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הוועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס'  (1026) 9שהתקיימה בירושלים
ביום י' באייר תשע"ה29.4.2015 ,
אושר בישיבת ותת שהתקיימה ב20.5.15 -
נכחו:
חברי 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
משקיפה:
פרופ' חגית מסר-ירון  -סגנית יו"ר המל"ג
מינהל ות"ת:
מר גדי פרנק  -מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לענינים אקדמיים
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' שירה נבון  -סמנכ"ל לתקצוב
ד"ר ורדה בן-שאול  -סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייווס  -חשבת בכירה
מר שרון אחדות  -ממונה תחום דוברות והסברה
ד"ר ליאת מעוז  -ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' נטע שדה  -יועצת ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב  -מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים מסוימים:
גב' סיגל מורדוך  -יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גב' מרב אברהמי  -מ"מ ממונה תחום הנדסה וחינוך
מר משה אהרוני  -ממונה תחום מלגות מצטיינים
מר ארי סטון  -ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' יעל סימן-טוב-כהן  -ממונה תחום חברה וקהילה
עו"ד נדב שמיר  -סגן היועצת המשפטית
גב' מיכל אופיר  -מרכזת באגף תכנון ומדיניות
רו"ח ג'ניה מיטניצקי – סגנית החשבת
גב' ג'סיקה סטרווייס  -מרכזת באגף האקדמי
מר אורנן פודם  -מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה ומכינות
גב' מיכל פרי  -מרכזת ביחידה ליחסי ציבור
גב' דפנה טיראן  -ממנהלת לשכת הסמנכ"ל לתכנון ומדיניות וממונה על מעמד האישה במשרד
מוזמנים )לסעיף  :(6.1גב' חנה שפירא וגב' שולמית האן
*******************
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סדר היום
.1

מידע
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

.2

דיווח מיום עיון בנושא מניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה
עדכון בעניין יישום תקן חשבונאות  - 9דוחות כספיים של המוסדות להשכלה גבוהה
עדכון בנושא פרסום הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה באתר המל"ג
גיבוש כללים למוסדות להשכלה גבוהה בנושא אשראי ספקים
עתירות המתנהלות כרגע בבית המשפט העליון

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבות ות"ת
2.1
2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס'  (1024) 7שהתקיימה ביום 18.3.2015
אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס'  (1025) 8שהתקיימה ביום 1.4.2015

.3

אישור החלטות מישיבת תת-הוועדה של ות"ת מיום 28.4.2015

.4

מלגות אלון מחזור ל"ה )תשע"ו-תשע"ז-תשע"ח(

.5

הוועדה למלגות מעוף ,לתארים מתקדמים ולסגל ,למצטיינים בני החברה הערבית

.6

תוכניות הלימודים ומספרי הסטודנטים בתחום הפיזיותרפיה
דו"ח הסוקרות בעניין בדיקת מקומות ההכשרה ללימודי פיזיותרפיה בקריה האקדמית

6.1
אונו
הצעת החלטה לשנה"ל תשע"ו
6.2
.7

תוכנית להרחבת הנגישות לסטודנטים מיישובי הדרום והפריפריה ללימודי הנדסה ומדעים
מדויקים )בהמשך להחלטת הממשלה מס' (2025
***********

סגן יו"ר ות"ת פתח את הישיבה.

 .2אישור פרוטוקול והחלטות מישיבות ות"ת
2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' ) 7 (1024שהתקיימה ביום 18.3.2015
*****
פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 7 (1024מיום  18.3.2015אושרו פה אחד.

2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' ) 8 (1025שהתקיימה ביום 1.4.2015
*****
פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 8 (1025מיום  1.4.2015אושרו פה אחד.

.3

אישור החלטות מישיבת תת-הוועדה של ות"ת מיום 28.4.2015

3.1

בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תיזה ובלי תיזה
בפסיכולוגיה חינוכית – מסמך מס' 3713

תשע"ה - 55/החלטה:
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) (1בישיבתה ביום  29.4.15אימצה ות"ת את המלצת תת הועדה של ות"ת לבקשת המכללה האקדמית
תל חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תיזה ובלי תיזה בפסיכולוגיה חינוכית .
) (2אין מניעה מבחינה תקציבית ,משפטית ,תנאי העסקת הסגל ותכנונית) ,בין היתר לאחר התייעצות
עם גורמי המקצוע הרלוונטיים בממשלה בהתייחס לזמינות מקומות ההתנסות( להמליץ למל"ג
לאשר את הבקשה.
תוצאות הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה אושרה פה אחד
*****

3.2

בקשת אוניברסיטת בן -גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (.B.Aבתקשורת
במתכונת דו-חוגית – מסמך מס' 3714

תשע"ה - 56/החלטה:
) (1בישיבתה ביום  29.4.15החליטה ות"ת לאמץ את המלצת תת הועדה של ות"ת לבקשת אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (.B.Aבתקשורת במתכונת דו-חוגית .
) (2אישור פתיחת שנה"ל תותנה בהוספת איש סגל שלישי לתוכנית ,בכפוף לאישור יח' שכר ותנאי העסקה.
) (3אין מניעה מבחינה תקציבית ותכנונית ,להמליץ למל"ג לאשר את הבקשה.
תוצאות הצבעה:
בעד – 5
נגד 1 -
אין נמנעים
ההחלטה אושרה
*****

 .4מלגות אלון מחזור ל"ה )תשע"ו-תשע"ז-תשע"ח(

תשע"ה – 57/החלטה:
) (1בישיבתה ביום  29.4.15אישרה ות"ת את רשימות הזוכים במלגות אלון ,מחזור תשע"ו )כולל רשימת
העתודה( כפי שהומלצו ע"י הוועדות התחומיות והוצגו בפניה במסמך .3717
) (2ות"ת שבה ומבקשת מהצוות המקצועי לקדם את יישום החלטתה העקרונית בעניין ועדות מלגות ותקנוניהם
גם לעניין זה מיום  30.11.14ומיום .31.10.12
*****
תוצאות הצבעה
בעד – 5
)חבר לא נכח בעת ההצבעה(
אין ממתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 .5הוועדה למלגות מעוף ,לתארים מתקדמים ולסגל ,למצטיינים בני החברה הערבית

תשע"ה – 58/החלטה:
ות"ת מחליטה לאמץ את החלטת הוועדה להנגשת ההשכלה הגבוהה לבני החברה הערבית כדלהלן:
הוועדה למלגות מעוף ולמלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית בראשות פרופ' אהרון
צ'חנובר ,תכהן גם כוועדה למלגות לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית .שם הוועדה יהיה:
"הוועדה למלגות מעוף ,בתר דוקטורנטים ותארים מתקדמים למצטיינים בני החברה הערבית".
*****
התקיימה הצבעה
בעד – 6
אין ממתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 .6תוכניות הלימודים ומספרי סטודנטים בתחום הפיזיותרפיה
 6.1דו"ח הסוקרות בעניין בדיקת מקומות ההכשרה ללימודי פיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו
 6.2הצעת החלטה בנושא :רישום תלמידים לתוכניות הלימודים בפיזיותרפיה לשנת הלימודים
תשע"ו – מסמך מס' 3719א'
מסמך מספר 3719א' הופץ בעת הדיון.

תשע"ה – 59/החלטה:
ות"ת מודה לסוקרות על עבודתן ,ועל הדו"ח הסופי שלהן ,אותוהציגו בפני ות"ת בישיבתה.
בהמשך לתזכיר הצוות המקצועי בנושא מיום  ,28.4.2015ולדו"ח הסופי של הסוקרות אשר בדק את תכנית
ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו מיום  ,15.4.15עודכנה ות"ת כי הצוות לבחינת
ההסדרים הכספיים בין המוסדות להשכלה גבוהה למקומות ההתנסות המעשית בפיזיותרפיה )"צוות
מקורי"( צפוי לפרסם טיוטת הדו"ח הסופי בתוך כשבועיים .המלצות הצוות יונחו בפני ות"ת ומל"ג ובפני
משרד הבריאות .להמלצות הצוות עתידות להיות השלכות משמעותיות על נושא פוטנציאל ההכשרה
המעשית בכללותו ,ובפרט בכל הנוגע לתמורה המשתלמת למוסדות המקיימים את ההכשרה המעשית
ולמדריכים ,ומכאן גם על היקפם של מקומות ההכשרה המעשית המתאימים שיוכלו לשמש את
הסטודנטים שיתקבלו למוסדות השונים .כפועל יוצא ,המלצות הצוות עשויות אף להשפיע על מקומות
ההכשרה המעשית שנבחנו במסגרת דו"ח הסוקרות ,בשים לב לתמורה שאמורה להשתלם עבורם על-ידי
הקריה האקדמית אונו.
בנסיבות המתוארות מחליטה ות"ת כי אין מקום להכרעתה בעניין שבנדון לעת הזו ,עד לקבלת המלצות
הצוות ובחינתן .ות"ת תשוב ותדון בנושא בישיבתה הקרובה בעוד כחודש ימים ,כאמור לאחר קבלת
המלצות הצוות.
עד לקבלת החלטה בנושא עומדות בתוקפן ההחלטות שהתקבלו .בהתאם לאמור ,לעת הזו ,על חמשת
המוסדות ,בעלי ההסמכה להעניק תואר ראשון בפיזיותרפיה ,לרשום ולקבל סטודנטים למחזור תשע"ו
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בהיקף שלא יעלה על  41סטודנטים לכל תכנית ועל  81סטודנטים באוניברסיטת תל-אביב )בסך הכל בשתי
התוכניות( ,וכן תמשך ההקפאה ברישום הסטודנטים ללימודי פיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

.7

תוכנית להרחבת הנגישות לסטודנטים מיישובי הדרום והפריפריה ללימודי הנדסה
ומדעים מדויקים )בהמשך להחלטת הממשלה מס' (2025

תשע"ה – 60/החלטה:
בהתאם לסעיף מס'  45בהחלטת ממשלה  2025מיום ) 23.09.2014מצ"ב נספח א'( ,ובהתאם לסיכום עם משרד
האוצר ומשרד רוה"מ ,ובכפוף לקבלת תקציב תוספתי בסך  50מש"ח על פני  8שנים אשר יהווה את סך המימון
הכולל לתוכנית ,מחליטה ות"ת לאשר את התכנית להרחבת הנגישות ללימודי הנדסה ומדעים מדויקים וזאת
לשלושה מחזורים.
החלטה זו כוללת  2רכיבים:
 .1רכיב אקדמי  -תקצוב מוסדות להשכלה גבוהה -תכנית הכוללת מכינה קדם אקדמית ייעודית ) 15חודשים(,
תמיכה פדגוגית וסיוע כלכלי לכל אורך התקופה מראשית המכינה ועד לסיום לימודי התואר הראשון.
)רכיב זה יהווה כ 90%-מתקציב התוכנית(.
.2

רכיב מנהלי -איתור וגיוס סטודנטים פוטנציאלים לתכנית הלימודים ,ליווי ומעקב אחר הסטודנטים -
הצוות מקצועי יבחן את ההליך הנדרש לבחירת גוף שיקים את מינהלת התוכנית וינהל אותו) .רכיב זה
יהווה עד  10%מתקציב התוכנית( .
*****
התקיימה הצבעה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה :יעל עטיה
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נספח א' – להחלטת ות"ת תשע"ה60/
החלטת הממשלה מס'  2025מיום ) 23.09.2014סעיף מס 45 .להחלטה(
הנגשת לימודי הנדסה ומדעים מדויקים
 .45להטיל על מנכ"ל משרד ראש הממשלה והממונה על התקציבים במשרד האוצר ,בהתייעצות עם גורמי
המקצוע הרלוונטיים ,לגבש בתוך  60ימים תכנית שתכליתה להכשיר צעירים למקצועות ההנדסה והמדעים
המדויקים ,בעיקר לטובת הרחבת תעשיות עתירות הידע בדרום ,בהתאם לעקרונות הבאים
א .חלק ניכר מקהל היעד להשתתפות בתכנית יהיה צעירים המתגוררים ביישובי הדרום ,אשר אינם עומדים
בתנאי הסף לקבלה ללימודים אקדמיים במקצועות ההנדסה והמדעים המדויקים ,ואין ביכולתם
לממן את עלות שכר הלימוד.
ב .התכנית תכלול מימון לימודים במכינה קדם אקדמית לצורך שיפור סיכויי הקבלה ללימודים אקדמיים
במקצועות האמורים ,וכן ליווי לאורך תקופת התואר לרבות :השלמה למענק הניתן ע"י הקרן להכוונת
חיילים משוחררים ,מלגות קיום ושיעורי תגבור לימודי.
ג .במסגרת התכנית ייקבעו קריטריונים להשתתפות בה וייכללו יעדים ברורים להיקף קליטת הצעירים
מיישובי הדרום בכל שנה במשך שלוש שנים .לצורך כך יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך 22
מלש"ח בהתאם לתכנית שתגובש ולקצב הביצוע בפועל.

F.A

