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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 י' בתמוז תשע"ז

 2017ביולי   4
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 ( 7.2017.81) זתשע"  שלישי כ"ד בתמוזסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 
 

, באולם 14:30, בשעה זתשע"  כ"ד בתמוזהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 
 ירושלים. 43הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 

 
 סדר היום:

 מידע .1
 מצ"ב - 20.6.2017 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

 מצ"ב( -  9553מסמך מס' ) למרכז האקדמי שלםזמנית מתן הכרה  .3.1
עם המכללה האקדמית נתניה וסיום פעילותו של המרכז למיזוג המרכז האקדמי כרמל מדורג מתווה  .3.2

 מצ"ב( –  9552)מסמך מס'   האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה
 –  9553)מסמך מס'   הצעה להרכבי חמש ועדות מומחים תחומיות לעניין המכינות הקדם אקדמיות .3.3

 מצ"ב(
 מצ"ב( –  9554)מסמך מס'  פיילוט –אישור הגשת תכניות לחרדים בתוך הקמפוסים הרגילים  .3.4
 מצ"ב( – 9563; )מסמך מס' עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית .3.5
 מצ"ב( –   9555 )מסמך מס' הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות: מקבץ תכניות .3.6
 מצ"ב( –   9556 )מסמך מס'עדכון סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה  .3.7
 מצ"ב( –  9557    )מסמך מס'דיון ראשוני  –הקוד האתי  .3.8
 מצ"ב( -9529)מסמך מס' ג )"נוהל גילוי מרצון"(; נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל" .3.9

 עדות משנה תחומיותו .4
 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו .4.1

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
ראשון להעניק תואר  ,2020, עד יולי הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שניםהמלצה על מתן  .4.1.1

(B.A.)  מסמך מס' למרכז האקדמי שלם בלימודי מזה"ת והאסלאםבמתכונת דו חוגית( ;
 מצ"ב( –א' 9487

 תואר ראשון להעניק  ,2020, עד יולי לשלוש שנים )ראשונה( מתן הסמכה זמניתעל המלצה  .4.1.2
(B.A.) בלימודים הומניסטיים ותואר ראשון  חוגי-דו((B.A.)  דו חוגי בתכנית בינתחומית

 מצ"ב( –א' 9486; )מסמך מס' למרכז האקדמי שלם בפילוסופיה ובהגות יהודית
(  במנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך M.Aהמלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ) .4.1.3

למסלול הלימודים  ,2019י ליועד  ,לשנתייםלאוניברסיטה הפתוחה והסמכה זמנית )שנייה( 
 מצ"ב( -א' 9518)מסמך מס'  ;עם התיזה

 (B.A)להעניק תואר ראשון ,  2019שנתיים, עד יולי זמנית )שנייה( להמלצה על מתן הסמכה  .4.1.4
 מצ"ב( -א' 9519)מסמך מס'  ;בחינוך וחברה לקריה האקדמית אונו

בהתמחות ביולוגיה בבית  (.B.Ed)חוגי -הסמכה להעניק תואר ראשון חדמתן המלצה על  .4.1.5
 מצ"ב( -א' 9520)מסמך מס'  ;י'( למכללת לוינסקי לחינוך-הספר העל יסודי )כיתות ז'

להעניק תואר ראשון  ,2020, עד יולי לשלוש שנים (ראשונה) זמניתהמלצה על מתן הסמכה  .4.1.6
ו'( ובמסלול -ישראל ומורשתו במסלול היסודי )א'חוגי בתרבות -דו " (.B.Ed) "בוגר בהוראה

 מצ"ב( -א' 9521)מסמך מס'  ;למכללה האקדמית לחינוך גורדון י'(-יסודי )ז'-העל
אמונה, מכללה להוראת אמנות ולחינוך מיסודן של אפרתה אי הארכת ההסמכה הזמנית של  .4.1.7

 ;י'( במתמטיקה-יסודי )ז'-העלחוגי למסלול -דו" (.B.Ed) "בוגר בהוראהלהעניק תואר ואמונה 
 מצ"ב(-א' 9522)מסמך מס' 

 .( עם ובלי תזה במדיניות ותיאוריה של האמנויותM.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) .4.1.8
 באותו)עולה   ;מצ"ב( – א'2569; )מסמך מס' אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים -בצלאלל

 (משנה מועדת היום
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 :לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודיםאישור פרסום של תכניות 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לגורדון, המכללה האקדמית לחינוך, חיפה לפתוח  .4.1.9

חוגי בחינוך חברתי קהילתי למסלול העל -( דו.B.Edתכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" )
 (משנה מוועדת יום באותו)עולה  ;מצ"ב( –א' 9549; )מסמך מס' יסודי

 :אישור סוקרים/הרכבי ועדות
אישור מינוי סוקרים לבקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות  .4.1.10

 מצ"ב( –א' 9561; )מסמך מס' בהערכה בחינוך (.M.Edלהסמכה להעניק תואר שני )
  שונות:
 מלצה לאפשר למכללה האקדמית תל חי לציין את מסלול ההתמחות על גבי התעודה ה .4.1.11
  באותו עולהמצ"ב(;  -א' 9550)מסמך מס'   ; ( בחינוךM.Aשל  התואר השני ללא תיזה ).  
   המשנה מוועדת יום  

ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח  , משפטיםהמלצות ועדת משנה: חברה, משפטים, ניהול ועסקים .4.2
 והחברה 

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות: 
המלצה על הסמכה זמנית ומותנית למסלול האקדמי של המכללה למנהל להעניק תואר שני  .4.2.1

(M.A.)  עם תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני לסטודנטים במחזורים הקיימים )אשר נמצאים בשלביה
 מצ"ב( –א' 9469מסמך מס' ; )השונים של כתיבת התזה(

ללא  (.M.A)להעניק תואר שני  ,2020עד יולי , לשלוש שנים  המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה(  .4.2.2
; )מסמך מס' תזה בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ומוסדות חינוך לקריה האקדמית אונו

  עולה באותו יום מוועדת משנה; מצ"ב( –א' 9541
( (.B.Aראשון , להעניק תואר 2020המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד יולי   .4.2.3

; )מסמך מס' חוגי בניהול משאבי אנוש למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה-חדבמתכונת 
  מצ"ב( –א' 9499

עם  (.M.A, להעניק תואר שני )2021המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לארבע שנים, עד יולי   .4.2.4
 – 9502; )מסמך מס' למכללה האקדמית עמק יזרעאל  תזה וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית

 מצ"ב(
 :אישור פרסום של תכניות לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודים

בפסיכולוגיה של תזה המלצה על מתן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית שני ללא  .4.2.5
 -א' 9511)מסמך מס'  ;למנהל לול האקדמי של המכללההספורט והאימון הגופני של המס

 מצ"ב( 
 :ונותש

)פריסה של יומיים בשבוע( לתואר ראשון  בזמן חלקי ללמדבקשת המכללה האקדמית ספיר  .4.2.6
)מסמך מס'  ;בתכניות הלימודים הבאות: מנהל ומדיניות ציבורית, לוגיסטיקה, ניהול תעשייתי

 מצ"ב(-9513
 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: משנה ועדתהמלצות  .4.3

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
 תזה ללא( .M.A) שני תואר להעניק הדסה האקדמית המלצה על מתן הסמכה למכללה .4.3.1

 מצ"ב( -7579)מסמך מס'   ;בתקשורת בהפרעות
, להעניק תואר ראשון חד 2020)שנייה( לשלוש שנים, עד יולי  המלצה על הארכת הסמכה זמנית .4.3.2

 -א'8185)מסמך מס'  ;למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן בהנדסת תוכנה( .B.Sc)חוגי 
 מצ"ב( 

תעשיות מים למכללה בהנדסת ( .B.Sc)המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי  .4.3.3
 צ"ב( מ -א'8074)מסמך מס'  ;האקדמית כנרת בעמק הירדן

איכות ואמינות בתעשיות בהנדסת  (.B.Sc)המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי  .4.3.4
 מצ"ב(  -א'8743)מסמך מס'  ;למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדןהאלקטרוניקה 

, להעניק תואר שני ללא 2020המלצה על הארכת הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים, עד יולי  .4.3.5
 -א'8124)מסמך מס'  ;תוכנה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעוןבהנדסת  (.M.Sc)תזה 

 מצ"ב( 
, להעניק תואר שני ללא תזה 2020המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד יולי  .4.3.6

(M.Sc.) מסמך מס'  ;בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון(
 מצ"ב(  -א'8701

, להעניק תואר ראשון חד 2019מנית )שלישית( לשנתיים, עד יולי המלצה על הארכת הסמכה ז .4.3.7
)מסמך מס'  ;הנדסה. עיצוב. אמנות -שנקר חשמל ואלקטרוניקה ל בהנדסת (.B.Sc)חוגי 
 מצ"ב(  -א'8968
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 בפיזיותרפיה לקריה האקדמית אונו( B.P.T)המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי  .4.3.8
 מצ"ב( - א'9365)מסמך מס'  ;(החל בתשע"דהיחיד שנפתח במסגרת התכנית ) למחזור הלימודים

 (.M.Sc) תזהעם  להעניק תואר שני ,2020יולי עד  שנים, 3-ל( ראשונה) זמנית על הסמכה המלצה .4.3.9
; יפו -למכללה האקדמית תל אביב )לצד תכנית הלימודים ללא תזה הקיימת(  במדעי המחשב

 לה באותו יום לדיון מוועדת המשנהעו ;(מצ"ב –א' 9535)מסמך מס' 
בהנדסת בניין למכללה האקדמית  (.B.Sc)המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי  .4.3.10

 עולה באותו יום מוועדת המשנה ;מצ"ב( -א'8081)מסמך מס'  ;להנדסה סמי שמעון
, להעניק תואר 2020על הארכת הסמכה זמנית )הסמכה שנייה( לשלוש שנים, עד יולי  המלצה .4.3.11

 -8073)מסמך מס'  ;בהנדסה אופטית למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (.B.Sc)ראשון 
 עולה באותו יום מוועדת המשנה ;מצ"ב(

 (M.A) תזה ללא שני תואר להעניק הדסה האקדמית למכללה הסמכה מתן על המלצה .4.3.12
 (מצ"ב – 7579 )מסמך מס'  ;בתקשורת בהפרעות  
 :בדיקה ועדת המלצות/לימודים תכניות של פרסום אישור
 חי, לפתוח תכנית –המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל  .4.3.13
  עולהמצ"ב(;  –א' 9536; )מסמך מס' .( במדעי המחשב M.Sc)  לימודים לתואר שני ללא תזה  
 המשנה מוועדת יום באותו  
 שונות:
  ;המחשב מדעי בתחום (סטנדרטים) הלימודים ח הוועדה העקרונית לעדכון מתכונת"דו .4.3.14
 מצ"ב( - 9230)מסמך מס'   
   בזמן במדעי המחשב (.B.Sc) ראשון לתואר הלימודים תכנית לקיים לאפשר המלצה .4.3.15
 באותו עולה  ;מצ"ב( –א' 9540; )מסמך מס' יפו -מכללה האקדמית תל אביבב חלקי  
 מוועדת המשנה יום  

 תורוחבי ות משנהועד .5
 ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה .5.1

: נוהל בדיקת תכניות מתי יש למנות סוקרים ומתי 14.7.2015הצעה לעדכון החלטת מל"ג מיום  .5.1.1
 מצ"ב( -א'9442יש למנות ועדה )מסמך מס' 

  איכות להבטחת משנה ועדת .5.2
; החלטת מל"ג בעקבות הדוח הרוחבי של הערכת איכות לימודי הרפואה בישראלאי יישום  .5.2.1

 מצ"ב( – 9558)מסמך מס' 
; )מסמך מס' הרכב ההועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום תקשורת חזותית ועיצוב גרפי .5.2.2

   מצ"ב( – 9559
 ואכיפה לפיקוח המשנה ועדת    .5.3

בהוראה" לחרדים ללא אישור במכללה האקדמית פתיחת תכניות השלמה לתואר ראשון "בוגר  .5.3.1
 מצ"ב(-ב' 9427מוסד; )מסמך מס' ערעור ה - אחוה

קיום תכנית לימודים בהפרדה מגדרית לתואר שני בחוג לניהול וארגון מערכות חינוך במכללה   .5.3.2
בנושא שילוב האוכלוסייה  3.3.2015האקדמית לחינוך ע"ש גורדון, בניגוד להחלטת מל"ג מיום 

 מצ"ב( - 9525; )מסמך מס'  ת בהשכלה הגבוהההחרדי
 שונות: .6

מועצת המרכז להנצחת מורשת כהן כחבר בל, סגל אקדמי במוסד מוכר בישראלחבר  מועמדהצעה ל .6.1
 – התשס"ח, מכוח חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, גוש קטיף וצפון השומרון

 (יותריישלח במועד מאוחר  - 9560)מסמך מס'  ;2008
בחינת הצורך בהתאמות נוספות בכללי זכויות הסטודנט )התאמות לסטודנטים דיווח על הקמת צוות ל .6.2

 )דיווח על פה( ;2012-המשרתים בשירות מילואים(, התשע"ב 
6.3.  

 
 ב ב ר כ ה,

 
 מיכל נוימן

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 
 

 12.9.2017; 8.8.2017 את מועדי ישיבות המל"ג בשנה"ל תשע"ז: אודה לכם אם תרשמו לפניכם הערות:


