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החלטות

מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס( ) :33* :
שהתקיימה ב .י( בשבט תשס#ט – 5/3/311:
U

אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב22.4.09 -

U

השתתפו;
U

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

U

נעדרה;
פרופ' ציפי שקד.
U

U

מנכ#ל ות#ת0מל#ג
סטיבן סתיו ,רו"ח
U

U

מינהל מל#ג0ות#ת
גב' ריקי מנדלצוויג
גב' מרב שביב

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

גב' דנה אהרון
גב' חנה גור
גב' יעל סימן טוב כהן
גב' שירה נבון
גב' חווה קליין

ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
ממונה תחום תקצוב מכללות
ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
ממונה תחום מתודולוגיה
ממונה תחום מידע

מר יוני אבן טוב
גב' מיכל אופיר
גב' נועה בינשטיין
מר נתן יהב
גב' אסתי יעקב
גב' ענת לוי
גב' ליאורה לזיר
גב' יפעת קלושטוק
מר גיא רוטשטיין
מר גילי ששון

רכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
רכזת בתחום מידע
רכזת בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
רכז בתחום תקצוב מכללות
רכזת מנהלית לות"ת
רכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות
רכזת בתחום שכר הסגל
רכזת בתחום מידע
רכז בתחום תקצוב מכללות
רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

U

גב' יעל עטיה

U

רושמת פרוטוקול

2

U

סדר היום;
 .1מידע:
 1.1הארכת כהונת יו"ר ות"ת עד ל31.3.09 -
 1.2הארכת כהונת חבר ות"ת פרופ' אורי קירש עד ל.31.3.09 -
 1.3החלטת תל"ם על הקמת מרכז מצויינות למו"פ רפואי בתחום תאי גזע עובריים
 .2התקציב הרגיל של ות"ת לשנת הלימודים תשס"ט – מסמך .2842
 2.1סעיף - 1.1.4.8
 2.2סעיף - 1.1.4.21
 2.3סעיף -1.1.4.25
 2.4סעיף - 1.1.4.27
 2.5סעיף - 3.1.15
 2.6סעיף – 3.1.25
 2.7סעיף – 3.2.2.4
 2.8סעיף 4.9
 2.9סעיף – 4.11
 2.10סעיף - 8

קמפוס אוניברסיטת בן-גוריון באילת.
רפואת שיניים אוניברסיטת תל-אביב.
הערות על התחשבנויות ות"ת.
הסגל הזוטר.
טכנולוגיות משולבות.
עידוד החזרת מדענים מחו"ל.
מילגות ביכורה.
אוספי הטבע.
לימודי יסוד.
תוכניות הבראה והתייעלות.
***

U

 /2מידע;

2/2
U

הארכת כהונת יו#ר ות#ת עד ל42/4/1: .

הודעת המנכ"ל  -אתמול ) (3.2.09אישרה המל"ג בהחלטתה מס'  528/11את הארכת כהונת
פרופ' שלמה גרוסמן – יו"ר ות"ת עד ל 31.3.2009 -פה אחד.
 2/3הארכת כהונת חבר ות#ת פרופ( אורי קירש עד ל/42/4/1: .
הודעת המנכ"ל  -אתמול ) (3.2.09אישרה המל"ג בהחלטתה מס'  529/11את הארכת כהונת
פרופ' אורי קירש – חבר ות"ת/מל"ג עד ל 31.3.2009 -פה אחד.
U

2/4
U

U

החלטת תל#ם על הקמת מרכז מצויינות למו#פ רפואי בתחום תאי
U

U

גזע עובריים

ס#ט – 660החלטה ;1
PU
0F

UP

לצורך הקמת מרכז
) (1ות"ת מחליטה לאשר עקרונית תקצוב בסך של  3מיליון דולר
באמצעות תל"ם.
מצויינות למו"פ רפואי בתחום תאי גזע עובריים
) (2ות"ת מחליטה כי פריסת הסכום תתבצע על פני  5שנים.
) (3ות"ת מודיעה כי הקצבה זו לא תפגע בהקצבה לטכנולוגיות המשולבות.
 1בישיבה שהתקיימה ב 11.2.09 -עדכנה ות"ת את החלטתה לפריסת התקציב על פני  3שנים במקום פריסה של  5שנים
כמוצג בהחלטה דלעיל.

3
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

/3
U

U

התקציב הרגיל של ות#ת לשנת הלימודים תשס#ט –
מסמך /3953

ות"ת דנה בתקציבי האוניברסיטאות.
אישור מלוא התקציב ייעשה בדיון הבא.
להלן ההחלטות שהתקבלו בדיון זה:

 3/2סעיף  . 2/2/5/9קמפוס אוניברסיטת בן .גוריון באילת
U

U

ס#ט – 670החלטה;

ות"ת מחליטה להאריך את התקצוב הייעודי לקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון באילת בשנה נוספת.
במהלך תשס"ט יובא הנושא עתיד הקמפוס באילת לדיון כולל בות"ת מההיבטים התקציביים
והתכנוניים.
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד
U

U

 3/3סעיף  . 2/2/5/32רפואת שיניים אוניברסיטת תל .אביב
U

נושא עתיד ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב יובא לדיון כולל באחת הישיבות
הקרובות של ות"ת מההיבטים התקציביים והתכנוניים של הנושא.
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד
U

U

 3/4סעיף  .2/2/5/36הערות על התחשבנויות ות#ת
U

U

ס#ט . 690החלטה;
ות"ת מחליטה לאשר את סעיף  1.1.4.25כפי שמופיע בתקציב הרגיל של ות"ת לשנת הלימודים
תשס"ט – מסמך .2842
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד
U

U

U

ס#ט0 6: 0החלטה עקרונית

ות"ת מחליטה כי מיום הוצאת ההתחשבנות הסופית למוסד או למוטב מסויים ועד תום שנתיים
ממועד זה יוכל המוסד /המוטב לערער על ההתחשבנות בפני ות"ת .הערעור והנימוקים לו יוצגו
בכתב .החלטה זו תיכנס לתוקף החל מההתחשבנויות לשנת תשס"ח.
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד/
U

U

 3/5סעיף  . 2/2/5/38הסגל הזוטר/
U

4

U

הצעה;

לאור הבעייתיות שעלתה במהלך הדיון ,התבקשו פרופ' שמעון ינקלביץ ,גב' מרב שביב וגב' דנה
אהרון לבדוק את הסוגיה בעניין הסגל הזוטר מול נציגי האוניברסיטאות ולהציע הצעה בעניין .
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד/
U

U

 3/6סעיף . 4/2/26
U

טכנולוגיות משולבות/

U

ס#ט – 710החלטה;

חבר ות"ת מר אהרון בית הלחמי ,יציג הצעה לות"ת בדבר שינויים בתוכנית הטכנולוגיות
המשולבות ,קרי ,כיצד לנצל את הסכום המופחת לאחר פרישת שתי השותפות )משרד התמ"ת
ומשרד האוצר( מהתוכנית.
עד לדיון ממצה בעניין הסכום של  19מיליון  ₪לא יוקצה.
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד/
U

U

 3/7סעיף  – 4/2/36עידוד החזרת מדענים מחו#ל/
U

U

ס#ט – 720החלטה;

ות"ת מחליטה כי הקריטריונים לחלוקת הסכום שהוקצה לסעיף זה ייקבעו על ידי צוות בראשות
פרופ' שמעון ינקלביץ )חבר ות"ת( ובהשתתפות מנכ"ל ות"ת/מל"ג והסמנכ"לית לתקצוב.
תשומת לב הצוות לכך שגם מכללות שקלטו מדענים בכירים מחו"ל יוכלו ליהנות מההקצבה.
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד/
U

U

 3/8סעיף  – 4/3/3/5מילגות ביכורה /2
U

PU
1F

UP

U

ס#ט – 730החלטה;

 .1ות"ת מחליטה לתקצב רק מלגה אחת בגין סיסטמטיקה וטקסונומיה ,עלות המלגה מוערכת
בסך של  133אלפי .₪
 .2לקראת שנת תש"ע תקיים ות"ת דיון בעניין  -המשך תוכנית ביכורה.
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד/
U

U

 2במסגרת אישור נוסח ההחלטות שהתקיים ב 22.4.09 -החליטה ות"ת לגבי סעיף מילגות ביכורה לברר את הנושא ולהביאו
לדיון חוזר בדיון הבא של ות"ת.

5
 3/9סעיף  . 5/:אוספי הטבע/
U

U

ס#ט – 740החלטה;
) (1ות"ת מחליטה לאשר את המשך התקצוב לשנת תשס"ט.
) (2לקראת שנת תש"ע ייבדק הנושא בצורה יסודית עם כל הנוגעים בדבר.
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד/
U

U

6

U

 3/:סעיף  – 5/22לימודי יסוד/

U

ס#ט – 750החלטה;
 .1בהמשך להחלטת ות"ת ס"ח 66/מיום  13.2.08בדבר החזרת התמיכה בלימודי יסוד ביהדות
לאוניברסיטת בר-אילן ,מחליטה ות"ת להקצות בתשס"ט  20מיליון  ₪לאוניברסיטת בר-
אילן.
 .2לקראת שנת תש"ע תוציא ות"ת קול קורא לכל האוניברסיטאות בעניין לימודי יסוד ,ותקבע
קריטריונים שוויוניים לחלוקת התקציב שיועמד לנושא.
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד/
U

U

 3/21סעיף  . 9תוכניות הבראה והתייעלות/
U

U

ס#ט – 760החלטה;

ות"ת מחליטה כי בשלב זה סך נוסף של  40,000אש"ח יתוקצב לנושא הפנסיה התקציבית
באוניברסיטאות הרלבנטיות אך לא יוקצה ,אלא בהתאם להתקדמות הועדה הבין-משרדית
בנושא כפי שנקבע בסיכום עם האוצר בדבר תוספת תקציב לתשס"ט .הסכום המיועד
לאוניברסיטה העברית מותנה בהארכת הסכם הפשרה עם האוניברסיטה )בדבר הסכם העקרונות
בנושא הפנסיה התקציבית(.
לגבי תמיכת ות"ת ברכיבי פנסיה תקציבית )בגין הסכם השכר עם הסגל( באוניברסיטאות בהן
נהוגה פנסיה צוברת :אוניברסיטאות בר-אילן ,בן-גוריון ומכון וייצמן  -הוחלט כי הנושא ייבדק
מול הממונה על השכר באוצר ,זאת לאחר שיתקבלו הנתונים מהאוניברסיטאות הרלבנטיות.
עם קבלת ממצאי הממונה על השכר באוצר,יובא הנושא לדיון חוזר בות"ת.
בשלב זה הועמד סך של  20,000אש"ח לנושא שלא הוקצה למוסדות.
תוצאות הצבעה;
 6בעד – פה אחד/
U

U

רשמה :אסתי יעקב

