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התקציב הרגיל של ות#ת לשנת הלימודים תשס#ט – מסמך ;3953
/2
U

סעיף  . 2/2/5/38הסכם השכר עם הסגל הזוטר באוניברסיטאות

U

ס#ט – 780החלטה;

בהמשך להחלטת ות"ת ס"ט ,60/מיום  ,4.2.09ולאור תשובת האוניברסיטאות
לפיה ,הסכום החד פעמי בסך  40מיליון  ,₪אשר סוכם כי יועבר לאוניברסיטאות בגין עלות הסכם
השכר של הסגל הזוטר יוקצה במסגרת מרכיב ההוראה באוניברסיטאות ולא כהקצבה נפרדת,
מחליטה ות"ת כדלקמן:
ההקצבה החד פעמית בגין הסכם השכר לסגל הזוטר באוניברסיטאות המופיעה בהצעת התקציב
תבוטל )סעיף  (1.1.4.27ובמקומה יועבר סך ח"פ של  33מיליון  ₪למרכיב ההוראה במודל
ההשתתפות הישירה של האוניברסיטאות ,וסך ח"פ של  7מיליון  ₪יועבר להשתתפות הישירה של
המכללות .סכומים אלה יוקצו בהתאם לחלק היחסי של כל מוסד במרכיב ההוראה בתשס"ט,
מבלי להעלות את התעריפים.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

עדכון החלטת ות#ת בעניין הקמת מרכז מצויינות למו#פ רפואי
.2
תאי גזע עובריים /
U

U

U

U

בתחום

ס#ט – 790החלטה;

בהמשך להחלטת ות"ת ס"ט 56/מיום  4.2.09ולאור הודעת יו"ר ות"ת כי השותפים בתל"ם
הסכימו על פריסה של  3שנים מחליטה ות"ת כדלקמן:
ות"ת מחליטה לאשר עקרונית תקצוב בסך של  3מיליון דולר לצורך הקמת מרכז מצויינות למו"פ
רפואי בתחום תאי גזע עובריים באמצעות תל"ם.
ות"ת מחליטה כי פריסת הסכום תהיה על פני  3שנים ,החל מתשס"ט.
המקור התקציבי :הרזרבה בתקציב תשס"ט.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

.3
U

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

ות"ת תדון בנושא במועד מאוחר יותר.

.4

U

U

U

סעיף  – 2/2/5/32תוספת מיוחדת – רפואת שיניים ,אוניברסיטת תל-
אביב.

סיכום:
ות"ת מחליטה להזמין לדיון בנושא את רקטור אוניברסיטת תל-אביב ,לאחר הדיון תתקבל
החלטה בעניין.
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/6

אישור תקציב האוניברסיטאות
U

U

ס#ט – 7: 0החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את סעיפי התקציב לאוניברסיטאות כפי שהוצגו במסמך  2842לגבי
הסעיפים  .8 ,5 ,4.11 ,4.9 ,4.4 ,3.2 ,2 ,1.3 ,1.1כפוף לשינויים שהוחלטו בדיון שהתקיים ב4/2/09-
ובדיון הנוכחי.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

 /7סעיף  – 2/4האוניברסיטה הפתוחה
U

U

ס#ט – 810החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את ההצעה שהוצגה בהצעת התקציב בסעיף  1.3במסמך .2842
תוצאות הצבעה
 7בעד – פה אחד
U

U

/8
U

סעיף  – 4/2/29עידוד המחקר במדעי הרוח/
U

U

ס#ט – 820החלטה;

 .1ות"ת מטילה על היו"ר לברר מדוע חוקר מכללה הוצא מתוך תוכנית מצוינות שאושרה על ידי
הקרן הלאומית למדע .ות"ת סבורה שיש לאפשר לחוקרים מצטיינים מהמכללות להשתלב
במוקדי מצוינות הנתמכים על ידי הקרן הלאומית למדע.
 .2לצורך ביצוע ההחלטה יש להעביר את נוסח ההחלטה לידי פרופ' יוסי קלפטר  ,יו"ר הקרן
הלאומית למדע.
 .3ות"ת מחליטה למנות את פרופ' שמעון ינקלביץ כנציג ות"ת בועדת ההיגוי לעניין קביעת
הקריטריונים להקצאת הסכום המיועד לעידוד המחקר במדעי הרוח.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

/9
U

סעיף  – 4/2/3הקרן למחקרים משותפים עם משרד הביטחון

U

ס#ט – 830החלטה;

ות"ת מחליטה למנות את מר אהרון בית הלחמי כנציג ות"ת בקרן למחקרים משותפים עם משרד
הביטחון על מנת לוודא כי הקצאת הכספים נעשית בהתאם לקריטריונים ברורים ולכללי מינהל
תקינים.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

/:
U

U

סעיף CERN – 4/2/6

ס#ט – 840החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את המשך תמיכתה ב CERN-עד לשנת  .2011בהתאם לתקופת ההסכם
הנוכחית שנחתמה בין ישראל ל .CERN-העברת הסכום תבצע בהתאם למטבע המשולם בפועל,
קרי חלק מהסכום בדולר וחלק מהסכום בפרנק שווצרי.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

U

U

U

U
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/21
U

סעיף  – 4הקצבות למחקר

U

ס#ט – 850החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את סעיף  3על כל נספחיו בכפוף לשינויים דלעיל.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

 /22סעיף  – 5/2/2תשתית לתקשוב
U

U

ס#ט – 860החלטה;

ות"ת מחליטה להקצות  5מיליון  ₪לנושאי תקשוב לשנת תשס"ט.
הסכום יוקצה לאחר שות"ת תקבל הצעות לפרויקטים מועדת התקשוב.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

 /23סעיף  7/2מלגות פר#ח
U

U

ס#ט – 870החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב שהוצגה בפניה .יחד עם זאת המנכ"ל התבקש לבחון את
האמור בדו"ח הביקורת של רואת חשבון חגית ג'ורג'י )מטעם החשב הכללי( ,בנוגע להעברות
הכספים העודפות לפר"ח.
המנכ"ל התבקש לדווח על ממצאיו לות"ת במהלך תשס"ט.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

 /24סעיף  – 7/3קרן הסיוע לסטודנטים
U

U

ס#ט – 880החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את החלטת הנהלת קרן הסיוע לסטודנטים לפיה  80%מתקציב הקרן יופנה
למענקים ו 20%-מתקציב הקרן יופנה להלוואות.
תוצאות הצבעה;
 4בעד -2 -נגד 3 -נמנעו
U

U

 /25סעיף  – 7/4החזר בגין הפחתת שכר לימוד
U

U

ס#ט – 890החלטה;

6
ות"ת מחליטה לתקן את ההקצאה בין האוניברסיטאות כך שהסכומים יתבססו על מספרי
הסטודנטים לתואר ראשון בפועל לשנת תשס"ח )יתרת הסכום תתוקצב ב"בלתי מוקצה"(.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

 /26סעיף  7/7מעורבות סטודנטים בקהילה
U

U

ס#ט – 8: 0החלטה;

ות"ת מחליטה להקצות לתוכנית  2.5מיליון  ₪לשנת תשס"ט ,לפיכך סך של  1.5מיליון  ₪יועבר
לרזרבה בתקציב תשס"ט.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

 /27סעיף  – 8/3הקצבה למחקרים רפואיים הדסה
ס#ט – 910החלטה;
U

U

ות"ת מחליטה לקיים דיון מקיף בעניין ,בעקבות פניית משרד האוצר.
תוצאות הצבעה;
 6בעד 2 -נמנע
U

U

 /28סעיף  – 8הקצבות שונות/
ס#ט – 920החלטה;
U

U

ות"ת מחליטה לאשר את כל סעיף  7בכפוף לשינויים דלעיל.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

 /29סעיף  – 2/3השתתפות הישירה למכללות/
ס#ט – 930החלטה;
U

U

ות"ת מחליטה לאשר את ההצעה שהוצגה בסעיף  1.2במסמך .2842
תוצאות הצבעה
 7בעד – פה אחד
U

U

 /2:סעיף  – 5/6שיפור תשתיות הוראה במכללות/
ס#ט – 940החלטה;
U

U

ות"ת מחליטה לאשר את ההצעה שהוצגה בסעיף  4.5במסמך .2842
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

 /31תקציב מינהל ות#ת
U

U

ס#ט – 950החלטה

תקציב מינהל ות"ת יידון באחת הישיבות הקרובות של ות"ת.
תוצאות הצבעה;
U

7
 7בעד – פה אחד
U

רשמה :אסתי יעקב

