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 ' סיון, תשע"חח
 2018מאי,  22

 
 

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 (2018.29.5) ט"ו בסיוון תשע"חהנדון: סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי 

  

(, בשעה 29.5.2018) ט"ו בסיוון תשע"חהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

 ירושלים. 43, באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 14:30
 

 סדר היום:
 מידע .1
 מצ"ב. –24.4.2018 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

 מצ"ב(- 9891)מסמך מס'   ;פעימה רביעית –המשך תכנון הפיתוח האקדמי בתכנית הרב שנתית  .3.1
   -א' 9892 טת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במתחם נמל חיפה; )מסמך מס'יבקשת אוניברס .3.2

 מצ"ב(
 מצ"ב( - 9894; )מסמך מס' הארכה טכנית של הסמכות זמניות .3.3

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

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
" בהוראה בוגר" תואר לחינוך להעניק גורדון האקדמית למכללה מתן הסמכה על המלצה .4.1.1

(B.Ed. )צ"ב(מ -א'  9861)מסמך מס'  ;'(י-'ז) יסודי-העל במסלול, במקרא חוגי-דו 
, למכללה האקדמית 2021 מאילשלוש שנים, עד  זמנית )ראשונה(לצה על מתן הסמכה המ .4.1.2

)מסמך  במסלול העל יסודי; (M.Teachלחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר "מוסמך בהוראה" )
 מצ"ב( -א' 9862מס' 

, למכללה האקדמית 2021 מאילשלוש שנים, עד  לצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(המ .4.1.3
 –א' 9863מסמך מס' במסלול העל יסודי; ) (M.Teachראה" )אחוה להעניק תואר "מוסמך בהו

 עולה באותו יום מוועדת המשנה; מצ"ב(
המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה"  .4.1.4

(B.Ed.דו )-( 6-21חוגי בחינוך מיוחד);  מצ"ב( -א' 9865ס' )מסמך מ 
, למכללה האקדמית 2021 מאילשלוש שנים, עד  (לצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונההמ .4.1.5

)מסמך מס'  ;וגי בלימודי ארץ ישראלח-( דו.B.Edלחינוך אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" )
 מצ"ב( -א'  9866

( בלימודי ארץ .B.Aראשון )המלצה מתן הסמכה למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר  .4.1.6
 מצ"ב( -א' 9869)מסמך מס'  ;ישראל, במתכונת דו חוגית

המלצה על מתן הסמכה לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק  .4.1.7
 צ"ב(מ -א' 9867)מסמך מס'  ;( ללא תזה בהערכה בחינוךM.Edתואר שני )

 (B.F.A)י"ס גבוה להנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר ראשון ב -שנקרארכת ההסמכה לה .4.1.8
 באותו יום מוועדת המשנהעולה מצ"ב(;   –א'  9884; )מסמך מס' חומיתבאמנות רב ת

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה
חיפה לפתוח  -המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הערבית לחינוך  .4.1.9

א' 9895ס' מ י'(; )מסמך-ילאי )א'ג-תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" בערבית למסלול רב
 עולה באותו יום מוועדת המשנהמצ"ב(;  –
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המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים  .4.1.10
; )מסמך מס' י'(-ילאי )א'ג-( בשפה וספרות ערבית למסלול הרבB.Ed.לתואר "בוגר בהוראה" )

 עולה באותו יום מוועדת המשנהמצ"ב(;  –א' 9896
 ועדות:הרכבי 
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת חמדת הדרום המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תכנית  .4.1.11

 –א' 9897)מסמך מס'  ;יסודי-למסלול העל (M.Teach.לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" ) 
 עולה באותו יום מוועדת המשנהמצ"ב(; 

 שונות:
בקשת הקריה האקדמית אונו להוסיף התמחות בספורט ואורח חיים בריא במסגרת  .4.1.12

עולה באותו היום ; מצ"ב( –א' 9919; )מסמך מס'  לימודי התואר הראשון בחינוך וחברה 
 מוועדת המשנה 

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

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
( בתקשורת לאוניברסיטת בן גוריון B.Aחוגי )-הסמכה להעניק תואר ראשון דומתן המלצה על  .4.2.1

 עולה באותו יום מוועדת המשנה; מצ"ב( -א' 9775)מסמך מס'  ;בנגב
בתואר שני במנהל ומדיניות מערכות  ,2020)לשנתיים(, עד מאי  זמניתהכרה מתן מלצה  על ה .4.2.2

לשנתיים( )הזמנית טת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה של אוניברסי (M.H.A)בריאות 
 מצ"ב( -א' 9874)מסמך מס'  ;שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש

-חד ראשון תואר להעניק, 2021 מאי עד, שנים לשלוש( רביעית) זמנית הסמכהמתן  על המלצה .4.2.3
באותו  עולה צ"ב(;מ -א' 9898; )מסמך מס' צפת האקדמית למכללה פטיםבמש )LL.B(. חוגי

  יום מוועדת המשנה
-חד ראשון תואר להעניק, 2021 מאי עד, שנים לשלוש( שניה) זמנית הסמכהמתן  על המלצה .4.2.4

באותו יום  עולה צ"ב(;מ  - 9899; )מסמך מס' פרס האקדמי למרכז במשפטים )LL.B(. חוגי
  מוועדת המשנה

 ה האקדמית( בפוליטיקה ותקשורת למכללB.Aהסמכה להעניק תואר ראשון )מתן המלצה על  .4.2.5
 מצ"ב( -א' 9871; )מסמך מס'  הדסה בירושלים

 הרכבי ועדות:
אישור הרכב ועדה בינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקיים תואר  .4.2.6

  יום מוועדת המשנהעולה באותו א'(; 9900במשפטים; )מסמך מס' )Ph.D(שלישי 
 שונות:

בכלכלה במסגרת תכניות  .(B.A) לקיים תכנית לימודים לתואר ראשוןהמשיך המלצה ל .4.2.7
עולה  ;צ"ב(מ -א' 9876)מסמך מס'  ;אילן לימודים במח"ר המתקיימת באוניברסיטת בר

 באותו יום מוועדת המשנה
וסביבה )עם וללא תזה( של ( בניהול ומדיניות משאבי טבע .M.Aתכנית הלימודים לתואר שני ) .4.2.8

 עולה באותו יום מוועדת המשנהמצ"ב(;  –א'  887)מסמך מס'  ;האוניברסיטה העברית
 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה   .4.3

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: 
מזון של המכללה הבמדעי ( B.Scחוגי )-ראשון חד תואר הסמכה להעניקמתן המלצה על  .4.3.1

 מצ"ב( -א'  9853)מסמך מס'  ;האקדמית תל חי
 -( ללא תזה בהנדסת אנרגיה של אפקה.M.Scהסמכה להעניק תואר שני )מתן המלצה על  .4.3.2

 מוועדת יום באותו עולה ;מצ"ב(-א' 7548)מסמך מס'  ;אביב-המכללה האקדמית להנדסה בתל
 המשנה

( ללא תזה במדעי המחשב של המכללה .M.Scאר שני )הסמכה להעניק תומתן המלצה על  .4.3.3
  מצ"ב(  -א' 9585; )מסמך מס'  האקדמית הדסה

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית נתניה לפתוח תכנית לימודים  .4.3.4

 יום באותו עולהמצ"ב(;  - א'9857)מסמך מס'   ;( ללא תזה במדעי המחשבM.Scלתואר שני )
 המשנה מוועדת

 לתואר לימודים תכנית לפתוח אונו האקדמית לקריה והרשמה פרסום אישור מתן על המלצה .4.3.5
 הוועדת המשנמעולה באותו יום מצ"ב(;   - א'9886בספורטתרפיה; ) מסמך  ( B.Sc) ראשון
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 שונות:
בסיעוד של   (B.S.N)בתואר ראשון   ,2020, עד מאי לשנתייםכרה זמנית ההמלצה על מתן   .4.3.6

שניתנה לה על ידי מל"ג )לשנתיים( אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה הזמנית 
 מצ"ב( –א' 9858; )מסמך מס' יו"ש

 ועדות רוחביות .5
  :למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה משנה ועדת     .5.1

"התנהלות ראויה במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי החפיפה הצעה לעקרונות גילוי דעת בדבר  .5.1.1
 (מצ"ב - א'9638)מסמך מס'  ;(קוד אתי לאקדמיהבין פעילות אקדמית ופעילות פוליטית" )

 שונים חיצוניים לגופים מינויים על ג"המל להמלצות בבקשות לטיפול קבוע פנימי צוות מינוי .5.1.2
 (ב"מצ -א' 9398' מס מסמך; )20.3.2018 מיום ג"המל להחלטת בהתאם

בנושא תכניות לימודים לתואר ראשון בזמן  27.10.2015הצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום  .5.1.3
 מצ"ב( - א'9881מסמך מס' ); חלקי

בעניין דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התכניות  20.6.17הבהרה בנוגע להחלטת מל"ג מיום  .5.1.4
  מצ"ב( -א' 9882)מסמך מס'  ;החוץ תקציביות והתכניות הייעודיות במוסדות המתוקצבים

בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבלת הסמכה כללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה  .5.1.5
  "ב(מצ -א' 9883)מסמך מס'  ;בתכניות לימודים חדשות לתואר שני להענקת תואר

  :איכות להבטחת משנה ועדת     .5.2
; )מסמך אוניברסיטת חיפה -מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית במדעי המחשב  .5.2.1

 מצ"ב( - 9901מס' 
הקריה האקדמית אונו;  –מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית במנהל עסקים  .5.2.2

 מצ"ב( – 9902)מסמך מס' 
מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי משפטים בקריה האקדמית  .5.2.3

 מצ"ב(  – 9903אונו; )מסמך מס' 
-מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי משפטים באוניברסיטת בר .5.2.4

 מצ"ב( – 9918)מסמך מס'   שערי מדע ומשפט;אילן, ובמרכז האקדמי 
לימודי עבודה סוציאלית באוניברסיטת הערכת איכות מעקב אחרי יישום החלטת מל"ג בנושא  .5.2.5

 מצ"ב( – 9904; )מסמך מס' ריאלא
 ; להערכת איכות בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשב במסגרות החרדיותדו"חות הוועדה  .5.2.6

  מצ"ב( – 9905)מסמך מס' 
  :ואכיפהפיקוח ל משנה ועדת     .5.3

 מצ"ב( - א'9879 -מס' ; )מסמך תכניות לאוכלוסייה החרדית –פעילות בקרה ואכיפה  5.3.1
 שונות: .6

; להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה לתואר ראשון ולתואר שני עדכון הנחיות המל"ג -דיווח  6.1
 (ב"צמ -א'  9907' מס מסמך)

 
 

 ב ב ר כ ה, 
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 

 
 

; 26.6.2018שנת תשע"ח: הבאות לישיבות המועצה אודה לכם אם תרשמו לפניכם את מועדי  רות:הע
17.7.2018 ;14.8.2018 ;13.9.2018 

 


