
 1עמוד | 
 

    5.5.21 

  

 לכבוד

 חברי ות"ת

 

 12.5.21 -הנדון: סדר היום לישיבת ות"ת שתתקיים ב

 16:00 - 12:00בין השעות   הישיבה תתקיים במשרדי המל"ג

 מידע .1
 סקירה פיננסית: 1.1

 אוניברסיטת חיפה  1.1.1
 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים –עזריאלי  1.1.2
 הדסה תמכללה אקדמי 1.1.3

 
 מצ"בלידיעה בלבד  4871מסמך מס'       מבקר המדינה דיווח על דוחו"ת  1.2

          - תוצאות קול קורא לפיתוח פיזי       1.3

       - נושאים לדיון לקראת עדכון מודל התקצוב       1.4

      - עדכון סטטוס –בריטית למחקרים משותפים -קרן ישראלית 1.5

    חית של אוניברסיטת אריאל במבח"רהנדסה אזרלשינוי מסלול בתכנית   1.6

       נוהל עבודה אגף תקצוב מול המוסדות האקדמיים       1.7

      השכר באוצר על הגופים הציבורייםדו"ח הממונה על   1.8

    נוהל עבודת ועדת דוחות כספיים, תקציב והשקעות של מינהל תאגיד המל"ג.       1.9

         עדכון. –כנס ההשכלה הגבוהה       1.10

    עדכונים מישיבת המועצה       1.11

           עדכוני קורונה     1.12

          עדכונים משפטיים      1.13

 מצ"ב 4872מסמך מס'          18.3.21אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה ביום   .2
  

 ב"מצ 4873  מסמך מס'     באופן חד פעמי במחזור תשפ"ב מלגות מעוף הגדלת מספר  .3

 
 מרכזי בנוגע לדוח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות  ות"תהחלטת מעקב אחר יישום  .4

  מצ"ב 4874מסמך מס'         המחקר בתחום מדעי הים
 

 ב"צמ 4875מסמך מס'     תמיכת ות"ת במרכז לחקר הים התיכון בשנים תשפ"ב ותשפ"ג .5
 

 מצ"ב 4876מסמך מס'   בקשה לביצוע פירעון מוקדם בפרויקט המעונות במכללה האקדמית כנרת              .6
 

 48771 מסמך מס'      מבנה כיתות ומעבדות הוראה במכללה האקדמית אשקלון .7
 

  ות"ת בשנה נוספת -בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לדחיית עמידתה בהחלטות מל"ג .8
 ב"מצ 4880מסמך מס'    סבנוגע לתכניות האקדמיות לתואר ראשון הנלמדות במסגרת קורס טיי
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 ב"מצ 4882מסמך מס'      קורא למוסדותקול הצעה ל -קידום תחום מדעי הרוח .9

 
  ועדות: מינוי/עדכון .10

 מצ"ב  4883מסמך מס'                                      היגוי למרכז בנושא תחבורה חכמהעדכון הרכב ועדת   10.1
     מצ"ב  4884מסמך מס'             מינוי ועדת מעקב לתכנית ות"ת לתמיכה במרכזי מחקר במדעי הנתונים 10.2
 מצ"ב  4885מס'  מסמך                    עדכון הרכב ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים 10.3

 

 לסטודנטיות   אישור למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לקיים תכניות לימודי השלמה .11
 אביב וכן בלימודי בוגר במוסיקה לסטודנטיות חרדיות -חרדיות בקמפוס המכללה בתל

 מצ"ב 4886מסמך מס'                                                                   בקונסרבטוריון ע"ש רון שולמית בירושלים
 

 ב"מצ 4887סמך מס' מ           עדכון מודל התמריצים בתוכנית המעטפת לסטודנטים חרדים  .12

 
 ולהענקת ה טה הפתוחה להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחבקשת האוניברסי .13

 מצ"ב 4888מסמך מס'                      בתכניות לימודים חדשותתואר שני 

 

 

 

 

 מועדי ישיבות ות"ת לשנת תשפ"א

 תאריך ישיבת ות"ת  חודש

  

   23.6.21 יוני

 הכנה לתקציב     7.7.21 יולי
  תקציב תשפ"ב   28.7.21

 18.8.21 אוגוסט

 29.9.21 פטמברס

 20.10.21 אוקטובר

 

 

 


