
 

 14.5.20           לכבוד

 חברי ות"ת

 

 20.5.20ביום  ות"ת שתתקיים  סדר יום לישיבת

 15:00ותסתיים בשעה  10:30הישיבה תתחיל בשעה 

 מידע .1

    דיווח מועדות הכנסת 1.1
  התארגנות הבניין לקראת החזרה לעבודה 1.2
      םימשפטי עדכונים 1.3
  הארכה טכנית של המכרז לקרן קמ"ח 1.4
 : הבטחת היתרון הטכנולוגי יםבנושא ב' 70ומס'  א' 70מבקר המדינה  מס'  ותדו"ח 1.5

 יישום החוק למניעת הטרדה מינית, היבטים ברפורמה  ,והחדשנות במשק הישראלי
  העברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש.ל

     האוניברסיטה העברית לשנת תש"פסוגיות בתקציב  1.6
      עדכון בדבר משאבים לתכנית לעידוד מדעי הרוח 1.7
      הצגת קונספט קמפיין השכלה גבוהה 1.8
        סרטון: שער לאקדמיה 1.9

 

 מצ"ב 4717  מסמך מס'     27.4.20 -מישיבת ותת שהתקיימה ב אישור פרוטוקול .2

 מצ"ב 4718 מסמך מס'      מכסות סטודנטים  לשנים תשפ"א ותשפ"ב .3

 במצ" 4720מסמך מס'    להשכלה גבוהה חיזוק תחומי ההייטק במוסדותלהמשך תוכנית  .4
 

  מצ"ב  4721מסמך מס'      הסכם פשרה בין המכללה האקדמית אורט בראודה לאורט ישראל      .5

 
 מצ"ב 4722מסמך מס'    קריטריונים להמשך תקצוב פרויקטים רוחביים -הוגנות מגדרית  .6

 *4723מסמך מס'     תמיכה בתוכנית ללמידה דיגטלית במוסדות המתוקצבים  .7
 

 אישית  )רמ"א(העברת תקציב משרד הבריאות וישראל דיגיטלית  בתכנית רפואה ממוקדת  .8
 מצ"ב 4724מסמך מס'         לקרן הלאומית למדע

   
 מצ"ב 4725מסמך מס'    הפעלת תוכנית המלגות ע"ש זבולון המר וע"ש פרופ' נחמיה לבציון .9

 
 מצ"ב 4726מסמך מס'    עדכון הרכב ועדת השיפוט לתכנית מלגות אלון במדעי החברה .10

 לעידוד קליטת חברי סגל ישראלים מצטיינים מארה"ב וקנדה תוכנית  .11
 מצ"ב 4727מסמך מס'     STEM-באוניברסיטאות המחקר בישראל בתחומי ה

 
 מצ"ב  4728מסמך מס'   מצטיינות בשיתוף קרן צוקרמןמלגות לבתר דוקטורנטיות ות"ת לתכנית  .12

 
 תוכניות חדשות: .13

 עם תיזה וללא.( M.Scלפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) אוניברסיטת אריאל בקשת 13.1

 מצ"ב 4729מסמך מס'      אישור פרסום והרשמה              בהנדסת מכונותתיזה  

 
______ 

 יופץ במועד מאוחר יותר 



 

 
 
 
 

 עם תיזה וללא.( M.Scלפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) אוניברסיטת אריאל בקשת 13.2

 מצ"ב 4729מסמך מס'      אישור פרסום והרשמה              בהנדסת מכונותתיזה  

 

 המלצה על מתן הסמכה זמנית )לתקופה של שנתיים( למכללה האקדמית כנרת  13.3

 מצ"ב 4730מסמך מס'        ( בלימודי ארץ ישראל.M.Aלהעניק תואר שני )

 

  (.B.A)שת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר ראשון בק 13.4

  מצ"ב 4731 מסמך מס'    גלים-בתורס חובלים בבסיס הדרכה של חיל הים קבמדעי המדינה 

 

 אביב להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה ולהענקת -בקשת  אוניברסיטת תל 13.5

 מצ"ב  4732  מסמך מס      בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני  תואר 

 

 לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון מכללה האקדמית להנדסה אורט בראודהה בקשת  13.5

(B.Sc.)   מצ"ב 4733מסמך מס'         אישור פרסום והרשמה -אזרחיתבהנדסה      

 

 

 

 

 מועדי ישיבות ות"ת לשנת תש"פ 

         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             אוגוסט 

                        19.8.20  

 

 

 


