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החלטות
U

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' (943) 9
שהתקיימה בירושלים ביום ל' בניסן תש"ע14.4.2010 ,
U

U

נוסח ההחלטות אושרו בות"ת ב5.5.2010-

נכחו:

מוזמנים:

פרופ' מנואל טרכטנברג  -יו"ר ות"ת
מר אהרן בית-הלחמי
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

גב' רותם בן-ארצי ומר רביב טל
)לסעיף (6

U

U

U

מינהל ות"ת:
U

U

מר משה ויגדור  -מנכ"ל
גב' ריקי מנדלצווייג – סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר מל"ג וות"ת
מר גדי פרנק  -סמנכ"ל לתכנון מחקר ומידע
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל תקצוב
עו"ד יעל טור-כספא  -יועצת משפטית וממונה תחום משפטי
גב' יעל עטיה  -רושמת פרוטוקולים
מוזמנים לדיון לנושאים רלוונטיים לתחומם
ד"ר ורדה בן-שאול  -ממונה תחום מכללות טכנולוגיות ומכללות להוראה
גב' חנה גור  -ממונה תחום תקצוב מכללות
מר אמיר גת  -ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יובל לידור  -ממונה תחום דוברות והסברה
גב' סיגל מורדוך  -ממונה תחום מכללות כלליות
גב' יעל סימן-טוב-כהן  -ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסיות ומחקריות
גב' שרי אנגלנדר  -מרכזת בתחום מכללות כלליות
עו"ד נדב שמיר  -מרכז בכיר בתחום המשפטי
U

*******************
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נוסח
מאושר

סדר היום:
U

U

1.

.2
3.
4.
5.
.6
7.
8.
.9

מידע
הכנס בנושא תוכנית החומש
1.1
הקמת ועדה משותפת לעניין הספריות האוניברסיטאיות
1.2
הקמת פורום היוועצות של המכללות עם ות"ת
1.3
מרכזי מצוינות
1.4
תיאור התהליכים לקראת תוכנית החומש
1.5
אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 7(941מיום 17.2.2010
אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 8(942מיום 17.3.2010
בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לקבל הכרה קבועה כמוסד להשכלה גבוהה )מסמך
מס' (2967
עדכון רשימת מורשי החתימה מטעם ות"ת )מסמך מס' (2966
דיווח על ניתוח תדמית תקשורתית של מל"ג וות"ת לשנים ) 2009-2007מסמך מס' (2964
תוכנית הלימודים לתואר שני לפסיכולוגים מהמגזר הערבי באוניברסיטת חיפה  -המשך דיון
)מסמך מס' 2903א'(
הוועדה לפיקוח ואכיפה  -נוהל טיפול המל"ג והות"ת בחריגות שימצאו במוסדות להשכלה גבוהה
)הדיון בנושא נדחה(
רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור ל' )תשע"א-תשע"ב-תשע"ג( )הדיון בנושא נדחה(
****
1.1

הכנס בנושא תוכנית החומש
יו"ר ות"ת מסר שכנס בנושא תוכנית החומש התקיים ביום  25.3.10ונציגי כל המוסדות
נכחו .התקבלו תגובות חיוביות על עצם קיומו של הכנס וכן על מסירת המידע .החברים
יקבלו סיכומי הערות המוסדות .יהיה מעקב  -חשוב ורציני  -על דרכי הטיפול.

1.2

הקמת ועדה משותפת לעניין הספריות האוניברסיטאיות
יתקבל ממשרד האוצר סכום של  5מיליון ש"ח אשר יועד לסיוע לפתיחת ספריות
האוניברסיטאות למכללות .לשם קביעת הקריטריונים לתקצוב תוקם וועדה .המנכ"ל
מסר כי הרכב הוועדה יהיה:
שני נציגי אוניברסיטאות )סגן רקטור אוניברסיטת תל-אביב ומנהל ספרית אוניברסיטת
חיפה(; שני נציגי המכללות; מנכ"ל מל"ג/ות"ת ירכז את הוועדה.
הכוונה להגיע לנוסח שיאפשר לתלמידי מכללות להשתמש בספריות האוניברסיטאות.
יו"ר ות"ת המשיך וציין כי המצב היום איננו טוב .רכש הספרים וכתבי העת נפגע .מידת
הפגיעה במחקר קשה למדידה .עברו  10שנים קשות על הרכש בספריות .הפגיעה משתנה
לפי תחומים.

1.3

הקמת פורום היוועצות של המכללות עם ות"ת
יו"ר ות"ת מסר כי בישיבה שהתקיימה עם נציגי המכללות סוכם על מספר נקודות
חשובות .הוחלט שיוקם פורום של נציגי מכללות )יו"ר ור"ם ,מכללות הצפון ,מכללות
המרכז ,מכללות הדרום ,המכללות הטכנולוגיות והמכללות לאמנות( .תתקיים רוטציה על

U

U

U
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מנת לאפשר לנציגי כל המכללות להשתתף .הפגישה הראשונה  -בעוד כשבועיים .הפורום
הוא להתייעצות והחלפת דעות.
1.4

מרכזי מצוינות
יו"ר ות"ת מסר כי מקימים ועדה עליונה לנושא מרכזי המצוינות ,ויש הצעה להרכב
הוועדה .הוועדה תתכנס בקרוב ותעסוק בקביעת נהלים ובחירת  5-4התחומים
הראשוניים בהם יוקמו מרכזים .התהליך יהיה מזורז יותר .המוסדות כבר התבקשו
להציע תחומים.

1.5

תיאור התהליכים לקראת תוכנית החומש
יו"ר ות"ת מסר כי הצעדים הבאים :גיבוש תוכנית החומש ,כולל הצרכים התקציביים של
כל המערכת; גיבוש מודל תקצוב חדש/מחודש ,כולל מרכיבי ההוראה והמחקר ,אשר יתן
ביטוי לעבודת הוועדה שפעלה בראשותו של פרופ' אורי קירש; גיבוש מתווים בנושא
הפנסיה ובנושא שכר הלימוד.
כעת יש האצה כי רוצים ,בסופו של דבר ,להציג הצעה מגובשת לפני הגשת הצעת תקציב
הממשלה .יש לזכור שבנושאי הפנסיה ושכר הלימוד יש שחקנים רבים ועל כן התוצאות
לא ודאיות.

.2

U

U

U

אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 7(941מיום 17.2.2010

האישור נדחה לישיבה הבאה.

.3
U

אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 8(942מיום 17.3.2010

תיקונים:
סעיף  - 1.3המשפט הראשון צריך להיות:
"אחרי שהתקבלו מסמכי ההתחייבות מהמוסד וממל"ג יו"ש ,לפיהם ,בכל הנוגע לתקצוב
ותכנון וכן לעניינים אקדמיים בנוגע להנחיה האישית של דוקטורנטים ומינוי פרופסורים -
דינו של המרכז כדינה של מכללה אקדמיית ,אישר".....
סעיף  - 1.6המשפט האחרון )לפני הסיכום( צריך להתחיל :הוצע שהקצבות.....
סעיף  - 1.7בשורה החמישית ,בסוף השורה צריך להיות "....פחות מ"....7-
U

U

U

U

*****
התקיימה הצבעה על אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 8(942מיום  ,13.3.2010עם התיקונים הנ"ל
בעד 4 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר אחד לא השתתף כי לא היה חבר ות"ת בעת הישיבה
חבר אחד לא נכח בעת ההצבעה
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בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לקבל הכרה קבועה כמוסד להשכלה
גבוהה
U

U

U

תש"ע 65/החלטה
U

בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  ,26.2.2008להעניק למכללה האקדמית כנרת בעמק
הירדן הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה זמנית להעניק תואר ראשון ) (B.A.בלימודי תיירות
ומלונאות ,דנה ות"ת ביום  14.4.2010בבקשת המכללה לקבל הכרה )שאינה זמנית( כמוסד להשכלה גבוהה
והחליטה להמליץ למועצה להשכלה גבוהה כדלקמן:
להעניק הכרה )שאינה זמנית( למכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן כמוסד להשכלה גבוהה.
1.
לקבוע ,כי ות"ת רואה חשיבות בעצמאות המכללה האקדמית ובהפרדתה גם מבחינה פיזית
.2
מהמכללה האזורית ,ולהורות למכללה לפעול בשנים הקרובות לביסוס הפרדתה מפעילות
המכללה האזורית ,לרבות באמצעות קיום פעילותה בבניין נפרד מהבניין בו פועלת המכללה
האזורית.
להורות למכללה להמשיך ולפעול לקבלת זכויות ישירות מהסוכנות )ושלא באמצעות המכללה
.3
האזורית( גם בבנין אלפרין.
תוצאות ההצבעה:
 6בעד  -פה אחד
U

U

.5
U

עדכון רשימת מורשי החתימה מטעם ות"ת

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר  2966וכן בעדכון שהופץ במהלך הישיבה.

תש"ע 66/החלטה
U

בהמשך להחלטות קודמות של ות"ת בנושא הנדון )מיום  (03.12.08 ,22.4.09 ,02.12.09ולאור מינויה של גב'
אביטל בלייוס לתפקיד מ"מ חשבת מל"ג/ות"ת ,הוחלט כי:
על בקשות מטעם מל"ג/ות"ת לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי ,להקצאת כספים למערכת
ההשכלה הגבוהה או למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים שונים ,יידרשו חתימות של שניים מתוך רשימת מורשי
החתימה שלהלן:
יו"ר ות"ת
1.
מנכ"ל מל"ג/ות"ת
2.
סמנכ"ל לתקצוב
.3
חשב וממונה תחום חשבות ובקרה או ממלא מקומו.
.4
סדר העבודה יהיה:
בקשות להקצאת כספים למערכת ההשכלה הגבוהה או מוטבים שונים ,ייחתמו כשגרה ע"י
א.
הסמנכ"ל לתקצוב והחשב וממונה על תחום חשבות ובקרה או ממלא מקומו.
בקשות להקצאת כספים למינהל מל"ג/ות"ת ייחתמו כשגרה ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת והחשב
ב.
וממונה על תחום חשבות ובקרה או ממלא מקומו.
כל אחד מבעלי זכות החתימה שלעיל יוכל להחליף אחר בכל מקרה בו יהיה בכך צורך.
ג.
תוצאות ההצבעה:
 6בעד  -פה אחד
U

U
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.6
U

דיווח על ניתוח תדמית תקשורתית של מל"ג וות"ת לשנים 2009-2007

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר  2964וכן במסמך שהופץ במהלך הישיבה.
לסעיף זה הוזמנו נציגי חברת "יפעת  -מחקרי מדיה" :מר רביב טל וגב' רותם בן-ארצי.
מר רביב טל וגב' רותם בן-ארצי הציגו את ניתוח התדמית.
בסיום המצגת ,ציין יו"ר ות"ת כי דובר ות"ת/מל"ג ,מר יובל לידור ,מסיים את תפקידו בימים
הקרובים ,לאחר שעשה עבודה חשובה וחלוצית .יו"ר ות"ת הודה למר לידור ואיחל לו הצלחה.

.7
U

U

תוכנית הלימודים לתואר שני לפסיכולוגים מהמגזר הערבי באוניברסיטת חיפה -
המשך דיון
U

תש"ע 67/החלטה
U

.1

ות"ת מאמצת את המלצות ועדת ההיגוי של ות"ת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לבני
המיעוטים ,לפיהן יש לפעול לפתיחת תוכנית לימודים משולבת למגזר היהודי והערבי בכלל
המוסדות להשכלה גבוהה  ,המקיימים לימודי תואר שני בתחום הנדון לרבות באוניברסיטת
חיפה ,החל משנה"ל תשע"ב ,תוך מתן העדפה מתקנת לסטודנטים מן המגזר הערבי ,בכפוף
לקבלת חוות דעת משפטית בענין זה .במהלך שנה"ל תש"ע יפורסם קול קורא למוסדות להשכלה
גבוהה שבתקצוב ות"ת ,להפעלת תוכנית לימודים משולבת למגזר היהודי והערבי אשר תילמד
החל משנה"ל תשע"ב .במסגרת התוכנית ,הלימודים העיוניים הכלליים יתקיימו במשותף ואילו
ההדרכה המעשית וכן לימודים העוסקים בייחודיות התרבותית ובשונות הנגזרת מכך בין
המגזרים השונים ,יוכלו להילמד בנפרד .ות"ת תשתתף בתוכנית הן באמצעות השתתפותה
במודל ההוראה ובמודל המחקר ,והן באמצעות הקצבה מיוחדת או תקצוב נוסף מעבר למודל ,כפי
שיסוכם בהמשך ע"י הצוות המקצועי.

.2

ות"ת מחליטה כי לגבי השנים האקדמיות תש"ע ותשע"א תתוקצב תוכנית הלימודים לתואר שני
לפסיכולוגים מהמגזר הערבי באוניברסיטת חיפה ,עד  20סטודנטים ,בשנים א ו-ב בתוכנית ,מעבר
למכסת הסטודנטים לתקצוב באוניברסיטת חיפה ,בהתאם לתעריף תואר שני במדעי החברה
ולפי מקדם הניצולת במוסד בתחום זה.

.3

לגבי העבר  -תשס"ג  -תשס"ט  -ות"ת מחליטה שלא לשנות רטרואקטיבית את החלטותיה בנושא.
ות"ת תתקצב )באופן חד פעמי( את הסטודנטים שבתוכנית שבעבר נוכו מתקצוב התוכנית
)בהתאם למוסבר במסמך מס' 2903א'( .משמעות הדבר היא שבתש"ע תתקצב ות"ת בגין הפעלת
התוכנית בשנים תשס"ג-תשס"ט סכום נוסף של  168אלפי ש"ח ) 7סטודנטים  Xתעריך מדעי
החברה בתואר שני בתש"ע  23.87 -אלפי ש"ח לסטודנט  Xמקדם ניצולת  ,(1.0וזאת מעבר
לתקצובה השוטף של התוכנית בתש"ע בהתאם לביצוע בפועל.
תוצאות ההצבעה:
 6חברים בעד  -פה אחד
U

U

רשמה :יעל עטיה
U
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