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24.10.18 

 לכבוד

 חברי ות"ת

 

 31.10.18 -סדר היום לישיבת ות"ת  שתתקיים בהנדון: 

 16:00ותסתיים בשעה  10:00הישיבה תתחיל בשעה 

 

 :מידע .1
     6.11.18 –שיתקיים בכנס ההשכלה הגבוהה פתיחת שנה"ל תשע"ט ו   1.1

    ביקור שר החינוך במוסדות להשכלה גבוהה לקראת פתיחת שנה"ל האקדמית    1.2

 18.10.18 -ביקור ות"ת במכללות שהתקיימו ב 1.3

 ביקור ות"ת במכללה האקדמית  עמק יזרעאל 1.3.1

      אקדמית גליל מערביבביקור ות"ת  1.3.2

      23.10.2018 -שהתקיים בהטרדות מיניות יום עיון בנושא מניעת    1.4 

    CERN-בחינוך + ביקור ב  בנושא בינלאומיות  EAIE השתתפות בכנס   1.5

      קידום נשים בהשכלה הגבוהה שהתקיים בדבליןבנושא: כנס     1.6

 (4363)מסמך מס'           QAAסדנת    1.7

  יישום המעבר לתקצוב ות"ת של התוכניות בתרפיה במכללת בית ברל ובסמינר הקיבוצים   1.8

         NQF תעודות לאומיות מאגר להקמת  1.9

          עדכונים משפטיים 1.10

 למדעהצגת תמצית הדוחות הכספיים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, הקרן הלאומית    1.11
 ופר"ח לשנת תשע"ז     
           

 שומרוןב שדרוג תשתיות לבינוי באוניברסיטת אריאלהסטת תקציב ל    1.12

  אביב לבין שנקר הנדסה. עיצוב. אומנות.-איחוד בין אוניברסיטת תל   1.13

 היי טק ומדע הנתונים, מסלול א' ומסלול ב' 4הקורסים המקוונים הזוכים בקול קורא    1.14

     סכסוך עבודה של הסגל האקדמי במכללות ובאוניברסיטאות  1.15
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 אישור פרוטוקולי ות"ת .2

 מצ"ב. 4364מסמך  מס'         25.7.18אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום  2.1

 .מצ"ב  4365מסמך מס'         15.8.18פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום אישר  2.2

 

    מצ"ב. 4366מסמך מס'    פעימה חמישית -השלמת תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית  .3

 .מצ"ב 4367מסמך מס'    באוניברסיטת בר אילן. STEMתוספת מכסות לגידול סטודנטים בתחומי ה  .4

 מצ"ב. 4368מסמך מס'     בירושליםתוכנית ההבראה לאוניברסיטה העברית  אחר מעקב  .5

 ליוצאי אתיופיה  הנגשת ההשכלה הגבוהה  .6
        

 לעידוד מנהיגות בקרב סטודנטיםתכנית ות"ת לעידוד מצוינות אקדמית ותכניות ות"ת   6.1
 .מצ"ב  4369מסמך מס'    יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת

 
 .מצ"ב  4370מסמך מס'   השלמת המעבר בטיפול במלגות ליוצאי אתיופיה ממשרד הקליטה לות"ת 6.2

 התקנת תקנות זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים )הוראות לשילוב  .7
 מצ"ב. 4371מסמך מס'       2017 -לקות למידה במוסדות על תיכוניים(, התשע"ח אנשים עם   

 
 הצעה לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים  .8

 .מצ"ב   4372מסמך מס'          וגבייתםעדכונם אופן ו
 

 מצ"ב. 4373מסמך מס'     תש"פ-מודל תקצוב לסיוע מוסדות באזור עוטף עזה לשנים תשע"ט .9

 מצ"ב. 4374מסמך מס'   מלגות לתארים מתקדמים מחקריים לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית .10

 
 מצ"ב. 4375מסמך מס'       מודל שיפוי עלויות שכר במעבר למסלול סגל עמית .11

 מצ"ב. 4376מסמך מס'     קול קורא שני לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה  .12

 מצ"ב. 4377מסמך מס'   מי מדע וטכנולוגיה קוונטים בתחווכנית מלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים ת .13

 .מצ"ב 4378מסמך מס'        פיסיהבפיתוח הקול קורא תוצאות  .14

 . מצ"ב 4379מסמך מס'   "א ת 'באוני של משרד החקלאות בתקציב הפיתוח לבניין אוספי הטבעהגדלת חלקו  .15
 

   .מצ"ב 4380מסמך מס'  בקשת מכללת בצלאל לאישור הסכם מכירת קמפוס בצלאל בהר הצופים לקבוצת מוריה .16
    

 עדכון הרשאות חתימה לעניין עריכת שינויים בתקציב ההשכלה הגבוהה ולעניין  .17
 .מצ"ב  4381מסמך מס'         הקצאת כספים בתקציב ות"ת  
 

 .מצ"ב  4382מסמך מס'      השקעות פיננסיות באוניברסיטאות   לתקופת כהונת אנשי ציבור בוועדות  .18

 מצ"ב. 4383מסמך מס'      -אישור תקנון והרכב הוועדה המלווה לנושא תשתיות מחקר  .19

 יופץ בישיבה. – 4384מסמך מס'       BSF -מינוי חבר ועדה בהנהלת קרן ה .20

 אישור הרכב ועדת השיפוט לבחינת הצעות לפעילות חדשנית ומחקר לקידום ההוראה  .21
 מצ"ב. 4385מסמך מס'        במוסדות להשכלה גבוההוהלמידה 

 

 חידוש ועדכון מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו ליישום תוכנית  .22
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  מצ"ב. 4386מסמך מס'       דוקטורנטים מצטיינים לתש"פהמלגות לבתר 
 

 מצ"ב. 4387מסמך מס'        הסדרההגדרה ו –למידה דיגיטלית  .23

 תכנית הלימודים לתואר  פתיחת  ( בעניין 1.9.1סעיף  -ו 1.5.5ף סעיב לפי נוהל ות"ת )המשך דיון  .24
 חוגי בלימודי א"י -( דו.B.Aראשון )הלימודים לתואר  ותכנית , חוגי בחשבונאות-( דו.B.Aראשון )

 מצ"ב. 4388מסמך מס'          אוניברסיטת אריאל בשומרון  של  וארכיאולוגיה
 

 הצעה לעדכון  - כניות לימודים חדשות במכללות האקדמיות לחינוךוהגשת בקשות לפתיחת ת .25
 מצ"ב. 4389מסמך מס'        13.6.18מיום  135תשע"ח/ ות"תהחלטת 

 

 מצ"ב. 4390מסמך מס'    ליפשיץ( לתקצוב ות"ת-הרצוג )מיסודן של מכללת הרצוג מעבר מכללת .26
 

 מצ"ב. 4391מסמך מס'   במשפטים (.Ph.D)בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לתואר שלישי  .27
 

 שעלי תורה ולהעניק -כנרת לקיים הסכם עם מוסד על תיכוני    בקשת המכללה האקדמית .28
 מצ"ב. 4392מסמך מס'    אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים במוסד זהמלימודים פטור 

 

  ,למכללה האקדמית להנדסה  ,2021 לשלוש שנים עד המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( .29
 מצ"ב. 4393מסמך מס'    ( ללא תזה בהנדסת מכונות.M.Scתואר שני )  להעניקאורט בראודה, 

 

  בקשת אוניברסיטת בר אילן לחידוש ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה  .30
 מצ"ב 4394מסמך מס'     והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני

 

 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים  .31
 חוות דעת -( בלימודי ישראל רב תחומייםB.Aלתואר ראשון )בשפה זרה לאומית -בין

 .מצ"ב 4395מסמך מס'            סוקרים
 

 בקשת המרכז ללימודים אקדמיים רידמן )בהקמה( לקבלת היתר לפתיחת  .32
 .מצ"ב 4396מסמך מס'           מוסד להשכלה גבוהה

    
   **** 

 מועדי ישיבות ות"ת לשנת תשע"ט

 28.11.18  נובמבר 

 26.12.18  דצמבר

 23.1.19  ינואר

 20.2.19  פברואר

 13.3.19    מרץ

 3.4.19  אפריל

  15.5.19    מאי

 12.6.19    יוני

 + ישיבת ות"ת 1הכנה לישיבת התקציב     26.6.19    

 + ישיבת ות"ת 2הכנה לישיבת התקציב     10.7.19    יולי

 תש"פאישור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת    31.7.19    

 21.8.19  אוגוסט

 18.9.19  ספטמבר 

***** 
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 מוזמנים לדיון לפי סעיפים:

 סיגל מורדוך 1.4

 נינה אוסטרוצ'קו, ותמר קרביץ 1.6

 יותם בן שטרית, אריאל חנוכה 1.12

 מרק אסרף 1.14

 יואב טאובמן 1.15

 .  חווה קליין, מיכל אופיר, תמר קרביץ3

 . אריאל חנוכה5-ו 4

 . יעל סימן טוב כהן6

 . יעל סימן טוב, עמרי גולן7

 . עמרי גולן8

 אפרת זהב  9-11

 . נינה אוסטרוצקו ותמר קרביץ12

 . משה אהרוני וחן אבישר13

 יותם בן שטרית,  17 – 14

 אמיר גת 20 – 19

 תמר מעגן   21

 נעמי בק 22

 מרק אסרף ונעמי בק 23

 בתיה הקלמן, יואב טאובמן, אפרת זהב 24

 בתיה הקלמן 26 -  25

 שרי אנגלמן, מוניקה שמילוביץ, יואב טאובמן – 27

 מוניקה שמילוביץ 28

 רפאל לוריא, אפרת זהב, עירית כהן, יואב טאובמן 29

 מרב אברהמי 30

 מרב אברהמי, יואב טאובמן 31

 יאיר הראל 32

 

 


