נוסח
מאושר
החלטות
מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' (944) 10
שהתקיימה בירושלים ביום כ"א באייר תש"ע 5.5.2010 -
U

U

U

נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב2.6.10 -
U

U

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

U

מוזמנים:
פרופ' זאב תדמור )סעיף (6
U

מינהל ות"ת:
מר משה ויגדור  -מנכ"ל
U

U

גב' ריקי מנדלצווייג – סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
מר גדי פרנק  -סמנכ"ל לתכנון מחקר ומידע
גב' מרב שביב  -סמנכ"ל תקצוב
מר מרק אסרף  -ממונה תחום אוניברסיטאות
גב' חוה קליין  -ממונה תחום מידע
מר ארי סטון  -מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסיות ומחקריות
גב' יעל עטיה  -רושמת פרוטוקולים
גב' תמר קרביץ  -מרכזת באגף האקדמי
עו"ד נדב שמיר  -מרכז בכיר בתחום המשפטי
************
סדר היום
מידע
.1
חבר חדש בות"ת  -פרופ' פייסל עזאיזה
1.1
מינוים נוספים שאושרו במל"ג
1.2
המלצת יו"ר ות"ת למינויה של פרופ' מלכה רפפורט-חובב כחברה בהנהלה
1.3
האקדמית של הקרן הלאומית למדע
נושאים תקציביים דחופים  -הסמנכ"ל לתקצוב
1.4
U

.2
3.
4.
.5

אישור החלטות ות"ת מישיבה מס'  (941)7מיום 17.2.2010
אישור החלטות ות"ת מישיבה מס'  (943)9מיום 14.4.2010
רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור ל' )תשע"א-תשע"ב-תשע"ג( )מסמך
מס'(2962
בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.P.T.בפיזיותרפיה  -המלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור פרסום
ורישום תלמידים )מסמך מס' .(2970

2

נוסח
מאושר

.6

דוח הוועדה המקצועית לבדיקת בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-
אביב )מסמך מס' .2971

7.

שונות
מלגות ביכורה לבתר-דוקטורנטים  -רשימת זוכים מחזור י' תשע"א
7.1
הוועדה לפיקוח ואכיפה  -נוהל טיפול המל"ג והות"ת בחריגות
7.2
שימצאו במוסדות להשכלה גבוהה – דיווח.
****

מידע והודעות
.1
חבר חדש בות"ת  -פרופ' פייסל עזאיזה
1.1
יו"ר ות"ת בירך את חבר ות"ת החדש ,פרופ' פייסל עזאיזה והביע תקוה שהוא יהנה
מהחברות בות"ת ויתרום הרבה.
U

U

מינוים נוספים שאושרו במל"ג
1.2
בישיבת מל"ג האחרונה נבחר פרופ' נחום פינגר לכהן כסגן יו"ר המל"ג ,ומברכים אותו
על בחירתו .כמו-כן ,נבחרה חברה חדשה בות"ת אשר תחליף את מר אהרן בית-
הלחמי כנציג ציבור בות"ת כאשר תסתיים תקופת הכהונה שלו באמצע חודש יולי.
החברה החדשה היא עו"ד רו"ח מיכל עבאדי בויאנג'ו ,שהיא סמנכ"ל של הבנק
הבינלאומי הראשון וכיהנה גם במשרד הבריאות ובתפקידים נוספים.
U

 1.3המלצת יו"ר ות"ת למינויה של פרופ' מלכה רפפורט-חובב כחברה בהנהלה
האקדמית של הקרן הלאומית למדע
יו"ר ות"ת הודיע כי הציע את מנויה של פרופ' רפפורט-חובב .ההודעה  -לידיעה בלבד
בינתיים ,עד לבירור משפטי )לגבי השאלה  -אם היא תהיה חברה בהנהלה האקדמית
של הקרן ,האם תוכל להגיש בקשות לקרן?(.
U

נושאים תקציביים דחופים  -הסמנכ"ל לתקצוב
1.4
הסכם תש"ע
א.
לטענת משרד האוצר ,בניגוד לאמור בהסכם לתש"ע ,החל מתשס"ט לא הקצתה ות"ת
סך של  5מיליון ש"ח לקרן הלאומית למדע עבור מענקי מחקר תחרותיים .בשעתו,
יעדה ות"ת הקצבה של  5מיליון ש"ח לקרן למדעי הרוח המשותפת לות"ת וליד הנדיב.
כמו-כן ,השיתה ות"ת קיצוץ "רוחבי" על התקציב המיועד למדענים חוזרים מחו"ל כך
שבמקום תקציב בסך  95מיליון ש"ח כמתחייב מההסכם ,הקצתה  93מיליון ש"ח
בלבד .משרד האוצר הסכים שהסכומים הנ"ל ) 7מיליון ש"ח בסה"כ( יילקחו מתוך
U

3

הסך של  50מיליון ש"ח חוזרים שיועד לפיתוח פיזי ולנושאים אחרים .ללא
תיקון ,תיחשב ות"ת כמפרה את ההסכם.
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פרויקט "נטף"
ב.
בזמנו ,סוכם בפורום תל"מ כי אם יהיו עודפים מפרויקט ננו-טכנולוגיה ,הם יועברו
לטובת פרויקטים לעידוד מחקר בתחום המים ,בהתבסס על ננו-טכנולוגיה .לאור
הקיצוץ בתקציב המיועד לננו-טכנולוגיה עבור מכון ויצמן ואוניברסיטת בן-גוריון,
קיימים עודפים .על מנת לתת תשובה ליתר המשרדים השותפים ולהניע את התהליך,
מבוקש אישור עקרוני של ות"ת להשתתפות בתוכנית בסך כ 750-אלפי ש"ח מתוך
העודפים לתשס"ט.
פרויקט ננו-טכנולוגיה בטכניון
ג.
הוועדה הלאומית לננו-טכנולוגיה המליצה לבצע שלב ב' של תוכנית ננו-טכנולוגיה.
מכיוון שהטכניון סיים את התוכנית ,ואילו יתר האוניברסיטאות יסיימו בעוד
שנתיים ,הוצע להאריך לטכניון את הפרויקט .לאחר מו"מ מול המדען הראשי
ומשרד האוצר ,סוכם על הפחתת היקף התוכנית וכן על אי-הגדלת חלקה של ות"ת
בתוכנית לשנת תש"ע בסך של  2מיליון ש"ח )הוקצב בהצעת התקציב אך ות"ת
העבירה לסעיף אחר( .בשנה הבאה יגדל הסכום כנגד הפחתת השתתפות המדען
הראשי במשרד התמ"ת אשר מלכתחילה ,חלקו בפרויקט הטכניון היה גבוהה מיתר
האוניברסיטאות.

U

תש"ע 68/החלטה
ות"ת מחליטה להעביר סך של  2מיליון ש"ח מתקציב הפיתוח לתש"ע לסעיף
א.
החזרת מדענים מחו"ל.

ב.

ות"ת מחליטה להעביר סך של  5מליון ש"ח מתקציב הפיתוח לתש"ע לסעיף
הקרן הלאומית למדע.
תוצאות ההצבעה
 6בעד 1 ,נמנע
U

U

אישור החלטות ות"ת מישיבה מס'  (941) 7מיום 17.2.2010
.2
*****
התקיימה הצבעה על אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' ) 7(941מיום 17.2.2010
תוצאות הצבעה:
 5בעד – פה אחד
שני חברים לא השתתפו כי לא היו חברי ות"ת בעת הישיבה האמורה
U

U

U
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אישור החלטות ות"ת מישיבה מס'  (943)9מיום 14.4.2010
.3
נוסח ההחלטות אושר עם התיקונים דלהלן _)תוצאות הצבעה  6בעד -פה אחד(
תיקונים:
בסעיף  ,1הוחלט לא להזכיר את צורת ההעדפה המתקנת .לכן ,אין לציין "
.1
....בקביעת סף הקבלה "...בשורה הרביעית.
בסעיף  ,1יש למחוק את המשפט )המתחיל בשורה " : (9באופן זה יישמר
2.
האופי הייחוד של הלימודים ,תוך התחשבות בצרכי המגזרים השונים".
באותו סעיף ,בשורה האחרונה ,חל שיבוש .צריך להיות..." :והן באמצעות
.3
הקצבה מיוחדת או תקצוב נוסף מעבר למודל ,כפי שיסוכם בהמשך ע"י
הצוות המקצועי".
*****
U

U

U

.4
U

רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור ל' )תשע"א-תשע"ב-תשע"ג(

U

הובהר כי ות"ת תקיים דיון עקרוני בנושא מלגות אלון.
תש"ע 69/החלטה
ות"ת מחליטה לאשר את רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור ל' )תשע"א-תשע"ב-
תשע"ג( כפי שהיא מופיעה במסמך מספר .2962
תוצאות ההצבעה:
 7חברים בעד  -פה אחד
U

U

U

.5

בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.P.T.בפיזיותרפיה  -המלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור פרסום
ורישום תלמידים
U

תש"ע 70/החלטה
ות"ת דנה בישיבתה ביום  5.5.2010בבקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון ) (B.P.Tבפיזיותרפיה ,והיא ממליצה למל"ג לאשר למכללה
האקדמית צפת לפתוח את התכנית ולרשום אליה תלמידים ,זאת לאחר שיתקיימו
התנאים הבאים:
 .1המכללה תעביר ללשכה המשפטית של מל"ג /ות"ת את ההסכם המאושר החתום
בין המכללה לבין בית החולים ע"ש רבקה זיו בצפת לביצוע ההכשרה המעשית.
המכללה תעביר ללשכה המשפטית של מל"ג /ות"ת את ההסכם המאושר החתום
 .2בין המכללה לבין אוניברסיטת תל-אביב לשימוש במעבדות הדיסקציה.
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 .3המכללה תפעל לתיקון חריגות השכר המשולמות לחברי הסגל בתכנית
לשביעות רצון האגף לשכר ותנאי העסקה בות"ת.
אישור הפתיחה יכנס לתוקפו רק לאחר עמידת המכללה בתנאים דלעיל.
תוצאות ההצבעה
 6חברים בעד 1 ,נמנע
U

U

.6
U

דו"ח הוועדה המקצועית לבדיקת בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת
תל-אביב
U

1

תש"ע 71/החלטה
ות"ת מודה לחברי הוועדה בנושא ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל
.1
אביב על עבודתם המקצועית והמסורה ,ובפרט לפרופ' תדמור על תרומתו רבת
הערך בניהול הוועדה ובגיבוש הדוח.
ות"ת מאמצת את עקרונות דו"ח ועדת תדמור ,ובראשם את המלצת הוועדה
.2
בדבר הצורך בקיומם של שני בתי ספר לרפואת שיניים במדינת ישראל לאורך
זמן.
על מנת שבית הספר אכן יתחדש ויהיה לו בסיס קיום לאורך זמן וברמה
.3
אקדמית נאותה ,דרושים צעדים משמעותיים ,כפי שצוינו בדו"ח הוועדה.
עיקר הצעדים :מינוי ראש בי"ס מוביל בתחומו ובעל הכישורים האקדמיים
והניהוליים הדרושים לשיקום ביה"ס ולהעמדתו על בסיס איתן; גיוס סגל
צעיר ואיכותי המחויב להקדשת מלוא זמנו להוראה ,למחקר ולשרות
בקליניקה של בית הספר; הכנסת שותף אסטרטגי לביה"ס אשר יסייע באופן
פעיל לתפעול הקליניקה ,כנדבך מרכזי במימון ביה"ס לאורך זמן.
ות"ת מקבלת על עצמה לסייע לאוניברסיטה בשיקום ביה"ס והעמדתו על
.4
מסלול בר קיימא )לרבות העלאת התעריף לסטודנט בשנים הקליניות( ובלבד
שהאוניברסיטה תשא באחריות לכך ותבצע את כל הנדרש ממנה בהתאם
לאמור בדו"ח ועדת תדמור.
ות"ת מדגישה כי כל סיוע יינתן רק בעקבות פעולות ממשיות שיעשו ע"י
.5
האוניברסיטה לשיקום ביה"ס ,בהלימה עם תכנית החומש המתגבשת ,וכי לא
יועברו תקציבים לכיסוי גירעונות שוטפים מהעבר ,מהווה או מהעתיד .הסיוע
PU
0F

U

1

פרופ' שמעון ינקלביץ לא השתתף בדיון ובהצבעה

6

יינתן במהלך החומש הקרוב ,כך שבסוף החומש בית הספר יעמוד על
בסיס תקציבי עצמאי איתן ,ללא צורך בסיוע מיוחד כלשהו.

.6

.7
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לאור זאת ות"ת מסמיכה את יו"ר ות"ת )או בא כוחו( לפעול על מנת להגיע עם
האוניברסיטה לסיכום על תוכנית עבודה מפורטת ברוח הדברים דלעיל .ות"ת
מודעת לזמן הנדרש על מנת לגבש תוכנית כאמור ולהיערך כראוי לשיקום בית
הספר .יחד עם זאת ות"ת מצווה לעשות כל מאמץ כדי למנוע פגיעה בציבור
הסטודנטים .לפיכך קוראת ות"ת לאוניברסיטה ולסגל ביה"ס לחדש את
הלימודים ואת ההרשמה לביה"ס לשנה"ל תשע"א ,תוך הבאה לידיעתם של כל
הנוגעים בדבר את תוכן דו"ח תדמור ,ובפרט את הדרוש לשם שיקום בית
הספר ,שהרי עתידו של בית הספר מותנה בכך.
במידה ולא יושג סיכום כאמור ות"ת סבורה שאין מקום לפתוח בהרשמה
לשנה"ל תשע"א ,ויהיה צורך לבדוק חלופות לבית הספר במתכונתו הנוכחית,
כפי שצוין בדו"ח תדמור.
תוצאות ההצבעה
 5בעד 1 ,נמנע
U

U

שונות
.7
מלגות ביכורה לבתר-דוקטורנטים  -רשימת זוכים מחזור י' תשע"א
7.1
פרטי הנושא נמצאים במסמך שהופץ במהלך הישיבה.
U

U

U

תש"ע 72/החלטה
ות"ת מחליטה לאשר את רשימת הזוכים במלגות ביכורה מחזור י' תשע"א כפי שהיא
מופיעה במסמך שהופץ לחברים .כמו-כן ,מחליטה ות"ת לקיים דיון עקרוני בנושא
מלגות ביכורה.
תוצאות ההצבעה:
 7בעד  -פה אחד
U

U

רשמה :יעל עטיה

7

