' ענת לוי 

 רכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריותמ  מר ארי סטון
 מנהלת לשכת היו"ר והמנכ"ל   גב' מיכל פרי

 מרכז בתחום תקצוב מכללות  מר גיא רוטשטיין
 רכז בתחום המשפטימ  עו"ד מוטי שחר
 מרכז בכיר בתחום המשפטי  עו"ד נדב שמיר

 רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאותמ  ששון מר גילי
 

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

 .103אשרור החלטת ות"ת ס"ט/  1.1
 

צעת החלטה בעניין בקשת המכללה האקדמית של יהודה ושומרון ואוניברסיטת ה 1.2
 (FEL)אביב להקים  מרכז למאיצים קומפקטיים למקורות קרינה רבי הספק -תל

 .)20.5.09(המשך דיון מיום  2871מסמך  –סגרת תל"ם. במ -
 

 תאמות בתקציב בשל הפחתות הממשלה ושיפוי בגין שכר הלימוד.ה 1.3
 

בג"ץ התאחדות הסטודנטים נגד מדינת ישראל והמל"ג צעת החלטה בעניין ה 1.4
(המשך דיון בנושא גובה שכ"ל לתלמידי התואר ראשון לשנת הלימודים תשס"ח. 

 ).20.5.09מיום 
 

(המשך דיון מיום  פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.צעת החלטה בעניין ה 1.5
20.5.09.( 

 
יו"ר ות"ת, פרופ' אורי  -הארכת תקופת כהונתם בות"ת של פרופ' שלמה גרוסמן  1.6

 חבר ות"ת. –סגן יו"ר ות"ת , ופרופ' משה מנדלבאום  –קירש 
 

 
 .25.3.09"ת מיום החלטת ות –הרכב הוועדה המוצע לבדיקת דו"ח מבקר המדינה  .2
 
פעילות המכון הבין אוניברסיטאי באילת והצעת החלטה בנושא דו"ח הוועדה לבדיקת  .3

 א'. 2826מסמך  -המכון הבין אוניברסיטאי באילת  
 
 
מסמך  –לשנת הלימודים תשס"ט ר ילמכללת ספהשתתפות מיוחדת של ות"ת במלגות  .4

2870. 
 
דים חדשה לתואר שני ללא תיזה בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימו .5

 –המלצות הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור פרסום והרשמה  –בפסיכולוגיה קלינית 
 .2872מסמך 

 
 –בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לא מתוקצבת במשפטים  .6

 .2868מסמך 
 

* * * 
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U2 /;מידע 

 
2/2 U033/5/311 .התקיימה בשנתקבלה בישיבת ות#ת ש 214אשרור החלטת ות#ת ס#ט: 

 
 

 ן:קמלדכ 103ות"ת מחליטה לאשרר את החלטתה ס"ט/
 
 

U0החלטה; . 214ס#ט 
 

בעניין, בקשת המרכז האקדמי רופין להקים מכון בין  28.1.2009מיום  49בהמשך להחלטת ות"ת ס"ט/
מודי אקדמי לימודי הים התיכון, החליטה ות"ת על הקמת ועדה שתבחן את הנושא בהקשר הכללי של לי

 הים התיכון במערכת ההשכלה הגבוהה ובמכוני מחקר.
 

 במסגרת זו, הועדה מתבקשת להידרש בין השאר לנושאים הבאים:
 

מיפוי התחומים הרלבנטיים בהוראה ומחקר בתחום מדעי הים התיכון במוסדות ההשכלה גבוהה  .1
 ומכוני המחקר בישראל.

 
מחקר בנושא, הקיימים כיום במערכת מיפוי משאבי האנוש, תוכניות ופעילויות ההוראה וה .2

 ההשכלה הגבוהה ומכוני המחקר בישראל.
 

 מיפוי התשתיות הקיימות בנושא וכאלה שצריך לפתח בעתיד. .3
 
מיפוי שיתופי הפעולה הבין מוסדיים בנושא מדעי הים התיכון הקיימים כיום וכאלה שצריך  .4

 לפתח בעתיד.
 
 ידום הפעילויות בתחומי מדעי הים התיכון.הצעות לשילוב אפשרי בין האקדמיה והתעשייה לק .5
 

 . 2010הועדה מתבקשת להגיש המלצותיה לא יאוחר מחודש ינואר 
U;תוצאות הצבעה 

U5  <נגד 3בעד 
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1.2 U אביב.ואוניברסיטת תל יהודה ושומרון-הצעת החלטה בעניין בקשת המכללה האקדמית- 
במסגרת תל#ם/  . )(FELלהקים  מרכז למאיצים קומפקטיים למקורות קרינה רבי הספק 

 (/:31/6/1*המשך דיון מיום  3982מסמך  –
 

U0החלטה; . 228ס#ט 
אביב והמכללה האקדמית של -לאחר ששמעה ות"ת את ההסברים שניתנו על ידי אוניברסיטת תל

 יהודה ושומרון, מחליטה ות"ת כדלקמן:
 

אביב -לות"ת מעבירה את בקשת המכללה האקדמית של יהודה ושומרון ואוניברסיטת ת .1
 לדיון בתל"ם. (FEL)להקים  מרכז למאיצים קומפקטיים למקורות קרינה רבי הספק 

 
וגשו העם קבלת הממצאים מתל"ם תשוב ות"ת לדון בבקשה ביחד עם יתר הבקשות ש .2

 תל"ם.ל
 

ות"ת מפנה את תשומת לב תל"ם כי מדיניותה בנוגע לאי תמיכה בתשתיות מחקר במכללות  .3
 נושא זה יידון באחת מישיבות ות"ת הבאות.  בעינה עומדת, יחד עם זאת

 
U;תוצאות הצבעה 
U5  פה אחד –בעד 

 
 
 

2/4 U/התאמות בתקציב בשל הפחתות הממשלה ושיפוי בגין שכר הלימוד 
 

U0החלטה; . 229ס#ט 
 

ולנוכח  ,2009-2010בדבר תקציב המדינה לשנים  13.5.09-לנוכח החלטת הממשלה מיום ה
לפיו סך ההפחתה על בסיס תקציב מערכת ההשכלה  ,אוצרבמשרד ה ,הסיכום עם אגף התקציבים

 ות"ת כדלקמן:מחליטה , ₪ יון לימ 46.5-תסתכם ב 2009הגבוהה לשנת 
 
 מלש"ח מתקציב תשס"ט. 34.9הפחית סך של ל )1(
 
תחול באופן חד פעמי בהתאם לפרופורציות ההשתתפות הישירה לתשס"ט (סך  הפחתהה )2(

תש"ע ההפחתה שנת למכללות). החל מ₪ יליון מ 5.4-ברסיטאות ולאוני₪ יליון מ 29.4של 
 האמורה תכנס לבסיס התקציב הכולל.

 
בתקציב  מחויביםהפחתה האמורה תתבצע בעדיפות ראשונה מיתרת העודפים הבלתי ה )3(

תשס"ח לאחר ניכוי התחייבויות צפויות אחרות. יתרת ההפחתה (ככל שתהיה) תתבצע 
 מההשתתפות הישירה של המוסדות לתשס"ט.

Uות הצבעה;תוצא 
U4  נגד 2בעד 

2/5 U ישראל והמל#ג בנושא   הצעת החלטה בעניין בג#ץ התאחדות הסטודנטים נגד מדינת
 (/6/1:31/גובה שכ#ל לתלמידי התואר ראשון לשנת הלימודים תשס#ח/ *המשך דיון מיום 

 
U0החלטה; . :22ס#ט 

 
ישה התאחדות ות"ת בעניין העתירה לבג"ץ שהג, עודכנה 20.5.09-בהמשך לדיון שהתקיים ב

בעניין הקפאת שכר הלימוד  ,2007במאי  ההסטודנטים בדרישה לאכוף את ההסכם שנחתם עמ
 .לשנת תשס"ח

  
 כדלקמן:ות"ת מחליטה , שלה ושמעה את עמדת הייעוץ המשפטי ,בנושאות"ת לאחר שדנה 

 
להעמיד ידה, -המתוקצבים עלמוסדות ל לאור הנסיבות המיוחדות ות"ת תודיע ) 1(

תשס"ח על סך הלימודים לשנת  ,טיבית את שכר הלימוד לתלמידי התואר הראשוןרטרואק
  .ולהשיב לסטודנטים במוסדות אלה את הסכומים אשר שולמו על ידם ביתר ₪ 8,611
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ות"ת תתקצב את  המוסדות בגין ההחזר, בהתאם לדוחות הביצוע שיועברו על ידי  ) 2(

 המוסדות לות"ת.
U;תוצאות הצבעה 
U5  אחדפה  –בעד 

 
 
 

U2/6  לסטטיסטיקה/ הצעת החלטה בעניין פרסומי הלשכה המרכזית U U המשך דיון מיום*
31/6/1:/) 

 
U0החלטה; – 231ס#ט 
 
 

איסוף הנתונים ועיבודם נעשו ע"י הלשכה המרכזית כי  ודיעהות"ת מ א. 
 הינם באחריותה הבלעדית.  ולסטטיסטיקה  
 

האינטרנט של  פרסומי הלמ"ס באתר  בעניין) 20.5.09-(בבדיון שהתקיים בות"ת  ב. 
והן ביחס לתקפות , למתודולוגיה הן ביחס , גויותיהועלו  שאלות רבות והסתיהמל"ג, 

 גויות כמו: יוהפרשנות שנובעת מכך. בפרט עלו שאלות/הסתי המימד ההשוואתי של הנתונים 
 

איגום מדעי המחשב, סטטיסטיקה ומתמטיקה יחדיו כאשר נתוני השכר שלהם  .1
 ם מאד.שוני

 
 אקונומי והגיאוגרפי.-אי הבחנה/התחשבות במרכיב הסוציו .2

 
תחומי לקיחת כל  ,כמו למשל ,השוואת הנתונים בין יחידות בעלות גודל ואופי שונה .3

 מדעי החברה יחד. תחומי וכל  ,יחד ההנדסה
והשוואה לאחר  ,שונה מאד ,ומדעי החברה ,במוסדות שונים היקף מדעי ההנדסה

 יתית).ימיצוע בע
 

התלמידים הממשיכים בלימודים  נטרולאופן הגדרת שיעור תעסוקה ובפרט אי  .4
 לכל בוגרי התואר הראשון ולא רק לדורשי העבודה. תוהתייחסולתארים גבוהים 

 
על פני פקולטות או המוסד  ,מיצועים של פרמטרים שונים (כמו למשל חתך קבלה) .5

המוסדות יש אותו מגוון של גם כאשר השונות בין היחידות עצומה (ולא בכל  ,כולו
 יחידות).

 
שהשפעתה במוסדות  ,או תעסוקה בזמן לימודים ,אי נטרול תעסוקה קודמת .6

 מסוימים ובתחומים מסוימים גדולה במיוחד.
 

יחסות להעדפה מתקנת ילא לוקחת בחשבון הת ,יחסות לציון הפסיכומטרייההת .7
 סיכומטרית.ולחסרי בגרות ובמיוחד סטודנטים שלא נבחנו כלל בבחינה פ

 
שנים נמוך מאשר אחרי שנה בתחומים  3תוצאות לא סבירות כמו למשל שכר אחרי  .8

 מסוימים (בפרט מדעי המחשב).
 

חברי ות"ת אינם יכולים  ,יגויות אלו תשובות ראויותילאור כל זאת ובטרם ניתנו להסת
לעלות  ובוודאי שלא על פרשנויות לא בדוקות שעשויות ,על תוצאות מחקר זה םלסמוך יד

 ממנו. 
U;תוצאות הצבעה 
U5  פה אחד –בעד 
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U2/7    יו#ר ות#ת- פרופ) אורי קירש  .הארכת תקופת כהונתם בות#ת של פרופ) שלמה גרוסמן
 חבר ות#ת/ –סגן יו#ר ות#ת - ופרופ) משה מנדלבאום  –
 

נענתה המל"ג לבקשתו של מר  26.5.09 -יו"ר ות"ת דיווח כי בישיבת מל"ג שהתקיימה ב
קופת כהונתם של תון סער שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה, להאריך את  גדע

פרופ' אורי קירש, סגן יו"ר ות"ת, ופרופ' משה  יו"ר ות"ת,  –פרופ' שלמה גרוסמן 
וזאת נוכח כניסתו  31.7.2009 -חבר ות"ת בחודשיים נוספים קרי עד ה –מנדלבאום 

ת ראויה להציע מועמדים לתפקידים אלה, ועל מנת ליתן לו אפשרו ,לתפקיד לאחרונה
 לרבות קיום הליך התייעצות במידת הצורך. 
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 /:36/4/1החלטת ות#ת מיום  –הרכב הוועדה המוצע לבדיקת דו#ח מבקר המדינה /  3
 

 
 החלטה; – 232ס#ט0

 
שהוגש במרץ  ות"ת מחליטה להקים צוות לתיקון הליקויים כמוצע בדו"ח מבקר המדינה (א) 

2009 . 
 הרכב הצוות: 
 חבר ות"ת -פרופ' משה מנדלבאום  
 חבר ות"ת -  פרופ' שמעון ינקלביץ  
 חבר ות"ת - מר אהרון בית הלחמי  
 מנכ"ל ות"ת/מל"ג -           מר סטיבן סתיו  
 

עו"ד נדב שמיר ירכז את כל אשר הצוות יקבל דיווחים מהצוותים המקצועיים כ  )ב(
 :קצועיים, להלן הרכב הצוותים המהדיווחים)

 
מרב שביב, אמיר גת, דנה אהרון בנושא: הפיקוח על השכר באוניברסיטאות  )1(

והתחייבויות האוניברסיטאות לשלם תשלומי פנסיה תקציבית, וקרן לקשרי מדע 
 בין לאומיים.

 
יעל טור כספא, חנה גור, דנה אהרון, ריקי מנדלצוייג, סיגל עו"ד יעל סימן טוב,  )2(

 מורדוך, בנושא מכללת צפת.
 

 החלת חוק חובת המכרזים על המוסדות להשכלה גבוהה. –יעל טור כספא עו"ד  )3(
 

 לתיקון ליקויים יגיש המלצותיו למליאת ות"ת . הצוות )ג(
 

 תוצאות הצבעה;
 פה אחד –בעד  5

 
 
 

/  פעילות המכון הבין אוניברסיטאי באילת והצעת החלטה בנושא דו#ח הוועדה 4
 א)/ 3937מסמך  .  לבדיקת המכון הבין אוניברסיטאי באילת

 
 החלטה; – 233ס#ט0

 
ולרו"ח אביטל בליווס על ריכוז  ,ות"ת מודה לוועדה בראשות פרופ' ציפי שקד על עבודתה .1

 . הנלווים והמסמכיםהכנת הדו"ח  ,עבודת הועדה
 
בכפוף  ,את כל מסקנות והמלצות הוועדה המפורטים בדו"ח ,ות"ת מחליטה לקבל עקרונית .2

 .לסעיפים הבאים 
 
להכין תכנית מפורטת ליישום המלצות  ,ות"ת מטילה על הצוות המקצועי באגף התקצוב .3

 ,תפוקות-תשומותהמתבסס על  ,בניית מודל תקצוב למכון ,הוועדה. התכנית תכלול בין היתר
ובניית תקציב חומש לפיתוח המכון המבוסס על מודל התקצוב. התכנית תובא לאישור ות"ת 

 ות"ת לשנה"ל תשע"א. לפני הדיון בתקציב 
 
להביא להסדרת פעילות המכון בהתאם להמלצות הוועדה.  ,ות"ת מטילה על הצוות המקצועי .4

ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לדווח לה, במהלך שנת הלימודים תש"ע, על התקדמות 
 הסדרת הפעילות.

 
 ,פיזי במכוןות"ת לאשר תקצוב נוסף למימון הפיתוח ה , מחליטהבהתאם להמלצת הוועדה .5

 מעבר לסכום הנגזר ממודל התקצוב של ות"ת. 
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יוקצה  ,שהוגשה ע"י המכון ,ות"ת מחליטה כי המימון הנוסף הנדרש לתכנית הפיתוח הפיזי 
ייקבע  ,שנים. אופן החזר ההלוואה 5-10למכון כהלוואה תקציבית ויוחזר בפריסה של 

 בהתאם ליכולות ההחזר החזויות של המכון. 
  
של  ,להביא לאישור בהקדם את תכנית הפיתוח הפיזי ה,בקשת מהצוות המקצועי שלות"ת מ 

שיינתן כהלוואה תקציבית  ,הכוללת את המימון הנוסף הנדרש לאיזון התקציב ,המכון
 כאמור.

 
תובא הצעה להחלטת ות"ת  -לעניין המלצות הוועדה להגדלת תקני הסגל המדעי התושב  .6

 באחת הישיבות הקרובות שלה. 
 

 תוצאות הצבעה;
 פה אחד .בעד  5

 
  
 
 
 

הלימודים  השתתפות מיוחדת של ות#ת במלגות למכללת ספיר לשנת  /5
 /3981מסמך  –תשס#ט 

 
 החלטה; . 234ס#ט0

ות"ת מחליטה להיענות לבקשת מכללת ספיר להשתתפות מיוחדת במלגות לסטודנטים  .1
 לשנת הלימודים תשס"ט מן הטעמים הבאים:

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

 .14.11.04מיום  2704ומס'  1.8.2007מיום 
 
מכללת ספיר הינה המכללה המתוקצבת היחידה הנמצאת באיזור עוטף עזה ועל  )ב(

 כן היא היחידה שתזכה לסיוע במלגות כאמור.
 

תחת  יואזור זה היה נתון בזמן ההרשמה לשנת הלימודים תשס"ט ולאחר  )ג(
התקפות בלתי פוסקות של טילי קאסם ועל כן החשש לירידה משמעותית במספר 

 אמיתי ומבוסס. הואהנרשמים 
 

מתן הסיוע לסטודנטים בהיקף משמעותי הינו חיובי בתקופה זו להמשך קיומה   )ד(
 ושגשוגה של מכללת ספיר, דבר המהווה אינטרס לאומי חשוב.

 
ים תשס"ט במסלולים האקדמיים לפיכך, כל סטודנט הלומד במכללה בשנת הלימוד .2

אחוז משכר הלימוד  50ובמכינות הקדם אקדמיות, יקבל מימון חד פעמי בשיעור של 
 המשולם בפועל.

 
 19.9-בהמשך לכך ובהסתמך על התחזית שביצעה המכללה, צפוי סך העלות להסתכם בכ .3

רבה לנושא, בכפוף להמצאות רז₪ מיליון  14על כן תקצה ות"ת סך של עד ₪. מיליון 
ממשרד האוצר לנושא. ₪ מיליון  7 תתקציבית בתקציב ות"ת לשנת תשס"ט ובכפוף לקבל

 המכללה האקדמית ספיר תישא ביתרת הסכום ממקורותיה העצמיים.
 
הסכום האמור  תהעברת מלוא התקציב למכללה האקדמית ספיר תתבצע בכפוף לקבל .4

ביצוע ובדיקה כי  ממשרד האוצר ובכפוף לכללים המקובלים, לרבות קבלת דו"חות
המכללה לא קיבלה עבור נושא זה תקציב ייעודי ממקור ממשלתי אחר, וכן בכפוף לכך 

הלימוד שמקורו בות"ת ו/או במקורות  רשיובטח כי סך הסיוע לסטודנט בגין שכ
 ממשלתיים לא יעלה על גובה שכר הלימוד המשולם בפועל בתשס"ט.

 תוצאות הצבעה;
 פה אחד –בעד  5
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רכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים חדשה לתואר שני ללא תיזה בקשת המ /6

מסמך  –המלצות הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור פרסום והרשמה  –בפסיכולוגיה קלינית 
3983/ 

 
 

 החלטה; – 235ס#ט0
ות"ת מחליטה להעביר לדיון במל"ג את בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים  .1

תיזה בפסיכולוגיה קלינית וממליצה כי אישור התכנית, ככל שיינתן, יותנה  לתואר שני ללא
בין היתר, בקבלת הסכמי ההתקשרות החתומים, כפי שאושרו על ידי הלשכה המשפטית, 

 לצורך הסדרת ההתנסות הקלינית . 
 

 תלמידי התוכנית יתוקצבו במסגרת תוספת הסטודנטים שניתנה למוסד לשנת תשס"ט. .2
 

 ה;תוצאות הצבע
 פה אחד –בעד  5

 
 –לקיים תוכנית לימודים לא מתוקצבת במשפטים  -בקשת המכללה האקדמית אשקלון /7

 /3979מסמך 
 

 החלטה; – 236ס#ט0
 

במוסדות  תוכניות לימודים לא מתוקצבות קיום  היא לא לאשרות"ת מדיניות  .1
 .לדחות את הבקשה , לפיכך מחליטה ות"תמתוקצבים

 
שא תוכניות לימודים לא מתוקצבות במוסדות ות"ת תקיים דיון יסודי בנו .2

 מתוקצבים.
 

 תוצאות הצבעה;
 פה אחד –בעד  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: אסתי יעקב
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