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Uהחלטות 
U894( 41מס' עדה לתכנון ולתקצוב   ומישיבת הו ( 

U201014.7. –תש"ע ג' באב -ב שהתקיימה 
Uפה אחד –בעד  5תוצאות הצבעה  4.8.10-אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב 

 
UנכחוU:  
U:חברי ות"תU      U:משקיפה   

  עו"ד רו"ח מיכל עבאדי בויאנג'ו    יו"ר -פרופ' מנואל טרכטנברג 
      הלחמי-ן ביתמר אהר

 .     פרופ' שמעון ינקלביץ
 פרופ' משה מנדלבאום

 מר שמואל סלאבין 
 פרופ' פייסל עזאיזה

   חובב-פרופ' מלכה רפפורט
 

U ות"תמל"ג/מינהלU: 
 מל"ג/ות"ת מנכ"ל  -מר משה ויגדור 

 
 סמנכ"ל לתכנון מחקר ומידע    -מר גדי פרנק 

 תקצובלסמנכ"ל   -גב' מרב שביב 
 ל לעניינים אקדמיים, ומזכיר מל"ג"סמנכ  -מנדלצוייגגב' ריקי 

 יועצת משפטית וממונה תחום משפט  -עו"ד יעל טור כספא 
 לות"ת תמרכזת מינהלי  -גב' אסתי יעקב 

 רושמת פרוטוקולים   -גב' יעל עטיה 
 רכז ישיבות ות"תמעוזר ליו"ר ות"ת ו  -עו"ד מוטי שחר 

 
 

U וונטיים לתחומםנושאים רלשהוזמנו לדיון למשתתפים 
 מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות. -מר יוני אבן טוב 
 ממונה תחום דוברות והסברה -מר שרון אחדות 
 ממונה תחום אוניברסיטאות          -מר מרק אסרף 

 מ"מ חשב  רו"ח אביטל בלייוס
 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות   -מר אמיר גת 

 ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות.  -גב' יעל סימן טוב כהן 
 מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות              -מר ארי סטון 

 נוסח 
 מאושר
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 .2971מסמך מס' 

* * * 

1    .U:מידע 
1.1 U המו"מ עם הסטודנטים 

 היו"ר דיווח בנושא. 

 

1.2  U/23.6.2010מיום  83החלטת ות"ת מס' תש"ע 
אביב בעניין ביה"ס לרפואת -לת אוניברסיטת תלדברים עם הנהביו"ר ות"ת יבוא 

שיניים, לקראת הדיון הבא של ות"ת יציג היו"ר בפני ות"ת לו"ז מפורט לביצוע 
 .83החלטת ות"ת מס' תש"ע/

 
 

2. U2964מסמך  –23.6.2010) מיום 947( 13ור החלטות ות"ת מס' איש.  
 ) במקום המילה קמפוס צ"ל "מרכז".2( 1.2סעיף  3יש לתקן בעמוד 

 
)  יש להוסיף את המילים "של ות"ת" ובסוף הפסקה צ"ל 2( 3סעיף  4עמוד ב

 "והישגי" במקום ותוצרי.
 
 ) צ"ל הצטיידות במקום ההצטיידות.2) צ"ל הגן במקום בגן. (1( 5סעיף  5עמוד ב

 בעד פה אחד. 7תוצאות הצבעה נוסח ההחלטות אושרו כפוף לתיקונים דלעיל. 

 נוסח 
 מאושר
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3. U2965מסמך  -  (על פי חוק מבקר המדינה)ם הקמת צוות לתיקון ליקויי. 

 
U/החלטה: – 86תש"ע 

ב' לחוק מבקר המדינה מחליטה ות"ת למנות צוות 21-א' ו21על פי הוראות סעיפים     .1

 2010לתיקון ליקויים שתפקידו יהיה לדון בדו"ח האחרון של מבקר המדינה ממאי  

 בנושא ביה"ס הגבוה לעיצוב והנדסה ע"ש שנקר. 

 

 :כב הצוותלהלן הר .2

 יו"ר –מר משה ויגדור  

 חבר –פרופ' פייסל עזאיזה        

 חבר –מר שמואל סלבין        

 חברה –פליישמן -עו"ד יעל טור כספא       

 חברה –גב' דנה אהרון        

 חברה.  –גב' חנה גור        

U:תוצאות הצבעה 
U7  פה אחד –בעד 

 
 
 

U4   .2967מסמך מס'  –לה גבוהה השקעות פיננסיות של המוסדות להשכ. 
 

U/החלטה – 87תש"עU: 
למנות צוות אשר ות"ת מחליטה , 2006ב' שפורסם במאי 56בעקבות דו"ח מבקר המדינה 

יבחן עם האוניברסיטאות את עמדתן ואת דרך עבודתן בנושא השקעות פיננסיות, הצוות 

 יבצע מיפוי וימליץ לות"ת על מדיניות בתחום זה.

 .31.12.2010יו בפני ות"ת עד ליום הצוות יציג את ממצא
 

U:להלן הרכב הצוות 
 מר שמואל סלאבין 

 בויאנג'ו -רו"ח מיכל עבאדי עו"ד

 מר משה ויגדור 

 רו"ח אביטל בלייוס 

U:תוצאות הצבעה 
U7  פה אחד –בעד 

 
 

 נוסח 
 מאושר
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5. U ן עדכון רכיבי השכריתוספת תקציבית בגסוגיות עקרוניות ו –מלגות אלון – 

 .2687מסמך  
 

U/החלטה: – 88תש"ע 
 
ל המדענים הצעירים שכדי להבטיח כי הזוכים ב"מלגת אלון" יהוו את עילית החוקרים  .1

באקדמיה בישראל, וכדי להקל במעט את חזרתם ארצה, מחליטה ות"ת כי מספר 
 מלגות בשנה.  25"מלגות אלון" התלת שנתיות יעמוד על 

 
ועדות אינן חייבות לחלק תהיה אמירה כי הו "מלגות אלון"בהנחיות לוועדות התחומיות ל .2

את סך המלגות שנקבעו להן במכסה מראש (אם הן מצאו כי איכות המועמדים אינה 
 .מתאימה)

 
ולא יכללו את רכיבי , הממומנים ע"י ות"ת במסגרת המלגה יוותרו כשהיוהשכר  רכיבי  .3

הפיצויים, השבתון, הקק"מ ואחרים. כמו כן מחליטה ות"ת לעדכן את תקנון מלגות אלון 
כך שיכלול פירוט מדויק ככל האפשר של רכיבי השכר הממונים על ידי ות"ת ושל רכיבי 

 ידי המוסדות. -השכר הממומנים על
 

-$ ל 29,000 -$ למענק מחקר עיוני, ומ15,000 -$ ל9,000 -מענקי המחקר יגדלו מ .4
 $ למענק מחקר ניסויי. 48,000

 
U:תוצאות הצבעה 

U7 בעד פה אחד 
 
 

Uהלןר ות"ת להצבעה כדלהועלתה הצעה ע"י חב: 
 

מלגות בשנה כאשר המפתח לחלוקתן  25מספר "מלגות אלון" התלת שנתיות יעמוד על 
 יהיה כדלהלן:

 ;מכלל המלגות יחולקו לתחומים: מדעי הטבע ומדעי החיים 75%
 מכלל המלגות יחולקו לתחומים: מדעי הרוח והחברה. 25%

 
U:תוצאות הצבעה 

U3  ;נגד 4בעד 
Uההצעה לא התקבלה 

 
 

*** 
 היו"ר נאלץ לעזוב את הדיון

 פרופ' שמעון ינקלביץ ניהל את הדיון עד שובו.
*** 

 
 
 
 
 
 

 נוסח 
 מאושר
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6 .U  "מחזור ט"ז (תשע"א –רשימת הזוכים במלגות "מעוף-
 .2970מסמך מס'  –תשע"ג") -תשע"ב

 
U/החלטה: – 89תש"ע 

 
א, מחזור ט"ז לשנים תשע" –ות"ת מחליטה לאשר את רשימת הזוכים במלגות "מעוף" 

 .המובא כנספח לקובץ זה 2970תשע"ב, תשע"ג כמוצג במסמך 
 

U:תוצאות הצבעה 
U6  פה אחד –בעד 

 
 
 
 

U7 2962מסמך מס'  –.  אישור הרכב ועדת נסיעות. 
U/החלטה: – 90תש"ע 

 
 ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת הנסיעות של תאגיד מל"ג/ות"ת כדלקמן: ) 1(

 .יו"ר     –יו"ר ות"ת  –פרופ' מנואל טרכטנברג 
 חברה. –חברת ות"ת  –עו"ד ורו"ח מיכל עבאדי בויאנג'ו 

 חבר.     –מנכ"ל מל"ג/ות"ת  –מר משה ויגדור 
 

נסיעת עובד תאגיד מל"ג/ות"ת לחו"ל, שלא על חשבונו הפרטי ושלא במימון תקציב  ) 2(
, תיבחן על ידי היועצת המשפטית של התאגיד. חוות דעתה תובא בפני מינהלה

בטרם קבלת החלטה בנדון.   היועצת המשפטית תבדוק אם אין במימון הוועדה 
הנסיעה על ידי גורם חיצוני משום ניגוד אינטרסים, או פגיעה בטוהר המידות וסדרי 

 המינהל התקין.
Uתוצאות הצבעה 

U5  פה אחד –בעד 
 
 
 

8.U   בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים להקים מעבדות פארמה– 
 .2969מסמך מס' 

 
U"החלטה: – 91/עתש 

ת"ת מחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים להקים מעבדות ו )1(
₪ אלפי  5,900-מ"ר, המוערכת בסך של כ 580-פארמה במסגרת שיפוץ בשטח של כ

בכפוף לקבלת האישורים המתאימים מהמוסד לעניין הקצאה עדכנית של קרן הבינוי, 
 מת מעבדות הפארמה. להק₪ אלפי  600המאפשרת ייעוד של 

 
המוסד יוכל במהלך החומש הקרוב, לפנות בבקשה לקבלת השתתפות ות"ת עבור  )2(

הפרוייקט הנדון, פנייתו לא תיחשב לרטרואקטיבית (לעניין מגבלות ות"ת על פניות 
רטרואקטיביות). אם תתקבל בקשה כאמור, הנושא יידון בכפוף לכללי ות"ת, לרבות 

 ת נתח פנוי למכללה בחומש הקרוב.בעניין הקרקע, ולקיום יתר
Uתוצאות הצבעה 

U6  פה אחד –בעד 
 

 נוסח 
 מאושר
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9  . U השתתפות ות"ת בהרחבת מרכז אסתר  -המכללה האקדמית הדסה

 .2968מסמך מס'  –סוגיה חוזרת לדיון  –גוטסמן 
 

U/החלטה: – 92תש"ע 
 

 דת הזמןולאור מורכבות הדרישה להסדרת זכויות המכללה האקדמית הדסה על הקרקע בנק

האפשריות, ולנוכח הצהרת ארגון נשות הדסה בדבר מתן זכויות  השלכותיההנוכחית, על 

, מחליטה על כל שינוי במצב זה של חמש שנים מוקדמתהשימוש למכללה, כולל הודעה 

₪, אלפי  5,415לזכות את המכללה במלוא סכום השתתפות ות"ת לפרוייקט, בסך של ות"ת 

  .26.7.06מיום  116להחלטתה מס' ס"ו/ 4סעיף קע בעל אף המגבלה שהטילה בעניין הקר

U:תוצאות הצבעה 
U6  פה אחד –בעד 

* * * 
 יו"ר ות"ת חזר לדיון.

* * * 
 
 

10. U  של ההשתתפות הישירה במוסדות להשכלה גבוההמודל התקצוב– 
 .2966מסמך מס' 

 
U:סיכום 

 ות"ת מודה לגדי פרנק על הצגת מודל התקצוב הנוכחי. )1(

 מודל התקצובועקרונות חדש, יובאו לדיון בות"ת יעדי המדיניות  לפני קביעת מודל תקצוב )2(

 .של ות"ת

 
 

11. U דו"ח הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות (המשך דיוןU

 U 2971מסמך מס'  –) 17.3.2010מיום. 
 

U/החלטה: – 93תש"ע 
 

בהמשך לדיון שקיימה ות"ת בדו"ח הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות בישיבתה 

 מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן: 14.7.2010, ובישיבתה ביום 17.3.2010 –ב 

להודות לחברי הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות בראשותו של פרופ'   )1(

 מנחם פיינרו על עבודתה המקיפה ועל הדו"ח שהגישה.

 

 לרשום בפניה את הממצאים העיקריים שהובאו בפניה, כדלקמן:  )2(

 נוסח 
 מאושר
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ד הבריאות לאומדן כוח האדם הרצוי במקצועות הבריאות בהם עפ"י תחזית משר .א

עסקה הוועדה, מספרם של הסטודנטים המוכשרים במקצועות פיזיותרפיה, ריפוי 

 בעיסוק, הפרעות בתקשורת ותזונה במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה 

ועל כן המלצתו של  2020הקיימים, עונה על צרכיה של מדינת ישראל עד לשנת 

יאות היא כי בתקופה הקרובה אין צורך להתערב בנעשה במסגרות משרד הבר

ההכשרה הקיימות ולכן אין מקום להגדיל את מספרי הסטודנטים לתואר ראשון 

 בתוכניות הקיימות או לפתוח תוכניות לימודים חדשות בתחומים אלה. 

הוסדר חוק העיסוק במקצועות הבריאות ובעקבותיו נערך עתה  2009בשנת  

ריאות לחידוש הרישום ולהנפקת התעודות במקצועות הנ"ל. לאור משרד הב

זאת, ניתן יהיה לעקוב בשנים הקרובות אחר מימוש התחזית שנעשתה ע"י 

 ב' של החלטה זו.3משרד הבריאות כפי שמוצע בסעיף 

עם זאת, שיעור האחיות בישראל נמצא בירידה והוא נמוך יחסית למדינות  

המלצתו של משרד הבריאות היא כי יש להגדיל  המערב. נוכח המחסור באחיות,

את מסגרות ההכשרה לאחיות וזאת על מנת לשמור על שיעור האחיות הנוכחי 

 נפש).  1,000 –אחיות ל  5.8( 2020עד לשנת 

 

ועדה עולה כי המכשולים העיקריים העומדים בפני המשך מהנתונים שאספה הו .ב

פיתוחם האקדמי של המקצועות בהם דנה הוועדה (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, 

הפרעות בתקשורת, תזונה וסיעוד) במוסדות להשכלה גבוהה מתייחסים בעיקר 

למצוקה הקיימת במקומות להתנסות קלינית ובמדריכים (המאפיינת את ארבעת 

ת הראשונים), למחסור באנשי סגל אקדמי בכיר ולמספרם הקטן של המקצועו

הלומדים לתארים מתקדמים ומקבלי תואר שלישי חדשים (בכל חמשת 

המקצועות). על סמך נתונים אלה, התרשמה הוועדה כי גם מבלי שיוגדל מספר 

הלומדים בחוגים הקיימים, קיים מחסור במקומות להתנסות קלינית ובמדריכים. 

נתונים שנאספו, יכולתם של אתרי ההתנסות לקלוט סטודנטים נוספים עפ"י ה

היא מוגבלת מאוד ואם היא קיימת הרי שמדובר בקליטת סטודנטים בודדים 

בלבד. עפ"י עמדת הוועדה המוצגת בדו"ח, פתיחתן של תוכניות לימוד נוספות 

בתחומים אלה, ללא הסדרת נושא ההתנסויות הקליניות, תחריף את המצוקה 

הקיימת, תגרום לשיבוץ סטודנטים במקומות שאינם ראויים להתנסות ותביא 

 לפגיעה חמורה ברמת הבוגרים. 
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 לפעול כדלקמן: )3(

לבקש מיו"ר ות"ת, בשיתוף הצוות המקצועי, להוביל את המהלכים הנדרשים  .א

מול המוסדות להשכלה גבוהה ומול משרד הבריאות ליישום ההמלצות המופיעות 

 עדת פיינרו.בדו"ח וו

 

לא לאשר פתיחת תוכניות לימודים חדשות נוספות לתואר ראשון במוסדות  .ב

המתוקצבים ע"י ות"ת במקצועות פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת 

ותזונה עד לשנת הלימודים תשע"ג. במהלך התקופה ולאור היערכותו הנוכחית 

ועות הבריאות, יעקוב של משרד הבריאות ליישום חוק הסדרת העיסוק במקצ

האגף לתכנון ומידע בות"ת אחר נתוני המורשים לעסוק במקצועות אלו וכן אחר 

מימוש התחזית שנעשתה ע"י משרד הבריאות. בנוסף תבחן הסדרת נושא 

ההתנסות הקלינית. בהתאם לנתונים החדשים שיאספו, תיבחן מחדש ההחלטה 

 עד לתום התקופה האמורה.

 

ים חדשות לתואר ראשון במקצועות פיזיותרפיה, ריפוי בדיקת תוכניות לימוד .ג

בעיסוק, הפרעות בתקשורת ותזונה, במוסדות להשכלה גבוהה שאינם 

מתוקצבים ע"י ות"ת, הכוללות במסגרתן הכשרה מעשית, תכלול, בין היתר, 

בחינה מדוקדקת של יכולתן של התכניות לעמוד בתנאים וברמה הנדרשים 

ותית, תוך מתן דגש על טיב המקום, רמת להענקת הכשרה מעשית משמע

המדריכים בו והעומס המקצועי המוטל עליהם וכן כי אין בכל אלה כדי לפגוע 

בהכשרתם של סטודנטים בתוכניות קיימות, זאת בין היתר, נוכח ממצאי הוועדה 

המפורטים לעיל בעניין השימוש בתשתיות לאומיות מוגבלות במסגרת ההכשרה 

 המעשית.

 

ספק יובהר, כי החלטה זו מתייחסת הן לבקשות חדשות ללימודים  למען הסר .ד

בתחומים הנ"ל והן לבקשות הנמצאות כעת בשלב כלשהו בטיפולן של 

 ות"ת/מל"ג.

U:תוצאות הצבעה 
U5  ,נמנע 1נגד, 1בעד 
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Uהחלטות עפ"י נוהל קבלת החלטות בכתב 

U) '14.7.10-קיימה בשהת 7)7מישיבת תת הוועדה של ות"ת מס 

 
U מתן היתר לג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב לפתוח מוסד להשכלה גבוהה, לפרסם

) במדעי המחשב,  ותואר .B.Scולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (
 ) במערכות מידע ניהוליות..B.Aראשון (

 
 

U/החלטה: 94תש"ע 
 

 
ניהול ומדעי המחשב בע"מ (חל"צ)", היתר ות"ת ממליצה למל"ג להעניק ל"ג.ב המכללה ל

לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולאפשר פרסום והרשמת סטודנטים לתוכניות הלימודים 
לתואר ראשון במדעי המחשב ובמערכות מידע ניהוליות, בכפוף ולאחר שיוכיח עמידתו 

 בתנאים שלהלן:
 

ביעות רצון המוסד יבצע את כל ההתאמות והשינויים הנדרשים במבנה המיועד, לש .1
ועדות הבדיקה, לרבות הוכחת עמידתו בדרישות הג"א ומכבי אש, באופן שיהיה ראוי 

 להוראה אקדמית ולאחר שיתקבלו כל האישורים הנדרשים.
 

עם השלמת ביצוע ההתאמות במבנה על המוסד להעביר לות"ת  את דוחותיו  .2
 ראשונות.הכספיים החתומים האחרונים ותקציב מעודכן לשלוש שנות הפעילות ה

 
חברת מטריקס בע"מ תמציא לחברת ג'ון ברייס הדרכה בע"מ ולג.ב. המכללה לניהול  .3

ומדעי המחשב בע"מ מכתב מפורש ומחייב, שאושר ע"י הגורמים המוסמכים בחברת 
 מטריקס, על ערבותה להלוואה שניתנה לג.ב. ע"י ג'ון ברייס שיכלול את הנוסח הבא:

 
ערבה לכל חובותיה של חברת ג'ון  52-0039413"החברה מטריקס בע"מ ח.צ: 

ברייס הדרכה בע"מ. ידוע לחברה מטריקס בע"מ כי ג'ון ברייס הדרכה התחייבה 
לטובת ג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב ₪ מליון  3.5להעמיד הלוואה של עד  

בע"מ. הלוואה זו תוחזר רק במידה ויהיו לג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב בע"מ 
 מצטברים חיוביים כפי המוגדר בחוזה שבין ג'ון ברייס הדרכה למכללה."עודפים 

 
על המוסד להמציא אישור מרשם העמותות על הגשת מסמכים לצורך קבלת אישור  .4

 ניהול תקין.
 

על המוסד לשנות את הסכם ההלוואה בין גו'ן ברייס לבין המוסד ולהוסיף כדלקמן:  .5
כי מועד הפירעון של כל הלוואה "על אף האמור לעיל מובהר ומוסכם במפורש 

והלוואה יהיה רק לאחר שלמוסד יהיו מקורות הכנסה עצמאיים ונאותים, באופן שלא 
יפגע ביציבותו ובאיתנותו הכלכלית, ולאחר שהמוסד יחל בפעילותו. למען הסר ספק, 
ההלוואות לא יפרעו לפני שלמוסד יהיו עודפים מצטברים חיוביים כך שגם לאחר 

 אה העודפים יוותרו חיוביים". החזר ההלוו
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התוספות להסכם בין ג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב לבין גו'ן ברייס יעוגנו  .6

במסגרת הסכם מתוקן שיאושר על ידי האגף התקציבי והאגף המשפטי של 
 ות"ת/מל"ג. 

 
על המוסד להמציא התחייבות כי הוא יגיש לאישור ות"ת כל התקשרות מהותית בינו  .7

ג'ון ברייס הדרכה ולמטריקס בע"מ. התקשרות מהותית לעניין זה, הנה כל לבין 
התקשרות עם בעלי תפקידים בכירים (כגון: מנכ"ל, סמנכ"ל, דירקטור,  בעל מניות 

 10% -) או התקשרות בסכום שהנו מהותי למכללה ( מעל ל15% -המחזיק מעל ל
 אלפי ש"ח). 631.5 -מהוצאותיה בשנה הקודמת

 
המציא התחייבות כי הוא יגיש לות"ת מידי שנה דו"ח מאושר ע"י רו"ח, על המוסד ל .8

המבקר ומפרט את הפעילויות שהתבצעו בין ג.ב. לג'ון ברייס, וכן רשימת בעלי 
תפקידים משותפים בשני הגופים, הכוללת את שמם תפקידם ומשכורתם השנתית 

 הכוללת.
 

בינו לבין ג'ון ברייס או על המוסד להעביר למל"ג/ות"ת את כל הסכמי ההתקשרות  .9
 מטריקס, טרם חתימתם.

 
על המוסד להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה שנוסחה מופיע כנספח  .10

לדו"ח הוועדה, לפיה ידוע למועמד כי המוסד אינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו  4
וכי ובמערכות מידע ניהוליות,  מוסמך עדיין להעניק תואר ראשון במדעי המחשב

קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יקבל הכרה ולא יוסמך להעניק תואר ראשון 
 במדעי המחשב ובמערכות מידע ניהוליות. 

 
ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, עם תום השנה  .11

הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במוסד, 
 וסד בקיום התנאים המפורטים בהחלטה זו.ואת עמידת המ

  
U:תוצאות הצבעה 

U3  פה אחד –בעד 
 
 

U/החלטה: – 95תש"ע 
לקיים דיון עקרוני בבקשות לפתיחת מוסד חדש במטרה לקבוע כללים  ות"ת מחליטה )1(

 והנחיות המהווים תנאי סף להגשת בקשה. 
 
ת מוסד חדש, במסגרת הדיון, תדון ות"ת גם בהצעה כי אחד מתנאי הסף בפתיח ) 2(
שמירת קרן יעודה, שתשמש בטוחה להחזר שכ"ל לסטודנטים, במקרה של יהיה  
 אי עמידת המוסד בהתחייבויותיו לסטודנטים.  
 

U:תוצאות הצבעה 
U3  פה אחד –בעד 
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Uנספח: 

 

  ע"תש תמוז ה"כ     
 2010    יולי    07 

   לכבוד

Uחברי ות"ת 
 

 שלום רב,
 

 
  –רשימת הזוכים במלגות "מעוף" U: הנדון

U           2970מסמך מס'  –תשע"ג) -תשע"ב-מחזור ט"ז (תשע"א 
                        

דנה ועדת המשנה של ות"ת בראשותו של פרופ' מאג'ד אלחאג'  2010ליולי  2-בישיבתה מיום ה .1

 במועמדים למלגות מעוף (מחזור ט"ז) שהוגשו ע"י המוסדות.

מחזורים נוספים,  3תאם להסכם החדש עם קרן כהנוף, מתוקצבות מעתה, ולמשך כזכור, בה .2

במימון קרן  3-במימון ות"ת ו 4מלגות במסגרת התוכנית:  7תשע"ג)  -תשע"ב  -(תשע"א 

 המלגאים החדשים, עליהם המליצה הועדה, יעשה עפ"י אותו היחס. 5כהנוף. מימון 

ד הוגש בשנית בהתאם להמלצת הוועדה מועמדים, מתוכם מועמד אח 10לוועדה הוגשו  .3

מועמדויות  7שבחנה את מועמדותו בשנת תש"ע (מחזור ט"ו). בסה"כ הוגשו 

מועמדויות מהמכללות (המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון,  3-מהאוניברסיטאות ו

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, המכללה האקדמית צפת). לא הוגשו מועמדים 

  ויצמן למדע.יברסיטת בר אילן, האוניברסיטה הפתוחה וממכון מהטכניון, אונ

ה השנה תולא זכוופא אליאס, שהוגשה ד"ר חיפה, אוניברסיטת  תמועמדהועדה המליצה כי  .4

 ., זאת לאור נתוניה המבטיחיםיבחן שוב במחזור המלגות הבאתוגש ות ,במלגה

בבדיקה), אשר נבחרו מתוך המועמדים שהוגשו בחרה הוועדה שישה זוכים (מתוכם אחד  .5

בראש ובראשונה לפי מצוינות אקדמית. להלן רשימת המומלצים למלגת מעוף במחזור ט"ז, 

 בתוספת ציון סוג מענק המחקר (לפי סווג המחקר כעיוני או ניסויי): 

סוג מענק  מועמד לדרגת התחום שם הזוכה שם המוסד מס'
 המחקר

 תאוניברסיטאו
 עיוני מרצה בכיר סוציולוגיה ביל חטאב *ד"ר נ האוניברסיטה העברית .1
 עיוני מרצה עבודה סוציאלית ריא-ד"ר השאם אבו אביב-אוניברסיטת תל .2
 עיוני מרצה שפה וספרות ערבית ד"ר ג'לאל עבד אלגני אוניברסיטת חיפה .3
-כימיה ופיזיקה של ננו ד"ר טאלב מוקארי אוניברסיטת בן גוריון .4

 חלקיקים
 ייניסו מרצה בכיר

 מכללות
המכללה להנדסה סמי  .1

 שמעון
 -עמידות מבנים  ד"ר רמי עיד

 הנדסת בניין
 - מרצה בכיר

 - מרצה בכיר משפטים ד"ר ותד מוחמד המכללה האקדמית צפת .2
 * המועמד נמצא בבדיקה, לאור העובדה כי הינו מועסק בתקן באוניברסיטה בשנה האחרונה
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