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 מידע .1
 של  דיגיטלית בינלאומית לתואר שני במנהל עסקים/ במדעי הניהולתכנית לימודים  1.1

  אוניברסיטת תל אביב
    מל"ג ומזכיר אקדמיים לעניינים סמנכ"ל כמ"מ אברהמי מרב מינוי 1.2
          אלון מלגות תוכנית הערכת  1.3
      פיסיקה בתחום איכות להערכת הבינלאומית הוועדה דוחות 1.4
           משפטיים בנושאים עדכונים 1.5

 
  מצ"ב 4666מסמך מס'      29.1.20מיום  ( 1092) 4מס'  ת"אישור פרוטוקול ות .2

 

 מצ"ב 4667מסמך מס'       לשנת תש"פ  גבוהההשכלה  יפרס .3

 

 עדכון הרכבי ועדות ונציגי ות"ת: .4

 מצ"ב 4670מסמך מס'     לאומית למדע  סדות הקרן הנציג ות"ת במו מינוי 4.1
 מצ"ב 4671מסמך מס'      BSF -מינוי נציג ות"ת למועצת המנהלים של ה 4.2
 

 מצ"ב 4672מסמך מס'    הקמה ושיפוץ מעונות סטודנטים עבור אוניברסיטת בר אילן   .5

 

 עסקת מכר של מבנה האוניברסיטה העברית למכללה האקדמית הדסה  .6

 מצ"ב 4673מסמך מס'         ללא השתתפות ות"ת

 

 מצ"ב 4674מסמך מס'     תכנית המשך לחיזוק תחומי ההייטקעקרונות לקראת  .7

        

 בריטית לעידוד שיתופי פעולה -תכנית להקמת קרן מחקר משותפת ישראלית  .8

 מצ"ב 4675מסמך מס'        אקדמיים בינלאומייםמחקריים 

 

 הארכת תוכנית ות"ת לתמיכה בפיתוח הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה לשנים .9

 מצ"ב 4676מסמך מס'          תשפ"ב -תשפ"א

 

 מצ"ב 4677"ל    מסמך מס' חריגה מהנחיות ות"ת לעניין גובה שכ -אוניברסיטת חיפה  -תכנית פסגה  .10

 

 צ"במ 4678מסמך מס'     QST-למענקי ציוד מחקר מוסדי לתחומי ה קול קורא .11
 

 הרחבת היקף ההעסקה של מנהל תחום חרדים במסגרת תכנית "הישגים" .12
  מצ"ב 4679מסמך מס'         הערבית לחברה
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 מצ"ב 4680מסמך מס'      הוספת מחזור חדש לתכנית "הישגים להייטק" .13
 

 
 דיון חוזר בהצעתה של מכללת סכנין להקמת מסגרת אקדמית בישוב  .14

 מצ"ב 4681מסמך מס'               ערבי בצפון

 

 

  (.Ph.D). בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי 15

 מצ"ב 4682מסמך מס'          בפסיכולוגיה    
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 מועדי ישיבות ות"ת לשנת תש"פ 
 

       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                        

 תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשפ"א              5.8.20             גוסט או

                        19.8.20  

 
 

 ביקורי ות"ת במוסדות:
 

 אקדמית עמק יזרעאלמכללה הביקור ות"ת ב  – 13:00 – 09:30  25.5.20
 

 אקדמית גליל מערבימכללה הב ביקור ות"ת             – 16:30 – 14:00              25.5.20


