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Uהחלטות  
U ( 27:* 4מס)  הועדה לתכנון ולתקצובמישיבת 

U4/23/3119 –ו) בכסלו תשס#ט .שהתקיימה ב  
 פה אחד .בעד 6תוצאות הצבעה  – :39/2/1.נוסח ההחלטות אושר בישיבת ות#ת מה

 
U;השתתפו 
Uחברי ות#תU ;        

   יו"ר –ה גרוסמן פרופ' שלמ
 מר אהרון בית הלחמי

 עו"ד יאיר גרין
 פרופ' שמעון ינקלביץ

 פרופ' משה מנדלבאום
 פרופ' אורי קירש
 פרופ' ציפי שקד

  
Uמנכ#ל ות#ת0מל#גU    

     סטיבן סתיורו"ח 
 

Uמינהל ות#ת מל#גU  
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת  גב' ריקי מנדלצוויג

P0Fסמנכ"ל לתקצוב  גב' מירב שביב

1 
 

P1Fממונה תחום חשבות ובקרה  גב' אביטל בלייוס

2 
 ממונה תחום תקצוב מכללות    גב' חנה גור 
 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות   מר אמיר גת

 ממונה תחום דוברות ויחסי ציבור   מר יובל לידור
 ממונה תחום מכללות כלליות  גב' סיגל מורדוך

 ה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריותממונ  גב' יעל סימן טוב כהן
 ממונה תחום מידע  גב' חווה קליין
 ממונה תחום מתודולוגיה   גב' שירה נבון

 
 רכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות   מר יוני אבן טוב 

 רכזת בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות  גב' נועה בינשטיין   
 מכללות מרכז בתחום תקצוב   מר נתן יהב

 רכזת מנהלית לות"ת  גב' אסתי יעקב  
 מרכז בתחום תקצוב מכללות   מר יניב כהן
 רכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות   גב' ענת לוי

 רכזת בתחום מכללות כלליות   גב' אתי נעים
 בתחום המשפטיבכיר רכז מ   נדב שמירעו"ד 

 רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות   מר גילי ששון
 

 רושמת פרוטוקול   עטיה גב' יעל

                                                 
 של הדיון. 5-ו 4נכחה רק בסעיף  1
 של הדיון. 5נכחה רק בסעיף  2
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 סדר היום;

 מידע: .1

 לחברי ות"ת/מל"ג סמינר תקשורת  1.1

 הקצאת כספי מינהל ות"ת. .2

משרד החינוך  מינוי מורשי חתימה לצורך הגשת בקשות מהחשכ"ל ו/או חשבות   .3

 להקצאת כספים למערכת ההשכלה הגבוהה.

 .2785מסמך מס'   –מכון ויצמן למדע -תשס"ח -התוכנית הרב שנתית לשנים תשס"ד .4

 קיבוע שער הדולר. –ננו טכנולוגיה  .5
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 מידע; /2

 לחברי ות#ת0מל#ג סמינר תקשורת 2/2

, יתקיים סמינר תקשורת לחברי ות"ת ומל"ג.     הופצה הודעה על 20.1.09ביום ג', 

 הסמינר והנושאים שייכללו בו.

 

 
 הקצאת כספי מינהל ות#ת/ 3
 

 החלטה; . 72ס#ט0

, כי באופן זמני, 5.11.08 מיוםות"ת חברי ות"ת מחליטה לאשר את ההחלטה שנתקבלה בישיבת 

הקצאת כספים לחשב הכללי לות"ת מורשי חתימה לעניין בקשות מל"ג/יהיו יו"ר ות"ת ומנכ"ל 

 .3.12.08 -תוקף ההחלטה יפוג בות"ת. מל"ג/מינהל ל

 תוצאות הצבעה;
 פה אחד –בעד  8

 

 

חשבות משרד  חשכ#ל ו0או לחתימה לצורך הגשת בקשות מינוי מורשי  / 4
 הגבוהה/ החינוך להקצאת כספים למערכת ההשכלה 

 
 החלטה; . 82ס#ט0

 
לצורך הסדרת ההרשאות להגיש בקשות מטעם מל"ג/ות"ת לחשב הכללי ולחשבות משרד החינוך 

 ומורשי החתימה לכך, הוחלט על ידי ות"ת כדלקמן:

נות שלושה בעלי תפקידים כמורשי חתימה לצורך הקצאת כספים לאחר דיון בנושא, הוחלט למ

 לרבות מתן הוראות לחשבות משרד החינוך על הקצאת כספים והם: למערכת ההשכלה הגבוהה

 /ות"תמנכ"ל מל"ג .1
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 סמנכ"ל לתקצוב .2

 חשב/ת וממונה תחום חשבות ובקרה. .3
לצורך הגשת  חתימת המנכ"ל וחתימת אחד ממורשי החתימה האחרים תחייב את ות"ת ומל"ג

בקשות לחשכ"ל וחשבות משרד החינוך להקצאת כספים מתקציבי ות"ת/מל"ג למוטבי מערכת 

 ההשכלה הגבוהה. בהיעדרו של המנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת במקומו.

 תוצאות הצבעה;
 פה אחד –בעד  8

 
 

מסמך  –מכון ויצמן למדע  .תשס#ח .התוכנית הרב שנתית לשנים תשס#ד /5
 /3896מס) 

 

 החלטה; . 29ס#ט0

תשס"ח של מכון ויצמן למדע כפי -ות"ת מחליטה לאשר את התוכנית הרב שנתית לשנים תשס"ד

על כן ות"ת מחליטה לזכות את מכון ויצמן למדע בכספי  .2785שהוצגה בפניה במסמך 

 ההתייעלות שהוקצו לה בגין תשס"ו.
 תוצאות הצבעה;

 פה אחד –בעד  8
 

 

 

 ולר/קיבוע שער הד –ננו טכנולוגיה / 6
 

 החלטה; . :2ס#ט0
ות"ת מחליטה לקבע את שער בהמשך להחלטה המשותפת של משרדי הממשלה הנוגעים לתוכנית, 

החל משנת  ,באוניברסיטאות ננו טכנולוגיהפרוייקט ל ות"תלתשלומי  לדולר, ₪  4.0-הדולר ל

 ואילך. ח תשס"

 
 תוצאות הצבעה;

 אחד פה –בעד  8
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 רשמה: אסתי יעקב
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