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החלטות
מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס( ) :35* 22
שהתקיימה ב .א( באדר תשס#ט – 36/3/311:
U

U

U

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות#ת שהתקיימה ב33/5/1: .

U

השתתפו;
U

U

נעדרו;

חברי ות#ת;
פרופ' שלמה גרוסמן – יו"ר
פרופ' משה מנדלבאום
פרופ' אורי קירש
פרופ' ציפי שקד
U

U

מנכ#ל מל#ג /ות"ת
מר סטיבן סתיו ,רו"ח
U

U

U

מר אהרון בית הלחמי
פרופ' שמעון ינקלביץ
מוזמנים לסעיף 3
פרופ' רות ארנון
פרופ' אלכס קינן
ד"ר מאיר צדוק
U

U

מינהל ות#ת מל#ג
סמנכ"לית לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
גב' ריקי מנדלצוויג
רו"ח אורי סולומונוביץ סמנכ"ל למשאבי אנוש והדרכה
סמנכ"לית לתקצוב
גב' מרב שביב
U

U

מר מרק אסרף
גב' אביטל בלייוס
גב' חנה גור
גב' יעל סימן טוב כהן
עו"ד נדב שמיר

ממונה תחום אוניברסיטאות
חשבת וממונה תחום בקרה
ממונה תחום תקצוב מכללות
ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
מרכז בכיר בתחם המשפט

מר יוני אבן טוב
גב' אסתי יעקב
מר יניב כהן שבתאי
מר גיא רוטשטיין
מר גילי ששון

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

גב' יעל עטיה

רושמת פרוטוקול
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U

סדר היום;
 .1מידע:
 1.1החזרת מדענים עולים.
 1.2המכון לביו-טכנולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 1.3מורשי חתימה בות"ת ,לענין הבקשות להקצאות כספים
סמנכ"ל לתקצוב וחשב ות"ת.

מהחשכ"ל ,בהעדר

 .2דו"ח הוועדה להערכת מצב המחקר הביו-רפואי בישראל – מסמך .2843
 .3מלגות ע"ש זבולון המר – מסמך .2769
 .4בקשת מכללת אורט להנדסה ע"ש הרמלין )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה
ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון  B.Scבהנדסת מכונות; תוכנית לימודים לתואר
ראשון  B.Scבהנדסה רפואית – מסמך מס' .2844
 .5בקשת המכללה האקדמית לישראל לקבל היתר לפתוח מוסד ישראלי להשכלה גבוהה ולקיים
בו תכונית לימודים לתואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד; תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בניהול במערכות בריאות; תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תיזה בייעוץ חינוכי –
מסמך .2847
 .6פרוייקט "מידעת" – השתתפות ות"ת בגין השנים  2003ו – 2004-המשך דיון – מסמך .2728
 .7מכון בינלאומי לאבולוציה באוניברסיטת חיפה – מסמך .2839
 .8בקשת ראש הממשלה לתמיכה בעמותת איילים – מסמך .2846
 .9הענקת מלגות לדוקטורנטיות לתקופה של חמש שנים – מסמך .2849
 .10שונות:
 10.1ביקור משלחות מחו"ל בות"ת.
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 /2מידע;
U

 2/2החזרת מדענים עולים;
היו"ר דיווח כי כאשר יגובשו קריטריונים להקצאת התקציב המיועד להחזרת מדענים מחו"ל הם
יובאו לאישור ות"ת.
U

 2/3המכון לביו .טכנולוגיה באוניברסיטת בן .גוריון בנגב
U

U

ס#ט – 960החלטה;

בהמשך לסיכום הבין משרדי בנושא הקמת מרכז מחקר ופיתוח לביו-טכנולוגיה באוניברסיטת
בן-גוריון בנגב מיום ) 27.4.2006רצ"ב כנספח לקובץ זה( ,מחליטה ות"ת כי חלקה במימון הקמת
המרכז ,שמוקם בהתאם להסכם עליו חתמו נציגי המדינה והאוניברסיטה בכ"ט בשבט תשס"ט
 ,23.2.09יכלל במסגרת ההקצבה למכוני המחקר בנגב כחלק מההקצבה השנתית לאוניברסיטת
בן-גוריון בנגב ,בסך כ 38-מיליון ) ₪במחירי תשס"ח( .ההקצבה לא תהיה חסינה בפני קיצוצים
רוחביים אם יחולו על תקציבי המוסדות להשכלה גבוהה.
בתקופת ההסכם ) 7שנים בלבד החל משנת  ,(2008בכפוף לקיומו של ההסכם ולקיומם של
התנאים המופיעים בסיכום הבינמשרדי מיום  ,27.4.06ינוכה חלקה השנתי של ות"ת בהקמת
המרכז מההקצבה למכוני המחקר בנגב של אוניברסיטת בן-גוריון ויועבר למשרד התמ"ת עבור
המרכז.
תוצאות הצבעה;
 5בעד – פה אחד
U

U
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מורשי חתימה בות#ת לענין הבקשות לקצאות כספים מהחשכ#ל בהעדר סמנכ#ל לתקצוב
וחשב ות#ת
U

על מנת לאפשר גיבוש פתרון ראוי ,הנושא יידון בישיבה הבאה של ות"ת.

 /3דו#ח הוועדה להערכת מצב המחקר הביו .רפואי בישראל – מסמך /3954
U

U

לדיון הוזמנו :פרופ' רות ארנון ,פרופ' אלכס קינן ,ד"ר מאיר צדוק .
המוזמנים מסרו סקירה אודות דו"ח הוועדה להערכת מצב המחקר הביו-רפואי בישראל
בראשותה של פרופ' רות ארנון.
קבלת ההחלטה והדיון בנושא נדחו למועד מאוחר יותר.
נמסר כי בשלב זה תוקצב סך של  10,000אש"ח לנושא במסגרת הקרן הלאומית למדע.
 /4מלגות ע#ש זבולון המר – מסמך /387:
U

U

ס#ט – 970החלטה

ות"ת מחליטה לא לשנות את תקנון המלגות ע"ש זבולון המר ,על כן ,ות"ת תמשיך לתקצב את
מלגות ע"ש זבולון המר במתכונתה הנוכחית.
תוצאות הצבעה;
 5בעד – פה אחד
U

U

 /5בקשת מכללת אורט להנדסה ע#ש הרמלין *בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה
גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון  B.Scבהנדסת מכונות ותוכנית לימודים
לתואר ראשון  B.Scבהנדסה רפואית – מסמך מס( /3955
U

U

4

ס#ט – 980החלטה;
ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת מכללת אורט להנדסה ע"ש הרמלין )בהקמה( לקבל
היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון  B.Scבהנדסת
מכונות ותוכנית לימודים לתואר ראשון  B.Scבהנדסה רפואית בכפוף להתניות הבאות:
א .במהלך שנת הפעילות הראשונה מתבקש המוסד להגיש לות"ת תקציב מעודכן ,המבוסס על
נתונים בפועל לעומת הנתונים המוצגים בתקציב הנוכחי.
ב .המוסד נדרש להציג הסכם חתום מול אורט ישראל שבו ישנה הסכמה בין  2הצדדים לעניין
אופן פירעון ההלוואה מתוך העודפים התפעוליים לפני פחת ומימון.
ג .המוסד מתבקש להוסיף לדו"חות הכספיים שלו ,באור בסוף הדו"ח לגבי ,העמידה בתנאי
פירעון ההלוואה .כך שאם המוסד לא יעמוד בתנאי פירעון ההלוואה ,יש לציין בביאור
שהמוסד לא עומד בתנאי הפירעון ולכן המוסד טרם חייב להחזיר את ההלוואה .אך אם
המוסד יעמוד בתנאי הפירעון יש לציין זאת בביאור .כמו כן יש לציין את סכום ההלוואה
שנפרעה ואת יתרת ההלוואה שטרם נפרעה.
ד .כניסתו לתוקף של ההיתר תותנה בהעברת התחייבות המוסד בנוסח שיוסכם על המחלקה
המשפטית בות"ת ,כי המוסד יכבד את החלטות ות"ת בעניין ההנחיות התאגידיות .וזאת
לאחר שהנושא יובא במלואו לאישור ות"ת .בכל מקרה לא יקבל המוסד הכרה לפני שיעמוד
באופן מלא בהנחיות ות"ת.
תוצאות הצבעה;
 5בעד – פה אחד
U

U

 /6בקשת המכללה האקדמית לישראל לקבל היתר לפתוח מוסד ישראלי להשכלה גבוהה
ולקיים בו תכונית לימודים לתואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד< תוכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.A.בניהול במערכות בריאות ותוכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תיזה בייעוץ
חינוכי – מסמך /3958
U

U

ס#ט – 990החלטה;

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המכללה האקדמית לישראל לקבל היתר לפתוח מוסד
ישראלי להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד; תוכנית
לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בניהול במערכות בריאות ותוכנית לימודים לתואר שני )(M.A.
ללא תיזה בייעוץ חינוכי בכפוף להתניות הבאות:
 .1כניסת ההיתר לתוקף תותנה בהעברת ההסכם הנוסף המסדיר את הפרקטיקום בתוכנית
הלימודים לקראת תואר ראשון בסיעוד לשביעות רצון הלשכה המשפטית.
 .2חוות הדעת הכלכלית מתבססת על פעילותן של חמש תכניות שנכללו בתקציב המוגש.
לפיכך כניסת ההיתר לתוקף מותנית באישור פרסום והרשמה ליתר התכניות הנמצאות
בהליך בדיקה :תואר ראשון בניהול טכנולוגיות מידע ,תואר שני במינהל מערכות בריאות
ותכנית ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחיות .או לחלופין בקבלת תוכנית תקציבית
מאוזנת לפתיחת התוכניות המאושרות בלבד.
תוצאות הצבעה;
 5בעד – פה אחד
U

U

 /7פרוייקט #מידעת – #השתתפות ות#ת בגין השנים  3114ו – 3115 .המשך דיון – מסמך /3839
U
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U

ס#ט – 9: 0החלטה;

בהמשך לסיכום דיון ס"ח 24/מיום  , 24.10.07ולאחר שהובאה בפני ות"ת חוות דעת משפטית,
לפיה התשובה שהעביר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ,יש בה כדי להטות את הכף לטובת
הטענה כי אין לות"ת מחויבות להשתתף במימון המערכת בגין השנים  2003ו ,2004 -וגם אם
היתה כזו היא אינה קיימת יותר לאור התנהלותו של המרכז ,מחליטה ות"ת כי אין מקום
להשתתפותה במערכת "מידעת" עבור השנים  2003ו.2004 -
תוצאות הצבעה;
 5בעד – פה אחד
U

U

 /8מכון בינלאומי לאבולוציה באוניברסיטת חיפה – מסמך /394:
U

U

ס#ט – :10החלטה;

נושא זה שייך לנושאים שבאחריות אוניברסיטת חיפה ,ות"ת רואה כי אין מקום להתערבותה
בעניין .על כן ,מחזירה ות"ת את הבקשה לאוניברסיטה.
תוצאות הצבעה;
 5בעד – פה אחד
U

U

 /9בקשת ראש הממשלה לתמיכה בעמותת איילים – מסמך /3957
U

U

ס#ט – :20החלטה;

 .1ות"ת מאשרת את תמיכתה בתוכנית איילים במסגרת תת ביצוע בתקציב פר"ח הקיים לשנת
תשס"ט ובכפוף לקריטריונים הקיימים בפר"ח.
 .2אם תיווצר בעיה תקציבית לקראת סוף שנת תשס"ט יוחזר הנושא לדיון בות"ת.
תוצאות הצבעה;
 5בעד – פה אחד
U

U

 /:הענקת מלגות לדוקטורנטיות לתקופה של חמש שנים – מסמך /395:
ס#ט – :30החלטה;
U

U

ות"ת מחליטה להעביר את בקשת נשיאת אוניברסיטת בן גוריון פרופ' רבקה כרמי לפרופ' נחום
פינגר סגן יו"ר המל"ג לדיון יסודי ומקיף במל"ג.
תוצאות הצבעה;
 5בעד – פה אחד
U

U

 /21שונות;
U

 .10.1ביקור משלחות מחו"ל בות"ת.
נמסר דיווח בעניין.
U
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רשמה :אסתי יעקב

U
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נספח להחלטת ות#ת ס#ט;960
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