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 18.6.20         אל: חברי ות"ת

 מאת: אסתי יעקב, מרכזת בכירה לות"ת

 

 24.6.20 -לישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב שתתקיים ביום הסדר הנדון: 

 15:00ותסתיים בשעה  10:30הישיבה תתחיל בשעה 

 

 מידע .1

     תנאי העסקת סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה    בנושא OECD -מטעם ה סקר   1.1

        היערכות לקראת תקציב תשפ"א 1.2

 
    מצ"ב 4736מסמך מס'      20.5.2 -אישור פרוטוקול מישיבת ותת שהתקיימה ב .2

 מצ"ב 4737מסמך מס'   תוכנית ות"ת לתמיכה במוסדות המתוקצבים לעידוד לימודי הנדסה אזרחית  .3
   

 מצ"ב  4738מסמך מס'                 קיצוץ בתקציב מינהל התאגיד   .4
 

 אביב:  -אוניברסיטת תל בינוי .5
 מצ"ב  4739מסמך מס'    אביב להקים מכון מחקר לספורט ע"ש סילבן אדמס-אוניברסיטת תל בקשת  5.1
 מצ"ב 4740 מסמך מס'     פקולטה למשפטים ע"ש בוכמןה מסגרתב מבנהאביב הקים -אוניברסיטת תל בקשת 5.2

 

 לסיוע בהתמודדות עם פגיעה בתשתיות מחקריות  -תמיכה חד פעמית באוניברסיטאות המחקר  .6
 מצ"ב 4741מסמך מס'        כתוצאה מהקמת מערך הרכבת הקלה

 

 בנושא: "הבטחת היתרון והחדשנות א' 70דוח מבקר המדינה  –דוח הצוות לתיקון ליקויים  .7
 מצ"ב 4742מסמך מס'                         "המשק הישראליהטכנולוגיים של 

                                  
 * 4744מסמך מס'    חי-מיזוג המכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל   .8

 מצ"ב 4745מסמך מס'       מחקר לתשתיות ההיגוי ועדת הרכב עדכון    .9

 
 בנושא תכנית ות"ת 31.5.2020והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית מיום החלטת ועדת ההיגוי  .10

 "במצ 4746מסמך מס'   דיווח. - לתמיכה בפרויקטים רוחביים לקידום הוגנות מגדרית במוסדות המתוקצבים  
 

 מצ"ב 4747מסמך מס'      ו"כלכלת ישראל"        ציוןהמשך הפעלת מלגות המר, לב   .11

 טק -עדכון הרכב ועדת השיפוט לתוכניות המלגות לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי היי .12
 מצ"ב 4748מסמך מס'         דוקטורנטיות מצטיינות. -ולבתר       

 
 
 

  יופץ במועד מאוחר יותר.  4744מס' מסמך 
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  תקציב משרד הבריאות וישראל דיגיטלית לתכנית רפואה ממוקדת אישית )רמ"א( העברת  .13
  מצ"ב 4750מסמך מס'         בקרן הלאומית למדע )תיקון(     

 
 תשתית לאומית למאגר  -תכנית ות"ת לעידוד הקמה והפעלה משותפת של "פסיפס"  .14

 ע"י אוניברסיטאות המחקר, וקול קורא לבחירת אוניברסיטת המחקר  -קליני -גנומי
  מצ"ב 4751מסמך מס'          בה תפעל התשתית

 
             המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית  .15

 מצ"ב  4752מסמך מס'  היישומייםבמערכות מידע ומדעי המחשב ( B.Scחוגי )-לימודים לתואר ראשון, דו
 

 
 

 

 

 

 

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

      

                        8.7.20                   יולי

 תקציב תשפ"א     נה לישיבת ות"ת בנושא הכ       15.7.20                        

               

      תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשפ"א         5.8.20          אוגוסט 

                        19.8.20   

 

 

 

 


