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החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 10

)(1010

שהתקיימה בירושלים ביום ז' באייר תשע"ד7.5.2014 ,
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב21.5.14 -

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
פרופ' ישעיהו טלמון
מר שמואל סלאבין
מר ישי פרנקל
מינהל ות"ת:
מר גדי פרנק  -מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' שירה נבון  -מ"מ סמנכ"ל לתקצוב
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' נטע שדה – יועצת ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב  -מרכזת בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה  -רושמת פרוטוקולים
השתתפו בנושאים מסוימים:
מר משה אהרוני  -ממונה תחום מלגות מצטיינים
מר מרק אסרף  -ממונה בכיר בתחומים :מדעים ,מדעי הרפואה ,מדעי הרוח ומשפטים
מר יניב כהן-שבתאי  -ממונה תחום תקצוב מכללות
גב' סיגל מורדוך  -ממונה בכירה בתחומים :מדעי החברה ,עסקים ומדעי הניהול ורישוי שלוחות חו"ל
גב' חוה קליין  -ממונה בכירה  -תחום תכנון ומידע
גב' מרב אברהמי  -מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב' נעה בינשטיין  -מרכזת פרויקטים ואסטרטגית תשתיות
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
רו"ח ג'ניה מינטקביץ  -סגן חשב
*******************
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הכנס השנתי הרביעי להשכלה גבוהה
מינוי נשיאים חדשים במכללות
עדכון בנושא התוכניות לתואר ראשון ושני במסגרת פרויקט הודו/סין
דיווח מסיור שהתקיים ביום  22.4.2014במועצה המקומית חורה ובמכללה האקדמית ספיר
בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה לבדואים
דיווח מישיבת תל"ם שהתקיימה ביום 1.5.2014

1.6

דיווח על השתתפות סיו"ר ות"ת בכנס  Going Globalבארה"ב

1.7
1.8

דיווח על זכייתה של גב' עדינה בר שלום בפרס ישראל למפעל חיים
דיווח על שביתת המורים מן החוץ במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו

דיווח על המהלכים בעניין המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
1.9
אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 9 (1009מיום 9.4.2014
אישור פרוטוקול והחלטות תת-הוועדה של ות"ת מישיבתה מס' ) 4 (40מיום 9.4.2014
מינוי ועדת היתרים לעניין הגבלות לאחר פרישה לעובדי מינהל מל"ג/ות"ת
השלמת האישור העקרוני למתווה האקדמי הרב-שנתי
עדכון  -קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה להיתר ולהכרה במוסד להשכלה גבוהה  -החלטת מל"ג
מס'  541/12מיום  - 15.10.2013התאמות בהתייחס למוסדות שבקשתם להיתר נרשמה אך טרם
התקבלה החלטה
מינוי ועדת היגוי עליונה של מל"ג-ות"ת למדעי הרוח
תמיכה בעלויות קליטת סגל חדש באוניברסיטאות במסגרת הקצבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר
תוכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות  -הצעות לשינויים
מעבר המכללות להוראה לתקצוב ות"ת  -המשך דיון
************

יו"ר ות"ת פתח את הישיבה.

 .1מידע
 .2אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 9 (1009מיום 9.4.2014
*****
פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס'  (1009) 9מה ,9.4.2014 -אושרו פה אחד.
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 .3אישור פרוטוקול והחלטות תת-הוועדה של ות"ת מישיבתה מס' ) 4 (40מיום 9.4.2014
 3.1הארכה אקדמית )ראשונה( של ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית צפת והסמכתה בשנתיים
נוספות )עד מרץ  (2016להעניק תואר ראשון ) (B.A.בעבודה סוציאלית – מסמך מס' . 3584

תשע"ד - 60/החלטה:
 .1בישיבתה ביום ט' בניסן תשע"ד ) (9.4.2014דנה תת-הוועדה של ות"ת בנושא שבנדון.
 .2ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את הבקשה לאור חוות הדעת התקציבית והמשפטית ,לפיהן אין מניעה
לאשר את הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית צפת והסמכתה להעניק את התואר הראשון
) (.B.Aבעבודה סוציאלית.
 .3תת-הוועדה של ות"ת מסבה את תשומת לב המל"ג להערת המומחים המופיעה בחוות דעתם בדבר
הארכת ההסמכה של המכללה להעניק את התואר הראשון בעבודה סוציאלית ,לפיה לקראת שלב
ההכרה וההסמכה על המכללה לעבות את סגל ההוראה של התכנית באנשי סגל בדרגת מרצה בכיר
ומעלה.
 .4לקראת שלב הארכת ההסמכה לתכנית לתואר ראשון בעבודה סוציאלית תציג המכללה האקדמית צפת
הסכמים ארוכי טווח עם מקומות ההכשרה המעשית.

 3.2בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר בוגר  B.A.באומנות
חזותית :תוכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה ,במתכונת דו חוגית ובמתכונת מסלול
ראשי – מסמך מס' . 3581

תשע"ד - 61/החלטה:
 .1תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה ב -ט' בניסן תשע"ד –  9.4.14בבקשת אוניברסיטת בן-
גוריון בנגב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר בוגר ב"אמנות חזותית :תוכנית משולבת
בתולדות האומנות ולימודי יצירה" במתכונת דו חוגית ובמתכונת מסלול ראשי.
 .2ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים באומנות חזותית בהתאם לחוות דעת אגף
התקציבים וחוות הדעת אגף תנאי העסקה ושכר.

 3.3בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר
שני "מוסמך במדעים" ) (M.Sc.ללא תזה בהנדסת תוכנה – מסמך מס' . 3582

תשע"ד - 62/החלטה:
תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה ב -ב -ט' בניסן תשע"ד –  9.4.14בערעור עזריאלי  -המכללה
האקדמית להנדסה ירושלים ,לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר שני  -M.Sc.ללא תזה -בהנדסת תכנה.
ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את בקשת עזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ,לפתוח תוכנית
לימודים לקראת תואר שני  M.Scבהנדסת תוכנה )ללא תיזה( בכפוף להצהרת המוסד שהתוכנית תיפתח
עם מספר מינימלי של  20סטודנטים כך שבהפעלה מלאה של התוכנית מספר הסטודנטים לא ירד מ. 36-
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 3.4בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל אישור פרסום לתכנית לימודים לתואר ראשון
במתכונת דו חוגית בסוציולוגיה – מסמך מס' . 3583

תשע"ד - 63/החלטה:
 .1תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה ב -ט' בניסן תשע"ד –  9.4.14בבקשת בקשת המכללה
האקדמית גליל מערבי לקבל אישור פרסום לתכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו חוגית
בסוציולוגיה.
 .2ות"ת מעבירה את בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל אישור פרסום לתוכנית הלימודים
לתואר ראשון במתכונת דו חוגית בסוציולוגיה למל"ג וממליצה לה לאשר את פתיחת תוכנית
הלימודים ,בהתאם לחוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת אגף תנאי העסקה ושכר.
*****
פרוטוקול והחלטות תת הוועדה של ות"ת מישיבתה מס' ) 4 (40מיום  9.4.2014אושרו פה אחד.

 .4מינוי ועדת היתרים לעניין הגבלות לאחר פרישה לעובדי מינהל מל"ג/ות"ת

תשע"ד – 64/החלטה:
ות"ת מחליטה למנות ועדת היתרים פנימית בהתאם להוראות חוק הגבלות לאחר פרישה לעובדי מינהל מל"ג
הרכב הועדה:
שופט מחוזי )בדימוס( – השופט דוד בר-אופיר – יו"ר הוועדה
נציג ציבור  -מר משה ויגדור ,מנכ"ל קרן מנדל-ישראל )מנכ"ל מל"ג /ות"ת לשעבר(
מנכ"ל מל"ג /ות"ת  -מר גד פרנק ,מ"מ מנכ"ל מל"ג/

ות"ת 1

לוועדה יוזמנו באופן קבוע:
היועצת המשפטית
הסמנכ"לית למנהל ומשאבי אנוש.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .5השלמת האישור העקרוני למתווה האקדמי הרב-שנתי

תשע"ד - 65/החלטה:
המכללה האקדמית אחוה
בישיבתה מיום  7.5.2014דנה ות"ת בתוכנית הפיתוח האקדמי של המכללה האקדמית אחווה.
להלן המלצותיה של ות"ת כפי שיוגשו למל"ג בנוגע לכל אחת מהתוכניות המופיעות בהצעת המוסד:
1במקרים בהם נבצר מהמנכ"ל להשתתף בדיון ,ימלא מקומו יו"ר ות"ת.
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מאושר

 .1תואר שני במינהל מערכות חינוך )עם תיזה(  -מומלץ לאשר הגשה.
 .2מוסמך בהוראה –  M.Teach.במסלול העל יסודי – מומלץ לאשר הגשה.
 .3תואר שני ביעוץ חינוכי – מומלץ לאשר הגשה ,ומוצע למכללה לבקש חוו"ד אודות התוכנית מאגף
השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך.
 .4בוגר בהוראה –  B.Ed.בהוראת שפה וספרות ערבית לביה"ס היסודי והעל יסודי למגזר הבדואי –
מומלץ לאשר הגשה.
 .5מוסמך בחינוך –  M.Ed.בהוראת מדעי הרוח בעידן הדיגיטלי – מומלץ לאשר הגשה.
 .6תואר ראשון בריפוי בעיסוק  -באופן כללי ,ות"ת אינה רואה לנכון לפתח את מקצועות הבריאות
במכללה האקדמית אחווה ,ולאור המשבר שתחום המקצועות הפארה – רפואיים מצוי בו ,מומלץ לא
לאשר הגשה.
 .7תוכניות לפתיחה לאחר תשע"ו  -כלכלה ומנע"ס )הצעה  ,(9מדידה והערכה חינוכית )הצעה ,(11
וחינוך אזרחי )הצעה  – (12מומלץ לדון בהן במסגרת התוכנית הרב – שנתית הבאה .כמו כן לגבי
לימודי שיקום בקהילה )הצעה  (5ופסיכולוגיה ולימודי משפחה )הצעה  (10שבבקשת המוסד –
ות"ת ממליצה לא לדון בתוכניות אלה במסגרת החומש הנוכחי ,שכן למוסד אושר מספר רב של
תוכניות ,ואנו מצויים כבר במחצית השניה של התוכנית הרב – שנתית .לכן עדיף שהמוסד יתמקד
בתוכניות שאושרו לו להגשה עד כה.
הערות כלליות:
 .1יודגש כי התוכניות שקיבלו המלצה חיובית מאושרות להגשה בכפוף לעמידתן בכל הכללים
וההחלטות הרלבנטיות שנקבעו ע"י ות"ת ומל"ג.
 .2התוכניות שקיבלו המלצה חיובית מאושרות להגשה בכפוף לעמידה בכל התנאים שנקבעו ע"י ות"ת
ומל"ג לאיחוד המכללה להוראה עם המכללה האקדמית אחוה.
 .3לאור הארכה שניתנה למוסד בהגשת התוכנית הרב – שנתית ,ות"ת רואה לנכון להמליץ על הארכת
מועד הגשת התוכניות המלאות עד תשע"ז.

להלן עדכון לגבי התוכניות שטופלו ע"י הצוות המקצועי בתיאום עם מ"מ מנכ"ל
ות"ת/מל"ג:
א .האוניברסיטה העברית
 .1בריאות ציבור וטרינרית לתואר שני – התכנית מאושרת להגשה.
 .2ייננות לתואר שני ) -תוכנית שאינה קיימת בארץ( .הוחלט לבקש חוות דעת ממוסד המקיים תוכנית
כזו בעולם וכן להפנות את הנושא לוועדת המשנה של המל"ג שתכריע בדבר שאלת האקדמיזציה של
התחום.
 .3בוגר בלימודי עבודה ארגונים חברה ומשפט ) אח"מ (  -התכנית לא מאושרת להגשה.
 .4בוגר בלימודי קרימינולוגיה  -מומלץ לאשר הגשה במתכונת דו חוגית בלבד .
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 .5בוגר באינטרנט וחברה  -ניתן לאפשר פתיחת אשכול אינטרנט בתוך לימודים רב תחומיים-
המתקיימים במוסד וזאת עפ"י נוהל המל"ג לפתיחת אשכול לימודים.
 .6בוגר באנגלית במדעי החברה  -מבוקשת כתוכנית חוץ תקציבית  .עד לסיום עבודת הועדה בראשות
פרופ' גרונאו לבדיקת התכניות החוץ תקציביות באוניברסיטאות ,אין אפשרות לאשר פתיחת תכניות
מסוג זה .ככל שהאוניברסיטה מעוניינת לקיים את התכנית לסטודנטים מחו"ל שאינם מתוקצבים על ידי
ות"ת ,עליה לפעול על פי נוהל המל"ג לפתיחת תכנית לימודים בשפה זרה.
 .7בוגר במינהל עסקים ואמנויות  -התכנית מאושרת להגשה.

ב .אוניברסיטת בן גוריון
 .1מדעי הקוגניציה והמוח לתואר ראשון)-ערעור על תכנית שלא אושרה במסגרת החומש( -התכנית
לא מאושרת להגשה.
 .2אושרו להגשה שבע התמחויות במינהל עסקים לתואר שני על פי בקשת המוסד  ,בכפוף להחלטת
מל"ג בנושא.

ג .אוניברסיטת חיפה
 .1קרימינולוגיה לתואר ראשון -התכנית מאושרת להגשה.
 .2קידום בריאות לתואר ראשון  -התוכנית אינה מאושרת להגשה .
 .3תואר ראשון בתיירות ומלונאות -התוכנית אינה מאושרת להגשה.

ד .המכללה האקדמית ספיר
 .1בית הספר לאומנויות– )בשלב זה המוסד מעוניין לפתוח התמחות במוזיקה בלבד( -התכנית
מאושרת להגשה ,בטרם ההגשה על המוסד לבצע בחינה מעמיקה של העלות מול אגף תקציבים.

ה .המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
 .1הנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתואר שני -התוכנית מאושרת להגשה בכפוף לכך שמספר חברי הסגל
ביחס למספר הסטודנטים לא יעלה על. 1:21

ו .אפקה המכללה האקדמית להנדסה ת"א
 .1תואר דו חוגי בהנדסת תוכנה והנדסת חשמל  -התוכנית אינה מאושרת להגשה.

ז .המכללה האקדמית תל חי
 .1תואר שני במדעי המים עם תיזה  -התוכנית מאושרת להגשה ,בכפוף לעמידה בכל הכללים
הרלוונטיים.

נוסח

מאושר M.T
ח .המכללה האקדמית גליל מערבי
 .1קרימינולוגיה דו חוגי -התוכנית מאושרת להגשה כחלק ממתווה היציאה לעצמאות של המוסד.

ט .המכללה האקדמית אשקלון
 .1תואר שני בכלכלה יישומית ,מימון וניהול פיננסי )ללא תיזה(  -התוכנית מאושרת להגשה בכפוף
לכך שלא מדובר בתוכנית במינהל עסקים ובתואר שיוענק לא יצוין "מימון וניהול פיננסי".

י .המכללה האקדמית צפת
המוסד ביקש לאשר לו אחד מהחוגים הבאים :תואר ראשון במנהל עסקים/תואר ראשון בכלכלה ומינהל
עסקים/תואר שני במינהל עסקים .לא ניתן לאשר אף אחת מהבקשות הללו והוצעה למכללה האפשרות
לקיים חשיבה משותפת עמנו לגבי תוכניות אחרות שיסייעו בפיתוחה של המכללה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .6עדכון  -קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה להיתר ולהכרה במוסד להשכלה גבוהה
 החלטת מל"ג מס'  541/12מיום  - 15.10.2013התאמות בהתייחס למוסדותשבקשתם להיתר נרשמה אך טרם התקבלה החלטה
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר .3580
סיכום:
בישיבתה ביום  7.5.2014דנה הות"ת בנושא שבנדון.
 .1ות"ת רושמת לפניה את החלטת המל"ג מישיבתה ביום  8.4.14כלהלן:
"בהמשך להחלטת המועצה מיום  ,15.10.2013בדבר החלת הקריטריונים שבנדון על מוסדות שבקשתם
להיתר נרשמה אך טרם התקבלה החלטה בעניינם ,ולאחר שהובאו בפניה התייחסויות  7המוסדות
הרלוונטיים לעניין החלת הקריטריונים על בקשתם באופן ספציפי בנושא ,מחליטה המועצה על ההתאמות
הבאות בהתייחס למוסדות אלה:
נספח  1סעיף :6
בהמשך להחלטת מל"ג מיום  11.2.2014בנושא "רשת הביטחון לתוכנית חדשה במוסד להשכלה גבוהה"
מובהר כי מספר הסטודנטים שיקלוט המוסד לא יעלה על מספר הסטודנטים שעבורם יוכל להציג רשת
ביטחון עבור כל תכנית .בכל מקרה ,מספר הסטודנטים יתבסס על ניתוח ביקושים אפשריים שיוגש למל"ג
בהתייחס לתחום ולאזור הגאוגרפי של המוסד.
נספח  1סעיף :13
על המוסד לעמוד בהחלטת מל"ג מיום  11.2.2014בנושא "רשת הביטחון לתוכנית חדשה במוסד להשכלה
גבוהה ".

נוסח

מאושר M.T
הצגת רשת הביטחון הינה תנאי בסיסי והכרחי לרישום הבקשה.
נספח  4סעיף :1
א .קבלת היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה מותנית בכך שסה"כ משרות הסגל האקדמי הבכיר במוסד
לא יפחת משווה ערך  10משרות מלאות.
ב.

הגשת בקשה לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה תהיה מלווה בהגשת בקשה לפתיחת שלוש תכניות לימוד
לפחות ,כאשר המוסד יציג בכל אחת מהתכניות שווה ערך ל 3-משרות מלאות לפחות של סגל אקדמי
בכיר )לא כולל נשיא המוסד(.

ג.

יודגש כי האמור בסעיפים א' –ב' לעיל  -בכפוף לכך שהיקף המשרה של חבר סגל אקדמי בכיר לא
יפחת מ 50%-משרה.

ד.

בשלב הגשת הבקשה ,חבר סגל אקדמי בכיר ,לא ייחשב במניין הסגל האקדמי הבכיר הדרוש לקיום
תכנית במוסד הנדון ,כאשר משרתו נחשבת למניין הסגל האקדמי הבכיר בדרישות לקיום תכנית
במוסד אחר.

ה.

לצורך ספירת מינימום חברי סגל בתכנית חייב חבר הסגל להיות במעמד של סגל אקדמי בכיר לפחות
חמש שנים ובדרגה אקדמית של מרצה בכיר לפחות.

יצוין ,כי הפעלת ועדות בודקות של תכניות לימודים ,אשר טרם מונו להן ועדות בדיקה עד להחלטת
המועצה מיום  ,15.10.2013תחל רק לאחר שהמוסד יימצא כעומד בתנאים שנקבעו בהחלטה זו בכפוף
להבהרות דלעיל .המועצה בדעה כי אין מקום להבהרות או שינויים ביתר הקריטריונים שנקבעו בהחלטה,
הואיל והם מהותיים להבטחת קיומו של מוסד ראוי ואיתן להשכלה גבוהה".
 .2ות"ת ממליצה למל"ג לבחון החלת ההתאמות דלעיל כעדכון לקריטריונים באופן כללי ובהתייחס גם
למוסדות חדשים שיגישו בקשתם לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה.

 .7מינוי ועדת היגוי עליונה של מל"ג-ות"ת למדעי הרוח

תשע"ד - 66/החלטה:
ות"ת דנה בישיבתה ביום  7.5.14בהצעה להקמת ועדת היגוי עליונה של מל"ג /ות"ת למדעי הרוח בהשכלה
הגבוהה בישראל.
לאחר דיון בהצעה ובסיבות להקמת הוועדה ,בתפקידי הוועדה ובאופן הפעולה המוצע החליטה ות"ת לאשר
את הקמת ועדת ההיגוי העליונה למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל .
תפקידי הוועדה:
 ריכוז והפצת נתונים בנוגע למצבם של מדעי הרוח במוסדות ,וליוזמות השונות במדעי הרוח. ניתוח הנתונים ובחינת הדרכים להתמודדות עם האתגרים העומדים בפני מדעי הרוח במוסדות להשכלהגבוהה ,בעיקר על ידי עריכת מחקרים ,קיום דיונים ,סדנאות וימי עיון בהשתתפות דמויות מובילות בתחום
קביעת מדיניות מדעי הרוח בעולם ,דיקני הפקולטות למדעי הרוח ודמויות מרכזיות בהן.

נוסח
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 גיבוש מדיניות אחידה להתמודדות עם האתגרים של מדעי הרוח והמלצה על דרכי פעולה. תיאום בין המוסדות במציאת פתרונות לאתגרים ותיאום בין היוזמות הפועלות היום. -מעקב אחרי יישום ההמלצות.

הרכב הוועדה:
פרופ' מלכה רפפורט חובב ,חברת ות"ת – יו"ר הוועדה.
ד"ר לאה בם ,חברת מל"ג
פרופ' אביגדור שנאן  ,מקרא וספרות חז"ל ,האוניברסיטה העברית) ,יו"ר הוועדה האקדמית ,הקרן למדעי הרוח(
נציג יד הנדיב
פרופ' גבי מוצקין ,מנהל מכון ון ליר ,פילוסופיה ,ספרות גרמנית
פרופ' אורה לימור ,היסטוריה ,האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' חנה נווה ספרות ,לימודי מגדר ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' דני סטטמן ,פילוסופיה ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' שמואל פיינר ,היסטוריה של עם ישראל ,אוניברסיטת בר אילן
פרופ' נעמה צבר בן יהושע ,מכללת אחווה
גב' מרב אברהמי – רכזת הוועדה מטעם ות"ת/מל"ג.
------ד"ר יוכי פישר  -מכון וון ליר )תועסק כחוקרת בכירה בפרויקט(
ד"ר אדם קלין-אורון יועסק כחוקר.
-----ההצעה תובא לאישור מל"ג והקמת הועדה מותנית באישורה.
באחת הישיבות הקרובות של ות"ת תובא הצעה לתקנון עבודת הועדה בהתאם להחלטות ות"ת בנושא .
*****
התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .8תמיכה בעלויות קליטת סגל חדש באוניברסיטאות במסגרת הקצבה לשדרוג תשתיות
הוראה ומחקר

תשע"ד - 67/החלטה:
.1

בהמשך להחלטת ות"ת מיום ) 25.12.2013עדכון תקציב תשע"ד( על ייעוד  25מיליון  ₪עבור תמיכה חד
פעמית בעלויות קליטת סגל חדש באוניברסיטאות המחקר ,ות"ת מאשרת תקציב הקצאה יחסית של
הסכום בהתאם להיקף קליטת אנשי הסגל הדרושה לכל מוסד על מנת להשיג את היעד ליחס בין סגל
לסטודנט ,אשר נקבע לו על ידי ות"ת.

.2

שיעור השתתפות ות"ת יהיה בדומה למנגנון הנהוג בהקצבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר בסכום של
עד  75%מעלויות הקליטה המדווחות ,או עד  500אלף  ₪לאיש סגל )הנמוך מבניהם( ,ובכפוף למגבלת
התקציב הכוללת לכל מוסד ,עפ"י המודל המוצע.

נוסח

מאושר M.T
.3

לגבי התקציב שהוקצה לנושא למכללות תובא הצעה בהמשך.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.9

תוכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות  -הצעות לשינויים

תשע"ד - 70/החלטה:
בהמשך להחלטת ות"ת בעניין קידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה וכינון תוכנית מלגות לבתר
דוקטורנטיות מצטיינות מחליטה ות"ת:
.1

להקים ועדת שיפוט לתוכנית מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות החל משנת הלימודים תשע"ה.

.2

בחירת הזוכות במלגה תיעשה על בסיס מצוינות בלבד) .לא יוקצו מכסות למוסדות להשכלה גבוהה (.

.3

תינתן עדיפות לתחומי ידע /מחקר )בדומה לתחומי המחזור הקודם(.

.4

כל מוסד יוכל להגיש עד  4מועמדות למלגה מידי שנה )בתנאי שהן עומדות בתנאי הסף(.

.5

תתאפשר גם הגשת מועמדות אשר התקבלו להשתלמות פוסט-דוקטורט במסלול משולב) ,חלקו בארץ,
חלקו בחו"ל(.

.6

יינתנו לפחות  8מלגות בכל שנה.

.7

גובה המלגה יהיה בהתאם למצבה המשפחתי של המועמדת.

.8

ות"ת מבקשת לאשר את תקנון תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות – שיובא לפניה באחת
הישיבות הקרובות.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 7 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.10

מעבר המכללות להוראה לתקצוב ות"ת  -המשך דיון
לא התקבלה החלטה.

רשמה :אסתי יעקב

