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החלטות
U

U

מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס' (932) 19
שהתקיימה ב-א' באב תשס"ט – 22.7.2009
U

U

U

השתתפו:

נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב16.9.09 -

U

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

U

משקיפים:
פרופ' מנואל טרכטנברג
מר גדי פרנק
U

U

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

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

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

גב' גלית אייזמן -
ד"ר ורדה בן-שאול -
גב' חנה גור -
מר אמיר גת -
מר יובל לידור -
עו"ד יעל טור-כספא -
גב' שירה נבון -
גב' יעל סימן-טוב-כהן -
גב' חוה קליין -

ממונה תחום מחקרים וקשרי חוץ
ממונה תחום מכללות טכנולוגיות ומכללות להוראה
ממונה תחום תקצוב מכללות אקדמיות
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
ממונה תחום דוברות והסברה
יועצת משפטית וממונה תחום משפטי
ממונה תחום מתודולוגיה ותקצוב ומ"מ חשב
ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסיות ומחקריות
ממונה תחום תכנון ומידע

מר יוני אבן טוב -
גב' מיכל אופיר -
גב' בתיה הקלמן -
גב' רותם חרמון -
מר נתן יהב -
גב' אסתי יעקב -
מר יניב כהן -
גב' מירי כהן -
גב' אפרת לקס -
מר ארי סטון -
גבי מיכל פרי -
גב' אפרת שגיא -
עו"ד מוטי שחר -
גב' אפרת תירם -

מרכז בתחום פיתוח תשתיות פיזיות ומחקריות
מרכזת בתחום מידע ותכנון
מרכזת בתחום מכללות להוראה
מרכזת בתחום מכללות להוראה
מרכז בתחום תקצוב מכללות
רכזת מינהלית לות"ת
מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מרכזת בתחום מכללות כלליות
מרכזת בתחום מכללות טכנולוגיות
מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסיות ומחקריות
מנהל לשכת היו"ר והמנכ"ל
מרכזת בתחום מכללות להוראה
מרכז בתחום המשפטי
מרכזת בתחום תכנון ומידע

U

U
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U

סדר היום:
 .1מידע
 1.1פתיחת דיוני התקציב עם משרד האוצר.
U

1.2פירסום בעיתון "דה מארקר" בנושא :המל"ג עסוקה בלכבות שרפות.
1.3המועדים הבאים של ישיבות ות"ת.
 1.4ישיבה עם מנכ"לי המוסדות להשכלה גבוהה.
 .2יישום התנאים החדשים שקבעה המל"ג לקיומן של תוכניות הכשרה להוראה במוסדות
האקדמיים )החלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה מנובמבר (2006
ומשמעותן באוניברסיטאות – מסמך מס' .2874
 .3בקשת המרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך ,חברה לפתוח בית ספר למקצועות
הבריאות ולקיים בו ,בין היתר ,תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במינהל בריאות-
מסמך .2886
 .4בקשות המכללה האקדמית להנדסה ,אורט בראודה:
 4.1בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר
שני ) ,(M.Scללא תזה ,בהנדסת תכנה – .מסמך .2887
 4.2בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להגיש בקשה לפתיחת תכנית
לימודים לתואר שני ) ,(M.Scללא תזה ,בהנדסה תעשיה וניהול – מסמך .2888
 .5הצעת החלטה בנושא תקצוב המכון הבין-אוניברסיטאי באילת – מסמך .2889
 .6מלגות ע"ש זבולון המר ז"ל לשנת תש"ע – מסמך .2890
***
יו"ר ות"ת פתח את הדיון והציג את פרופ' מנואל טרכטנברג בפני חברי ות"ת ומינהל ות"ת
להלן דבריו:
אנו מקדמים בברכה את פרופ' מנואל טרכטנברג ,שנבחר ע"י המל"ג לתפקיד יו"ר ות"ת.
U

U

בשם ות"ת והסגל המקצועי ,אני מאחל לו הצלחה ו"מזל טוב" .התפקיד אינו קל ,הוא מלא
אתגרים ,אך אני משוכנע שפרופ' טרכטנברג יצליח להצעיד את המערכת קדימה.
כמו כן אני רוצה להציג את מר גדי פרנק עוזרו של פרופ' טרכטנברג ונאחל גם לו הצלחה.
***
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U

מידע:
 1.1פתיחת דיוני התקציב עם משרד האוצר  -דיווח יו"ר ות"ת
U

נמסר דיווח בעניין.
 1.2פרסום בעתון "דה מארקר" בנושא :המל"ג עסוקה בלכבות שרפות.
U

ות"ת מביעה את מורת רוח מהכתבה בעיתון דה-מארקר שפורסמה היום
מטעם "המועצה הלאומית למחקר ופיתוח ,שנושאה :המל"ג עסוקה רק בכיבוי
שריפות" .לדעת ות"ת הכתבה איננה ראויה להתייחסות ,והיא מהווה המשך
לסדרת כתבות והשמצות חסרות שחר ,על מערכת ההשכלה הגבוהה אשר
פועלת בתנופה ומצליחה.
ות"ת מביעה את מורת רוח מכך ,שהמועצה הלאומית למחקר ופיתוח ,לא
ראתה לנכון להעביר לעיון ות"ת ,את המלצות הועדה המתייחסות לדרך
העבודה של מל"ג וות"ת.
 1.3המועדים הבאים של ישיבות ות"ת:
U

הישיבה הבאה תתקיים ביום  ,12.8.09ב 2.9.09 -תתקיים הישיבה הראשונה
בראשותו של פרופ' מנואל טרכטנברג.
 1.4ישיבה עם מנכ"לי המוסדות להשכלה גבוהה :
U

U

המנכ"ל מסר דיווח.

.2יישום התנאים החדשים שקבעה המל"ג לקיומן של תוכניות הכשרה
להוראה במוסדות האקדמיים )החלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים
בהכשרה להוראה מנובמבר  (2006ומשמעותן באוניברסיטאות – מסמך
מס' .2874
U

U

U

סיכום דיון:
ות"ת רואה בחיוב חיזוקן של תכניות הכשרה להוראה בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.
U

משיקולים של ביקוש ,תכנון ותקצוב ,ממליצה ות"ת להקים צוות פנימי שיורכב מנציגים של
האגף האקדמי ,אגף המידע ואגף התקציבים.
הצוות יתבקש לבדוק:
תקצוב תעודת ההוראה בבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות.
מידת ההשפעה של המתווים המנחים בהכשרה להוראה על הביקושים ללימודי הוראה
באוניברסיטאות.

4
בדיקת חלופות למשיכת סטודנטים איכותיים ללימודי תעודת הוראה באוניברסיטאות
)מתן מלגות למקצועות ותחומים בעלי עדיפות להכשרה להוראה ,שילוב לימודי תעודת
הוראה במסגרת התואר הראשון וכו'(.
הצוות יבדוק הנושאים דלעיל תוך התייעצות עם האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד
החינוך.
ממצאי הצוות יובאו לדיון ואישור בות"ת .

 .3בקשת המרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך ,חברה לפתוח בית ספר
למקצועות הבריאות ולקיים בו ,בין היתר ,תוכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.A.במינהל בריאות – מסמך .2886
U

U

U

ס"ט – 132/החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך ,חברה
לפתוח בית ספר למקצועות הבריאות ולקיים בו ,בין היתר ,תוכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.A.במינהל בריאות וממליצה לה להמשיך בבדיקת התוכנית.
תוצאות הצבעה:
 5בעד – פה אחד
U

U

1

PU
0F

 .4בקשות המכללה האקדמית להנדסה ,אורט בראודה:
 4.1בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ,להגיש בקשה לפתיחת תכנית
לימודים לתואר שני ) ,(M.Scללא תזה ,בהנדסת תכנה
U

ס"ט – 133/החלטה:

 .1ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המכללה האקדמית להנדסה ,אורט בראודה,
להגיש תכנית לימודים לתואר שני ) ,(M.Scללא תזה ,בהנדסת תכנה ,וממליצה לאשר
את הבקשה ,בכפוף למכסת התלמידים המתוקצבת של המוסד ולאיזון התקציבי של
המוסד.
 .2ות"ת ממליצה למל"ג להנחות את הוועדה המקצועית הבודקת את התכנית להתייחס:
 oלמספר הרב של נקודות הזכות המוענקות לפרויקט הגמר.
 oלהיקף הסגל המלמד בתכנית ולגובה דרגתו האקדמית".
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד
U

U

 1חבר אחד לא נכח בעת ההצבעה.

5

U

 4.2פניית המכללה האקדמית להנדסה ,אורט בראודה ,להגיש בקשה לפתיחת תכנית
לימודים לתואר שני ) ,(M.Scללא תזה ,בהנדסה תעשיה וניהול – מסמך .2888

ס"ט – 134/החלטה:

 .1ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המכללה האקדמית להנדסה ,אורט בראודה,
להגיש תכנית לימודים לתואר שני ) ,(M.Scללא תזה ,בהנדסה תעשיה וניהול וממליצה
לאשר את הבקשה בכפוף למכסת התלמידים המתוקצבת של המוסד ולאיזון התקציבי
של המוסד.
 .2ות"ת ממליצה למל"ג להנחות את הוועדה המקצועית הבודקת את התכנית לבדוק את
היקף הסגל המלמד בתכנית ואת דרגתו האקדמית".
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד
U

U

 .5הצעת החלטה בנושא תקצוב המכון הבין-אוניברסיטאי באילת – מסמך
.2889
U

U

ס"ט – 135/החלטה:

בהמשך להחלטת ות"ת ס"ט 122/מיום  27.5.09ועל פי בקשת ות"ת )ראה סעיף 6
להחלטה( מחליטה ות"ת לעניין המלצת הוועדה להגדלת תקני הסגל המדעי התושב במכון
כדלקמן:
ות"ת מאשרת את המלצה הוועדה בעניין זה ,בכפוף לכך שהאוניברסיטאות תשתתפנה
במימון העלות השוטפת להעסקת איש סגל בשיעור של  .30%בהתאם לתקנון המכון שאושר
על ידי ות"ת ,עלות העסקת המדען התושב לאחר  10שנים תמומן ע"י אוניברסיטת האם.
יודגש כי תוספת השתתפות ות"ת הינה רק עבור  5תקנים אלו ותסתיים לגבי כל אחד מהם
עם המעבר של איש הסגל התושב לאוניברסיטה או מוקדם יותר – אם לא קיבל קביעות .כלל
זה יחול גם לגבי יתר התקנים של סגל תושב במימון ות"ת.
בשנת תשע"ו ות"ת תבחן מחדש את ההתפתחות האקדמית של המכון ואת מצבת התקנים.
תוצאות הצבעה:
 5בעד – פה אחד
U

U
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 .6מלגות ע"ש זבולון המר ז"ל לשנת תש"ע – מסמך .2890
U

U

ס"ט – 136/החלטה:

ות"ת רואה במנגנון הקיים ,מעבר בוגרים מצטיינים בלימודי ה B.A.-מהמכללות להמשך
לימודי ה M.A.-באוניברסיטאות ,את הדרך בה משיגה תוכנית "מלגות המר" את מטרותיה.
תוצאות הצבעה:
 6בעד – פה אחד
U

U

רשמה :אסתי יעקב

