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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 

 ז' אב, תשע"ח
 2018יולי,  19

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 ( 8.2018.41) חתשע" אלולב 'גסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
(, בשעה 14.8.2018) חתשע" אלולב ג'הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

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

16:00-14:30 
 סדר היום:

 מידע .1
 עדכונים מות"ת .1.1
 עדכונים בנושאים משפטיים .1.2
 בנושאים נוספים עדכונים .1.3

 .יישלח בהמשך – 17.7.2018 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

מובילים באקדמיה"; )מסמך מס' "–אישור תקנון והרכב ועדת ההיגוי של תכנית עתודות לישראל   .3.1
 מצ"ב( - 9977

 מצ"ב( 10035; )מסמך מס' עדכון טכני לנוסח החלטות המל"ג בעניין מתן הכרה זמנית למוסדות .3.2
 ועדות משנה רוחביות .4

  :איכות להבטחת משנה ועדת    .4.1
הצעות החלטה  -דוחות הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות  .4.1.1

 מצ"ב(  – 9960פרטניות; )מסמך מס' 
4516:-16:00 

 עדות משנה תחומיותו .5
 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו     .5.1

 (: )קבועות/זמניות/הארכת הסמכותהסמכות 
( B.Edהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) .5.1.1

 מצ"ב( – 9986ט'(; )מסמך מס' -יסודי )ז'-חוגי בתקשורת למסלול העל-דו
, למכללת הרצוג מיסודן 2021המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט  .5.1.2

ראת מתמטיקה לבית ( ללא תזה בהוM.Edללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני )של מכ
 מצ"ב( – 9987; )מסמך מס' הספר העל יסודי

, למכללה האקדמית 2021המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט  .5.1.3
ה ( ללא תזה בלקויות למידה בשפM.Edחיפה להעניק תואר שני )-הערבית לחינוך בישראל

 מצ"ב( – 9988; )מסמך מס' והתערבות חינוכיתהערבית: הערכה 
, לסמינר הקיבוצים, 2022שנים, עד אוגוסט  ארבעהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( ל .5.1.4

עם תזה באוריינות חזותית  (M.Edהמכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני )
 מצ"ב( –  10002; )מסמך מס' בחינוך

, לסמינר הקיבוצים, 2022שנים, עד אוגוסט  ארבעהסמכה זמנית )ראשונה( ל המלצה על .5.1.5
( עם תזה בהוראת מדעי M.Edהמכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני )

 מצ"ב( -10003הרוח בגישה רב תחומית; )מסמך מס'  
לוינסקי לחינוך , למכללת 2022המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לארבע שנים, עד אוגוסט  .5.1.6

 מצ"ב( – 10008 ; מסמך( עם תזה בהוראה ולמידהM.Edלהעניק תואר שני )
, למכללה האקדמית 2021המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט  .5.1.7

 – 10009; )מסמך מס' ( ללא תזה באנגלית כשפה זרהM.Edלחינוך תלפיות להעניק תואר שני )
 מוועדת המשנהיום עולה באותו   ;מצ"ב(
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זה בחינוך בעידן ( ללא תM.Edהמלצה על הסמכה למכללה לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני ) .5.1.8
 יום מוועדת המשנהעולה באותו  ;מצ"ב( – 10010; )מסמך מס'  טכנולוגיות מידע

טיפול באמצעות מוסיקה ( בM.A.A.Tשני ללא תזה ) המלצה על הסמכה להעניק תואר   .5.1.9
 יום מוועדת המשנהעולה באותו  מצ"ב(; – 10019; )מסמך מס' לחינוךמכללת לוינסקי ל

  מלצה על הארכת הסמכה למחזורים הקיימים ולמחזור שיחל את לימודיו בשנה"ל תשע"טה .5.1.10
 במתמטיקה.( B.Ed" )בהוראה בוגר" ראשון תואר להעניק וושינגטון גבעת למכללתבלבד 

 מצ"ב( –א' 9956' מס מסמך) ;חוגית-דו במתכונת'( י-'ז) יסודי-העל למסלול
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה

( ללא תזה M.Edהמלצה על מתן אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר שני ) .5.1.11
חברה, סביבה, בריאות של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין;  -בחינוך לקיימות  
 מצ"ב( – 9989)מסמך מס'  
 :הרכבי ועדות/סוקריםאישור 
הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית אחוה לקבל הסמכה להעניק  אישור .5.1.12

יום עולה באותו  ;מצ"ב( - 10018 ; )מסמך מס'עם תזה במנהל מערכות חינוך )M.Ed (תואר שני
 מוועדת המשנה

ותכניות רב  משפטים: חברה, משפטים, ניהול ועסקים,  29.6.2018מיום  מלצות ועדת משנהה  .5.2
 הרוח והחברה  תחומיות במדעי 

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
, להעניק תואר ראשון  2020 עד אוגוסטהמלצה על הארכת הסמכה זמנית )רביעית( לשנתיים,  .5.2.1

(B.A.)  בתכנית הלימודים במנהל עסקים ולהעניק תואר שני(M.B.A.)  במנהל עסקים למרכז
 מצ"ב( –א' 9938; )מסמך מס' האקדמי פרס

( .B.A, להעניק תואר ראשון )2020 אוגוסט המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד .5.2.2
 מצ"ב( – א'9939; )מסמך מס' בלימודים רב תחומיים למכללה האקדמית אשקלון 

( למרכז הבינתחומי בהרצליה 2020עד יוני נית )שלישית( לתקופה של שנתיים )הסמכה זמ .5.2.3
 מצ"ב(-9934)מסמך מס'  ;.( עם תזה במנהל עסקיםM.B.Aלהעניק תואר שני )

דו חוגי , להעניק תואר ראשון 2020, עד ספטמבר על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתייםהמלצה  .5.2.4
(B.A.במשאבי אנוש ותואר ראשון ) דו חוגי (B.A. בניהול למכללה האקדמית לישראל ברמת )

 עדת המשנהועולה באותו יום מומצ"ב(;  – 10027; )מסמך מס' גן
 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה   .5.3

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: 
במדעי התזונה למכללה האקדמית ( B.Scחוגי )-ראשון חד תואר המלצה על הסמכה להעניק .5.3.1

 עדת המשנהויום מובאותו עולה מצ"ב(;  – 10020; )מסמך מס' אשקלון
תואר שני עם  להעניק (2220ספטמבר )עד  ,לארבע שנים( ראשונה) זמנית המלצה על הסמכה .5.3.2

עולה  מצ"ב(; – 10021)מסמך מס'  ;במדעי המים למכללה האקדמית תל חי( B.Sc) וללא תזה
 עדת המשנהובאותו יום מו

 אביב תל לאוניברסיטת, 2021 אוגוסט, שנים לשלוש( ראשונה) זמנית הסמכה על המלצה .5.3.3
 במתכונת ובכימיה חומרים של והנדסה במדע  הלימודים בתכנית.( B.Sc) ראשון תואר להעניק

 .עדת המשנהומו יום באותו עולה מצ"ב(; – 10024; )מסמך מס' ומשולבת חוגית חד
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:

 טק -הייבמדעים ל( ScB.חוגי ) -לפתוח תכנית לימודים לתואר דובקשת אוניברסיטת תל אביב  .5.3.4
 עדת המשנה(ו)עולה באותו היום מו (מצ"ב – א'9982)מסמך מס' 

 :שונות
 במדעי המחשב( B.Scלקיים תכנית לימודים לתואר ראשון )להמשיך והמלצה לאפשר  .5.3.5

 מצ"ב(. –א'  9992)מסמך מס'  ;למכללה האקדמית אשקלון  במסגרת מח"ר )לגברים(
 תזה עם תכנית לימודים לתואר שני להמשיך לקיים לאפשר לאוניברסיטה העבריתהמלצה   .5.3.6

 10022; )מסמך מס' בבריאות ציבור וטרינרית ולרשום אליה סטודנטים (M.V.P.Hללא תזה )ו
  עדת המשנה(ויום מו)עולה באותו  מצ"ב(; –

לימודי הסבת המלצה על מתן אישור למכללה האקדמית עמק יזרעאל לקיים תכנית   .5.3.7
 )עולה באותו יום ;מצ"ב( – 10025; )מסמך מס' בסיעוד )B.S.N (אקדמאים לתואר ראשון

 (עדת המשנהומו

 הפסקה  – 16:45-17:00
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17:00-18:30 
 ועדות רוחביות .6

  :, הכרה והסמכהועדת המשנה למדיניות אקדמית    .6.1
חידוש ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים  .6.1.1

 מצ"ב(: – 10028; )מסמך מס' חדשות לתואר שני
  לחידוש ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה  גוריון ןבאוניברסיטת בקשת

 להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני
  לחידוש ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת  הטכניוןבקשת

 תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני
  לחידוש ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה  אוניברסיטת חיפהבקשת

 להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני
 (.B.A) ימודים לתואר ראשון בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל לפתוח תכנית ל .6.1.2

 מצ"ב(  - א'9554; )מסמך מס' בלימודי משפט במתכונת דו חוגית
  :ועדת ההיגוי לתכנית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית    .6.2

 ומדעי ההנדסה בתחומי משותפת לימודים מתכונת לקיים לב האקדמי והמרכז הטכניון בקשת .6.2.1
 מצ"ב( –א' 9997' מס; )מסמך החרדי למגזר המחשב

 מצ"ב( -א' 9544 )מסמך מס'  ;לוסטיג ר"במח לב האקדמי המרכז פעילות .6.2.2
  :פיקוח ואכיפה משנה ועדת .6.3

מבקר המדינה המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דוח   .6.3.1
 .מוועדת המשנהעולה באותו היום ; מצ"ב( - 10018 )מסמך מס' ; 2018ג' מחודש מאי 68

 שונות: .7
 עבור לימודים תכניות עם משרד הבטחון לטובת הפעלת חיפה אוניברסיטת אישור התקשרות של .7.1

 מצ"ב( -א' 10023; )מסמך מס' הצבאיות מהמכללות סטודנטים
 :קבלת החלטות בנוהל מיוחד .8

 לשירות המייעצת הציבורית המועצה כחברי כהונהל, האקדמי הסגל אנשי לשני מועמדים צעהה  .8.1
 מצ"ב( - 10012 ; )מסמך מס' - 2017 ז"תשע אזרחי שירות חוק פי על, אזרחי

, מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכיםב לכהונה ,חברי הסגל האקדמי הבכיר ועמדיםמלשני  הצעה .8.2
  מצ"ב( – א' 10013; )מסמך מס'  2012–ג"התשע, המוסמכים והטכנאים ההנדסאים חוקעל פי 

ולשימור מורשת יהדות  לחקר רכזועצת הממב לכהונה ,אקדמיה אנשי, מועמדים לשלושה הצעה .8.3
 מצ"ב( –  10014; )מסמך מס'  2012-אתיופיה, על פי חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, תשע"ב

 מצ"ב( - 10029; )מסמך מס'  משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות-איוש ועדת היגוי בין .8.4
 "ב(מצ  - א'9601' מס; )מסמך פיסיקה בתחום איכות להערכת הבינלאומית הוועדה הרכב אישור .8.5
' מס; )מסמך לחינוך האקדמיות במכללות עברית לשון בהוראת איכות להערכת הוועדה הרכב אישור .8.6

 "ב(מצ - 10017
 ב ב ר כ ה, 

 
 מיכל נוימן

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 
 בתאריך זה מבוטלתשתוכננה להתקיים ישיבת מל"ג  - 13.9.2018 - הערות: 

 
; 11.12.2018; 13.11.2018; 16.10.2018: 2018-2019להלן מועדי ישיבות המועצה לשנת הלימודים תשע"ט 

8.1.2019 ;12.2.2019 ;19.3.2019 ;16.4.2019 ;21.5.2019 ;25.6.2019 ;16.7.2019 ;20.8.2019; 24.9.2019 
  )טנטטיבי(


