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 5.6.19           לכבוד  

 חברי ות"ת

 שתתקיים לישיבת ות"ת )כולל תוספות של הרגע האחרון(  יוםהסדר הנדון: 

 (15.5.19 -)נדחתה מ 12.6.19-ביום ד' ה

  16:00 – 10:00הישיבה תתקיים בין השעות 

 מידע .1
     במרכז הבין תחומי בהרצליה מביקור ות"ת דיווח   1.1
    על נסיעת המנכ"ל לארה"בדיווח   1.2
  הענקת תעודות הצטיינות למעורבות אקדמיה בקהילה ע"ש שוש ברלינסקי ז"לווח מטקס די  1.3
 מעוףמלגות מלגות אלון  -הענקת מלגות  לקליטת סגל אקדמי מצטיין  דיווח מטקס   1.4
 דיווח מביקור אגף התקציבים באוצר והנהלת ות"ת במכללה האקדמית אפקה ובאוניברסיטת תל אביב   1.5
   דיווח מישיבת ועדת המעקב לתוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים   1.6
        2020תוכניות הוריזן דו"ח חברת שלדור על    1.7
 "ציוד לחוקרים ״באמצע הדרך -קול קורא    1.8
  דיווח על מפגש ראשון של פורום יזמות באקדמיה             1.9

           עדכונים משפטיים  1.10
        דיווח על פעילות תקשורתית בתחום ההייטק  1.11
 מצ"ב  4519מסמך מס'  לידיעה בלבד – 2019ב' מחודש מאי 69עדכון לגבי דו"ח ביקורת של מבקר המדינה מס'  1.12
 ים אור יהודה                               יעדכון לגבי המרכז ללימודים אקדמ 1.13
 כנס איכות הוראה ולמידה   1.14
 עדכון על מינוי מנכ"ל מל"ג/ות"ת למבקר המדינה 1.15
 BSF/NSFעדכון על הרחבת הפעילות של הקרן  1.16
 בנושא הקוונטום 23.5.19עדכון מישיבת פורום תל"מ מיום  1.17

       21.5.19 -בו  11.4.19 -ב ות המל"ג שהתקיימושיבידכונים מע 1.18 
 הועד המנהל –אוניברסיטת חיפה עדכון בעניין   1.19

 
 מצ"ב 4520מסמך מס'      3.4.2019 -אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת שהתקיימה ב .2

 

  בעניינים אישור תתול בוועדות לכהן( מכהן ת"ות/ג"מל ל"מנכ בהיעדר)אישור זמני ליו"ר ות"ת  .3
 מצ"ב  4534מסמך מס'      מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים פנימיים לעבודת הנוגעים

 
 מצ"ב 4522  מסמך מס' (11:30מוזמן לשעה  - רו"ח דורון פרלשטיין) אילן-דו"ח ביקורת רו"ח: אוניברסיטת בר .4
 
 התנסות  תמשלבללמידה הקמת ועדה לבחירת קורסים )א( למידה משלבת התנסות:  .5

                   מצ"ב 3545מסמך מס'       )ב( דיווח ממפגש עם נציגי המוסדות                                                    
 
 מצ"ב  4523מסמך מס'     התקשרות עם סין לעידוד ניידות סטודנטים בין ישראל לסין  .6
 
 מצ"ב 4525מסמך מס'              כנרתהמכללה האקדמית פרוייקט בית המדע של  .   7
 
 מצ"ב 4527מסמך מס'    בקשת  המכללה האקדמית הערבית  )בהקמה( לפתוח מוסד להשכלה גבוהה    . 8
 
 מצ"ב 4528מסמך מס'   המרכז האקדמי עתיד )בהקמה( לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוההבקשת    .9
 

 מצ"ב 4530מסמך מס'    שינוי בהרכב ועדת השיפוט של תכנית המלגות לדוקטורט במדעי הנתונים .10
 

 מצ"ב 4531מסמך מס'    תכנית ות"ת להמשך עידוד התייעלות אנרגטית במוסדות להשכלה גבוהה .11

 
 המשך דיון: המלצות הצוות שבדק את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים  .12

   | Planning & Budgeting Committee ולתקצוב  לתכנון הוועדה 
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 מצ"ב 4506מסמך מס'   (14:30לשעה מוזמן  -סיו"ר מל"ג  וראש הצוות אידו פרלמן,פרופ' )לקמפוס בירושלים מחוץ 
 

   ותואר ראשון (.M.A)  אקדמית אונו לקיים תכנית לימודים לתואר שני במדעי יהדותבקשת הקריה     .13
 (B.A.)   בהתאם למתווה   –בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס בחיפה 

 מצ"ב 4526מסמך מס'       6.3.2018המעודכן עליו החליטה המל"ג ביום    
 

 מצ"ב 4521מסמך מס'          אישור הרכב ועדת ביקורת .14

 בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים:  -תכניות לחרדים  –דיון בתכנית הרב שנתית .       המשך 15
 א. תכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסייה החרדית )במבח"ר(; 

 ב. תכנית לקראת תואר ראשון בלימודים רב תחומיים בהתמחות בלוגיסטיקה )במבח"ר( 
 מצ"ב 4524מסמך מס'       ."       31.3.2019המלצת ועדת היגוי חרדים מיום  –

 הצעה לדיון חוזר בהצעת ות"ת ובקשה לתמיכה  –לפוטוניקה מתקדמת המרכז הישראלי  .16
 מצ"ב 4529מסמך מס'                                     לצורך השלמת שלב ההקמה  נוספת 

 

 להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכהבקשת מכון ויצמן למדע  .17
 מצ"ב 4532מסמך מס'       להענקת תואר שני בתכניות לימודים חדשות

 
 4533מסמך מס'  האקדמיה למוזיקה והאוניברסיטה העברית  –עדכון מודל התקצוב דוקטורט קומפוזיציה  .18

 מצ"ב 4537מסמך מס'    בתכנית הרב שנתית הנוכחיתבקשת אוניברסיטת תל אביב לכלול תכניות לימודים נוספות  .19

 + הוראת שעה בתכנית  תכנית ההנגשה ליוצאי אתיופיה בדרך לפסגה: דיווח  .20
 מצ"ב 4538סמך מס' מ       מלגות ממשיכים לסטודנטים בתואר שני".

 
 מצ"ב 4539מסמך מס'  ( של המכללה האקדמית גליל מערבי    2022הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים ) עד יוני  .21

 מצ"ב 4540מסמך מס'   פת( של המכללה האקדמית צ2022יוני  הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים ) עד .22

 4536מסמך מס' 

 4536מסמך מס' אישור חברי ועדת השיפוט לקול קורא לאוניברסיטאות להגשת בקשות לעדכון ופיתוח קורסים  .23
 והטכנולוגיה הקוונטיים.כנסים אקדמיים בתחומי המדע ולארגון 

 
 4546מסמך מס'          הכרה בתקופה של חופשת לידה במלגות לקליטת חברי סגל ות"ת –קידום הוגנות מגדרית  .24

 
 

 תוכניות חדשות
 

 ( M.Des.המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לשנקר לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ) .25
 מצ"ב 4542מסמך מס'      דוח הוועדה.  -דיגיטלייםבעיצוב ופיתוח משחקים 

 
 ( עם וללא .M.Aבקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) .26

 מצ"ב 4543מסמך מס'         תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות
 

  –( בטיפול באמצעות אמנויות M.A.A.Tהמלצה לאשר לקיים תכנית לימודים לתואר שני ) .27
 מצ"ב 4544מסמך מס'      -של המכללה האקדמית בית ברל -אמנות חזותית למטפלים בפועל

  
 

 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים  .28
 מצ"ב 4545'  מסמך מס      לתואר שני, עם תזה, בקרימינולוגיה קלינית
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 ועדי ישיבות ות"ת לשנת תשע"טמ
 הכנה לישיבת התקציב  + ישיבת ות"ת( 1)    26.6.19    נייו
 
 + ישיבת ות"תהכנה לישיבת התקציב ( 2)    10.7.19   יולי      

 אישור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תש"פ     31.7.19    
 

 14.8.19  אוגוסט
 

 25.9.19  ספטמבר 
***** 

 
 

 


