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 31.8.121            לכבוד

 חברי ות"ת

 

 212.9. -ב שתתקיים  ת"לישיבת ותמעודכן סדר יום 
 14:30ותסתיים בשעה  10:30הישיבה תתחיל בשעה 

 מידע .1

 סקירה כלכלית: 1.1

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן 1.1.1

 הנדסה. עיצוב. אומנות –שנקר  1.1.2

 ספיר המכללה האקדמית  1.1.3

 חוק ההסדרים והצעת מחליטים   1.2

 המל"גמישיבת דיווח    1.3

 העברת קרן הסיוע למכון ויצמן 1.4

 מצב פיננסי  –אוניברסיטת חיפה  1.5

 סלי קליטה באוניברסיטאות 1.6

 

 :ת "ות יאישור פרוטוקול .2

 

 מצ"ב 4924מסמך מס'         21.7.21ת מישיבתה ביום "אישור פרוטוקול ות 2.1

 

 מצ"ב 4925מסמך מס'     26.7.21ת מישיבתה ביום "אישור פרוטוקול ות  2.2
 

 מצ"ב 4926מסמך מס'     28.7.21ביום  המישיבת פרוטוקול ות"תאישור    2.3

 

 בקשת המכללה האקדמית בית ברל לאישור עסקה כלכלית משמעותית להקמת  .3
 מצ"ב 4927מסמך מס'       ומדעים ומבנה החדשנותמבנה לאומנויות 

 

 מצ"ב 4928מסמך מס'     מכירת בניין משרד השיכון של המכללה האקדמית צפת .4

 

 עדכון מודל התקצוב לאוכלוסייה החרדית במסגרות  הייעודיות באמצעות רשת .5

 מצ"ב 4929מסמך מס'         ביטחון תקציבית 
 

 ריכוז  פורום האחראים והרכזים המוסדיים בתכנית להרחבת נגישות ההשכלה  .6

 מצ"ב 4930מסמך מס'        גבוהה לחברה הערבית ה

 

 מצ"ב 4931מסמך מס'         גובה מלגת פר"ח עדכון  .7

 

 עדכון נוהל אישור מסלולים חדשים במכינות הקדם אקדמיות ומכינות קדם  .8
 מצ"ב 4932מס' מסמך         אקדמיות חדשות

 

 הרחבת תכנית מלגות מרום ליוצאי אתיופיה והגדלה חד פעמית במספר .9

 מצ"ב 4933מסמך מס'         מלגות מרום לתשע"ב.
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 SHARE-ERICבסבב התשיעי של סקר  -תמיכת ות"ת בתשתית המחקר הלאומית    .10

 מצ"ב 4935מסמך מס'                                                              (2023-2021) 

 

 מצ"ב 4936מסמך מס'  גוריון לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי במכון ערבה-אוניברסיטת בןבקשת  .11

 

 עדכונים נדרשים בקובץ הנחיות ות"ת לתנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה .12
 מצ"ב 4937מסמך מס'      המתוקצבים ע"י ות"ת , שאינם אוניברסיטאות 

 

 מצ"ב 4938מסמך מס'      עדכון הרכב הועדה להקמת אוניברסיטה בגליל    .13
 

  -STEMהארכה במחזור אחד של תכנית לבתר דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה .14

 מארה"ב -STEMמארה"ב וקנדה ותכנית לעידוד קליטת חברי סגל מצטיינים בתחומי ה
 מצ"ב 4939מסמך מס'        בשיתוף קרן צוקרמןוקנדה 
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