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הוועדה לתכנון ולתקצב

Planning & Budgeting Committee

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 1

)(1063

שהתקיימה בירושלים ביום  27.9.2017וביום 1.10.17
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב30.1.18 -
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת
פרופ' ישעיהו טלמון
ד"ר רבקה ודמני
פרופ' מונא מארון
פרופ' יוסי שיין

מוזמנים לטקס הפרידה
מר ישי פרנקל – חבר ותת לשעבר
מר גדי פרנק – המנכ"ל היוצא ביומו האחרון כמנכ"ל.

מינהל ות"ת:
גב' דנה אהרון  -סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
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 תומר ולמר  -ממונה תחום דוברות והסברה
גב' נמרה גורן  -יועצת ליו"ר ות"ת
גב' סיגל מורדוך  -יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גב' אסתי יעקב  -מרכזת בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים מסוימים:
ד"ר מרק אסרף  -מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
מר יותם בן-שטרית  -ממונה תחום מאקרו ותשתיות
גב' מריסה גרוס ירם  -ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים
גב' בתיה הקלמן  -ממונה תחום רוח
גב' אפרת זהב  -ממונה על תחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן  -ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
גב' יעל סימן-טוב-כהן  -ממונה בכירה תחום חברה ,קהילה ומכינות
גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר  -ממונה תחום מדעי החברה
עו"ד נדב שמיר  -סגן היועצת המשפטית
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
גב' מיכל אופיר  -מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות
גב' שירה אפרת  -מרכזת באגף תכנון ומדיניות
עו"ד עמרי גולן  -הלשכה המשפטית
מר טל גרנית  -רכז בתחום תקצוב מכללות
מר ארן זינר  -מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
מר נתן יהב  -מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
רו"ח ג'ניה מיטניצקי  -סגנית חשבת
מר רביד עומסי  -מנהל פרויקט המח"רים
גב' אפרת פריזיאן  -מרכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות באגף התקצוב
גב' חני רובלין  -מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות באגף התקצוב
*******************
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סדר היום:
פרידה מחבר ות"ת מר ישי פרנקל וממנכ"ל ות"ת/מל"ג מר גדי פרנק.
מידע
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דיווח על כנס שהתקיים למוסדות הזוכים בקורסים המקוונים בעקבות :קול קורא 2
)פלטפורמת קמפוס( וקול קורא ) 3אדקס העולמית(
דיווח משולחן עגול" :הקמפוס החדש"
הבאת פוסט דוקטורנטים מארה"ב לישראל
הסכמי השכר עם הסגל האקדמי הבכיר במכללות
עדכון בדבר הליכים משפטיים שונים
דיווח מוועדת השרים לקידום שילובם של אזרחי ישראל יוצאי אתיופיה
עדכון בעניין האוניברסיטה העברית בירושלים
התפתחויות במגעים בין המכללה האקדמית לחברה ואמנויות והקריה האקדמית אונו

עדכון בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית
1.9
 1.10עדכון מישיבת מל"ג בנושא תוכנית החומש האקדמית
 1.11עדכון בעניין התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה
אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  (1058) 9מיום 21.5.2017
התגייסות הסגל האקדמי והמנהלי ל"תקווה ישראלית באקדמיה"
השתתפות ות"ת בעריכת סקרי אנרגיה במוסדות המתוקצבים
יציאה לפרויקט מעונות סטודנטים בעזריאלי  -המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
הרחבת התוכניות בסיעוד במכללות ובאוניברסיטאות
מינוי יו"ר לוועדת ההיגוי לאוכלוסייה החרדית
מודל נגישות לבעלי מוגבלויות
עדכון בעניין מתווה קרית אונו לגבי מכללת כרמל ,לפתיחת קמפוס בחיפה
תוצאות הקול הקורא להקמת מוסד אקדמי בישוב ערבי

*********
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החלטות

.2

אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  (1058) 9מיום 21.5.2017

*****
פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס'  (1058) 9מיום  ,21.5.2017עם התיקונים לעיל ,אושר פה אחד ) 5חברים בעד(.

.3

התגייסות הסגל האקדמי והמנהלי ל"תקווה ישראלית באקדמיה"

תשע"ח – 1/החלטה:
בישיבתה ביום  27.9.17דנה ות"ת בהתנעת התוכנית "תקווה ישראלית באקדמיה".
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  13.11.16בדבר התנעת "תקווה ישראלית באקדמיה" ותקצוב ממונה "תקווה
ישראלית באקדמיה" בכל המוסדות להשכלה גבוהה ,ולאחר שות"ת השתכנעה כי הסגלים האקדמיים והסגלים
המנהליים ,הם משמעותיים ביותר בכל הקשור ליצירת מרחב מכיל ,שוויוני והוגן עבור אוכלוסיות מגוונות
במוסדות להשכלה גבוהה ,ומהווים מפתח מרכזי לתפקוד נכון של המוסד בקמפוס מגוון ,לרבות ליצירת תחושת
שייכות לכל הקהלים ,מחליטה ות"ת כדלקמן:
להעמיד תקציב ייחודי לטובת הכשרות/השתלמות הסגל המנהלי והסגל האקדמי במוסדות שבתקצוב ות"ת
בתחום הכשירות התרבותית ,הגיוון והשותפות .הכשרות מעין אלה ,ככל שתגובשנה בצורה נכונה ומדויקת עבור
המוסד ,תוכלנה להעניק לסגלים השונים ידע ,מודעות להטיות וכן כלים רלוונטיים ,אשר ייטיבו לאורך זמן עם
הסטודנטים ועם אנשי הסגל ויאפשרו לאקדמיה לייצר סביבה תרבותית רגישה ומכילה.

להלן עקרונות התקצוב למרכיב ההכשרות בתכנית "תקווה ישראלית באקדמיה":
א.
ב.
ג.

ות"ת תעמיד תקציב שנתי בגובה  3,000אש"ח לטובת הנושא בשנה"ל תשע"ח .בתום שנה"ל תשע"ח יובא
הנושא לות"ת לבחינה מחודשת.
מפתח התקצוב הנו לפי  ₪ 10,000לסדנא הכוללת כ 30-אנשי סגל.
בהתאם למתווה כיסוי חברי הסגל ,ות"ת תעמיד עד  ₪ 100,000למוסד ,עבור  10סדנאות בשנה ,בכפוף
לביצוע בפועל.

מוסדות אשר ות"ת משתתפת בתקציבם ,המעוניינים לקחת חלק בתכנית ההכשרות ,נדרשים להגיש לות"ת
את עקרונות תכנית ההכשרות/השתלמויות לסגל המנהלי והאקדמי בתחום הכשירות התרבותית ,הגיוון
והשותפות וזאת בהתאם למפורט להלן:
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תכנים:
על התכנים לכלול ,בין היתר :
א .מאפיינים ,לרבות מאפיינים תרבותיים ,של אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית והאוכלוסיות במוסד
עצמו.
ב .תכנים העוסקים בהוראה בכיתה מגוונת ,לרבות עדכון הסגלים במענים הקיימים במוסד לאוכלוסיות
שונות ובפרט ,לסטודנטים ערבים ,חרדים ויוצאי אתיופיה.
ג .תכנים העוסקים בהתמודדות עם גזענות ,פשעי שנאה ,הטיות וכדומה.
ד .תכנים העוסקים בסביבה בטוחה ומוגנת
קבוצת היעד:
ההכשרות מיועדות לסגל האקדמי ולסגל המנהלי  -כל סוג סגל בהתאם לתכנים הרלוונטיים לתפקידו .המוסד
יחליט אם נדרשות הכשרות/סדנאות משותפות או נפרדות.
עקרונות התכנית:
א .כל מוסד נדרש להציג מתווה לכיסוי חברי הסגל בתוך מספר שנים ,בהתאם לגודלו .ראשית ,בתשע"ח,
תיועדנה ההכשרות לחברי הסגל המועסקים במוסד במשרה מלאה .כמו כן ,על המוסדות להציג מתווה עתידי
להטמעת ההכשרות במוסד עבור חברי סגל חדשים בכל הדרגים.
ב .מינימום  9שעות הכשרה לכל איש סגל )לו"ז מרוכז או מפוזר לתהליך לשיקול המוסד ,עדיפות לפריסה על
פני  4-3מפגשים במהלך השנה(.
****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .4השתתפות ות"ת בעריכת סקרי אנרגיה במוסדות המתוקצבים

תשע"ח – 2/החלטה:
ביום  27.9.17דנה ות"ת בהתייעלות אנרגטית בהמשך להחלטת ממשלה מס'  542מיום  20.9.2015אשר קבעה כי
יש להגיע ליעד של צמצום בצריכת החשמל במשק בשיעור של  17%עד לשנת  ,2030כלומר להתייעל אנרגטית
)להלן "החלטת הממשלה"( ,ובהמשך לפניית נציגי משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים )להלן "משרד
האנרגיה"( אל הצוות המקצועי בות"ת ואל נציגי משרד האוצר והצגת נתונים בדבר צריכת האנרגיה במוסדות
להשכלה גבוהה לפיהם ניתן לחסוך בעלויות צריכת האנרגיה בצורה משמעותית ובכך להביא להפחתה בהוצאות
תפעוליות שוטפות של המוסדות ועל מנת לקדם מטרה זו של התייעלות אנרגטית ותקציבית במוסדות
המתוקצבים להשכלה גבוהה מחליטה ות"ת כדלקמן:
 .1ות"ת מאשרת עקרונית לבצע סקרי אנרגיה במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה במטרה לאתר מוסדות
להשכלה גבוהה ,בהם קיים פוטנציאל לחסכון בעלויות צריכת האנרגיה ,ולאמוד את היקף החיסכון
האנרגטי.
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 .2לשריין סכום של  0.5מיליון  ₪מהרזרבה הכללית של ות"ת להשתתפות במימון סקרי אנרגיה במוסדות
להשכלה גבוהה המתוקצבים .עם יציאת הפרויקט לדרך יועבר הסכום המדויק של עלות הסקרים בפועל,
מסעיף הרזרבה בתקציב ות"ת אל סעיף תקציבי ייעודי לפרויקט.
 .3לאחר גיבוש תכנית עבודה על ידי משרד האנרגיה לאופן ביצוע הסקרים ,יובא הנושא לות"ת בשנית כולל
הצעה להנחיות שיפורסמו למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת לביצוע הסקר לרבות אופן
השתתפות ות"ת.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.5

יציאה לפרויקט מעונות סטודנטים בעזריאלי  -המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

תשע"ח- 3/

החלטה 1

ביום  27.9.27דנה ות"ת בפרוייקט מעונות הסטודנטים של עזריאלי  ,המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ,וזאת
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  22.2.2017ולהחלטת ות"ת מיום  ,28.6.17ובהתאם למסמך מס'  4146שהציג לות"ת
את התכנית להקמת פרויקט מעונות הסטודנטים ואת הקווים המנחים לתפעול המעונות ,מחליטה ות"ת
כדלקמן:
 .1לאשר בניית בניין המעונות בשטח של  11,565מ"ר עם  378מיטות לדיור סטודנטים.
 .2העלות הכוללת עבור הפרויקט כ 94-מיליון  ₪אשר ימומנו באופן הבא:
 .2.1מענק הרשות לפיתוח ירושלים בסך של  20.17מיליוני .₪
 .2.2קרן ייעודית למעונות מעודפי המכללה בסך של  30מיליוני .₪
 .2.3קרן להקמת מעונות מתרומת עזריאלי בסך  20מיליוני . ₪
 .2.4עזריאלי ,המכללה האקדמית להנדסה ירושלים תייעד סך של  12.49מיליוני  ₪מעודפי המכללה לקרן
הייעודית לבינוי; יודגש כי לא תוכל לעשות בהם שימוש אלא אם תציג מימון חליפי לבינוי הפרויקט.
 .2.5השתתפות ות"ת בסכום של  11.34מיליוני  ,₪נתונה במחירי  2012ומוקפאת במחירים אלו.
 .3ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין ,שנאמדות בכ 2.3-מיליוני  ₪בשנה ,ימומנו מתוך הכנסות
הפרויקט תוך שמירה על האיזון התקציבי של המכללה.
 .4האישור מותנה בעמידה במלוא הנחיות ות"ת להקמת מעונות ,כמפורט בקול קורא מיום  ,6.4.14בדגש על
הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד ,וללא שינויים נוספים ,וכן הפרדת תשלומים נלווים.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
!

החלטה זו בוטלה בתאריך 30.1.18
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הרחבת התוכניות בסיעוד במכללות ובאוניברסיטאות

.6

תשע"ח – 4/החלטה:
ביום  27.9.17הוצגה בפני ות"ת הרחבת התוכנית סיעוד במכללות ובאוניברסיטאות .ות"ת מחליטה
להרחיב את התוכנית לעידוד לימוד הסיעוד לאור הצורך בבוגרים נוספים בתחום הסיעוד ובהתאם לסיכום
עם משרדי הבריאות והאוצר .כמו כן מחליטה ות"ת לאשר תוספת סטודנטים בתכניות לימוד קיימות
ובמסלולי לימוד חדשים במוסדות השכלה גבוהה בהן מתקיימת תכניות בסיעוד בתשע"ח כדלהלן:
 .1לאשר למוסדות הבאים ,להגיש בקשה לפתיחת מסלולי לימוד חדשים בסיעוד ולשריין מכסות ייעודיות:
 אוניברסיטת חיפה -אקדמיזציה של בית הספר לסיעוד "בני ציון" בחיפה ,הגשה כמח"ר בהתאם לאישור וועדת ההיגוי
להרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית .שריון של  20מכסות למחזור.
מסלול הסבת אקדמאים  -שריון של  25מכסות למחזור.
אוניברסיטת בן גוריון-
אקדמיזציה של בית הספר לסיעוד בבית החולים ברזילי באשקלון.

-

שריון של  50מכסות למחזור.
מכללת ת"א-יפו-

-

מסלול הסבת אקדמאים .שריון של  70מכסות למחזור.
 .2לאשר את הרחבת התכנית לעידוד לימודי הסיעוד להגדלת מחזורים קיימים בתכניות לימוד באוניברסיטאות:
-

אוניברסיטת תל-אביב  -הרחבת מחזור במסלול הסבת אקדמאים ב 50-מכסות למחזור.

 .3הרחבה נוספת של מחזורי לימוד בתכניות קיימות במכללות:
-

המכללה האקדמית צפת  -הרחבה ב 10 -מכסות למחזור.

-

המכללה האקדמית רופין  -הרחבה ב 20-מכסות למחזור לטובת הנושא.

-

המרכז האקדמי לב  -סיעוד בקמפוס טל  -הרחבה ב 25-מכסות לטובת הנושא.

 .4עבור מסלולי לימוד חדשים ייספרו לתוספת המכסה כלל הסטודנטים בתכנית .עבור הרחבת התכניות
הקיימות ,הן באוניברסיטאות והן במכללות ,ייספרו לתוספת מכסת הסטודנטים המהווה גידול ביחס
למספר הלומדים בתוכנית בהפעלה מלאה ,כששנה"ל תשע"ז מהווה שנת בסיס.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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.7

מינוי יו"ר לוועדת ההיגוי לתוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

תשע"ח – 5/החלטה:
בעקבות פרישת חבר ות"ת מר ישי פרנקל ,ששימש גם יו"ר הועדה להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה
לאוכלוסייה החרדית ,מחליטה ות"ת למנות את יו"ר ות"ת ,פרופ' יפה זילברשץ ,ליו"ר ועדת ההיגוי להרחבת
הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ,במטרה לעמוד באתגרים הגדולים של הנושא ובמימוש
המדיניות לשנים הקרובות.
ההחלטה תועבר לאישור המל"ג.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
יו"ר ות"ת ,פרופ' יפה זילברשץ ,לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

.8

מודל נגישות לבעלי מוגבלויות

תשע"ח 6/החלטה:
ביום  27.9.17דנה ות"ת באישור מודל הקצאת תקציב לנגישות לבעלי מוגבלויות במוסדות להשכלה גבוהה,
בהמשך לסיכום שהושג בתכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב לתמיכת ות"ת בנושא הנגשה לאנשים עם
מוגבלויות במוסדות מתוקצבים ע"י ות"ת להשכלה גבוהה .
ות"ת מחליטה כדלהלן:
 .1הקצאה של  60מיליון  ₪לשנים תשע"ח-תשע"ט בהתאם למודל התקציבי שהובא בפני ות"ת בהתאם
לקריטריונים דלהלן:
סה"כ שטח בנוי –  50%מהמודל.
סה"כ שטח ישן –  25%מהמודל.
מספר סטודנטים במוסד –  25%מהמודל.
א .השתתפות ות"ת תוגבל ב  75%ביחס לעלויות שהציג המוסד להנגשה .במוסדות בהם בחומש קודם
כבר הוקצתה מעל  75%השתתפות ביחס לעלויות שדווחו ,לא יוקצה סכום נוסף בחומש הנוכחי.
ב .מוסדות אשר לפי המודל שבוחן את שטחי המוסד בתר"ש הנוכחית ,עוברים אחוז השתתפות של
 75%יגרע מהם ההפרש מאחוז זה.
ג .כלל ההפרשים שנגרעו חולקו בשנית לפי המודל שבוחן את שטחי המוסד רק בין המוסדות
הנמצאים מתחת ל 75%-השתתפות ות"ת ביחס לעלויות שהמוסד דיווח.
 .2בהמשך להחלטת ות"ת מיום תשע"ה 51/מיום  1.4.2015מוצע להקצות  10מיליון  ₪רק עבור
האוניברסיטאות ששיעור השתתפות ות"ת שחושב להן ביחס לעלויות שדווחו נמוך מ .40%-כ 8-מיליון ₪
מתוך יתרות של התכנית הרב שנתית הקודמת וכן הקצאה נוספת מתוך ההפרשים שנגרעו כמפורט
במודל.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 5 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 .9עדכון בעניין מתווה קרית אונו לגבי מכללת כרמל ,לפתיחת קמפוס בחיפה

תשע"ח – 7/החלטה:
.1

בישיבתה ביום  27.9.17דנה הות"ת במתווה שהוצג בפניה לפיו הקריה האקדמית אונו תקיים לימודים
בקמפוס בחיפה שאליו תועבר פעילות המרכז האקדמי כרמל בחיפה ,וכמו כן ייפתחו תכניות נוספות
שלא קיימות כיום במרכז האקדמי כרמל .המתווה האמור הוגש לאחר שנפתחו הליכי הקפאת הליכים
לגבי המרכז האקדמי כרמל ,בבית המשפט המחוזי בחיפה ,במסגרתם ניתן צו הקפאת הליכים ,ומונתה
נאמנת זמנית למרכז האקדמי כרמל.

.2

בפני הות"ת הוצג נוסח ההסכם מיום  19.9.17בין הנאמנת הזמנית של המרכז האקדמי כרמל ,לבין
הקריה האקדמית אונו .כמו כן הובא בפני ות"ת מכתבו של מנכ"ל הקריה האקדמית אונו מיום 26.9.17
בנוגע למתווה המוצע.

.3

במסגרת ההסכם פורטו תכניות לימודים שהקריה האקדמית אונו מעוניינת לפתוח בקמפוס בחיפה,
וזאת בנוסף להמשך הפעלת התכניות הנלמדות כיום במרכז האקדמי כרמל לתואר ראשון במשפטים
ולתואר ראשון במנהל עסקים.

.4

במכתבו של מר הרטמן מיום  26.9.17נאמר ,כי היה ויינתן לקריה האקדמית אונו אישור למתווה
המבוקש על ידה ,קיים הכרח הן לאישור המשך התכניות הקיימות ,והן לפתיחת תכניות לתואר ראשון
בחינוך וחברה ולתואר שני במנהל עסקים כבר בשנת הלימודים הקרובה ,הכל כולל כמובן רישום
סטודנטים חדשים להן .כן התבקש לבחון בחיוב הענקת אישור לקיים לימודי תואר ראשון בפרסום
ותקשורת שיווקית ותואר שני בלימודי היהדות.

.5

לאחר ששקלה את המתווה המוצע וכן עיינה בתוכן ההסכם האמור שהוצג לה ,כולל במכתבו של מנכ"ל

הקריה האקדמית אונו מיום  ,26.9.17הגיעה ות"ת לכלל מסקנה כי היא סבורה שאין
מקום לאשר את המתווה המוצע וזאת מכל אחד מהטעמים הבאים:
.5.1

מתן האישור לקיום לימודים מטעם הקריה האקדמית אונו בקמפוס בחיפה מנוגד למדיניות
המל"ג לגבי לימודים מחוץ לקמפוס ,וזאת בהתאם להחלטות המל"ג מיום  12.12.06ומיום
 .26.7.11מדיניות המל"ג-ות"ת היא שככלל ,אין מקום לאשר לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס
העיקרי של המוסד ,שבו נמצא לב הפעילות האקדמית .זאת ,בין היתר ,כיוון שבהעדר תשתיות
אקדמיות מתאימות )לרבות ספריות ,מעבדות וכיו"ב( ובהעדר חלק גדול מהמרצים העובדים
בקמפוס העיקרי ,וכן קושי בפיקוח אפקטיבי ,הלימודים בשלוחה שמחוץ לקמפוס העיקרי
נופלים ברמתם האקדמית מלימודים המתקיימים בקמפוס העיקרי של המוסד.

.5.2

אמנם ,על פי החלטות המל"ג קיימת אפשרות לחריגה מהכלל ולקיום לימודים מחוץ לקמפוס
כאשר קיימת הצדקה לכך ,וזאת משיקולים מיוחדים .אולם לגבי הקריה האקדמית אונו אושר
כבר בעבר קיום לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים וכן בנתניה לתקופה מוגבלת .משמעות אישור
לפתיחת קמפוס נוסף בחיפה ,תהיה למעשה הפיכת הקריה האקדמית אונו למוסד בעל פרישה
גיאוגרפית כלל ארצית )באזור ירושלים ,תל-אביב וחיפה( ,וזאת באופן חסר תקדים ותוך סטייה
קיצונית ממדיניות המל"ג בנושא זה.
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.6

מעבר לאמור ,רואה ות"ת לנכון להוסיף כי לא ניתן להתעלם מהבעיות הרבות שהמתווה הנוכחי מעורר
ולא ניתן רק בשם הדחיפות ובשל קיום הליך הקפאת ההליכים לאשרו ,באופן בהול וללא בדיקה מקיפה
כנדרש .זאת הן בכלל  -אישור לימודים מחוץ לקמפוס אינו ענין של מה בכך הנדון ומוכרע בתוך זמן
קצר ,והן בפרט שההיבטים הכרוכים בבקשה דורשים בדיקה מקיפה שמצריכה לפחות מספר חודשים,
כולל ,בין היתר ,בדיקת איכות התכניות המוצעות ,מידת הצורך הלאומי בהן )בשל היותן לימודים מחוץ
לקמפוס( ,הסגל המוצע )כולל רשימת מרצים פרטנית( ,התכנית התקציבית ,המבנים שבהם המוסד עתיד
לפעול וחלוקת הפעילות הקונקרטית ביניהם ,תשתיות אקדמיות ועוד.

.7

בהמשך לאמור לעיל ,ובהתאם להחלטת מל"ג מיום  ,12.9.17סבורה ות"ת כי יש להפעיל את רשת
הביטחון במכללה האקדמית נתניה )לרבות ההתמחות בחשבונאות במסגרת תואר ראשון במנהל
עסקים(.
*****
התקיימה הצבעה
בעד לקבל את הצעת הנאמנת 0 -
מתנגדים להצעת הנאמנת 5 -

ות"ת החליטה לא לקבל את הצעת הנאמנת

.10

תוצאות הקול הקורא להקמת מוסד אקדמי בישוב ערבי

*לא נתקבלה החלטה  -המשך הדיון יתקיים ב1.10.17 -
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המשך פרוטוקול ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס'  (1063) 1מיום 27.9.17
שהתקיימה בירושלים ביום י"א בתשרי תשע"ח1.10.2017 ,
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת
פרופ' ישעיהו טלמון
ד"ר רבקה ודמני
פרופ' מונא מארון
פרופ' יוסי שיין )בהשתתף באמצעות הטלפון(
מינהל ות"ת:
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
מר תומר ולמר  -ממונה תחום דוברות והסברה
גב' נמרה גורן  -יועצת ליו"ר ות"ת
גב' בתיה הקלמן  -ממונה תחום רוח ,חינוך ואמנויות
גב' אפרת זהב  -ממונה על תחום תקצוב מכללות
עו"ד חן אבישר  -הלשכה המשפטית
עו"ד עמרי גולן  -הלשכה המשפטית
מר טל גרנית  -רכז בתחום תקצוב מכללות
מר ארן זינר  -מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
סדר היום
.1

תוצאות הקול הקורא להקמת מוסד אקדמי בישוב ערבי  -המשך דיון מישיבת ותת שהתקיימה ב-
27.9.17
לא נתקבלה החלטה בדיון.
רשמה :אסתי יעקב
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