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החלטות מישיבת ות#ת מס(  ) : 25* 2שהתקיימה
ב .ז( בחשוון תשס#ט – 6/22/3119
U

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות#ת שהתקיימה ב -39/2/1: .תוצאות הצבעה –  6בעד פה אחד

U

השתתפו;
U

חברי ות#ת;
פרופ' שלמה גרוסמן – יו"ר
מר אהרון בית הלחמי
עו"ד יאיר גרין
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
פרופ' אורי קירש
פרופ' ציפי שקד
U

U

מנכ#ל ות#ת0מל#ג
מר סטיבן סתיו ,רו"ח
U

U

מינהל ות#ת מל#ג
גב' ריקי מנדלצוויג
גב' מרב שביב
U

U

סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
סמנכ"ל לתקצוב

גב' גלית איזמן
מר מרק אסרף
מר משה אהרוני
ד"ר ורדה בן-שאול
גב' חנה גור
מר אמיר גת
עו"ד יעל טור-כספא
גב' יעל סימן טוב כהן
גב' שירה נבון
גב' חווה קליין

ממונה תחום מחקרי וקשרי חוץ
ממונה תחום אוניברסיטאות
ממונה תחום כספים ומינהל
ממונה תחום מכללות טכנולוגיות
ממונה תחום תקצוב מכללות
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
ממונה תחום משפט
ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
ממונה תחום מתודולוגיה
ממונה תחום מידע

גב' מיכל אופיר
מר יוני אבן טוב
גב' נועה בינשטיין
גב' אסתי יעקב
גב' ענת לוי
עו"ד מוטי שחר
עו"ד נדב שמיר
מר גילי ששון

רכזת בתחום מידע
רכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
רכזת בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
רכזת מנהלית לות"ת
רכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות
רכז בתחום המשפטי
מרכז בכיר בתחום המשפטי
רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

גב' יעל עטיה

רושמת פרוטוקול

U
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סדר היום;
 .1מידע
סיכום דיון בנושא תקציב ההשכלה הגבוהה בראשות ראש
1.1
הממשלה.
הקצאה למיגון ולמלגות במכללה האקדמית ספיר.
1.2
 .2עדכון תקציב תשס"ח – מסמך .2783
 .3הכללת אוניברסיטת חיפה בהסדר מימון הפנסיה התקציבית הנהוג עם שאר
האוניברסיטאות .
 .4הקרן הישראלית לקרינת סינכרונטרון .
 .5יישום החלטת ות"ת בעניין מינוי חשב מלווה לאוניברסיטת חיפה .

***
 .1מידע:
2/2
U

סיכום דיון בנושא תקציב ההשכלה הגבוהה בראשות ראש
U

U

הממשלה/

יו"ר ות"ת דיווח על סיכום הדיון שהתקיים ב 30.10.2008 -בנושא תקציב
ההשכלה הגבוהה ,בראשות ראש הממשלה.
אישור הסיכום על ידי ראש הממשלה הבטיח את פתיחת שנת הלימודים
האקדמית תשס"ט במועדה.
תוספת התקציב שתינתן למערכת ההשכלה הגבוהה לשנת הלימודים תשס"ט
הינה כדלקמן:
 255מיליון  ₪יוקצו על פי מודל תפוקות הוראה ומחקר
הות"ת לאוניברסיטאות.
 135מיליון ₪
ות"ת.

של

יוקצו לסעיפים ספציפיים כמוצע על ידי

 75מיליון  ₪יוקצו כתוספת לתשתיות מחקר והחזרת
מדענים מחו"ל.
 50מיליון  ₪יינתן על פי מודל של שקיפות ,ותוכניות
מפורטות לבינוי ופיתוח )יישום סעיף זה
באחריות שרת החינוך(.

הוא

 626מיליון  ₪סה#כ ההקצאה /
U

בהתאם לכך ציין ראש הממשלה כי החלטתו תחייב מציאת מקורות תקציביים
הדיון ימשיך להתקיים ביחד עם משרד האוצר בין אם הדבר יהא כרוך בקיצוץ
זה או אחר.

1.2
U

U

הקצאה למיגון ולמלגות במכללה האקדמית ספיר.

ס#ט – 20החלטה;

3
לאור פניית סגן החשב במשרד החינוך מיום  14.9.08אל ות"ת בעניין הקצאה למיגון ולמלגות
במכללה האקדמית ספיר ,מוצאת ות"ת לנכון להבהיר את מכלול השיקולים שעמדו בבסיס
החלטותיה מיום  28.6.06ומיום  24.10.07כדלקמן:
*א)
U

מיגון
 .1במסגרת פעולות הממשלה בנוגע למיגון מוסדות חינוך באזור עוטף עזה ,פנה משרד
ראש הממשלה לות"ת בבקשה שזו תסייע במיגון מבנים קיימים של מוסדות אקדמיים
באזור זה.
 .2ות"ת דנה בבקשה והחליטה להיענות לה מהנימוקים שלהלן:
א .מכללת ספיר מצויה באזור עוטף עזה כהגדרתו בהחלטות הממשלה מס' 2341
מיום  1.8.2004ומס'  2704מיום .14.11.2004
ב .מכללת ספיר הינה המכללה המתוקצבת היחידה באזור עוטף עזה והיא גם בפועל
היחידה שסובלת מפגיעה בתשתיות שלה עקב מתקפות טילי הקאסם.
ג .באזור שורר מצב ביטחוני קשה ותשתיות של מבנים רבים נפגעו.
ד .מיגון המבנים הקיימים המשמשים לפעילות האקדמית של המכללה הוא הכרחי
להמשך פעולתה התקינה.
 .3סך עלות המיגון שהוערכה ע"י המכללה מסתכמת בכ 20 -מליון  .₪ות"ת החליטה כי
הסיוע יהיה באופן חד פעמי לתשס"ח בשיעור של עד  90%מהעלות ,דהיינו  18מליון
 ,₪כאשר מתוכם יועברו  10מיליון  ₪מאת משרד ראש הממשלה ו 8-מיליון ₪
מתקציב הפיתוח של ות"ת לחומש הנוכחי ,זאת בכפוף להשלמת התקציב ממקורות
פנויים עצמיים של המכללה בסך  2מיליון .₪
 .4יצוין כי העברת מלוא התקציב למכללה תתבצע בכפוף לקבלת הסכום האמור
ממשרד ראש הממשלה ובכפוף לכללים המקובלים ,לרבות קבלת דוחות ביצוע
ובדיקה כי המכללה לא קיבלה עבור מיגון המבנים האקדמיים הקיימים תקציב
ייעודי ממקור ממשלתי אחר.
*ב )

מלגות;

.1

במהלך שנת  2007פנתה המכללה האקדמית ספיר לות"ת בבקשה לקבלת סיוע מיוחד
לסטודנטים הלומדים במכללה.

.2

בבקשה צוין כי הסיוע נדרש עקב חשש כי בעקבות המצב הביטחוני הקשה תחול
ירידה משמעותית במספר הסטודנטים המתכנן ללמוד במכללה בשנת הלימודים
תשס"ח.

.3

ות"ת דנה בבקשה והחליטה להיענות לה מהנימוקים שלהלן:
א .מכללת ספיר מצויה באזור עוטף עזה כהגדרתו בהחלטות הממשלה מס' 2341
מיום  1.8.2004ומס'  2704מיום .14.11.2004
ב .מכללת ספיר הינה המכללה המתוקצבת היחידה באזור עוטף עזה ועל כן היא
היחידה שתזכה לסיוע האמור.
ג .אזור זה נתון תחת התקפות בלתי פוסקות של טילי קאסם ועל כן החשש לירידה
משמעותית במספר הנרשמים הוא אמיתי ומבוסס.
ד .מתן סיוע לסטודנטים בהיקף משמעותי הינו חיוני בתקופה זו להמשך קיומה
ושגשוגה של מכללת ספיר ,דבר המהווה אינטרס לאומי חשוב.

U
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 .4לפיכך החליטה ות"ת כי כל סטודנט הלומד במכללה בשנה"ל תשס"ח במסלולים
האקדמיים ובמכינות הקדם אקדמיות ,יקבל מימון חד פעמי בשיעור  50%משכר
הלימוד המשולם בפועל.
 .5בהמשך לכך ,ובהסתמך על תחזית שביצעה המכללה ,החליטה ות"ת להקצות סך של
עד  10מיליון  ₪לנושא ,זאת בכפוף להמצאות עודפים בלתי מחויבים בתקציב קרן
הסיוע לסטודנטים לשנת תשס"ז ,ובכפוף לקבלת  3מליון  ₪ממשרד האוצר לנושא.
 .6יצוין כי העברת מלוא התקציב למכללה תתבצע בכפוף לקבלת הסכום האמור ממשרד
האוצר ובכפוף לכללים המקובלים ,לרבות קבלת דוחות ביצוע ובדיקה כי המכללה לא
קיבלה עבור נושא זה תקציב ייעודי ממקור ממשלתי אחר ,וכן בכפוף לכך שיובטח כי
סך הסיוע לסטודנט בגין שכ"ל שמקורו בות"ת ו/או במקורות ממשלתיים לא יעלה על
גובה שכ"ל המשולם בפועל בתשס"ח.
תוצאות הצבעה;
 8בעד – פה אחד
U

U

U

 .2עדכון תקציב תשס"ח – מסמך 2783

U

ס#ט – 30החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את עדכון משאבי תקציב תשס"ח כדלקמן:

U

עדכון משאבי תשס#ח
 העברת עודף מחוייב מתשס"ז לתשס"ח העברת עודפים לא מחוייבים מתשס"ז לתשס"ח תוספות משרד האוצר עדכון מדד השכר לבסיס הפחתה בגין מס מעסיקים לבסיס עדכון שערי חליפין )סעיף (3.3סה#כ עדכון תקציב תשס#ח
U

 536,422אש"ח
 13,346אש"ח
 14,500אש"ח
) (78,095אש"ח
) (38,400אש"ח
) (13,242אש"ח
 545-642אש#ח

כמו כן ,ות"ת מחליטה על הפחתה של  153,333אש"ח מהמוסדות והעברתם למוטב בטרם הוקצה
עד שיובהר הנושא מול משרד האוצר.
סה"כ התחייבויות ות"ת עבור השנים תשס"ז-תשס"ח )ראה מסמך  ( 2783עומדת על סך של
 31,579אש"ח .ות"ת מאשרת מימון ההתחייבויות כמפורט:

מקורות כספיים למימון התחייבויות תשס#ז .תשס#ח
 עודפים לא מחוייבים תשס"ז לאחר הפחתה בגין עדכוןU

5
שער חיוב לפי החישוב ) = (13,346-13,242

U

 סעיף  4.4תחזוקת מבנים והתקנות סעיף  3.1.19קרן למחקרים ברפואה סעיף  – 100רזרבה הפחתה אחידה למימון התחייבויות .סה#כ מקורות

104

אש"ח

3,255
10,000
6,151
12,069
42-68:

אש"ח
אש"ח
אש"ח
אש"ח
אש#ח

תוצאות הצבעה;
 5בעד 3 -נמנעו
U

U

U

 /4הכללת אוניברסיטת חיפה בהסדר מימון הפנסיה התקציבית הנהוג עם שאר
האוניברסיטאות/
U

ס#ט – 30החלטה;

ות"ת מחליטה לכלול את אוניברסיטת חיפה בהסדר מימון הפנסיה התקציבית בהתאם לנהוג עם
שאר האוניברסיטאות הנכללות בהסדר זה ,זאת החל מתשס"ט.
תוצאות הצבעה;
 8בעד – פה אחד
U

U

U

ס#ט – 40החלטה;

ות"ת מחליטה למנות ועדה פנימית שתטפל בפנסיה התקציבית של חברי הסגל האקדמי
באוניברסיטאות.
חברי הועדה:
פרופ' שמעון ינקלביץ – יו"ר
חבר
עו"ד יאיר גרין –
רו"ח סטיבן ג .סתיו – חבר
חבר
נציג משרד האוצר -
גב' מרב שביב – מרכזת הועדה.
U

תוצאות הצבעה;
 8בעד – פה אחד
U

U

U

 /5הקרן הישראלית לקרינת סינכרוטרון /
U

ס#ט – 50החלטה;

ות"ת מחליטה להמשיך את ההסדר עם  .ESRFהחל משנת  2009ות"ת תממן גם את חלקו של
משרד המדע.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

6

 /6מצבה הכספי של אוניברסיטת חיפה
U

U

ס#ט . 60החלטה;

בהמשך להחלטת ות"ת ס"ח 118/מיום  29.7.08ולאור העובדה כי סעיף  3בהחלטה אינו בר ביצוע
בתשס"ח עקב העיכוב במינויו של יועץ מטעם ות"ת לאוניברסיטה ,מחליטה ות"ת לשנות את
נוסח סעיף  3להחלטה דלעיל כדלקמן )מובהר בזאת כי יתר הסעיפים בהחלטה הקודמת לא
משתנים(:
ות"ת תזכה את אוניברסיטת חיפה בתשס"ח בתוספת תקציב חד-פעמית ומיוחדת בסך  10מיליון
 .₪המקור התקציבי למתן התוספת החד-פעמית יהיה סעיף  3.1.19בתקציב ות"ת לתשס"ח-
הקרן למחקרים ברפואה.
תוצאות הצבעה;
 8בעד – פה אחד
U

U

רשמה :אסתי יעקב

