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 מידע .1

 רשמים מכנס ההשכלה הגבוהה השביעי   1.1
 וראשי האוניברסיטאות מדנמרק עם ראשי מל"ג ות"ת ונציגי שר המדע וההשכלה הגבוהה  מפגש  1.2

    האוניברסיטאות מישראל.
 שהתקיימה בבריסל בהשתתפות המנכ"ל 2020פגישה בנושא הורייזן  1.3
 עדכון בנושא תוכנית ההבראה לאוניברסיטה העברית 1.4
      הקמת צוות פנימי לקידום יישום המלצות הוועדה הבינלאומית  1.5
 מצ"ב 4409מסמך מס'      להסדרת השדות קליניים בלימודי רפואה מינוי צוות משותף 1.6
 בהתאם להחלטת גרונאו-הסכם אחיד להתקשרויות גופים מזמינים מול מוסדות להשכלה גבוהה  1.7
          לקויות למידה ותשלומים נלווים 1.8
        שביתת הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה 1.9

           עדכונים משפטיים 1.10
 האקדמי אור יהודההמרכז  1.11

          
 מצ"ב 4397מסמך מס'     31.10.18 -( מיום 1077) 1ס' אישור פרוטוקול ות"ת מ    .2

 מצ"ב  4398מסמך מס'         מתווה תכנית מלגות ות"ת לדוקטורנטים בינלאומיים בתחומי מדעי החברה והרוח  .3

 מצ"ב 4399מסמך מס'      הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית- עדכון מודל התקצוב     .4

   4400מסמך מס'        המשך יישום התוכנית למרכזי יזמות וחדשנות      .5

  4401מסמך מס'      מוזמן: פרופ' יואב בנימיני( )    תכנית לקידום מדעי הנתוניםה .6

 מצ"ב 4402מסמך מס'  המשך התוכנית לעידוד המוסדות המתוקצבים להתייעלות אנרגטית בשיתוף משרד האנרגיה .7

 מצ"ב 4403מסמך מס'      שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. להקים מבנה סדנאות   בקשת  .8

 מצ"ב 4404מסמך מס'   בדבר לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס 12.12.2006הצעה לעדכון החלטת מל"ג מיום  .9

 מצ"ב 4406מסמך מס'      עדכון כתב הסמכה –להשכלה גבוהה  למוסדותהיתרי אשראי  .10

 מצ"ב 4407מסמך מס'     עדכון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות .11

 מצ"ב 4408מסמך מס'       נושא תחבורה חכמהלת השיפוט וההיגוי ועדמינוי חברי  .12

 

Planning & Budgeting Committee |   הוועדה לתכנון ותקצוב



    העברת האחריות והטיפול במלגות להנדסאים מקרן הסיוע לסטודנטים של ות"ת  .13
 מצ"ב 4410מסמך מס'            למשרד הכלכלה

 
 ( בתקשורת לאוניברסיטה הפתוחה B.Aחוגי )-המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד .14

 מצ"ב 4411מסמך מס'         חוות דעת סוקר –)במסגרת איגום קורסים( 
 

 מתן אוטונומיה חלקית למוסדות בהם קיים חשש לאיתנות פיננסית הצעה לעדכון החלטת  .15
 מצ"ב 4412סמך מס' מ             6.3.18מל"ג מיום 

 
 בקשת אוניברסיטת בר אילן לחידוש ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה  והסמכה להענקת  .16

 מצ"ב 4413 מסמך מס'       תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני
 
 

 

 מועדי ישיבות ות"ת לשנת תשע"ט

 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

 אישור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תש"פ   31.7.19    

 21.8.19  אוגוסט

 18.9.19  ספטמבר 

***** 

 


