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 לכבוד

 חברי ותת

 29.9.21 -שתתקיים ב ת"ישיבת ותליום הסדר הנדון: 

 17:30ותסתיים בשעה  14:00הישיבה תתחיל בשעה 

 מידע.   1

 מכללות ובאוניברסיטאותב תרוחבי סקירה פיננסית 1.1

      של שנת תשפ"א בתחום מלגות המצויינות סקירה  1.2

    השלמת נתונים -מכללת ספיר   1.3

       סטטוס –מודל התקצוב של ות"ת  בחינת   1.4

    .עדכון -ת "ג/ות"הרכב ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית של מל 1.5

 

 בהמשךיישלח     4950מסמך מס'  – 2.9.21 -ישיבת ות"ת שהתקיימה במ ( 1117) 15מס' אישור פרוטוקול . 2
 

    :המלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית. 3

 מצ"ב 4940מסמך מס  להגדרת החריגים בשנה למכללה האקדמית  בנוגע 2020דחיית החלת עדכון מדיניות   3.1

  הדסה ולבצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב      

 מצ"ב 4941 מסמך מס     ניות לימודים לתואר אקדמי בהוראהסדרי עדיפות וקידום התחומים הנדרשים בתכ   3.2

           חרדיבמגזר ה

 מצ"ב 4942מסמך מס      יה החרדית בפריפריה הגיאוגרפית ובבית שמשיצרכי האוכלוס   3.3

 

 מכסות: .4

 

 במכללות האקדמיות הסטת מכסות לתארים אקדמיים עבור מכסות לתעודות הוראה  4.1

 מצ"ב 4943מסמך מס          לחינוך שבאחריות ות"ת  
 

 מצ"ב 4947 מסמך מס  תוספת מכסות ייעודיות למוסדות להשכלה גבוהה עבור סטודנטים בתוכניות לסיעוד   4.2

 
 יישלח בהמשך    4955מסמך מס    לאור תקציב תוספתי בבסיס  סטודנטיםתוספת מכסות  4.3

 

 מצ"ב 4944מסמך מס   שלב ב'– בקשת האקדמיה למוסיקה ומחול להשלמת אגף ללימודים בין אומנותיים .5
 

 הפעלת מלגות קרן הסיוע של ות"ת ממשרד החינוך לות"ת ועדכון הרכב העברת  .6

 מצ"ב 4945מסמך מס            הנהלת הקרן
 

 מצ"ב 4946מסמך מס     ההמלצה לעדכון תוכנית ההברא -האוניברסיטה העברית בירושלים  .7

 

 מצ"ב 4947 מסמך מס  תוספת מכסות ייעודיות למוסדות להשכלה גבוהה עבור סטודנטים בתכניות לסיעוד  .8
    

 מצ"ב 4948מסמך מס        הסכם פשרה אורט בראודה מול אורט ישראל .9

 

 מצ"ב  4949מסמך מס     מרחבי"ם לעידוד מדעי הרוח -עדכון תכנית הדגל לקידום מדעי הרוח  .10
     

  4951מסמך מס  רחבת תכנית ות"ת לקידום בינה מלאכותית ומדעי הנתונים בעקבות ועדת תל"מה .11

 

 מארה"ב  -STEMחזור אחד של תכנית לבתר דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ההארכה במ .12
  מארה"ב וקנדה  -STEMוקנדה ותכנית לעידוד קליטת חברי סגל מצטיינים בתחומי ה

 יישלח בהמשך    4952מסמך מס        קרן צוקרמןבשיתוף 

   |   Planning & Budgeting Committee    תקצוב ל ו   לתכנון   עדה ו ו ה   



 
 

 

 :תוכניות חדשות .13
 

 פיזיקה חישובית  –בלתואר ראשון בקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תוכנית לימודים   14.1
 מצ"ב 4953מסמך מס        לקראת אישור פרסום והרשמה.  קוונטית, 

 

 תכנית לימודיםמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת תל אביב לפתוח ה  14.2 
 מצ"ב 4954מסמך מס          ( במדעי הנתונים".B.Scלתואר ראשון ) 

 

 

 ת בשנת תשפ"ב"ישיבות ות

 

 הערות  ות"ת חודש

   20.10.21 21אוקטובר 

   10.11.21 21נובמבר 

   15.12.21 21דצמבר 

 5.1.22 22ינואר 

26.1.22 

  

   16.2.22 22פברואר 

 2.3.22 22מרץ 

23.3.22 

  

   13.4.22 22אפריל 

   11.5.22 22מאי 

 8.6.22 22יוני 

29.6.22 

  

 (1הכנה לתקציב )

 13.7.22 22יולי 

27.7.22 

 (2הכנה לתקציב ) 

 אישור תקציב תשפ"ג

   17.8.22 22אוגוסט 

   14.9.22 22ספטמבר 

 

 


