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 27.3.19          לכבוד
 חברי ות"ת

 
 3.4.19סדר היום לישיבת ות"ת שתתקיים ביום ד' 

  15:30ותסתיים בשעה  10:30הישיבה תחיל בשעה 
 

 
 מידע .1

  הנגשת החברה הערבית להשכלה הגבוהה בירושלים –דיווח מסיור במזרח ירושלים  1.1
           הסכמי שכר  1.2
 עדכונים משפטיים   1.3
הבדואית בדרום  מינוי תת ועדה לועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית בנושא האוכלוסייה   1.4

         
      סרטון: הפיתוח הפיזי במוסדות להשכלה גבוהה   1.5

 
 מצ"ב 4491מסמך מס'       23.3.19( מישיבתה ביום 1082) 6אישור פרוטוקול ות"ת מס'  .2
 
 מצ"ב 4492מסמך מס'   ומעקב לתכנית ות"ת להקמה/ביסוס של מרכזי מחקר במדעי הנתוניםהרכב ועדת שיפוט  .3

      
 הצעה לאישור  -תכנית ות"ת לקידום תחום מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה  .4

 ב"מצ  4493מסמך מס'          הסטה בהקצאה תקציבית
 

 פרסום  –תכנית ות"ת לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת  .5
 מצ"ב 4494מסמך מס'        תוכנית נוספת במסגרת מודל הצמיחה

 
 מצ"ב 4495מסמך מס'   מייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטייםהנוי מחליף ליו"ר ועדת היגוי מי .6
 

 מצ"ב 4496מסמך מס'  בקשה לתמיכה נוספת לצורך השלמת שלב ההקמה    -הישראלי לפוטוניקה מתקדמת מרכז  .7
             

 מצ"ב 4497מסמך מס'     שלב ב' בינוי מעונות -עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים   בקשת .8
 

 ב"מצ 4498מסמך מס'         אוניברסיטת אריאל –בנין למדעי החברה וההייטק  הקמת .9
 

 מצ"ב   4512מסמך מס'       אקדמיות של סדנאותהתמיכה בתשתיות  הגדלת .10
 

 מצ"ב 4499 מס' מסמך       לניהול לפקולטה לוקיי לורי ע"ש מבנה של א' שלב להקמת אביב-תל אוניברסיטת בקשת .11

 מצ"ב 4500מסמך מס'      הצעה לעדכון מדיניות-הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים .12
 

 להשכלה גבוהה לשילוב קורסים מעשיים ע"י ות"ת המתוקצבים  המוסדות לעידודתמיכה  תכנית .13
 מצ"ב 4501מסמך מס'       מודל תקצוב –התואר הראשון  לימודיבמסגרת 

 
  4502מסמך מס'        מסגרות לחרדים  –מודל תמיכה שדרוג הנכס     .14

 מצ"ב 4503מסמך מס'       בקשת המכללה האקדמית כנרת להקמת חברה כלכלית .15
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 קריטריונים תלויי צרכים עבור סיוע חד"פ לשדרוג תשתיות ופיתוח פיזי בעת מעבר של מכללות  .16

 לחינוך לאחריות ות"ת והצעה לעדכון החלטת ות"ת בעניין מעבר המכללה האקדמית הרצוג 
 מצ"ב 4505מסמך מס'          לתכנון ותקצוב ות"ת

 
 

   מחוץ בדק את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים שצוות הת והמלצ .17
 מצ"ב 4506מסמך מס'          לקמפוס בירושלים

 
  בעניין  24.4.18לדיון חוזר בהחלטת המל"ג מיום מכללה האקדמית לחינוך אלקסאמי בקשה    .18

 צ"ב מ 4507מסמך מס'      המשך דיון – הקול קורא להקמת מכללה מתוקצבת בצפון  
 

 4508מסמך מס'   חינת סוגיית האיחוד בין המכללה האקדמית שנקר לבין אוניברסיטת תל אביבב .20
 

 ב"מצ 4509מסמך מס'      בקשת אוניברסיטת חיפה ללמד מחוץ לקמפוס בנמל חיפה .    21

 ב"מצ 4510מסמך מס'  להקצאתו לוקת תקציב הח"פ להרחבת המכינה לתלמידי מזרח ירושלים והקריטריונים.     ח22

                                                                         
 ראשון,המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר  .24

 מצ"ב 4514מסמך מס'         ( בריפוי בעיסוקB.O.Tחוגי )-חד
 

  (.B.A)עם המשטרה לתואר ראשון יעודיות בקשת האוניברסיטה העברית לקיים תכניות לימודים  .25
 ב"מצ 4515מסמך מס'     בקרימינולוגיה (.M.A)בקרימינולוגיה ורב תחומי ותואר שני     

 
 

 
 
 

 מועדי ישיבות ות"ת לשנת תשע"ט
  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

 אישור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תש"פ     31.7.19    

 14.8.19  אוגוסט

 25.9.19  ספטמבר 
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