לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה
שלום רב,

האגף האקדמי ,מזכירות המל"ג

י"א באדר תשע"ח
 26בפברואר 2018

הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום כ"א בשבט תשע"ח ()6.3.2018
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי י"ט באדר תשע"ח ( ,)6.3.2018בשעה ,14:30
באולם הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.

סדר היום:
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מידע
 .1.1עדכונים מות"ת
 .1.2עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.3עדכונים בנושאים נוספים
אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום  – 6.2.2018יישלח בהמשך.
כללי
 3.1הארכה "טכנית" של הכרה והסמכות זמניות; (מסמך מס'  - 9741מצ"ב)
 3.2הצעה לעדכון הרכב ועדת הליווי של מל"ג ות"ת לנושא הלמידה הדיגיטלית; (מסמך מס' – 9782
מצ"ב)
 3.3בקשת הקריה האקדמית אונו להפוך את הקמפוס בחיפה לקמפוס רב תרבותי -דיון חוזר; (מסמך
מס'  – 9738מצ"ב).
 3.4פעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס בחיפה-חוות דעת אקדמיות של סוקרים; (מסמך מס' 9788
– מצ"ב)
 3.5פעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס בירושלים  -פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ט בהמשך
להחלטת המל"ג מיום ( ; 23.5.2017מסמך מס'  – 9789יישלח בהמשך)
 3.6עדכון הרכב ועדת ההיגוי לאוכלוסייה הערבית; (מסמך מס'  – 9790מצ"ב)
 3.7הארכת תוקף האישור לקיום לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה" ()B.Ed
למגזר החרדי; (מסמך מס'  - 9811מצ"ב)

ועדות משנה תחומיות
4.1

המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 4.1.1המלצה על הארכת ההסמכה זמנית (הסמכה שנייה) לשנתיים ,עד מרץ  ,2020להעניק תואר
ראשון "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי למסלול היסודי (א'-ו') במתמטיקה למכללת סכנין -
מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה (מסמך מס'  – 9717מצ"ב)
 4.1.2המלצה על הארכת הסמכה זמנית (הסמכה שניה) לשלוש שנים ,עד מרץ  ,2021להעניק תואר
שני ( )M.Edבהוראת תנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו וערכיו למכללת גבעת וושינגטון (מסמך מס'
9480א' – מצ"ב)
 4.1.3המלצה על מתן הסמכה לאלקאסמי ,מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר שני ( )M.Edללא
תזה בהוראה ולמידה; (מסמך מס'  – 9766מצ"ב)
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 4.1.4המלצה על מתן אישור אישור פרסום ורישום למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ( )M.Edללא תזה בחינוך מיוחד; (מסמך מס'  9767א' –
מצ"ב)
 4.1.5המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית בית ברל ,לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה (" )M.Teachמוסמך בהוראה" במסלול היסודי; (מסמך מס'  9790א' –
מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה.
 4.1.6המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ( )M.A.בלימודי ארץ ישראל; (מסמך מס' א' – 9792מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת
המשנה.
הרכבי ועדות/סוקרים/ועדות בדיקה:
 4.1.7אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת שנקר  -בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.Des.במשחקים דיגיטליים; (מסמך מס'  9676א'– מצ"ב)

האגף האקדמי ,מזכירות המל"ג

4.2

4.3

 4.1.8אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי
 .Ph.Dבתחום הקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים; (מסמך מס'
9793א' – מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת משנה
שונות.
 4.1.9בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון "היסטוריה של
המזה"ת" ל"לימודי המזה"ת והאסלאם"; (מסמך מס'  9780א'– מצ"ב)
 4.1.10בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון "בלימודי א"י"
ל"לימודי ישראל"; (מסמך מס' 9769א'  -מצ"ב)
המלצות ועדת משנה :חברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח
והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות:
 4.2.1המלצה על הארכת ההסמכה הזמנית ( שלישית) לתקופה של שנה ,עד מרץ  ,2019להעניק תואר
שני ) (M.B.A.במנהל עסקים למרכז האקדמי לב; (מסמך מס'  706א'  -מצ"ב)
 4.2.2המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.בכלכלה במתכונת דו חוגית (ואי פתיחת רישום
לסטודנטים חדשים בתכנית הלימודים במתכונת החד חוגית) במכללה האקדמית גליל מערבי;
(מסמך מס' 9751א  -מצ"ב)
 4.2.3המלצה על הארכת הסמכה זמנית עד תחילת שנה"ל תשע"ט ,אוקטובר  ,2018לתכנית הלימודים
לתואר שני ) (LL.M.במשפטים המתקיימת בקריה האקדמית אונו (מסמך מס' 9771א'  -מצ"ב)
 4.2.4המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) (M.A.בכלכלה יישומית למסלול האקדמי של המכללה
למנהל (מסמך מס' א'  -9774מצ"ב)
 4.2.5המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ( ).B.Aבלימודי תיירות ופנאי (במתכונת דו חוגית)
למכללה האקדמית אשקלון; (מסמך מס'  – 9800מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת משנה.
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 4.2.6המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל אביב יפו לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ( )M.A.בלימודי משפחה; (מסמך מס' 9795א – מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת
המשנה.
 4.2.7המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל אביב יפו לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ( )M.A.עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית; (מסמך מס'  9796א' – מצ"ב); עולה
באותו יום מוועדת המשנה.
שונות:
המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 4.3.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני ( )M.Sc.עם תזה בהנדסה ירוקה; (מסמך מס'  -8745מצ"ב)
 4.3.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במערכות מידע (מסמך מס'  - 9798מצ"ב); עולה באותו יום
מוועדת המשנה.
הרכבי ועדות/סוקרים/ועדות בדיקה:
 4.3.3אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת תל אביב לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון
) )B.Sc.במדע והנדסה של חומרים ובכימיה (מסמך מס' 7083א'  -מצ"ב)
שונות:
 4.3.3המלצה לאפשר להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Optom.באופטומטריה
במסגרת מח"ר (לנשים) למכללה האקדמית הדסה; (מסמך מס'  - 9715מצ"ב)
 4.3.4המלצה על הכרה בתואר שני עם תזה וללא תזה ) )M.Sc.בפיזיותרפיה של אוניברסיטת
אריאל ,בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש; (מסמך מס' 9764א'  -מצ"ב)
 4.3.5המלצה על הכרה זמנית עד נובמבר  2019בתואר שני עם תזה וללא תזה ) )M.Sc.במתמטיקה
יישומית ומדעי המחשב של אוניברסיטת אריאל ,בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג
יו"ש; (מסמך מס' 9763א' – מצ"ב )

.5

ועדות רוחביות
5.1

ועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה:
 5.1.1הארכת תקופת ה"אוטונומיה" לפתיחת תכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה
גבוהה; (מסמך מס' 9783א'  -מצ"ב)
 5.1.2בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר
בתכניות לימודים חדשות לתואר שני; (מסמך מס' 9799א' – מצ"ב); עולה באותו יום מועדת
המשנה)
 5.1.3דחיית יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו
בשנה; מסמך מס' 9784א' – מצ"ב)
 5.1.4הצעה לתיקון כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות ,הריון ,לידה ואימוץ או
קבלת ילד למשמורת או אומנה) ,תשע"ב ( ;2012-מסמך מס' 9639א' -מצ"ב)
ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה:
 5.2.1בקשת אוניברסיטת בן-גוריון להארכת כהונתה של נשיאת האוניברסיטה פרופ' רבקה כרמי
(מסמך מס'  - 9778מצ"ב)
ועדת המשנה להבטחת איכות :
 5.3.1מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מדעי המחשב  -אוניברסיטת בר-אילן
והמכללה האקדמית נתניה; (מסמך מס'  - 9757מצ"ב)
 5.3.2מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מנהל עסקים – אוניברסיטת חיפה;
(מסמך מס'  - 9758מצ"ב)
 5.3.3מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום כימיה – אוניברסיטת בן גוריון; מסמך
מס'  - 9759מצ"ב)
 5.3.4מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום שפה וספרות ערבית  -אוניברסיטת בר-
אילן ,אוניברסיטת חיפה ,האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב; (מסמך מס' - 9760
מצ"ב)

6.1

הצעה להמלצה על  2מועמדים בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה לכהונה במועצה המייעצת של
בית העצמאות ,על פי חוק בית העצמאות ,התשס"ט–( 2009מסמך מס' 9583א'  -מצ"ב)
הצעה להמלצה על שני מועמדים ,חברי סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה ,לכהונה כחברי
המועצה לגיל הרך ,על פי חוק המועצה לגיל הרך ,התשע"ז( ;2017 -מסמך מס'  9731א'  -מצ"ב)
צירוף נציג ציבור מבין חברי המועצה לפורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות בהתאם לסדרי
הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות; (מסמך מס'  - 9746מצ"ב)
הצעה להקמה ואישור הרכב תת ועדת שיפוט ללמידה דיגיטלית בנושא היי טק ומדע הנתונים (מסמך
מס'  - 3915מצ"ב)

7.1

תנאי קבלה ללימודי הכשרה להוראה במכללות האקדמיות לחינוך בשנת הלימודים תשע"ט –
פניית משרד החינוך  -דיווח; (מסמך מס'  – 9750מצ"ב)

5.2
5.3

.6

קבלת החלטות בנוהל מיוחד:

6.2
6.3
6.4

.7

האגף האקדמי ,מזכירות המל"ג

שונות:

ב ב ר כ ה,
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
הערות :אודה לכם אם תרשמו לפניכם את מועדי ישיבות המועצה הבאות לשנת תשע"ח;24.4.2018 ;20.3.2018 :
13.9.2018 ;14.8.2018 ;17.7.2018 ;26.6.2018 ;29.5.2018

