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החלטות
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*) :39
מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס(
שהתקיימה ב .י#ב באייר תשס#ט – 7/6/311:
נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב24.6.09 -
U

U

השתתפו:
חברי ות"ת:
U

U

U

U

פרופ' שלמה גרוסמן – יו"ר
מר אהרון בית הלחמי
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
פרופ' אורי קירש
פרופ' ציפי שקד
מנכ"ל מל"ג/ות"ת
מר סטיבן סתיו ,רו"ח
U

מינהל מל"ג/ות"ת
גב' ריקי מנדלצוויג
גב' מרב שביב
מר אורי סולומונוביץ ,רו"ח

סמנכ"לית לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
סמנכ"לית לתקצוב
סמנכ"ל משאבי אנוש והדרכה

גב' דנה אהרון
גב' חנה גור
מר אמיר גת
גב' שירה נבון
גב' חווה קליין

ממונה תחום שכר הסגל האקדמי
ממונה תחום תקצוב מכללות
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
ממונה תחום מתודולוגיה ומ"מ חשב
ממונה תחום מידע

מר יוני אבן טוב
גב' אסתי יעקב
מר יניב כהן שבתאי
גב' ענת לוי
מר ארי סטון
מר גילי ששון
עו"ד מוטי שחר
מר גילי ששון

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

גב' יעל עטיה

רושמת פרוטוקול
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סדר היום;

 .1מידע.
 1.1הצעות החלטה בעניין חוק ההסדרים בנושאים:
)א( חשב הוועדה לתקנון ולתקצוב
)ב( שינוי הרכב ות"ת
)ג( מדידה ,הערכה ודירוג של איכות ההוראה והמחקר במערכת ההשכלה הגבוהה.
 1.2הסכם השכר עם הסגל האקדמי במוסדות.
 1.3תקציב לקליטת מדענים עולים מצטיינים.
 1.4ברכות למר ארי סטון – רכז בתחום תשתיות פיזיות ומחקריות.
 .2אישור נוסח החלטות מישיבות ות"ת:
 2.1אישור נוסח החלטות ות"ת מס'  (919) 6מיום )– 31.12.2008מסמך מס' .(2857
 2.2אישור נוסח החלטות ות"ת מס'  (920) 7מיום ) – 14.1.2009מסמך מס' .(2858
 2.3אישור נוסח החלטות ות"ת מס'  (923) 10מיום ) – 11.2.2009מסמך מס' (.2864
 2.4אישור נוסח החלטות ות"ת מס'  (925) 12מיום  – 18.3.2009מסמך מס' . 2865
 2.5אישור נוסח החלטות ות"ת מס'  (926) 13מיום  – 25.3.2009מסמך מס' .2866
.3

בקשת המכללה האקדמית אחווה – באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן-גוריון לקבל
היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי
החיים במתכונת חד חוגית ) - (B.Sc.) -מסמך מס' .(2867

.4

ערעור מכון ויצמן על החלטת ות"ת באשר לחלוקת מלגות ה) ;post-doc -מסמך מס'
.(2853

.5

עדכון בנושא מבח"ר  -המרכז החרדי בבני ברק; )מסמך מס' .(2787

.6

דו"ח ביניים של הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות בראשותו של פרופ' מנחם
פיינרו; )מסמך מס' .(2859

***
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 /2מידע/

 2/2הצעות להחלטת הממשלה בעניין חוק ההסדרים בנושאים;
* חשב מלווה לוועדה לתכנון ולתקצוב
* שינוי בהרכב ות"ת
* מדידה ,הערכה ודירוג של איכות ההוראה והמחקר במערכת ההשכלה
הגבוהה.
U

U

ההצעות הובאו בפני ות"ת ולהלן תגובתה:
 ות"ת רואה בחוק ההסדרים דלעיל פגיעה באושיות ות"ת ובמערכת ההשכלה הגבוהה.
 ות"ת מביעה התנגדות מוחלטת בקיום דיון בהצעת האוצר ותומכת בעמדת שר החינוך
להסיר את הנושא מסדר יומה של הממשלה.
 ות"ת בדעה כי על משרד האוצר ועל משרד החינוך לדון עם ות"ת ו/או מל"ג באפשרויות
השינויים המוצעים.

 2/3הסכם ה שכר עם הסגל האקדמי במוסדות
U

U

ס#ט . 2160החלטה;
בהמשך להסכמת משרד האוצר למתן מקדמה חד-פעמית לנושא השכר על חשבון תקציב
ות"ת לחומש הבא ,מחליטה ות"ת להוסיף באופן חד פעמי  30מיליון  ₪לתקציב תשס"ט,
מהם  7מיליון  ₪לתקציב המכללות בגין תשס"ח והיתר לתקציב האוניברסיטאות ,וזאת בגין
ההוצאות הנלוות החד פעמיות להסכם שכר הסגל האקדמי שנחתם לאחרונה.

.1

 .2ות"ת מחליטה לבקש מרואה חשבון המל"ג לסייע במו"מ מול משרד האוצר בנוגע להגדלת
תוספת התקציב למימון עלויות השכר בפועל במוסדות בגין הסכם השכר האחרון שנחתם עם
הסגל האקדמי.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U

 1.3התוכנית לקליטת מדענים חוזרים ו0או עולים מחו#ל לשנת תשס#ט
U

U

ס#ט . 2170החלטה;
 .1ות"ת מחליטה לאשר את הקריטריונים לחלוקת התקציב בסך  95מיליון  ,₪עבור התוכנית
לקליטת מדענים חוזרים ו/או עולים מחו"ל לשנת תשס"ט ,כפי שגובשה ע"י הוועדה וסוכמה
עם משרד האוצר.
ות"ת מודה לפרופ' שמעון ינקלביץ ולגב' מרב שביב על עבודתם הברוכה והנאמנה.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד

.2

U

U

2/5

ברכות למר ארי סטון – מ#מ רכז בתחום תשתיות פיזיות ומחקריות/
מנכ"ל מל"ג/ות"ת ברך את מר ארי סטון שהתמנה לתפקיד מ"מ רכז בתחום תשתיות
פיזיות ומחקריות.
U

 /3אישור נוסח החלטות מישיבות ות#ת;
U

 2.1אישור נוסח החלטות ות#ת מס(  ) :2: * 7מיום  . 42/23/3119מסמך .3968
נוסח ההחלטות אושר.
U

U

 2.2אישור נוסח החלטות ות#ת מס(  ) :31* 8מיום  . 25/2/311:מסמך .3969
U

U

4

נוסח ההחלטות אושר.
 2.3אישור נוסח החלטות ות#ת מס(  ) :34* 21מיום  . 22/3/311:מסמך .3975
ות"ת החליטה לתקן את החלטתה ס"ט 71/ולהחליף את שתי השורות האחרונות של
פיסקה  1להחלטה כדלקמן:
"ות"ת סבורה שיש לאפשר לחוקרים מצטיינים מהמכללות להשתלב בהקצבות למוקדי
מצוינות הנתמכות על ידי הקרן הלאומית למדע".
U

U

ההחלטה תועבר לפרופ' יוסי קלפטר יו"ר הקרן הלאומית למדע לביצוע.
נוסח ההחלטות כולל תיקון החלטה ס"ט 71/אושר.

 2.4אישור נוסח החלטות ות#ת מס(  ) :36* 23מיום  – 29/4/311:מסמך / 3976
נוסח ההחלטות אושר.
U

 3/6אישור נוסח החלטות ות#ת מס(  ) :37* 24מיום  – 36/4/311:מסמך /3977
במהלך הדיון שהתקיים על אישור נוסח החלטות דלעיל החליטה ות"ת לאשר את נוסח
ההחלטות שהוצגו בפניה ,ולשנות את נוסח החלטתה ס"ט.94/
להלן הנוסח החדש:
U

5

ס#ט – 2180החלטה;
בהמשך להחלטות קודמות בנושא ולהצגת הנושא ע"י רקטור אוניברסיטת תל-אביב בישיבת
ות"ת מיום  ,18.3.09ובהמשך לחוות הדעת המקצועית של אגף התקצוב כפי שהוצגה בישיבת
ות"ת שהתקיימה ב 25.3.09-מחליטה ות"ת כדלקמן:
U

א.

להטיל על הצוות המקצועי באגף התקצוב למצות את הבדיקה המקצועית של הגורמים
למצבו הכספי של ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב.
הצוות יבדוק ,בין היתר ,את:
היקף הגירעון הנוכחי של ביה"ס; נושא הסכם הסינוף; צעדי התייעלות בביה"ס,
ובדיקתם של פתרונות אפשריים נוספים ,לקיומם של שני בתי ספר לרפואת שיניים,
באוניברסיטאות המחקר בישראל.
לצורך כך ,נדרש הצוות המקצועי ,בין היתר ,לערוך השוואה בין ביה"ס לרפואת שיניים
באוניברסיטה העברית לבין ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב ,מבחינת
מספרי הסטודנטים ,הסגל ,תקציב ,תפוקות מחקר ועוד.
הצוות המקצועי יגיש המלצותיו לות"ת לא יאוחר מתום שלושה חודשים מיום קבלת
ההחלטה.

ב .ות"ת מחליטה להמשיך את השתתפותה המיוחדת בביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת
תל-אביב בסך  3מיליון  ₪לשנה גם בשנת תש"ע זאת בתנאי שהפעילות נמשכת לפחות
בהיקף הקיים .בתוך כדי כך ,ות"ת תבוא בדברים עם הנהלת אוניברסיטת תל-אביב,
לצורך המשך קבלת סטודנטים חדשים לביה"ס לרפואת שיניים בשנת תש"ע.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד
U

U
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בקשת המכללה האקדמית אחווה – באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן .גוריון לקבל
היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.Sc.
במדעי החיים במתכונת חד חוגית – מסמך מס( /3987
U

ס#ט . 2190החלטה;

ות"ת מטילה על היו"ר לערוך בדיקה עם פרופ' משה מני נשיא המכללה האקדמית אשקלון ו/או
עם פרופ' זאב צחור נשיא המכללה האקדמית ספיר ,באשר לאפשרות איחוד המכללה האקדמית
אחווה שבאחריות אקדמית עם אחת מן המכללות דלעיל.
חברי ות"ת ידווחו על תוצאות המגעים כנאמר לעיל .1
P0F

P

תוצאות הצבעה;
 6בעד 2 -לא השתתף בהצבעה
U

U

2
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 /5ערעור מכון ויצמן על החלטת ות#ת ס#ט 230באשר לחלוקת מלגות הpost- .
* <docמסמך מס( /) 3964
ס#ט – 21: 0החלטה;

1
2

.1

ות"ת דוחה את ערעור מכון ויצמן באשר להחלטת ות"ת ס"ט 12/בנוגע למודל החדש
לחלוקת ההקצבה למלגות בתר דוקטורט.

.2

בהמשך להחלטת ות"ת ,כי לקראת שנת תש"ע ,תוקם ועדה שתבחן את הצורך בהגדלת
מספר הבתר דוקטורנטים בארץ ,ותקבע את מדיניות ות"ת בנושא )לרבות מודל החלוקה(.
מחליטה ות"ת על הרכב הועדה כדלקמן:
פרופ' שמעון ינקלביץ  -יו"ר

ראה המשך להחלטה זו בדיון שהתקיים ב 24.6.09 -החלטה מס' ס"ט.132/
חבר אחד לא השתתף בהצבעה בשל ניגוד עניינים.

6

פרופ' משה מנדלבאום – חבר
כמו כן יוזמנו להשתתף הצוותים המקצועיים הרלבנטיים מאגף התקצוב ומאגף התכנון.
תוצאות הצבעה;
 5בעד<  2נמנע 2 -לא השתתף בהצבעה
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הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה למגזר החרדי – אישור התקציב לשנת
תשס#ט *מסמך 3989א()

ס#ט – 2210החלטה;
ות"ת מחליטה לאשר עדכון התקציב לשנת תשס"ט בהקצבה להרחבת הנגישות לאוכלוסייה
החרדית כדלקמן:
א .היקף ההקצבה כ 39-מיליון  .₪שהם  9.5מיליון  ₪מעבר להיקף ההקצבה בסך  29מיליון ₪
שאושרו על ידי מליאת ות"ת כחלק מתקציב ות"ת לשנת תשס"ט.
ב.

חלקה של ות"ת ) 1/3מעדכון התקציב( הינו בסך של כ 3.2-מיליון  ,₪כהשלמה למימון
משרד האוצר בהיקף של  6.3מיליון  ₪יועבר לזכות סעיף  4.10בתקציב ות"ת מתוך סעיף
) 100הרזרבה הכללית לתשס"ט(.
תוצאות הצבעה;
 7בעד – פה אחד

/7

דו#ח ביניים של הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות בראשותו
של פרופ( מנחם פיינרו< *מסמך)/

ס#ט – 2220החלטה;
ות"ת מחליטה לאמץ את המלצות דו"ח הביניים של הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות
הבריאות בראשות פרופ' מנחם פיינרו.
ות"ת מבקשת מהוועדה שתעשה כל מאמץ לסיים את עבודתה בהקדם.
תוצאות הצבעה;
 6בעד  2 -נגד

רשמה :אסתי יעקב
 3חבר אחד לא השתתף בהצבעה ,בשל ניגוד עניינים.
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