
 1 

 
 
 

Uהחלטות 
U ( 31:*  8 מס) הועדה לתכנון ולתקצוב מישיבת 

U12/52/:1  . תשס#ט טבתב ח#י .שהתקיימה ב  
 6.5.09 -נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב

 
UהשתתפוU:     UמוזמניםU: 

    
Uחברי ות"תU :     U 1סעיףU: ד"ר טרנס קליפוד 

  קפלן פרופ' אהרון :2Uסעיף U   יו"ר –פרופ' שלמה גרוסמן 
 ד"ר דני צרנוב                 מר אהרון בית הלחמי
 : פרופ' נחום פינגר3Uסעיף U    פרופ' שמעון ינקלביץ
    פרופ' ביל וופר פרופ' משה מנדלבאום

 ד"ר ג' סוסמן                  פרופ' אורי קירש
  פרופ' אלכס סולן                 פרופ' ציפי שקד

       U 4סעיףU 'נחום פינגר: פרופ 
 Uמנכ"ל ות"ת/מל"גU      פרופ' רוזאן סומרסון  

     , רו"חסטיבן סתיו מר 
 

Uמינהל ות"ת מל"גU  
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת גב' ריקי מנדלצוויג

 סמנכ"ל לתקצוב  גב' מרב שביב
 

 ממונה תחום קשרי חוץ ומדע  גב' גלית איזמן
 חשבות ובקרהממונה תחום  רו"ח אביטל בלייוס

 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות  מר אמיר גת
 ממונה תחום תקצוב מכללות  גב' חנה גור  

 דובר וממונה תחום הסברה  מר יובל לידור
 ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות גב' יעל סימן טוב כהן

 ממונה תחום מתודולוגיה  גב' שירה נבון
P0Fגב' מיכל נוימן

1
P  הערכת  האיכות והבטחתה. ממונה תחום 

 
P1Fגב' עליסה אלון

2
P  רכזת בתחום הערכת האיכות והבטחתה 

 רכזת בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות גב' נועה בינשטיין   
 רכזת מנהלית לות"ת  גב' אסתי יעקב  

 מרכז בתחום תקצוב מכללות מר יניב כהן שבתאי
 רכז בתחום תקצוב מכללות  מר גיא רוטשטיין

 מרכז בתחום המשפטי  עו"ד מוטי שחר
 רושמת פרוטוקול  גב' יעל עטיה

 
 
 
 

U;סדר היום 

                                                 
 .4-ו 3השתתפה בסעיפים  1
 .4השתתפה בסעיף  2
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 .Tempusמומחה לתוכנית של   -הרצאה של ד"ר טרנס קליפורד   .1

 ). 2826; (מסמך מס' באילת אוניברסיטאי-הביןהמכון  הוועדה לבדיקת דו"ח .2

 .) 2827מך מס' ; (מסדו"חות הוועדה להערכת הלימודים בהנדסת מכונות .3

 .)2828; (מסמך מס' דו"חות הוועדה להערכת הלימודים בעיצוב תעשייתי .4

+ + + 

U2/   מומחה לתוכנית של   .הרצאה של ד#ר טרנס קליפורדTempus/ 

 ד"ר טרנס קליפורד הציג את תוכנית טמפוס. 

 

 

U3/ 3937מסמך מס)  . באילת אוניברסיטאי.הביןהמכון  הוועדה לבדיקת דו#ח/ 

הנהלת אוניברסיטאי באילת, -לבדיקת המכון הביןבמסגרת הישיבה הוצג דו"ח הוועדה  
 באילת הציגה את פעילות המכון. הבין אוניברסיטאי המכון 

 המשך הדיון וקבלת ההחלטה נדחו לדיון הבא.  
 

 

U4/ 3938מסמך מס)  .דו#חות הוועדה להערכת הלימודים בהנדסת מכונות/ 

U0החלטה; – 52ס#ט 

חליטה לאמץ את החלטת המל"ג בעניין דו"חות הועדה להערכת הלימודים בהנדסת ות"ת מ
 .13.1.09מכונות מיום 

U;תוצאות הצבעה 
U7  פה אחד –בעד 

 

 

U5  /3939מסמך מס)  .דו#חות הוועדה להערכת הלימודים בעיצוב תעשייתי/ 

U0החלטה; – 53ס#ט 

ערכת הלימודים בעיצוב ות"ת מחליטה לאמץ את החלטת המל"ג בעניין דו"חות הועדה לה
 .13.1.09תעשייתי מיום 

U;תוצאות הצבעה 
U7  פה אחד –בעד 

 

 

 רשמה: אסתי יעקב


	Uהחלטות
	UהשתתפוU:     UמוזמניםU:
	Uחברי ות"תU:      Uסעיף 1U: ד"ר טרנס קליפוד
	פרופ' שלמה גרוסמן – יו"ר   Uסעיף 2U: פרופ' אהרון קפלן
	מר אהרון בית הלחמי                 ד"ר דני צרנוב
	פרופ' שמעון ינקלביץ    Uסעיף 3U: פרופ' נחום פינגר
	פרופ' משה מנדלבאום פרופ' ביל וופר
	פרופ' אורי קירש                  ד"ר ג' סוסמן
	פרופ' ציפי שקד                 פרופ' אלכס סולן
	Uסעיף 4U: פרופ' נחום פינגר

