
 ~1 ~ 
 

.8.8.8 

 

 לכבוד
 חברי ות"ת

 

 61.8.61 -סדר יום לישיבת ות"ת שתתקיים בהנדון: 

 0056:ותסתיים בשעה  03:60-הישיבה תתחיל ב

 מידע .1

 .סגל האקדמי הבכיר במכללות ה :עדכון בנושא  הסכם שכר 1.1
 

 .לידיעה בלבד 8114 מסמך מס'–המל"ג )"נוהל גילוי מרצון"(  נוהל הסדרת חריגות מהחלטות 1.1
 

דיווח על בחירת הקורסים המקוונים הזוכים בתחומים: מדעי הטבע, מדעי החברה והרוח, הוראה,  1.1
)פלטפורמה  edX.org 1"קמפוס" )פלטפורמה לאומית( וקול קורא מס'  1בעקבות קול קורא מס' 

 לידיעה בלבד( 8114)מצ"ב מסמך מס'  -  עולמית(
 

 עדכון בנושא התהליך להקמת מוסד אקדמי בישוב ערבי. 1.8
 

 .סקירה בעניין ההנחיות למניעת ניגודי עניינים 1.1
 

 דיווח על פתיחת כיתת סיעוד במכללה האקדמית עמק יזרעאל בשיתוף ביה"ח בנצרת. 1.1
 

 . 8188מסמך מס'   –פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ח  –קמפיין תקשורתי  1.1
 
 

 

 .8114מסמך מס'  –קול קורא להרחבת הנגישות ליוצאי אתיופיה  .2

 .8111מסמך מס'  –מסין ומהודו  דוקטורנטיםקול קורא לפוסט  .3

 . 8111מסמך מס'  –מינוי ועדת שיפוט לקול קורא בנושא בינלאומיות  .4

 .8111מסמך מס'  – בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטייםמפא"ת  -תכנית משותפת ות"ת  .5

 .8118מסמך מס'  –דו"ח הוועדה להערכת מרכז המחקר להנעה אלקטרוכימית  .6

 

 פיתוח פיזי   .1

 81118מסמך מס'  –הקמת מרכז סגול בפקולטה להנדסת חומרים בטכניון  .88

 6.148מסמך מס  –פרוייקט התמך של מכון ויצמן למדע  887
 

 .8111מסמך מס'  – האקדמי פרסמרכז בהכרה  .8

בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות  .9
 .8114מסמך מס  –לימודים חדשות לתואר שני 

 | Planning & Budgeting Committeeהוועדה לתכנון ותקצוב      

http://edx.org/


 ~2 ~ 
 

 
ב' 11המדינה  מבקר דו"ח בעקבות גבוהה להשכלה המועצה של ליקויים לתיקון המלצות הצוותים .11

מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, טיפולים בתחום  –מכללת עזריאלי בנושאים: היבטים בהתנהלות 
 .8114מסמך מס'  –התפתחות הילד. 

 
 .8181מסמך מס  –ית, מחזור תשע"ח רבהענקת מלגות לדוקטורנטים בני החברה הע .11

 
 

 אישור תוכניות חדשות: .12

-לתואר ראשון דואישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית לימודים המלצה על  11.1

 .8184מסמך מס'  – חוות דעת סוקרים –( בקוגניציה B.A B.Scחוגי )

המלצה על אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני  11.1

 .8181מסמך מס  –חוות דעת סוקרים  –ללא תיזה בניהול ארגוני שרות 

( בלימודי תיאטרון B.A). שנים, להעניק תואר ראשון המלצה על מתן הסמכה זמנית )שנייה(, לשלוש 11.1

 .8181מסמך מס'  – למכללה האקדמית גליל מערבי

 

 

  חמועדי ישיבות ות"ת לשנת תשע"
 1151:ותסתיימנה בשעה  13:11הישיבות תתחלנה בשעה 

 22.9.12                ספטמבר
  18.11.12                אוקטובר

 22.11.12 נובמבר
 13.12.12 דצמבר

 24.1.18 ינואר
 21.2.18 פברואר

 21.3.18 מרץ
 25.4.18 אפריל

 16.5.18 מאי
 13.6.18 יוני
 )הכנה לתקציב תשע"ט(    4.2.18 יולי

 )" המשך ההכנה(   18.2.18   
 אישור תקציב תשע"ט – 25.2.18 

 15.8.18 אוגוסט
 21.9.18 ספטמבר

 

 

 

 

 מוזמנים פנימיים  

 יואב טאובמן .8.

 יאיר הראל  87.

 מרק אסרף 81.

 יניב כהן 86.

 עו"ד נדב שמיר 85.
 חברת וועדה8 הגב' פנינה תמנו שטה8 יעל סימן טוב + 7

 מריסה גרוס 6-ו 1
 8 אמיר גת נינה אוסטרוזקו5
 8 מולי אברמסון4
 פריזיאן8 יותם בן שטרית, אפרת 8
 8 מרב אברהמי.
 8 מוניקה שמילוביץ9

 8 יאיר הראל0.

 8 משה אהרוני..

בתיה הקלמן, עירית, נדב, אריאל  שרי אנגלנדר , 8 מעיין, 7.
 חנוכה8 אתי נעים


