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הוועדה לתכנון ולתקצוב Planning & Budgeting Committee

U

החלטות

מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס(  ) :28* 5שהתקיימה
ב .כ( בכסלו תשס#ט – 28/23/3119
U

U

U

השתתפו;
U

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

נעדר;
עו"ד יאיר גרין
U

U

U

מוזמנים לסעיף :3
פרופ' שוש ארד – נשיאת המרכז האקדמי רופין
פרופ' אדם פרידמן – דיקן ביה"ס למדעי הים
ד"ר יורם ז'בה – לשעבר מנכ"ל צים.
U

U

U

מנכ#ל ות#ת0מל#ג
רו"ח סטיבן סתיו
U

מינהל ות#ת מל#ג
גב' ריקי מנדלצוויג
רו"ח אורי סולומונוביץ

סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
סמנכ"ל משאבי אנוש והדרכה

רו"ח אביטל בלייוס
גב' חנה גור
מר אמיר גת
עו"ד יעל טור כספא
גב' סיגל מורדוך
גב' יעל סימן טוב כהן
גב' שירה נבון

ממונה תחום חשבות ובקרה
ממונה תחום תקצוב מכללות
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
היועצת המשפטית וממונה תחום משפט
ממונה תחום מכללות כלליות
ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
ממונה תחום מתודולוגיה

גב' נועה בינשטיין
מר נתן יהב
גב' אסתי יעקב
מר יניב כהן שבתאי
גב' ענת לוי
מר גיא רוטשטיין
עו"ד מוטי שחר
עו"ד נדב שמיר
מר גילי ששון

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

גב' יעל עטיה

רושמת פרוטוקול

U

U

U
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סדר היום;
 .1מידע:
 1.1ההסכם בין אגף התקציבים באוצר לבין ות"ת לשנת תשס"ח.
 .2הצעת המרכז האקדמי רופין להקמת מכון בין אקדמאי ללימודי הים התיכון במכמורת; )מסמך
מס' .(2806
 .3דו"ח ביצוע סופי תקציב החומש  2004-2008בפיתוח פיסי; )מסמך מס' .(2807
 .4בקשת ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה להשתתפות בבניית אודיטוריום ומעלית; )מסמך מס' .(2808
 .5בקשת המכללה האקדמית צפת להשתתפות ות"ת בעלויות הרחבת הספרייה באמצעות בניה
קלה; )מסמך מס' .(2809
 .6בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי להשתתפות ות"ת בשיפור תשתיות; )מסמך מס' .(2811
 .7בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להקמת בניין ומעבדות; )מסמך מס' .(2812
 .8בקשת האוניברסיטה העברית להקים את בניין בית הספר להנדסה ומדעי המחשב; )מסמך מס'
.(2813
 .9בקשת המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן להקים מבנה ספריה; )מסמך מס' .(2814
 .10בקשת אוניברסיטת חיפה להשתתפות ות"ת רטרואקטיבית בקומפלקס בית הסטודנט; )מסמך
מס' .(2815
 .11בקשת אוניברסיטת חיפה עבור השתתפות ות"ת בפרויקט הרחבת הספרייה; )מסמך מס'
.(2816
 .12בקשת המכללה האקדמית צפת להשתתפות ות"ת ברכישת בית כי"ח ; )מסמך מס' .(2817
 .13מכון שכטר למדעי היהדות  -חידוש/הארכת ההכרה הזמנית וההסמכה הזמנית; )מסמך מס'
.(2818
 .14הזוכים במלגות לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה; )מסמך מס' .(2805
 .15הזוכות במלגות לדוקטורנטיות מצטיינות מהמגזר הערבי; )מסמך מס' .(2805
 .16פניית המשרד לענייני גמלאים בנושא סיוע ות"ת בהעברת כספי המשרד לאוניברסיטאות;
)מסמך מס' .(2804
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ההסכם בין אגף התקציבים באוצר לבין ות#ת לשנת תשס#ט/
יו"ר ות"ת דיווח על חתימת הסכם תקציבי בין ות"ת לאגף התקציבים
באוצר ,לשנת הגישור תשס"ט.
מטעם האוצר חתם מר בלניקוב ,ומטעם ות"ת חתם יו"ר ות"ת.

הצעת המרכז האקדמי רופין להקים מכון בין אקדמאי ללימודי הים התיכון
במכמורת< *מסמך מס( /) 3917

ס#ט .200החלטה;

3
על מנת שות"ת תוכל לדון באופן יסודי ,בהצעת המרכז האקדמי רופין ,להקים מכון בין אקדמאי
ללימודי הים התיכון במכמורת ,מחליטה ות"ת להקים ועדה לבדיקת לימודי הים התיכון.
הרכב החברים בוועדה יובא לאישור ות"ת בדיון הקרוב שלה.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U
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דו#ח ביצוע סופי תקציב החומש  3115- 3119בפיתוח פיסי< *מסמך מס' .(2807
U

סיכום;
ות"ת רשמה לפניה את דו"ח ביצוע סופי לתקציב החומש לשים  2004-2008בפיתוח הפיזי בהתאם
למוצג בפניה במסמך .2807
U

/5

U

בקשת ביה#ס הגבוה לטכנולוגיה להשתתפות בבני ית אודיטוריום ומעלית <
*מסמך מס( /) 3919
U

ס#ט – 210החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את בקשת בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים להשתתפות ות"ת בעלויות
בניית אודיטוריום ומעלית בקמפוס המוסד ,בהתאם לאמור להלן:
 .1בהתאם לנתונים שהוגשו ע"י המוסד ,אישור השתתפות ות"ת בסך מכסימלי של  650אש"ח
בעלות עבודות שיפוץ יסודי והסבת שטח בגודל  700מ"ר במבנה קיים ,לטובת חדרי
אודיטוריום.
 .2אישור השתתפות ות"ת בגין התקנת מעלית במבנה בן שלוש קומות בקמפוס ,לצורך שיפור
הנגישות לבעלי מוגבלות ,בשיעור  50%מסך עלות ההתקנה בפועל ולא יותר מ – 50%
מהסכום השקלי של ההצעה המוגשת לאישור ,קרי  350אש"ח.
 .3השתתפות ות"ת נתונה במחירי דצמבר  2002ובהתאם להחלטות קודמות ,מוקפאת
במחירים אלה.
 .4האישור מותנה במימון יתרת העלות מתרומות מיועדות בסך  1,540אש"ח.
 .5גובה השתתפות ות"ת הסופי יקבע לאחר ובכפוף לנתוני דו"ח ביצוע סופי עבור עלויות
השיפוץ והתקנת המעלית.
 .6כמו כן מותנה האישור בכיסוי עלויות התחזוקה והתפעול של חדרי האודיטוריום,
המוערכות בכ –  110אש"ח ,מתקציבו השוטף של המוסד.
 .7כמו כן על המעלית להבנות בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות,
התשנ"ח 1998-ולתקנות שיותקנו מכוחו.
 .8הוטל על צוות ות"ת לבדוק עם הנהלת ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה ,האם ניתן להוזיל את
עלות בניית המעלית.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U
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בקשת המכללה האקדמית צפת להשתתפות ות#ת בעלויות הרחבת הספרייה
באמצעות בניה קלה< *מסמך מס( /) 391:

U
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ס#ט – 220החלטה;
 .1ות"ת מחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית צפת לבניה קלה בשטח  132מ"ר כתוספת
לשטח הספריה.
 .2בהתאם לנתונים שהוגשו ע"י המוסד ,נקבעה השתתפות ות"ת המכסימלית בעלות הבניה
לסכום של  535אש"ח.
 .3אישור השתתפות ות"ת בעלות הבניה מותנה במימון יתרת העלות בסך  430אש"ח מיתרת הקרן
הכללית של המכללה.
 .4גובה השתתפות ות"ת הסופי יקבע לאחר ובכפוף לקבלת דו"ח ביצוע סופי ,ובהתאם לנתונים
ולעלות בפועל.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U
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 /7בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לסיוע ות#ת בשיפור תשתיות – מסמך
מס( 3922
ס#ט – 230החלטה;
ות"ת מחליטה לאשר השתתפות בהנחת קו ביוב ובניית תחנת סניקה במכללה האקדמית גליל
מערבי בשיעור של  40%מסך העלות בפועל ולא יותר מ –  1,400אש"ח.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד

 /8בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להקמת בניין ומעבדות< *מסמך
מס( /) 3923
ס#ט – 240החלטה;
ות"ת מחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להקמת מבנה ג' ,1-בכפוף
לאמור להלן:
 .1הקמת מבנה בשטח  5,440מ"ר ברוטו ובעלות כוללת של כ –  50,000אש"ח במחירי
אוקטובר .2008
 .2אישור השתתפות ות"ת בסכום מכסימלי של  22,100אש"ח .השתתפות ות"ת נתונה במחירי
דצמבר  2002ובהתאם להחלטות קודמות ,מוקפאת במחירים אלה.
 .3האישור מותנה במימון יתרת עלות הפרויקט מתרומת מר סמי שמעון בסך  13,440אש"ח,
מקרן מיועדת לבינוי בסך  5,000אש"ח וממקורות עצמיים של המכללה כפי שפורטו במסמך
זה ,ככל שיידרש לאיזון תקציבי של הפרויקט.
 .4גובה השתתפות ות"ת הסופי יקבע לאחר ובכפוף לנתוני דו"ח ביצוע סופי.
 .5כמו כן מותנה האישור בכיסוי עלויות התחזוקה והתפעול ,המוערכים בכ –  1,670אש"ח,
מתקציבה השוטף של המכללה.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
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 /9בקשת האוניברסיטה העברית להקים את בניין בית הספר להנדסה
המחשב< *מסמך מס( /) 3924

ומדעי

ס#ט . 250החלטה:
ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטה העברית להקים את מבנה ביה"ס להנדסה בכפוף לאמור להלן:
 .1אישור בניה בשטח של  14,613מ"ר ברוטו ,בנוסף הקמת חניון בשטח  4,240מ"ר .סך עלות
הפרויקט נאמד בכ 168.2 -מיליון  ₪במחירי יולי .2008
 .2אישור השתתפות ות"ת בסכום מכסימלי של  4.785מיליון ש"ח .הסכום מוקפא במחירי
דצמבר  .2002סכום זה מהווה מקדמת מימון למוסד ע"ח החומש הבא ).(2009-2013
 .3האישור מותנה במימון יתרת העלות משתי תרומות המיועדות לפרויקט בסך  40מיליון
דולר:
א .תרומת סם רוטברג ז"ל בסך  25מיליון .₪
ב .תרומת אלברט בנין ז"ל בסך  15מיליון .₪
 .4כמו כן מותנה האישור במימון יתרת העלות ,מעבר לתרומות ולהשתתפות ות"ת ,בסך 4,785
אש"ח ,ממקורותיה הפנימיים של האוניברסיטה ,בהתאם להצהרתו של סגן נשיא ומנכ"ל
האוניברסיטה ,מר אלחנן הכהן.
 .5גובה השתתפות ות"ת הסופי יקבע לאחר ובכפוף לנתוני דו"ח ביצוע סופי.
 .6האוניברסיטה תוכל ,במהלך החומש הבא ,לפנות לות"ת בבקשת תוספת להשתתפות ות"ת
עבור הפרויקט הנדון .אם תתקבל בקשה כאמור ,יידון הנושא בות"ת בכפוף לכללי ות"ת
וליתרת נתח מתאים ופנוי לאוניברסיטה בחומש הבא.
 .7כמו כן מותנה האישור בכיסוי הוצאות התפעול והתחזוקה ,בסך  2מיליון  ,₪מתוך תקציבו
השוטף של המוסד.
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד
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בקשת המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן להקים
*מסמך מס( /) 3925

מבנה

ספריה<

ס#ט – 370החלטה;
ות"ת מחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית כנרת להקים את בנין הספריה ,בכפוף לתנאים
הבאים:
א /אישור בנייה בשטח  2,929מ"ר ובעלות  26,000אש"ח במחירי אוקטובר .2008
ב /אישור השתתפות ות"ת בסכום מכסימלי של  11,530אש"ח 1,680 .אש"ח מסכום זה מהווה
מקדמת מימון למוסד ע"ח החומש הבא ויופחת מהנתח של החומש הבא .השתתפות ות"ת
נתונה במחירי דצמבר  2002ובהתאם להחלטות קודמות ,מוקפאת במחירים אלה.
ג /האישור מותנה במימון יתרת הבניה בסך  14,470אש"ח מהמקורות הבאים:
 .1תרומת מר רוברט בסך  1,500אלפי דולר.
 .2תרומת קרן רש"י בסך  1,000אלפי דולר.
 4,750 .3אש"ח  -התחיבות הנהלת המכללה האקדמית לגיוס תרומות או להפניית עודפי
תקציב מהשוטף בשנתיים הקרובות ,לצורך מימון יתרת העלות .בנוסף ,קיימת רשת
ביטחון של קרן רש"י לכיסוי ההתחייבות של המכללה.
ד /גובה השתתפות ות"ת הסופי יקבע לאחר ובכפוף לנתוני דו"ח ביצוע סופי.
ה /כמו כן מותנה האישור בכיסוי ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקה ,הנאמדות בכ 970 -אש"ח,
מתקציבה השוטף של המכללה.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד

 /21בקשת אוניברסיטת חיפה להשתתפות ות#ת
בית הסטודנט< *מסמך מס( /) 3926

רטרואקטיבית בקומפלקס

ס#ט – 380החלטה;
בהתאם להחלטת ות"ת מיום  ,12.3.2008מחליטה ות"ת לאשר לאוניברסיטת חיפה השתתפות ות"ת
בסך מכסימלי של  9,800אש"ח עבור קומפלקס בית הסטודנט שבנייתו החלה ,בכפוף להתניות
הבאות:
 .1השתתפות ות"ת נתונה במחירי דצמבר  2002ובהתאם להחלטות קודמות ,מוקפאת
במחירים אלה.
 .2האישור מותנה במימון יתרת עלות הפרויקט מתרומות ,בסך  6,780אלפי דולר ,המהווים כ
–  26,450אש"ח ,ומקרנות האוניברסיטה ,בסך  27,650אש"ח ,וככל שיידרש לאיזון תקציבי
של הפרויקט.
 .3גובה השתתפות ות"ת הסופי יקבע לאחר ובכפוף לנתוני דו"ח ביצוע סופי.
 .4כמו כן מותנה האישור בכיסוי הוצאות התפעול והתחזוקה ,בסך  700אש"ח ,מתוך תקציבו
השוטף של המוסד.

8
 .5מליאת ות"ת לא תאשר בעתיד השתתפותה בפרויקט פיתוח אשר בנייתו החלה ללא
אישורה.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
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בקשת אוניברסיטת חיפה ל הרח יב את הספרי יה< *מסמך מס( /) 3927

ס#ט . 390החלטה ;1
P
0F

P

ות"ת מחליטה להסמיך את יו"ר ות"ת ואת מנכ"ל המל"ג לבחון את הסוגיה ולקבל החלטה בנושא,
לאחר שישוחחו עם פרופ' אהרון בן זאב ,נשיא אוניברסיטת חיפה.
באם ההחלטה תהא חיובית ,אזי מוצע הנוסח הבא:
מליאת ות"ת מאשרת את בקשת אוניברסיטת חיפה להשתתפות בפרוייקט הרחבת הספרייה בכפוף
להתניות הבאות:
.1

אישור בניה בשטח של  7,900מ"ר ברוטו ,כולל חניון בשטח  700מ"ר .סך עלות הפרויקט
נאמד בכ 67,400 -אש"ח במחירי יולי .2008

.2

 7,182אש"ח
אישור השתתפות ות"ת בעלות הבניין בסכום מכסימלי של  19,000אש"ח.
מתוך הסכום מהווים מקדמת מימון ע"ח החומש הבא ויופחתו מנתח המוסד בחומש הבא
) .(2009-2013סכום השתתפות ות"ת מוקפא במחירי דצמבר .2002

.3

גובה השתתפות ות"ת הסופי יקבע לאחר ובכפוף לנתוני דו"ח ביצוע סופי.

.4

האישור מותנה במימון יתרת עלות הפרויקט מתרומות ,בסך  7,600אלפי דולר ,המהווים כ –
 29,900אש"ח.

.5

בסך  18,500אש"ח.
כמו כן מותנה האישור במימון הפרויקט מקרנות האוניברסיטה,
בהתאם להצהרת נשיא האוניברסיטה מיום  1.12.2008בנושא ,יועדו הכספים ,בהחלטת
נשיא ,מקרנות צמיתות במימון עצמי או מקרנות אחרות ,ששינוי
הנהלה או בהחלטת
הייעוד שלהן נתון להחלטת האוניברסיטה.

האוניברסיטה תוכל במהלך החומש הבא להגדיר פרויקט זה בראש סדר העדיפויות שלה
.6
לפרויקט זה ,בהתאם למודל התעריפים ,בסך כ –
ולחזור ולבקש השלמת השתתפות ות"ת
בכפוף לכללי ות"ת המקובלים ובמגבלת הנתח הפנוי שיועמד
 6,500אש"ח,
לרשותה בחומש הבא.
כמו כן מותנה האישור בכיסוי הוצאות התפעול והתחזוקה ,בסך
.7
תקציבו השוטף של המוסד.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
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 1,070אש"ח ,מתוך

בקשת המכללה האקדמית צפת להשתתפות ות#ת ברכישת
כי#ח< *מסמך מס( /) 3928

ס#ט – 3: 0החלטה;
א /כללי –
 1החלטה זו נכנסה לתוקף עם אישור קובץ ההחלטות הנ"ל ב28.1.09 -

בית

9
ות"ת מחליטה לאשר שלושה עקרונות ותנאים כלליים באשר להשתתפותה ברכישת מבנים
כדלהלן:
 .1ות"ת תוכל לבחון השתתפותה מתקציב הפיתוח ברכישת מבנה קיים רק בהתקיים שני
תנאים מצטברים:
א .המבנה מיועד להוראה ו/או מחקר
קיימת
ב .המוסד מוכיח לות"ת כי הרכישה מהווה תחליף לבנייה חדשה וכי
כדאיות כלכלית ברכישת המבנה על פני בנייה.
 .2בהתקיים סעיף  1לעיל ,השתתפות ות"ת תיקבע בהתאם לחישוב שייערך ע"י שמאי מוסמך
בהתייחס לשווי המבנה ,בניכוי שווי הקרקע.
 .3השתתפות ות"ת תינתן בהתאם לאחוז השתתפותה הממוצע בבניית מבנים דומים.
 .4השתתפות ות"ת תמומן מהנתח של המוסד בתקציב הפיתוח ותובא לאישור מליאת ות"ת,
כפי הנעשה באשר לפרויקטים של בנייה חדשה ,לרבות יתר האישורים הנדרשים )השתתפות
עצמית וכד'(.
ב .בקשת המכללה האקדמית צפת להשתתפות ות#ת ברכישת בית כי#ח /
ות"ת מחליטה לאשר השתתפותה בסך  835אש"ח ברכישת מבנה כי"ח.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
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 /24מכון שכטר למדעי היהדות – חידוש0הארכת ההכרה
הזמנית – מסמך 3929

הזמנית וההסמכה

ס#ט . 410החלטה;
א .בהמשך להחלטות שנתקבלו במועצה להשכלה גבוהה ביום  28.6.2005בנדון וביום 15.7.08
בנדון ,ולאור המסמכים וחוות הדעת שצורפו לקראת ישיבת ות"ת שהתקיימה ב, 17.12.08 -
מחליטה ות"ת כדלקמן:
 .1זכויות המכון על הקרקע :לאור טענת המכון כי הוא פועל בבנין אשר  JTSהעמידה
לרשותו ללא תשלום והואיל ולטענתו אין פרצלציה של האזור בו מצוי הנכס אין
אפשרות לרשום את החכירה של המכון במרשם המקרקעין .על כן ,ועל אף שלדעת
ות"ת מן הראוי היה כי הזכויות בקרקע תהיינה זכויות המכון באופן ישיר )ושלא
באמצעות  ,(JTSמקבלת ות"ת את טענת המכון.
עם זאת ,על המכון להמציא את אישור מנהל מקרקעי ישראל להעברת הזכויות בנכס
למכון -בהתאם לסעיף  14להסכם החכירה בין המנהל ו.JTS-
 .2יו"ר האסיפה הכללית :ות"ת מקבלת את בקשת המכון למנות את מר רוברט ריפקינד
כיו"ר חבר הנאמנים שלו וזאת על אף כהונתו כחבר האסיפה הכללית של  ,JTSזאת
נוכח טענת המכון כי מר ריפקינד הינו מהתורמים החשובים של מכון שכטר והואיל
ולתפקיד יו"ר חבר הנאמנים של מכון שכטר אין כל תפקיד ביצועי וכי עצם מינויו של
מר ריפקינד הינו לשם כבוד והערכה על פועלו ותרומתו לפעילותו של המוסד .לאחר
תום תקופת כהונתו של מר ריפקינד ,יהיה על המכון לעמוד באופן מלא בהנחיות ות"ת
ומל"ג.
 .3אישור רשם העמותות :בהתאם להחלטת המועצה דלעיל ,על המכון להמציא את
אישור רשם העמותות למסמכי האגד המתוקנים שלו .המכון הגיש את המסמכים
לאישור הרשם.
ב /נוכח האמור לעיל מחליטה ות#ת להמליץ למל#ג כדלקמן;
 .1לאחר עמידת המכון בתנאים האמורים בסעיפים א) (1ו (3)-לעיל )אישור המנהל
ואישור רשם העמותות( ,ממליצה ות"ת למל"ג להעניק למכון שכטר הכרה
והסמכה קבועות .ההחלטה תיכנס לתוקפה לאחר שמנהל ות"ת ומל"ג יאשר את
קבלת האישורים כאמור.
 .2עד לקבלת האישורים כאמור ,ממליצה ות"ת למל"ג להאריך את ההכרה וההסמכה
הזמנית של מכון שכטר למדעי היהדות להעניק תואר שני ללא תיזה במדעי היהדות
לתקופה שלא תעלה על שנה.
תוצאות הצבעה
 7בעד – פה אחד
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 /25הזוכים במלגות לבציון לדוקטורנטים מצטיינים הפריפריה<
*מסמך

מס( ) 3916

ס#ט – 420החלטה;
ות"ת מחליטה לאשר את רשימת עשרת הזוכים במלגות לבציון בהתאם למפורט במסמך .2805
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד

 /26הזוכות במלגות לדוקטורנטיות מצטיינות מהמגזר הערבי<
*מסמך מס( ) 3916

ס#ט – 430החלטה;
ות"ת מחליטה לאשר את רשימת שש הזוכות במלגות לדוקטורנטיות מצטיינות מהמגזר הערבי
בהתאם למפורט במסמך .2805
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד

 /27פניית המשרד לענייני גמלאים בנושא סיוע ות#ת בהעברת כספי המשרד
לאוניברסיטאות< *מסמך מס( /) 3915
ס#ט – 440החלטה;
ות"ת דנה בבקשת המשרד לענייני גמלאים והיא רואה חשיבות בפעילויות ובפרויקטים אותם
מבקשים המשרד ואוניברסיטאות חיפה ובן גוריון לקדם.
יצוין כי אוניברסיטאות חיפה ואוניברסיטת בן גוריון בנגב ,הן היחידות שמקיימות לימודי זיקנה
)גרנטולוגיה(.
לפיכך מאשרת ות"ת ,כי הסכום אותו מבקש המשרד לענייני גמלאים להעביר בתשס"ט לטובת
הנושא  -סך של  900אלף  , ₪יועבר לתקציב ות"ת לתשס"ט לצורך תקצוב הפעילויות האמורות.
זיכוי האוניברסיטאות ע"י ות"ת יתבצע לאחר העברת הכספים מהמשרד לענייני גמלאים ויעשה
בתאום עם המשרד לענייני גמלאים ובכפוף לכללים וקריטריונים שיובאו לאישור ות"ת ובדיקת
העדר כפל תקצוב.
החלטת ות"ת מתייחסת אך ורק לשנת תשס"ט.
לגבי השנים הבאות אם המשרד לענייני גמלאים מעוניין להמשיך את התמיכה בנושא הוא מתבקש
להסדיר את כל ההתקשרויות הנחוצות ישירות מול אוניברסיטאות חיפה ובן גוריון.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
רשמה; אסתי יעקב

