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2/U   מידע; 
 

2/2U מינוי סמנכ#ל לתכנון 

 . , כולנו מאחלים לו הצלחהלתפקיד סמנכ"ל לתכנוןמונה גדי פרנק מר  

 

2/3 Uהסכם בין ות#ת- הממונה על השכר וור#ה 

יש לפעול  ,לפיו 15.9.09ביום חתמו על מסמך הבנות יו"ר ות"ת, הממונה על השכר ויו"ר ור"ה 

שקיפות מלאה של נתוני השכר באוניברסיטאות. כפועל יוצא מהסיכום, יועברו נתוני  למען 

ו נתוני השכר של . כמו כן, יועברבאוצר השכר מכל אוניברסיטה לממונה על השכר

כאחראית על תקצוב מערכת  ,דהילות"ת על מנת לאפשר את ביצוע תפק ,האוניברסיטאות

 ההשכלה הגבוהה.

 ,אשר יטפל ביחד עם אגף הממונה על השכר באוצר ,בכל אוניברסיטה ימנה הנשיא צוות

 במיפוי ובדיקת הסכמי השכר, על מנת לאפשר את בחינת השכר, לרבות הסדרת חריגות שכר.

ועדת היגוי בהשתתפות יו"ר ות"ת, הממונה על השכר ויו"ר ור"ה תעקוב ותפקח על התהליך, 

על מנת לוודא שהוא יתנהל באופן שקוף והוגן, תוך מתן פתרונות לבעיות אם יעלו במעלה 

 הדרך. 

 
 

3/ Uת ות#תוטות מישיבאישור החל; 
 

2.1 U '2902מס' מסמך  – 22.7.09) מיום 932( 19אישור החלטות מישיבת ות"ת מס. 
 .ההחלטות אושרונוסח 

 
2.2 U '12.8.09)  מיום 933( 20אישור החלטות מישיבת ות"ת מסU  '2903מסמך מס. 

P0Fההחלטות אושרונוסח 

1
P/ 

 
 

3. Uדבר יו#ר ות#ת הנכנס 
 לא נתקבלו החלטות.  
 
 
4. Uבתקציב תש#ע דיון מקדמי 
 לא נתקבלו החלטות.  
5 . U מסלול לימודים במגמה החינוכית קלינית לפסיכולוגים ערביםU U באוניברסיטת חיפה
  U/3:14מסמך  –
 

U0החלטה; . 256ס#ט 
 
ות"ת רואה חשיבות בכך שהסטודנטים הלומדים במסלול הלימודים במגמה החינוכית  )1(

יפה ישולבו, ככל האפשר, בקורסים הנלמדים באוניברסיטת ח ,קלינית לפסיכולוגים ערבים

 בתכנית הרגילה, תוך מתן תגבורים וסיוע לימודי ככל שיידרש.

 

                                                 
סיכום הדיון על  – 7לסעיף   משפט  ביקש אחד מחברי ות"ת להוסיף -ההחלטות במהלך אישור קובץ  1

 270כלומר   –לפחות זהה לתקציב תשס"ט  היהתשנת תש"ע "תקציב  –תקציב הקרן הלאומית למדע 
 ₪".מיליון 



 

 

4 

4 

לקיים את הדיון מול אוניברסיטת חיפה, במטרה להביא לשינוי  ות"ת מסמיכה את היו"ר )2(

 שלעיל, כבר במהלך שנת תש"ע. 1מתכונת התכנית ברוח סעיף 

 

 ות"ת על התקדמות הנושא. במהלך דצמבר ידווח יו"ר )3(

 

התקצוב שהיתה קיימת עד כה, קרי:  מתכונתהתאם לבהיה תש"ע יתקצוב התוכנית ב )4(

 השתתפות במסגרת מודל ההוראה בתוספת השתתפות מיוחדת.

U;תוצאות הצבעה 
U6  פה אחד .בעד 

 
 

 
7/ U* בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשוןB.A. בכלכלה )

 וחשבונאות
 

U0החלטה . 257ס#ט; 
כנית לימודים וות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח ת   )1(

 .) בכלכלה וחשבונאות .B.Aלתואר ראשון (

 

כמות חברי הסגל מתחום ללאיכות ו ,ות"ת מבקשת להסב את תשומת לב המל"ג  )2(

 כנית.וצע בתוכן לגודל הכיתות המו ,כניתוהחשבונאות בת

U;תוצאות ההצבעה 
U5  1פה אחד –בעדFPU

2 
 
 
 

 
מתמטיקה- אנגלית  השתתפות ות#ת בתוכנית להסבת אקדמאים לחינוך בתחומי  . 7

 ומדעים/
 

 החלטה; – 258ס#ט0
ולטפל במחסור  ,תוכנית הסבת האקדמאים נועדה לשפר את מערך ההוראה במערכת החינוך

משרד  ,משרד החינוךהשותפים לתוכנית הם:  .במורים במקצועות מתמטיקה, מדעים ואנגלית

 האוצר ושירות התעסוקה. 

 

להסבת אקדמאים להוראת לימודים לאור החשיבות הלאומית בדבר פתיחת תוכניות   )1(

מחליטה ות"ת ולאור בקשת משרד החינוך ומשרד האוצר,  ,ומדעים המתמטיקאנגלית, 

להוראת אקדמאיים לאשר עקרונית את השתתפותה בתקצוב התוכנית להסבת 

 סטודנטים. 300באוניברסיטאות לשנת תש"ע בהיקף של עד המתמטיקה והמדעים 

 

ות"ת מחליטה להסמיך את יו"ר ות"ת לסכם עם אגף התקציבים במשרד האוצר את   )2(

 הנובעים מאישור עקרוני זה.הפרטים והעלויות התקציביות 

 תוצאות הצבעה;

                                                 
 חבר אחד לא השתתף בהצבעה 2
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 פה אחד –בעד  6
 
 
 
 
 –גות ע#ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח מחזור ט#ז הזוכים במל / 9

 /3:17תשע#ב/ מסמך  –תש#ע 
 

 החלטה; – 259ס#ט0
ות"ת מחליטה לאשר את המלצות הועדה המלווה למלגות רוטנשטרייך בראשותה של פרופ' 

 .2906מחזור ט"ז, כמפורט במסמך  –לאונה טוקר 

 תוצאות הצבעה;
 פה אחד/ –בעד  6

 
 
 
 
 
 
 3:18מסמך  –תשע#א/ .לשנים תש#ע –הזוכים במלגות ע#ש זבולון המר מחזור י#א  / :
 

 החלטה; – :25ס#ט0
ות"ת מחליטה לאשר את המלצות הועדה לבחירת הזוכים במלגות ע"ש זבולון המר בראשות 

 .2907כמפורט במסמך  ,פרופ' חיים גורן

 
 תוצאות הצבעה:

 פה אחד. –בעד  5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על עטיהרשמה: י
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