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החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' ()1037
שהתקיימה בירושלים ביום ד' בטבת תשע"ו16.12.2015 ,
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב27.1.16 -

נכחו:

חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ  -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 (באמצעות סקייפ  -השתתף בדיון בלבד ולא בהצבעות)
משקיפה:
פרופ' חגית מסר-ירון  -סגנית יו"ר המל"ג
מינהל ות"ת/מל"ג:
מר גדי פרנק  -מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' דנה אהרון  -סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל לעניינים 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' נמרה גורן  -יועצת ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב  -מרכזת בכירה לות"ת
השתתפו בנושאים מסוימים:
מר אמיר גת  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
גב' בתיה הקלמן  -ממונה תחום רוח וחברה
מר יניב כהן-שבתאי  -ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון  -ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' יעל סימן-טוב-כהן  -ממונה בכירה תחום חברה וקהילה
גב' חוה קליין  -ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
רו"ח גלעד בן-ברוך  -מ"מ סגן החשב
גב' אפרת זהב  -מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר ארן זינר  -מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
מר נתן יהב  -מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
ד"ר אפרת תירם  -מרכזת בתחום תכנון כלכלי
מוזמן (לסעיף  )5רו"ח דורון פרלשטיין ממשרד רו"ח שמיט בן צבי
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אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' 2

( )1035מיום 4.11.2015

*****
פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס'  )1035( 2מיום  ,4.11.2015עם ההערות הנ"ל ,אושרו פה אחד.

 .3סדרת נושאים לדיון לקראת החומש  -דיון  - 1התוכנית להרחבת ההנגשה
למגזר הערבי
ע"ו - 28/החלטה:
ות"ת דנה בהנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית בהתייחס לתכנית ולתוצאות התכנית בחומש הנוכחי
וליעדים אפשריים לחומש הבא ,ומחליטה כלהלן:
א .לקבוע יעדים ארוכי טווח להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית באופן הבא:
 )1הגדלת שיעור הסטודנטים הערבים לתואר ראשון ,כך שבשנת  2021יהיה שיעורם  17%מקרב
הסטודנטים לתואר ראשון.
 )2עד שנת  2021יעמוד שיעור הסטודנטים הערבים לתואר שני על .12%
 )3עד שנת  2021יעמוד שיעור הסטודנטים הערבים לתואר שלישי על .7%
ב .עמידה ביעדי התפוקה שפורטו לעיל תהיה בכפוף לתכנית הרב שנתית הבאה שתגובש למערכת ההשכלה
הגבוהה ולאישורה על ידי המל"ג ,ואשר תיושם החל מספטמבר . 2016
*****
התקיימה הצבעה על הצעת ההחלטה
בעד 6 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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קריטריונים לתוכניות המתקיימות בקרן הלאומית למדע אשר ממונות ע"י גופים
ממלכתיים

ע"ו - 29/החלטה:
נוסח ההחלטה תובא לאישור בישיבת ות"ת שתתקיים ב17.2.16 -

 .5דו"ח הביקורת על האוניברסיטה העברית בירושלים
סיכום  -הצעת החלטה מתוקנת תועבר במייל וההצבעה ככל שתהיה תתקיים באמצעות המייל.

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה :אסתי יעקב
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