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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 
 

 ז"תשע, שבט ט"י
 2017, פברואר 15

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 ( 7.2013.7) זתשע" ט' באדרסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
, בשעה (7.3.2017ט' באדר תשע"ז ) הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי

 43קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי  של מליאת המועצההישיבות  חדר, ב14:30
 ירושלים.

 
תוך כדי הישיבות, הנכם מתבקשים ,  BOX-ברצוני להזכירם כי על מנת שתוכלו לעיין בחומרים שהועברו ל

. פעולה זו תאפשר downloadלטאבלט על ידי לחיצה על הכפתור  BOX-להוריד את הקבצים הנמצאים ב
 גישה לקבצים במהלך הישיבה ללא תלות ברשת.

 
 סדר היום:

 . 12 -תום תקופת כהונתה של המל"ג ה עם* דברי סיכום 

 מידע .1
 מצ"ב. –14.2.2017 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
יופץ  – 9374מסמך מס' ) ;דיון ראשון בתחומים בעדיפות לאומית –תכנית החומש האקדמית  .3

 . (בהמשך
 כללי: .4

 מצ"ב( ב'3929מדעי הרוח )מסמך מס' קידום הצעה להקמת ועדת היגוי ל -המשך הדיון .4.1
 מצ"ב( – 9366; )מסמך מס' של הסמכות זמניות : מקבץ תכניות (טכנית)הארכה  .4.2

 , עדחודשיםשישה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות בארכה )טכנית( של ההכרה הזמנית ה .4.3
 מצ"ב(. – 9367; )מסמך מס' 2017ספטמבר 

; 2017 ספטמברחודשים, עד  בשישהארכה )טכנית( של ההכרה הזמנית במרכז האקדמי פרס ה .4.4
 מצ"ב( – 9368מסמך מס' 

 ואכיפה לפיקוח המשנה ועדת .5
 ג'.66גבוהה בעקבות דוח מבקר המדינה המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה  .5.1

דו"חות מבקר המדינה בנושאים: "היבטים בהתנהלות בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים", 
"התקצוב והפעלה של מעונות סטודנטים", "מעבר המכללות האקדמיות להוראה לתקצוב הוועדה 

 .מצ"ב( –א' 9352; )מסמך מס' לתכנון ותקצוב", "המכינות הקדם אקדמיות"
בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה בקריה  3.3.2015חריגה מהחלטת המל"ג מיום  .5.2

 .מצ"ב( –א' 9355; )מסמך מס' האקדמית אונו
חריגה מהחלטות המל"ג בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע בקריה האקדמית  .5.3

 .מצ"ב( –א' 9354; )מסמך מס' אונו
תרגום של תכניות לימודים מעברית לשפה הערבית בתואר ראשון בחינוך וחברה ובתואר  הסבת ו/או .5.4

 10.9.2013שני במנהל עסקים בקריה האקדמית אונו ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת מל"ג מיום 
 –א 9356; )מסמך מס'  בנושא נוהל אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה

 .מצ"ב(
תיחת תכנית לימודים בזמן חלקי במנהל עסקים למנהלים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים בניגוד פ .5.5

בנושא תכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה גם כאשר למוסד  27.10.2015להחלטת מל"ג מיום 
 .מצ"ב( –א' 9357; )מסמך מס' יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן
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 ועדות משנה תחומיות .6
חברה, משפטים, ניהול ו תיולחינוך, הוראה, רוח, אמנושל ועדות התחומיות ) פתהמלצה משות .6.1

 םועסקי

 .M.A שני תואר להעניק ואמנויות לחברה האקדמית המכללה של הזמנית ההסמכה חידוש .6.1.1
 מוועדות היום באותו עולה מצ"ב( -א' 9270; )מסמך מס' (משותף דיון) – ואמנויות בחברה
 המשנה

 ת יולחינוך, הוראה, רוח, אמנוהמלצות ועדת משנה:  .6.2
פרופ' אורציון ברתנא,  נציג הסטודנטים, –יו"ר הוועדה; מר ירדן בן יוסף  –פרופ' עזרי טרזי 
 , פרופ' שפרה שגיאפרופ' בתיה לאופרפרופ' אביבה חלמיש, ד"ר רבקה ודמני, 
 מרכזת הוועדה -גב' בתיה הקלמן 

 הסמכות/)קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(
בגישה  ( בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראלM.Ed) שני תואר להעניק הסמכה על המלצה .6.2.1

 מצ"ב( –'א 9345' מס; )מסמך בינתחומית למכללה ירושלים
, להעניק תואר ראשון 2020עד מרץ  ,המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים .6.2.2

.(B.Aבחינוך וקהילה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן )  'מצ"ב(. – 9346; )מסמך מס 
 מרץ חודש עד, נוספות לשנתיים( שלישית)הסמכה  הזמנית ההסמכה הארכת על המלצה .6.2.3

משלב  בחינוך( .M.Ed) שני תואר להעניק גורדון.ד. א"ש ע לחינוך האקדמית למכללה, 2019
 מצ"ב( –א' 9347)ללא תזה(; )מסמך מס' 

ללימודים אקדמיים באור  רכזמל בחינוך (.B.A)  תואר ראשון  להעניקעל הסמכה  המלצה .6.2.4
 מצ"ב(. –א'  9348; )מסמך מס' יהודה

( M.A). שני, להעניק תואר 2020 מרץעד  ,המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים .6.2.5
 "ב(מצ -' א9349; )מסמך מס'  חי תללמכללה האקדמית  בחינוך

בחינוך .( M.Ed) שני תואר להעניק למכללה האקדמית אחוה הסמכה מלצה על מתןה .6.2.6
 מצ"ב( –א'  9389)מסמך מס'  ;מיוחד

 אישור סוקרים/הרכבי ועדות
 לימודים תכנית לפתוח קיי"ש ע לחינוךהמכללה  בקשתמינוי סוקרות לבדיקת  אישור .6.2.7

 מצ"ב( –א' 9361)מסמך מס'  ;הרך לגיל בחינוך( M.Ed) שני לתואר
 :שונות
 במוסיקה( .B.A) ראשון לתואר לימודים תכנית לקיים חיפה לאוניברסיטת לאפשר המלצה .6.2.8

 9350' מס מסמך); (באוניברסיטה הקיימת חוגית הדו המתכונת לצד) חוגית חד במתכונת
 עולה באותו יום מוועדת המשנה (ב"מצ –' א

הוועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לתכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" המלצת  .6.2.9
(B.Ed.במתמטיקה למסלול העל )-'מסמך מס'  ;לחינוך האקדמיות במכללות י'(-יסודי )ז( 

 עולה באותו יום מוועדת המשנה מצ"ב(   -א' 9382
המלצות ועדת משנה תחומית: חברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי  .6.3

 הרוח והחברה 

, האוזר שמואל' פרופ' ישראל גלעד, פרופ, בלפר אלה' פרופ, הוועדה ר"יו– זנדברג חיים' פרופ
 פרידלנד, פרופ' אהרון קלרמן נחמיה' פרופ פרופ' חיים טייטלבאום, , העברי אופיר ר"ד

 הוועדה מרכזת - אופנר-שמילוביץ מוניקה' גב
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

( בלוגיסטיקה ומערכות ימיות .M.Aהסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ) על המלצה .6.3.1
 "ב(מצ -א' 9333' מס)מסמך  ;למרכז האקדמי רופין

תואר שני  להעניק ,2018 מרץעד  ,שנה של לתקופה)שנייה(  זמניתעל מתן הסמכה  המלצה .6.3.2
)מסמך מס'  ;( בכלכלה יישומית למסלול האקדמי של המכללה למנהל.M.Aללא תזה  )

 "ב(מצ -א' 9336
 תואר להעניק צפת האקדמית למכללה 2018 יוניעד )שלישית( על הסמכה זמנית  המלצה .6.3.3

 מצ"ב(-9334)מסמך מס'   ;במשפטים  (.LL.B)ראשון



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  3 ו מ  ע

 

תואר  להעניק, 2020 מרץעד , לתקופה של שלוש שנים)ראשונה( על הסמכה זמנית  המלצה .6.3.4
 מצ"ב(-9335)מסמך מס'  ;מערבי גליל האקדמית למכללה בסוציולוגיה (.B.A) ראשון

לאוניברסיטה ( באינטרנט וחברה .B.A/B.Scהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) .6.3.5
 עולה באותו יום מוועדת המשנה מצ"ב(  -א' 3759ת בירושלים; )מסמך מס'  העברי

( בלימודי B.Aלחמש שנים להעניק תואר ראשון ))ראשונה( המלצה על הסמכה זמנית  .6.3.6
עולה באותו יום  מצ"ב( - 9375אוניברסיטה העברית בירושלים; )מסמך מס' לעבודה 

 מוועדת המשנה
 :אישור פרסום של תכניות לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודים 

על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים  המלצה .6.3.7
 -א' 9124)מסמך מס'  ;במתכונת חד חוגית תחומיים-רב( בלימודים .B.Aלתואר ראשון )

 מצ"ב(
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי למשפט ועסקים לפתוח תכנית  .6.3.8

( בלימודי משפט בשלוש התמחויות: .M.Aלימודים לתואר שני לתואר שני ללא תזה ) 
 מצ"ב(-א 9337' מס)מסמך   ;משפט פלילי; משפט מסחרי עסקי; משפט וחברה

 אישור סוקרים/הרכבי ועדות
 בתכנית תזה עם מסלול לקיים אונו האקדמית הקריה בקשת לבדיקת ועדה הרכב אישור .6.3.9

 באותו עולה  מצ"ב( – 9334; )מסמך מס' עסקים במנהל( .M.B.A) שני לתואר הלימודים
 .המשנה מוועדת יום

 שונות
( בפסיכולוגיה .B.Aתכנית לימודים דו חוגית לתואר ראשון )  לקיים לאפשר המלצה .6.3.10

; הקיימת( למסלול האקדמי של המכללה למינהלתכנית הלימודים חד חוגית )לצד  
 מצ"ב( –א' 9343)מסמך מס'  

לאפשר לקיים תכנית לימודים במתכונת חד חוגית )במקום מתכונת  המלצה .6.3.11
 בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר (.B.A)ראשון  לתואר /משני(ראשי 
 מצ"ב( –א' 9338מס'  )מסמך; אילן         

אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל לקיים  .6.3.12
"ר )גברים( מח במסגרת( בתקשורת וניהול .B.A) תכנית לימודים לתואר ראשון 
 "ב(מצ -א' 9339)מסמך מס' ; למסלול האקדמי של המכללה למנהל 

.( M.Aתואר שני ללא תזה )ל לימודים תכנית לפתוחבקשת המכללה האקדמית כנרת  .6.3.13
 (ב"מצ -א' 9340)מסמך מס'  ;ול תיירות ומלונאות בשפה האנגליתבניה 

 חקלאות, רפואי פארה, ביולוגיה, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: משנה ועדת .6.4
 :"למחו ושלוחות

יו"ר הוועדה, פרופ' רחל בן אליהו זהרי, ד"ר לאה בם, פרופ' אילנה גוזס, –פרופ' פואד פארס 
פרופ' אלי פולק, פרופ' אהרון פרידמן, פרופ' אדו פרלמן, פרופ' צילה סינואני שטרן, מר רם 

 נציג רשם המהנדסים )משקיף(  -יו"ר התאחדות הסטודנטים. מר מונל אברהם  -שפע
 מרכזת הוועדה -גב' מרב אברהמי

 המלצות מישיבת ועדת המשנה  –הרכבי ועדות/ סוקרים  וראיש
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

 בן לאוניברסיטת בפסיכוביולוגיה( .B.Sc)  חוגי חד ראשון תואר להעניק הסמכה על המלצה .6.4.1
 "ב(מצ -' א9312)מסמך מס'  ;בנגב גוריון

 ללימודים למרכז ניהוליות מידע במערכות( .B.Aעל הסמכה להעניק תואר ראשון ) המלצה .6.4.2
 מצ"ב( -א'  9313)מסמך מס'  ;יהודה אור אקדמיים

ה במדעי הרפואה לאוניברסיטת בר זעם ת (.M.Sc) שני תואר  להעניק הסמכה על המלצה .6.4.3
 "ב(מצ -' א9314אילן )בפקולטה לרפואה בצפת(; )מסמך מס' 

במערכות מידע קהילתיות ( .B.Aעל הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי ) המלצה .6.4.4
 המשנה מוועדת יום באותו עולה  מצ"ב( – 9362)מסמך מס'  למכללה האקדמית צפת;

 שונות.
אוניברסיטת בן גוריון בנגב לשנות את סימול התואר השני בפיזיותרפיה במסלול  בקשת .6.4.5

 מצ"ב( -א'9315; )מסמך מס' (M.Sc.PT) ל( (M.P.T-מהמחקרי 
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 תשתיתוניהול מערכות  בהנדסה M.Sc)).שני ללא תזה  לתואר הלימודים תכנית .6.4.6
 (  ב"מצ -'א8082' מס מסמך) ;אביב בתל להנדסה האקדמית המכללה, באפקה המתקיימת

 
 ועדה רוחבית .7

 : איכות להבטחת משנה ועדת .7.1

 מצ"ב( – 9369; )מסמך מס' עברית ספרות בתחום"ג המל החלטות יישום אחר מעקב .7.1.1
 מצ"ב( – 9370; )מסמך מס' עברית לשון בתחום"ג המל החלטותאחר יישום  מעקב  .7.1.2
 מצ"ב( – 9369)מסמך מס'   ;המחשב מדעי בתחום"ג המל החלטותאחר יישום  מעקב .7.1.3

 אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת .7.2

בנושא "מתווה לבדיקת בקשות של מוסדות  3.3.2015החלטת מל"ג מיום  לעדכוןהצעה  .7.2.1
לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג 

 מצ"ב( -' א8228)מסמך  ;לא נדרשה להם עד כה"
ועדת ועולה באותו היום ממצ"ב(  -א'  9012)מסמך מס'  ;הטכניון -לימודים מחוץ לקמפוס .7.2.2

 המשנה
 :ועדת היגוי לחרדים .8

לקמפוס המח"ר של אילן מהמכללה החרדית -של אוניברסיטת ברתוכניות לתואר ראשון ה תהעבר .8.1
 מצ"ב(  - 9387; )מסמך מס' האוניברסיטה

לתואר ראשון בחינוך מיוחד  לימודים תכניתהגשת בקשה לקיים  לאישורבקשת אוניברסיטת חיפה  .8.2
; )מסמך מס' וייעוץ והתפתחות האדם ותעודת הוראה בחינוך מיוחד בפלטפורמה החרדית בבני ברק

 מצ"ב( – 9388
 דיווחים: .9

חי והמכללה האקדמית עמק יזרעאל -עדכון על אודות סיום הטיפול בבקשת המכללה האקדמית תל .9.1
 9373)מסמך מס'  ;)עם וללא תזה( בניהול וכלכלה (.M.Aלפתוח תכנית לימודים משותפת לתואר שני )

 מצ"ב( –
 

 ב ב ר כ ה, 
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 הערות:
וכניסת המועצה  12 -טקס חילופי המועצה ה – 14.3.2017: התאריךלשריין טנטטיבית את  אבקשכם .1

 .בבית הנשיא 13 -ה

; 8.8.2017; 4.7.2017; 6.6.2017; 9.5.2017; 4.4.2017 המל"ג בשנה"ל תשע"ז הינם:מועדי ישיבות  .2
12.9.2017 

 
 

 


