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  תוצאות המכרז בעניי� חברת יישו�

במסגרת ישיבות ועדת המכרזי� עלה הצור" בהקמת ועדה מקצועית להיגוי וליווי     :לטההח � 34ע"ג/

 שוט  של החברה למסחור ידע שתוק�. 

התקציב לכל לרבות  את תכנית העבודה של החברהבי� היתר תאשר מקצועית, ש ועדהות"ת מחליטה להקי�  .1

תבח� ביצוע התקציב של השנה החולפת ואת התקציב המתוכנ� לשנת הפעילות הבאה) הוועדה ( שנת פעילות

 . ועדי� ובאבני הדר" של התכנית וכ'את עמידת החברה בי

 הרכב הועדה: .2

 יו"ר –ד"ר אביטל שטיי� 

 חברת ות"ת �גב' יעל אנדור� 

 מר מיכה פרלמ� (נציג משרד האוצר)

 גב' אביטל בלייווס (חשבת, ות"ת)

 שבתאי (ממונה תחו� תקצוב המכללות, ות"ת)� יניב כה�מר 

 מרכזת הועדה �גב' מרב שרווינטר (האג  האקדמי, מל"ג) 

 ככל שידרש תסתייע הוועדה בייעו� משפטי חיצוני. 
 
 

  התקיימה הצבעה
  7 �בעד 

  אי� מתנגדי� ואי� נמנעי�
  ההחלטה התקבלה פה אחד

  

  

  

   מדעי הרוחשינוי בהרכב ועדת ההיגוי בנושא פרסומי� ב
  

   החלטה: � 35ע"ג/
  

  מחליטה ות"ת לעדכ� את הרכב ועדת ההיגוי כדלקמ�: 16.1.13מיו�  33בהמש" להחלטת ות"ת מס' ע"ג/
  

  ר"יו –) פיסיקה, עברית אוניברסיטה( גוטפרוינד חנו"' פרופ

  חברה �) לשונות, העברית האוניברסיטה( רפפורט�חובב מלכה' פרופ

  חברה �) היסטוריה, אביב� תל וניברסיטתא( וולקוב שולמית' פרופ

  חבר �) יהדות מדעי, איל��בר אוניברסיטת( אורפלי משה' פרופ

  חברה �) איל�, המחלקה לאנגלית�בר אוניברסיטת( סוז� הנדלמ�' פרופ

  חברה �) אמנות, אביב�תל אוניברסיטת( טראג� חנה' פרופ

  חבר –) פילוסופיה, חיפה אוניברסיטת( סמילנסקי שאול' פרופ

  חבר –יוס  (אוניברסיטת הרווארד, ארכיאולוגיה) � פרופ' עופר בר

  חבר. –גוריו�, כלכלה) �פרופ' אריה ארנו� (אוניברסיטת ב�

  התקיימה הצבעה
  6 �בעד 

  אי� מתנגדי� ואי� נמנעי�
  ההחלטה התקבלה פה אחד
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   �  ההחלטה – 36ע"ג/ בקשת בצלאל לקיי� לימודי� אקדמיי� מחו, לקמפוס

של  M.F.Aבנושא העברת החלק היישומי של תוכנית ת ממליצה למל"ג להשהות בשנה את החלטתה ות"

  בצלאל לירושלי�.

* * * * *  
  תוצאות הצבעה

  פה אחד – 7 –בעד 

 

  

  

  16.1.2013מיום  6) 991אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' (  .2

* * * * *  
  , ע� התיקוני� לעיל16.1.2013מיו�  6) 991התקיימה הצבעה על אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' (

  6 �בעד 
  אי� מתנגדי� ואי� נמנעי�

  , ע� התיקוני� לעיל, אושרו פה אחד16.1.2013מיו�  6) 991החלטות ות"ת מישיבתה מס' (
  

  

מיום  3) 32הוועדה של ות"ת מישיבתה מס' (-אישור המלצות תת .3
16.1.2013  

  
בקשת המכון הטכנולוגי חולון לשנות את שם תוכנית הלימודים לקראת התואר    3.1

 –"הנדסת תעשיה וניהול טכנולוגיה"  -"ניהול טכנולוגיה ל -מ .B.Scהראשון 
 .3296מסמך מס' 

  

    סיכום: -  63ע"ג/

  ות"ת מחליטה לאמץ את סיכום הדיון כדלהלן:

יות הלימודים בתחומי הנדסת תעשיה וניהול סבורה כי תוכנית הועדה המקצועית הבודקת את תוכנ .1

הלימודים המבוקשת ב"הנדסת תעשייה ניהול וטכנולוגיה" שונה במהותה מתוכנית הלימודים 

המתקיימת כיום במכון הטכנולוגי חולון ב"ניהול טכנולוגיה" הן מבחינת התכנים של תכנית 

לתואר הנדסי), סגל ההוראה והתשתיות  הלימודים, הדיסציפלינה המבוקשת (מתואר כללי

 הנדרשות.

ות"ת אין מספיק נתונים תקציביים כדי לאמוד את האיתנות תת הועדה של בבקשה שהוצגה בפני  .2

ממליצה הפיננסית הכרוכה  בשינוי התוכנית לעיל בהתאם להמלצות הוועדה המקצועית. עם זאת, 

 י הוועדה המקצועית.  אשר את התחלת בדיקת התכנית על ידלות"ת תת הועדה ל

ב ותקצ(ולאחר קבלת המלצות מאגפי ות"ת   ,עם קבלת המלצות הוועדה המקצועית וגיבוש התוכנית .3

על מנת שתיתן המלצתה למל"ג בדבר פתיחת התוכנית  ,ותכנון) תוחזר הבקשה לדיון בות"ת

  המבוקשת. 
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נוהל טיפול בבקשה להסמכה לתוכנית לימודים חדשה באמצעות  3.2
בקשת האוניברסיטה  -קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות   איגום

 .3297מסמך מס'  –הפתוחה 
  

  סיכום  – 37ע"ג/

  ות"ת מחליטה לאמץ את סיכום הדיון כדלהלן:

של המזכירות  יצוות המינהלהתימסר לוועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי הודעה על כך ש

  .ידרשיהנושא ויכין מסמך רקע לקראת דיון עקרוני ככל שיבדוק את האקדמית ואגף התקציבים, 

  

  

ב"כימיה  (.B.Sc)אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון    3.3
  יישומית" של המכללה האקדמית אחווה

  

  החלטה � 38ע"ג/

  ות"ת מחליטה לאמ� את החלטת תת הועדה כדלהל�:

 .B.Scית אחווה לפתוח תוכנית לימודי� לתואר ראשו� להמלי� למל"ג לאשר למכללה האקדממחליטה ות"ת 

  בכימיה יישומית.

* * * * *  
  מיו� 3 )32ות"ת מישיבתה מס' ( הוועדה של �תת התקיימה הצבעה על אישור החלטות

  6 �בעד 
  אי� מתנגדי� ואי� נמנעי�

  אושרו פה אחד 16.1.2013מיו�  3) 32ות"ת מישיבתה מס' ( הוועדה של�תת החלטות
  

  

  

 -המלצות הצוות לתיקון ליקויים בנושא "המכללה האקדמית עמק יזרעאל    .4
   דו"ח מבקר המדינה -היבטים ניהוליים" 

  

    :החלטה   – 39ע"ג/

דיווח על המלצות הצוות לתיקו� ליקויי� שהוק� בעקבות דו"ח מבקר המדינה  20.2.2013ות"ת קיבלה ביו� 

 אות� לפניה.  בעניי� המכללה האקדמית עמק יזרעאל, ורשמה

לעניי� שימוש בכרטיסי אשראי במוסדות להשכלה גבוהה, מחליטה ות"ת להנחות את המוסדות להימנע 

מלעשות שימוש בכרטיסי אשראי ע"י בעלי תפקידי�. שימוש בכרטיס אשראי מוסדי ייעשה רק במחלקות 

 ישו� הנחיה זו.הרכש, ובהתא� לנהלי� ברורי� שיגבש כל מוסד. ות"ת מבקשת לקיי� מעקב אחר י

* * * * *  
  התקיימה הצבעה

  7 �בעד 
  אי� מתנגדי� ואי� נמנעי�
  ההחלטה התקבלה פה אחד
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  הקמת צוות קבוע לתיקו� ליקויי� לי חוק מבקר המדינה  .5

   :החלטה � 40ע"ג/

 על מנת לייעל את הטיפול בדוחות הביקורת של מבקר המדינה לגבי ליקויי� שנמצאו בהתייחס למל"ג/ות"ת,

, מאשרת ות"ת הקמת צוות מינהלי משות  קבוע לתיקו� ליקויי� 29.1.2013ובהמש" לאישור מל"ג מיו� 

  כלהל�:

בראש הצוות תעמוד המנכ"לית, והרכבו יכלול את הסמנכ"לי� הרלוונטיי� והיועצת המשפטית. בנוס   .1

 ישתתפו בדיוני הצוות עובדי� נוספי� רלוונטיי�, לפי החלטת המנכ"לית.

ביא המלצותיו בדבר הדרכי� לתיקו� הליקויי� לדיו� בוועדה לפיקוח ואכיפה המשותפת למל"ג הצוות י .2

 וות"ת. הוועדה תקבל החלטה בדבר תיקו� הליקויי� והיא תדווח על כ" למל"ג ולות"ת. 

צוותי� קודמי� לתיקו� ליקויי� שהקימו מל"ג וות"ת לדוחות ספציפיי� ושטר� סיימו עבודת�, ימשיכו  .3

 �. בפעילות

* * * * *  
  התקיימה הצבעה

  7 �בעד 
  אי� מתנגדי� ואי� נמנעי�
  ההחלטה התקבלה פה אחד

  

  

  תוצאות הקול הקורא לשנת תשע"ג והתנעת הקול הקורא לשנת תשע"ד �.  לימודי העשרה 6

   ההחלטה – 42ע"ג

ב הראשו� של ות"ת מודה לוועדת ההיגוי ללימודי העשרה בראשות פרופ' מלכה רפפורט חובב על ביצוע השל

  .20.02.2013הקול הקורא ללימודי העשרה ועל הדיווח המפורט שנמסר לה בישיבתה מיו� 

ות"ת מחליטה לאשר את המתווה לשלב השני של הקול הקורא ללימודי העשרה, הכוללת, כאמור, את  .1

ו, כפי התכנית הבסיסית, שיתופי פעולה בי� מוסדות וקורסי דגל, על כל חלקיו והשינויי� שהוכנסו ב

המוצע,  למודל התקציבי בהתא� ,(המהווה חלק מהחלטה זו) 3312מסמ" מס' של  1בנספח שפורט 

   .תשע"ז�שני� בי� השני� תשע"ד ארבע פני על בפריסה שווה 2 מיליוני 20 –כ  על יעמוד אשר

כמו כ�, מאשרת ות"ת במסגרת הקול הקורא את הפעלת התכנית לפיתוח קורסי העשרה בנושא חינו"  .2

 פיננסי, זאת בכפו  לקבלת תקצוב ממשרד האוצר. 

, לתמו" ולעודד את פיתוח� של לימודי העשרה 06.10.2010בהחלטה זו, דבקה ות"ת בהחלטתה מיו�  .3

נ"ז, בכפו   6�10במסגרת לימודי התואר הראשו�, במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבי�, בהיק  של 

  . לתנאי� ולדרישות המוגדרי� בקול הקורא שלב ב'

קול הקורא לתוצאותיו של שלב ב'  אודות 2014דווח בפברואר תוועדת ההיגוי , כי ות"ת מבקשת .4

  ללימודי העשרה.

 יו"ר ות"ת ויו"ר ועדת ההיגוי ללימודי העשרה ידווחו למל"ג אודות התכנית.כמו כ�,  .5

* * * * *  
  התקיימה הצבעה

  6 �בעד 
  אי� מתנגדי� ואי� נמנעי�
  ההחלטה התקבלה פה אחד
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