
 
 
 

Uהחלטות 

U (6:3*   23מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס ) 

U29/4/311 –באדר תשס#ט  כ#ב.שהתקיימה ב: 
 6.5.2009 -נוסח ההחלטות אושר בות"ת ב

 
 

UהשתתפוU;         
Uחברי ות#תU;     UמוזמניםU; 

   : פרופ' דני לויתן1Uלסעיף U  יו"ר –פרופ' שלמה גרוסמן 
 ' חיים טלפרופ          מר אהרון בית הלחמי
 מר אהוד אור.          פרופ' שמעון ינקלביץ

       פרופ' משה מנדלבאום
   פרופ' דוד הורן :2Uלסעיף U    פרופ' אורי קירש
  פרופ' יואל זוסמן                     פרופ' ציפי שקד

            
Uמינהל ות#ת מל#גU    

 יר מל"ג/ות"תסמנכ"לית לעניינים אקדמיים ומזכ  גב' ריקי מנדלצוויג
 סמנכ"ל למשאבי אנוש והדרכה רו"ח אורי סולומונוביץ

 סמנכ"לית לתקצוב  גב' מרב שביב
 

 חשבת וממונה תחום בקרה  גב' אביטל בלייוס
 ממונה תחום תקצוב מכללות   גב' חנה גור  

 ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות גב' יעל סימן טוב כהן
 חום מידעממונה ת  גב' חווה קליין
 משפטיהתחום רכז בכיר ב  עו"ד נדב שמיר

 
 רכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות  מר יוני אבן טוב

 רכזת בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות גב' נועה בינשטיין   
 רכז בתחום תקצוב מכללות   מר נתן יהב 

 רכזת מנהלית לות"ת  גב' אסתי יעקב  
 ז בתחום תקצוב אוניברסיטאותרכ מר יניב כהן שבתאי

 רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות  מר גילי ששון
 רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות מר יניב כהן שבתאי 
 רכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות   גב' ענת לוי 

 רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות  מר גילי ששון
 

 רושמת פרוטוקול   גב' יעל עטיה
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2 / Uאביב.המשך קיומו של בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל 
 

U:מוזמנים לדיון 
 אביב.-תלרקטור אוניברסיטת  –פרופ' דני לויתן 
 ראש ביה"ס לרפואת שיניים, אוני' ת"א. –פרופ' חיים טל 
 סמנכ"ל תכנון אסטרטגי ושיווק, אונ' ת"א. –מר אהוד אור 

 
 המוזמנים הציגו את הנושא.

 
UסיכוםUP0F

1
PU; 

 יו"ר ות"ת הודה למוזמנים. קבלת ההחלטה נדחתה לדיון הבא של ות"ת.
 
 

3/   U  3961מסמך  –ביולוגיה מבנית/ 
 

Uוןמוזמנים לדיU: 
 אביב -אוניברסיטת תל – פרופ' דוד הורן

 מכון ויצמן למדע – פרופ' יואל זוסמן
 

 המוזמנים הציגו את הנושא. 
 

U0החלטה . 4:ס#טU: 
ות"ת מעבירה את הנושא לבדיקת תל"ם הן לגבי נחיצות הפרוייקט והן לגבי הפוטנציאל  .1

 הטמון בפרוייקט. 
 
 לתרום לפרוייקט.האחרים ות"ת מבקשת מתל"ם שתבדוק את נכונות השותפים  .2

 
 הנושא יוחזר לדיון בות"ת לאחר קבלת ממצאי תל"ם. .3

 
U;תוצאות הצבעה 

U6  1פה אחד –בעדFPU

2 
 

3  .U2826מסמך  –אוניברסיטאי באילת -פעילות המכון הבין. 
 

 סיכום;
 

 הציג נוסח החלטה שתשקף את הדיון הנוכחי.ל ,הוטל על יו"ר ות"ת ועל פרופ' ציפי שקד
 
 
 
 

                                                 
 .5.6.09מיום  107ראה החלטת ות"ת מס' ס"ט/ 1
 חבר אחד לא השתתף בהצבעה מחשש לניגוד עניינים.  2
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 רשמה: אסתי יעקב
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