מסמך

לדיון בות"ת
ב25.3.09-
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החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס( ) :29* 6
שהתקיימה ב .כ#ז בכסלו תשס#ט – 35/23/3119
U

U

אושר בישיבת ות#ת שהתקיימה ב33/5/1: .

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

U

U

U

משקיף;
1
עו"ד יאיר גרין
U

U

P0F

P

פרופ' ציפי שקד
מנכ#ל מל#ג0ות#ת
מר סטיבן סתיו ,רו"ח
U

U

מינהל ות#ת מל#ג
גב' מרב שביב
גב' ריקי מנדלצוויג
גב' גלית איזמן
גב' חנה גור
מר אמיר גת
גב' שירה נבון
גב' חווה קליין
גב' אסתי יעקב
U

סמנכ"ל לתקצוב
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
ממונה תחום קשרי חוץ ומדע
ממונה תחום תקצוב מכללות
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
ממונה תחום מתודולוגיה
ממונה תחום מידע
רכזת מנהלית לות"ת

גב' יעל עטיה

מס' 2856א'

רושמת פרוטוקול

חברי ועדת מודל התקצוב;
מר גורי זילכה
מר שלמה הרשקוביץ
מר לירן אדליסט
U

 1יאיר גרין התפטר מתפקידו כחבר ות"ת אך הוזמן להשתתף בדיון כמשקיף.

2
סדר היום;
 .1הצגת מודל התקצוב החדש.
 .2עדכון תקציב תשס"ח – סופי – מסמך  – .2820לידיעה בלבד.
U
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U
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 /2הצגת מודל התקצוב החדש/
סיכום דיון;
-

מודל התקצוב המוצע הוצג על ידי מר גורי זילכה ,לצורך קבלת הערות .נשמעו הערות
החברים על נקודות שונות שהועלו בהצגה ,כולל נקודות שאינן ברורות בצורה מספקת.

-

חברי ות"ת יוזמנו להשתתף בישיבת ועדת ההיגוי הבאה של מודל התקצוב.

-

חברי ות"ת המעוניינים בכך ,יוכלו להיפגש עם מר זילכה ,על מנת להבהיר נקודות אלה
ואחרות.

-

ועדת ההיגוי תתייחס להערות שנשמעו ותעביר את סיכומיה לות"ת.

-

לאחר קבלת סיכומי ועדת ההיגוי ,תחליט ות"ת בהקדם על הצעדים הנדרשים להמשך
הטיפול בנושא על מנת להביאו לכלל סיום.

 /3עדכון תקציב תשס#ח – סופי – מסמך  – /3931לידיעה בלבד/
U

דווח על עדכון תקציב תשס"ח –
סוכם .
לכל מי שיש הערות ו/או שאלות לגבי המסמך ,מתבקש להעבירם עד מועד ישיבת ות"ת
הבאה ,לסמנכ"ל לתקצוב ו/או לממונה תחום מתודולוגיה בות"ת.
U

רשמה; אסתי יעקב

