
 

 

1 

10.12.2020 
 
 

 
 
 
 
 

 לכבוד
 חברי ות"ת

 
 

 

 16.12.20 -שתתקיים ב ת"ותלישיבת סדר יום הנדון: 
 15:30ותסתיים בשעה  30:09עה הישיבה תתחיל בש

 
 :מידע .1

 סקירה פיננסית: 1.1
       בשומרון אוניברסיטת אריאל 1.1.1
      אפקה –המכללה האקדמיה להנדסה  1.1.2
  HIT -מכון טכנולוגי חולון  1.1.3

 
 לבציוןזבולון המר וע"ש פרופ' נחמיה  הערכת תוכניות המלגות ע"ש  1.2

 דיווח על ועדת ההיגוי למדעי הרוח 1.3
 בלבד( לידיעה 4816מסמך מס'  )           מינוי ועדת הליווי לנושא הרפורמה בלימודי האנגלית דיווח על 1.4

                             עדכון -בר אילן  אוניברסיטתהתכנית בלימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט במח"ר של   1.5
             עדכונים בנושא הקורונה  1.6

 משפטייםעדכונים  1.7

 

 מצ"ב 4796מסמך מס'            4.11.2020מיום   3אישור פרוטוקול מישיבת ות"ת מס'  .2
      

 מצ"ב  4797מסמך מס'            2021תקציב מינהל התאגיד לשנת אישור  .3
 

 תוכנית ות"ת לתמיכה בהקמה ותפעול מנהלת התוכנית הלאומית למדע  .4
 מצ"ב  4798מסמך מס'    וטכנולוגיות קוונטים

        
 1 4799מסמך מס'      מתווה הסיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה .5

      
 למוסדות ביצוע תשלומים צורך קבלת תעודה דיגיטלית לללהגשת בקשה  ההרשא .6

 ב"מצ 4800מסמך מס'   במערכת המרכבהבהתאם להחלטות ות"ת ולמוטבים אחרים השכלה הגבוהה ל
 

 עדכון ה"מסלול –תוכנית ות"ת למלגות לעידוד בתר דוקטורנטיות מצטיינות  .7
 מצ"ב 4801מסמך מס'                  המשולב"
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 פיתוח פיזי .8

 מעברלתמיכה בתשתיות פיסיות להקמת מבנה/ים במסגרת  וכנית ות"ת ת 8.1
 מצ"ב 4802מסמך מס'                לקמפוס חדש

 
 אישור לרכישת – עדכון פרויקט בית המדע של המכללה האקדמית כינרת 8.2

 ב"מצ 4803מסמך מס'           קומות 2

 
 מצ"ב 4804 מס'מסמך       רופיןבמרכז האקדמי להייטק וסיעוד,   הקמת מבנה אקדמיה    8.3

  ב"מצ 4805מסמך מס'           רכישת קרקע במסגרת עסקת קומבינציה סמינר הקיבוצים    8.4

 מימון האקדמיה למוסיקה ולמחול: אישור תוספת תקציב בינוי כהקדמת   8.5
 מצ"ב 4806סמך מס' מ המשך דיון-מהתכנית הרב שנתית הבאה עבור השלמת פרויקט תוספת אגף        

 
 עדכון עלויות הקמתבניין מדעי המחשב  הרחבת-אילן -אוניברסיטת בר 8.6

 ב"מצ  4807סמך מס' מ          המבנה
 

  מצ"ב 4808סמך מס' מ  היתכנות קידום מיזמים סטודנטיאליים מצטיינים בשלב הוכחתתכנית ות"ת ל .9
 

 2 4809מסמך מס'       קנדה-תכנית ות"ת לעידוד ניידות סטודנטים למחקר ישראל .10
                    

 מצ"ב 4810מסמך מס'    לשנה"ל תשפ"א  מלגות מרום לתואר ראשוןשינויים בתכנית  .11
 
 הארכה בשנה של ההתקשרות עם האיחוד האירופי לשם הפעלת משרד  .12

 מצ"ב 4811מסמך מס'             2021ארסמוס+ לשנת 
 
 
 
 :מינוי/עדכון ועדות .13

 ישראל -מינוי נציג ות"ת למועצת המנהלים של הקרן לחינוך ארה"ב 13.1
 מצ"ב 4812 מסמך מס'          פולברייט(קרן )

 
 עדכון הרכב הוועדה להגדלת כח האדם האקדמי במקצועות הטכנולוגיה    13.2

 מצ"ב  4813מסמך מס'          טק(-העילית )היי
 

  מצ"ב  4814מסמך מס'      עדכון הרכב ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית 13.3

 
 מצ"ב 4815מסמך מס'    רואדהישגים ועדכונים בנושא ועדות ההיגוי לתוכנית  13.4

 
 מינוי ועדת שיפוט לתכנית תמיכה ברכישה ובשדרוג ציוד מחקר מחלקתי/ 13.5

 ולהעסקת כח אדם מקצועי להפעלתו בתחומי המדע והטכנולוגיה קבוצתי
 מצ"ב 4817מסמך מס'          הקוונטיים
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 :תוכניות חדשות 14
              

 המלצה  על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית  14.1
 מצ"ב  4818מסמך מס'    בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (.B.A) לימודים לתואר  ראשון  

 
 לתואר ראשון בקרימינולוגיה  (.B.A)המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה    14.2

  מצ"ב 4819מסמך מס'     לאוניברסיטת חיפה מתכונת חד חוגית ודו חוגית
          

 ( בהנדסה B.Scעל  אי הארכת הסמכה להעניק תואר ראשון ) המלצה 14.3
 מצ"ב  4820מסמך מס'      למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודהופטית א
 

 בפילוסופיה,  (.B.A) המלצה על הסמכה בתכנית הלימודים לתואר ראשון    14.4
 מצ"ב  1248מסמך מס'  במסגרת איגום קורסים לאוניברסיטה הפתוחההמדינה כלכלה ומדע         

 

 

 

 מועדי ישיבות ות"ת לשנת תשפ"א

 תאריך ישיבת ות"ת  חודש

     13.1.20 ינואר

 17.2.21 פברואר

 17.3.21 מרץ

 7.4.21 אפריל

 19.5.21 מאי

 ( ישיבה רגילה1הכנה לתקציב )  23.6.21 יוני

 ( ישיבה רגילה2הכנה לתקציב )    7.7.21 יולי

 תקציב תשפ"ב    28.7.21

 18.8.21 אוגוסט

 29.9.21 ספטמבר

 20.10.21 אוקטובר
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