
 

 5.11.19           לכבוד

 חברי ות"ת

 [(1089) 1ישיבה מס' ] 197.11.ת שתתקיים ב"ישיבת ותסדר היום להנדון: 

 13:30 – 10:30 תתקיים בין השעות הישיבה 

 מידע .1
 תש"פהאקדמית פתיחת שנה"ל   1.1

          סקירת נתונים   1.1 1
 לקראת פתיחת שנה"ל האקדמית אילן-ביקור נשיא המדינה באוניברסיטת בר 1.1.2
 לקראת פתיחת שנה"ל האקדמית אביב -ביקור שר החינוך באוניברסיטת תל 1.1.3
       דיווח על פתיחת שנה"ל האקדמית תש"פ בישיבת הממשלה  1.1.4

 להשכלה גבוהה ביקורים במוסדות   1.2
 ביקור שר החינוך במכללה האקדמית אחווה 1.2.1 
 ביקור שר החינוך באוניברסיטת אריאל בשומרון  1.2.2 
 חי ובאילת.-ביקור שר החקלאות במכוני המחקר בתל 1.2.3 

 דיווח על מינוי דוברת למל"ג/ות"ת 1.3
         הקמת קרן משותפת ישראל בריטניה  1.4
 CRIS –לגבי מכרז להקמת מערכת לניטור פרסומים עדכון    1.5
 חלטות הממשלה "תכנית הצפון" ו"תכנית להעצמה ולפיתוח היישובים עדכון לגבי ה   1.6

     "שלומי ומטולהקריית שמונה, 
    באוניברסיטת אריאל הפקולטה לרפואה מכתב בעניין פתיחת     1.7

       עדכון לגבי הפעילות של ישראל בתוכנית ארסמוס +   1.8     
  4610מסמך מס'  נתן/אריאל   דו"ח האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בעניין אוספי הטבע     1.9

  

 מצ"ב 4606מסמך מס'     31.7.19( מיום 1086) 10מס' ות"ת  פרוטוקולנוסח החלטות ואישור . 2

 מצ"ב 4607 מסמך מס'           צפת להרחיב מבנה אקדמיה בית וואהל )הוספת קומה(בקשת המכללה האקדמית .  3

 מצ"ב 4608מסמך מס'       טק בתקציב תש"פ-הקדמת מכסות למקצועות ההיי.   4

 .( ללא תזה בייעוץ M.Aהמלצה על אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני ).  5
 מצ"ב 4609מסמך מס'       י של המכללה האקדמית אחוהחינוכ      

 
 מצ"ב 4611מסמך מס'      )דניאל(  . עדכון הרכב הוועדה המלווה למרכזי היזמות6

   
 מצ"ב   4612מסמך מס'      )תומר(    תקציב להשקת קמפיין הקמפוס החדש. 7
 

 מצ"ב 4613מסמך מס'    שונות: הצגת מערכת דיגיטלית לטיפול בתוכניות הלימודים במל"ג/ות"ת . 8
 .(3:001שעה )פרופ' עדי ערמוני מוזמן ל            

 

 | Planning & Budgeting Committee   הוועדה לתכנון ולתקצוב



 

 

 

 

 

 

 שינויים( עם) פ"ת לשנת תש"מועדי ישיבות ות

       27.11.19             נובמבר

      25.12.19              דצמבר

         29.1.20                ינואר

         26.2.20          פברואר  

       25.3.20                 מרץ 

         22.4.20               אפריל

       20.5.20                  מאי

         24.6.20                   יוני

                    לתקציב תשפ"א Iישיבת ות"ת + הכנה        1.7.20                  יולי

                    לתקציב תשפ"א IIישיבת ות"ת + הכנה       15.7.20                      

      דות להשכלה גבוהה לשנת תשפ"אתקציב המוס         5.8.20          אוגוסט 

                       19.8.20  


