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החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 9

)(1009

שהתקיימה בירושלים ביום ט' בניסן תשע"ד9.4.2014 ,
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב7.5.14 -
נכחו:
חברי ות"ת:
פרופ' מנואל טרכטנברג  -יו"ר ות"ת
פרופ' פייסל עזאיזה  -סגן יו"ר ות"ת
פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' מלכה רפפורט חובב
מר שמואל סלאבין
מר ישי פרנקל

נעדר:
פרופ' ישעיהו טלמון

מינהל ות"ת:
מר גדי פרנק  -מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' ריקי מנדלצווייג  -סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' שירה נבון  -מ"מ סמנכ"ל לתקצוב
גב' דנה אהרון  -סמנכ"ל למינהל ומשאב אנוש
מר שרון אחדות  -ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז  -ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
גב' אסתי יעקב  -מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה  -רושמת פרוטוקולים
השתתפו בנושאים מסוימים:
ד"ר ורדה בן-שאול  -ממונה בכירה בתחום הנדסה וחינוך
מר אמיר גת  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
מר יניב כהן-שבתאי  -ממונה תחום תקצוב מכללות
גב' חוה קליין  -ממונה בכירה  -תחום תכנון ומידע
גב' מיכל אופיר  -מרכזת באגף תכנון ומדיניות
גב' נעה בינשטיין  -מרכזת פרויקטים ואסטרטגית תשתיות
גב' מריסה גרוס-ירם – מנהלת משרד ארסמוס +בישראל
גב' אפרת זוהר  -מרכזת בתחום תקצוב מכללות
גב' צמרת זוהר  -ממונה על תוכניות משותפות עם אסיה
מר אריאל חנוכה  -מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר יואב טאובמן  -מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' נועה טל  -מרכזת פרויקטים מיוחדים
מר אורנן פודם  -מרכז בכיר בתחום חרה קהילה ומכינות
******************
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נוסח
מאושר
סדר היום
.1

מידע
1.1

דיווח מטקס מעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה ע"ש שוש ברלינסקי ז"ל

1.2

עדכון בנושא תוכנית ההבראה של ביה"ח הדסה והשפעתה על ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה
העברית בירושלים

1.3

דיווח בנושא המשבר במוסדות המנהלים של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

1.4

עדכון בעניין מכללת נצרת והמגעים עם אוניברסיטת טקסס A&M

.1.5

עדכונים מהיחידה לפרוייקטים בתכנון ותקצוב
1.5.1

תשתיות הESEBI-Euro Bio Imaging-

1.5.2

מעמד ישראל בתוכניות ארסמוס +של האיחוד האירופי

1.5.3

התוכנית לפוסט-דוקטורנטים מהודו וסין

 1.5.4ייצוג וקידום נשים בהשכלה הגבוהה
 1.5.5תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה
1.6
1.7

עדכון בעניין עתירות לבג"צ נגד המל"ג
עדכון הרכב הוועדה הקבועה המשותפת למל"ג/ות"ת ולמועצה הלאומית לקידום נשים במדע
ובטכנולוגיה ,ואישור תקנון הוועדה

.2

אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 7 (1007מיום 19.2.2014

.3

אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 8 (1008מיום 19.3.2014

.4

הצגת דו"ח הצוות לעניין "הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה"

.5

תהליך מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת -המשך

.6

אישור רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור ל"ד לשנים תשע"ה-תשע"ו-תשע"ז
***********************

M.T

נוסח
מאושר
 .1מידע:
 1.3דיווח בנושא המשבר במבנה הניהולי של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
סיכום:
ות"ת קיבלה דיווח מפורט על הרקע ההיסטורי והעובדתי הנוגע למשבר המתמשך במבנה הניהולי של
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ובנושא התרומות.
ות"ת רושמת לפניה שמתקיים תהליך להבטחת עמידת המוסד בהנחיות התאגידיות של מל"ג/ות"ת ,על
מנת לאפשר את פעילותו העצמאית והתקינה כנדרש ממוסד להשכלה גבוהה.

 1.7עדכון הרכב הוועדה הקבועה המשותפת למל"ג/ות"ת ולמועצה הלאומית לקידום נשים במדע
ובטכנולוגיה ,ואישור תקנון הוועדה

תשע"ד - 48/החלטה:
בהמשך להחלטת ות"ת מס' ע"ד 25/מיום  25.12.2013ובהמשך להחלטת המל"ג מה 8.4.2014-מחליטה
ות"ת לאור המלצת המל"ג לעדכן את החלטתה כדלקמן:
א.

בהמשך להחלטות מל"ג ות"ת )מתאריכים  8.9.13ו 11.9.13-בהתאמה( על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת
לות"ת ולמל"ג בנושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה ,מאשרת ות"ת את הרכב הועדה
כדלקמן:
 .1יו"ר -פרופ' רות ארנון ,יו"ר האקדמיה הלאומית למדעים
 .2חברת ות"ת – פרופ' מלכה רפפורט חובב ,האוניברסיטה העברית
 .3חברת מל"ג -פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א ,אונ' ת"א ומכללת סכנין
 .4פרופ' מרים ארז ,הטכניון ,יו"ר המועצה לאומית לנשים במדע וטכנולוגיה
 .5פרופ' אהוד גזית ,אוניברסיטת תל אביב
 .6ד"ר יהודית אברהמי ,מכללת אורט בראודה
 .7ד"ר ענת גופן ,האוניברסיטה העברית
 .8פרופ' גיא מונדלק ,אוניברסיטת תל אביב
 .9ד"ר כנרת קרן ,טכניון
 .10גלי פינק ,נציגת הסטודנטים )תלמידת תואר שני (

ב.

מוסכם על משרד המדע כי הוועדה תשתמש גם כוועדה מייעצת למועצה הלאומית לקידום נשים במדע
לטכנולוגיה שליד משרד המדע בהמשך להחלטת הממשלה מס'  2660מתאריך .7.12.2000
תוצאות הצבעה:
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

M.T

נוסח
מאושר
.2

אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 7 (1007מיום 19.2.2014
פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 7 (1007מיום  ,19.2.2014אושר פה אחד.

.3

אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 8 (1008מיום 19.3.2014
פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 8 (1008מיום  19.3.2014אושר פה אחד.

.4

הצגת דו"ח הצוות לעניין "הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה"
סיכום:
ות"ת מברכת ומודה על העבודה שנעשתה ועל הדו"ח המקצועי המקיף שגובש ע"י צוות המומחים,
ורושמת בפניה את החלטת מל"ג בנושא .ככל שנדרש כי ות"ת תבחן המלצות ספציפיות בנושא ,מבקשת
ות"ת מהצוות המקצועי להביאן בנפרד לדיון.

.5

תהליך מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת-המשך דיון
לא התקבלה החלטה.

.6

אישור רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור ל"ד לשנים תשע"ה-תשע"ו-תשע"ז

תשע"ד - 49/החלטה:
ות"ת מחליטה לאשר את המלצות הוועדה התחומית הבודקת את המועמדים למלגות אלון מחזור ל"ד )לשנים
תשע"ה-תשע"ו ותשע"ז( כפי שהוצג בפניה במסמך מס' .3578
ות"ת מברכת את הזוכים ומאחלת להם הצלחה רבה בהמשך דרכם האקדמית.
ות"ת רושמת לפניה כי תוגש לה באחת הישיבות הקרובות הצעה לשינוי התקנון של מלגות אלון ,בהתאם
להחלטה העקרונית שהתקבלה בנושא.
תוצאות הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה :אסתי יעקב

M.T

