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סדר היום: 
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1.2 עדכון בדבר הפחתות  בתקציב ההשכלה הגבוהה  לשנים 2015 - 2016 
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1.5 היוועצות בנושא אוטונומיה מודולרית לאקרדיטציה עצמית - דיווח 

. אישור פרוטוקול והחלטות מישיבות ות"ת:  2

2.1 אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' )12 (1029 שהתקיימה ביום 1.7.2015  

2.2 אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' )13 (1030 שהתקיימה ביום 16.7.2015 
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. שיתוף פעולה ישראל - איטליה - פיילוט חילופי חוקרים  4

. דיון ראשוני בדו"ח הוועדה לפרסומים במדעי הרוח  5

6. אישור מינוי חברים בוועד המנהל והארכת כהונת המנהל המדעי של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת 

7. קורסי קיץ לסטודנטים מסין והודו 

* * * * * * * * * 

 מידע .1

 מינוי יו"ר לות"ת 1.1

בנט, הודיע על מינויה של פרופ' יפה  נפתלידיווח כי שר החינוך ויו"ר המל"ג, ח"כ  גן יו"ר ות"תס

 זילברשץ לתפקיד יו"ר ות"ת, בכפוף לאישור המל"ג.  

 2016 - 2015 יםנלש ההשכלה הגבוההתקציב הפחתות בעדכון בדבר  1.2 

 . 3779פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 

 החלטה: - 97תשע"ה/

1. ות"ת מחליטה לאשר את עקרונות מתווה ההסכמות שנקבעו בין אגף התקציבים באוצר, התאחדות    
הסטודנטים והנהלת מל"ג/ות"ת מיום 4.8.15 בנושא תקציב המדינה להשכלה הגבוהה לשנים 2016-2015

2. ות"ת מחליטה להחיל את סך ההפחתה לתשע"ו ולתשע"ז כמפורט במסמך 3779 .

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 4בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 אישור פרוטוקול והחלטות מישיבות ות"ת: .2

 1.7.2015שהתקיימה ביום   12) 1029מס' (אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת  2.1

 16.7.2015שהתקיימה ביום  13) 1030אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' ( 2.2

 29.7.2015שהתקיימה ביום  14) 1031אישור החלטות מישיבת ות"ת מס' ( 2.3

* * * * * 
וכן  16.7.2015מיום  13) 1030(-ו 1.7.2015מיום  12) 1029פרוטוקול והחלטות מישיבות ות"ת מס' (

 , עם התיקונים הנ"ל, אושרו פה אחד.29.7.2015מיום  14) 1031החלטות מישיבת ות"ת מס' (

 2014לדצמבר  31אישור הדוחות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ליום  .3

 .3770פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 

 החלטה: - 98תשע"ה/

כפי שהוצג  31.12.2014הדוחות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ליום  ות"ת מאשרת את .1

 .3770בפניה במסמך 

.   ות"ת מסמיכה את סגן יו"ר ות"ת לחתום על הדוחות הכספיים בהיעדר יו"ר ות"ת. 2

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 4בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד

 פיילוט חילופי חוקרים -איטליה  -פעולה ישראל שיתוף  .4

 החלטה: - 99תשע"ה/

 בין הפעולה שיתוף בעניין היישום מסמך על החתימה את אישרה בה 28.7.2015 מיום"ג מל להחלטת בהמשך

 . התכניתלאיטליה ישראל בין חוקרים לחילופי שנים שלוש בת פיילוט תכנית במסגרת ,לאיטליה ישראל

"ת ות .הישראלי הכלכלה למשרד האיטלקי החוץ משרד בין"פ לשת הקיים המסגרת הסכם על מסתמכת

 אשר, הפעלתה שנות שלוש במשך לשנה אירו אלף 40 שעלותה, האמורה הפיילוט תכנית תקציב את מאשרת

 .המצוינות מרכזי מתקציב תתוקצב

 עצם לגבי וכןלגבי המשכה  תקופה זו תוצג לות"ת התכנית ומסקנותיה, ובהתבסס על כך יומלץ למל"ג בתום

.זה מסוג בתכניות ומל״ג"ת ות של המעורבות

* * * * *
 התקיימה הצבעה

 4בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 דיון ראשוני בדו"ח הוועדה לפרסומים במדעי הרוח .5

 

 תשע"ה/100 - החלטה:

 ות"ת מודה לוועדה לפרסומים במדעי הרוח בראשותו של פרופ' שאול סמילנסקי על עבודתה. .א
ת נושא הפרסומים מסקנות והמלצות הוועדה לבחינקיימה דיון ראשוני בדו"ח המסכם ובות"ת  .ב

 במדעי הרוח.
ות"ת מתווה מפורט ליישום המלצות ועדת ההיגוי לנושא מליאת גיש ליהצוות המקצועי בות"ת  .ג

 .25.11.2015עד לישיבתה בתאריך מדעי הרוח 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 4בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 נהל המדעי של המכון אישור מינוי חברים בוועד המנהל והארכת כהונת המ .6

 באילתאוניברסיטאי -הבין

 .3772פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 
 

 החלטה: - 101תשע"ה/

אוניברסיטאי למדעי הים באילת, ולאור דחיפות ההחלטות שעליו -על מנת שלא לפגוע בפעילות המכון הבין
  כלהלן: לקבל  בעתיד הקרוב, מסמיכה ות"ת  את סגן יו"ר ות"ת

 אביב-פרופ' תמר דיין, אוניברסיטת תל  אתלמנות  .1
 לוטן, אוניברסיטת חיפה"ר תמר ד

 פרופ' אילן קורן, מכון וייצמן למדע

אוניברסיטאי למדעי הים באילת לתקופה של שנה בלבד -כחברים חדשים בוועד המנהל של המכון הבין
 .מיום קבלת החלטה זו

 6.9.15א' ליום  עד"ת לותשל חברים אלו מותנה בהתחייבותו של יו"ר הוועד המנהל להעביר  מינויים
 נציגי שנילהיות חברי הוועד המנהל ולהחליף את  כמועמדים"ת ות על המקובליםשני נציגי ציבור  שמות

 . 1.7.15הציבור שמינויים פג ב 

 שנה למשך באילת אוניברסיטאי-הבין המכון של המדעי כמנהל גנין אמציה' פרופ של מינויו את להאריך .2
 .זו החלטה קבלת מיום בלבד

 
-ר ות"ת, מבקשת ות"ת לקיים דיון בנושא המבנה התאגידי  של המכון הביןבד בבד, ולאחר מינוי יו"

 אוניברסיטאי למדעי הים באילת.
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 4בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 קורסי קיץ לסטודנטים מסין והודו .7

 .3773פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 

 החלטה: - 102תשע"ה/

 האקדמי מעמדה וחיזוק והודו סין עם האקדמיים הקשרים לפיתוח המקיפה התכנית ליישום בהמשך .1

 מהמאמצים כחלק והוקמה) 2012/2013( ג"תשע ל"בשנה שאושרה בעולם ישראל מדינת של

התכנית משביעות הרצון לאור ישראל,  לבין והודו סין בין הבילטרליים היחסים להידוק הממשלתיים

רכיב קורסי הקיץ  של ההמשך מתווה את לאשר , מחליטה ות"תהערכה ומשוב מקיף של תהליך לאחרו

 וכן ,חדשים קיץ קורסי 10 עד של םפתיחת את כוללמתווה ה .ומהודו מסין מצטיינים סטודנטיםל

 ל"בשנה שאושרו הקורסים 10 מבין ,מצוינות שהוכיחו קיימים קורסים עבור מימון הארכות הענקת

 -ו 30%( במשותף האוצר ומשרד ת"ות ישאו בו, המוצע התקציבי למודל בהתאם זאת, ד"ותשע ג"תשע

 .א"תשפ-ו"תשע השנים בין שנים שש פני על בפריסה ₪ מיליוני 15-כ על יעמוד . התקציב)בהתאמה 70%

לקליטת תכנית הקורא להמשך מימון קורסי קיץ לקורסים שזכו במסגרת ההקול  את מאשרת ות"ת .2

 ). 3773סטודנטים מצטיינים מסין והודו (ראה נספח א' למסמך 

ות"ת מאשרת את הקול קורא לקורסי קיץ חדשים שייתמכו על ידי ות"ת עבור סטודנטים מצטיינים  .3

 ). 3773(ראה נספח ב' למסמך  –מסין והודו 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 3 -בעד 
 1 -נמנע 

 אין מתנגדים 
 ההחלטה התקבלה 

 

 

 

 

 סגן יו"ר ות"ת נעל את הישיבה.

 

 אסתי יעקברשמה: 

F.A


