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לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי ט"ז באב תשע"ז ()0202.8.8
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי ט"ז באב תשע"ז ( ,)8.8.7132בשעה
 ,33:11בחדר הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  31ירושלים.
סדר היום
מידע
2.
אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום  - .0282.8.8יופץ בהמשך
2.
כללי:
23
 .1.3תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית למוסדות המתוקצבים  -פעימה שניה  -תוכניות
בתחום מדעי הרוח ,תארים מתקדמים במקצועות בריאות נבחרים ,תוכניות בינלאומיות ותוכניות
של המכללות האקדמיות לחינוך בתקצוב ותכנון ות"ת; (מסמך מס'  – 7722מצ"ב)
 .1.7המלצה על מתן הכרה זמנית לתקופה של שנתיים (עד אוגוסט  )7137למרכז ללימודים אקדמיים
באור יהודה; (מסמך מס'  – 7728מצ"ב)
 .1.1אישור הרכב לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה; (מסמך
מס'  – 7781מצ"ב)
 .1.3מתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו וסיום פעילותה של
המכללה האקדמית לחברה ואמנויות כמוסד להשכלה גבוהה; (מסמך מס'  – 7777מצ"ב)
ועדות משנה תחומיות
24
 242.המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.3.3המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) )B.Ed.חד-חוגי באמנות במסלול
רב-גילאי (א'-י') לתלפיות המכללה האקדמית לחינוך; (מסמך מס' 7737א' מצ"ב)
 .3.3.7המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ( )M.A.ללא-תזה בלימודי גליל למכללה
האקדמית תל-חי; (מסמך מס' 7739א' מצ"ב)
 .3.3.1המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד אוגוסט  7137להעניק תואר שני עם
תזה ( )M.Ed.בהערכה ותכנון לימודים למכללה האקדמית בית ברל; (מסמך מס'  7732א'
 מצ"ב) .3.3.3המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוגוסט  , 7171להעניק תואר שני ללא
תזה (" )M.Teachמוסמך בהוראה" במסלול העל-יסודי למכללה לחינוך האקדמית גורדון;
(מסמך מס'  7723א' – מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
 .3.3.7המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון דו-חוגי ( )B.Edבחינוך למדעים למסלול היסודי
(א'-ו') למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל; (מסמך מס' 7788א' – מצ"ב); (עולה
באותו יום מוועדת המשנה)
 242.המלצות ועדת משנה :חברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי
הרוח והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות:
 .3.7.3המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.A.בקרימינולוגיה למכללה
האקדמית אשקלון( .מסמך מס'  7737א'  -מצ"ב)
 .3.7.7המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוגוסט  ,7171להעניק תואר שני
עם תזה ( )M.A.בפיתוח וייעוץ ארגוני למכללה האקדמית עמק יזרעאל; (מסמך מס' 7727א'
– מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
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 .3.7.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים ,עד אוגוסט  ,7173להעניק תואר שני
( )M.A.במכללה האקדמית עמק יזרעאל עם תזה וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית; (מסמך
7717א' – מצ"ב)
אישור פרסום של תכניות לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודים:
 .3.7.3המלצה על מתן אישור פרסום ורישום סטודנטים למכללה האקדמית לישראל ברמת גן
לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במתכונת דו חוגית ביזמות וחדשנות; (מסמך
מס' 7712א'  -מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה)
 .3.7.7המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון דו חוגי ( )B.Aבכלכלה; (מסמך מס' 7721א' – מצ"ב); (עולה באותו
יום מוועדת המשנה)
אישור הרכבי ועדות/סוקרים
 .3.7.9אישור מינוי הרכב וועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח
תכנית לימודים לתואר שני ( )M.A.ללא תזה בטיפול זוגי ומשפחתי; (7783א' – מצ"ב); (עולה
באותו יום מוועדת המשנה)
שונות:
 .3.7.2בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בתקשורת וניהול במסגרת המח"ר (גברים); (מסמך מס'  7731א'  -מצ"ב); (עולה באותו
היום מוועדת המשנה)
 .3.7.8המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים חד –חוגית לתואר ראשון ) (B.A.בתקשורת (לצד
תכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת) למסלול האקדמי של המכללה למנהל; (מסמך מס'
7782א' – מצ"ב); (עולה באותו היום מוועדת המשנה)
 2423המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .3.1.3המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח
תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת חד-חוגית ( )B.Sc. Medבמדעי הרפואה; (מסמך
מס'  7783א' – מצ"ב)
שונות:
.3.1.7דו"ח הוועדה העקרונית לעדכון מתכונת הלימודים (סטנדרטים) בתחום מדעי המחשב;
(מסמך מס'  - 7711מצ"ב)
.3.1.1המלצה לאפשר להסב את תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.במדעי המחשב לשפה
האנגלית למרכז האקדמי לב ; (מסמך מס'  – 7718מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
 242324המלצה על הארכת האישור לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( ).B.Scבהנדסה כימית
בשפה האנגלית לטכניון מכון טכנולוגי לישראל; (מסמך מס'  -8217מצ"ב); (עולה באותו יום
מוועדת המשנה)
.3.1.7המלצה על מתן אישור למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לקיים תכנית לימודי הסבת
אקדמאים לתואר ראשון ) )B.S.Nבסיעוד; (מסמך מס' 7717א'  -מצ"ב) (עולה באותו יום
מוועדת המשנה)
 25ועדות משנה רוחביות
 252.ועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה
 .7.3.3הצעה לעדכון החלטת מל"ג מיום  :33.2.7137נוהל בדיקת תכניות מתי יש למנות סוקרים
ומתי יש למנות ועדה; (מסמך מס' 7337א' -מצ"ב)
ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
252.
 .7.7.3המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דוח מבקר המדינה
92ב' .דו"חות מבקר המדינה בנושאים" :היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי – מכללה
אקדמית להנדסה ירושלים"" ,טיפולים בתחום התפתחות הילד"; (מסמך מס' 7727א' –
מצ"ב)( .עולה באותו יום מוועדת המשנה)
 .7.7.7קיום תכנית לימודים בהפרדה מגדרית לתואר שני בחוג לניהול וארגון מערכות חינוך
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון ,בניגוד להחלטת מל"ג מיום  1.1.7137בנושא שילוב
האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה; (מסמך מס'  7777א'  -מצ"ב)
 .7.7.1פתיחת תכניות השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" לחרדים ללא אישור במכללה
האקדמית אחוה  -ערעור המוסד; (מסמך מס' 7372א'  -מצ"ב)
 .7.7.3פתיחת תכנית לתואר שני באוניברסיטת תל אביב ללא קבלת אישור המל"ג; (מסמך מס'
7799א'  -מצ"ב)
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.7.7.7תכניות שנפתחו באוניברסיטה העברית שלא בהתאם למתווה האוטונומיה לפי החלטת מל"ג
מיום ( ;31.7.7131מסמך מס' 7798א'  -מצ"ב)
 .7.7.9קיום לימודים מחוץ לקמפוס באוניברסיטה העברית בניגוד להחלטת המל"ג מיום
 37.37.7119ומיום ( ;79.2.7133מסמך מס' 7717א'  -מצ"ב)
נוהל קבלת החלטות בכתב
 .9.3הצעה להמלצה על  7מועמדים בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה לכהונה במועצה המייעצת של
בית העצמאות ,על פי חוק בית העצמאות ,התשס"ט–( ;7117מסמך מס' 7781א'  -מצ"ב)
שונות
 .2.3דיווח על בחירת הקורסים המקוונים הזוכים בתחומים :מדעי הטבע ,מדעי החברה והרוח,
הוראה ,בעקבות קול קורא מס' " 7קמפוס" (פלטפורמה לאומית) וקול קורא מס' edX.org 1
(פלטפורמה עולמית); (מסמך מס'  - 7729יופץ בהמשך).
ב ב ר כ ה,
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

הערות :אודה לכם אם תרשמו לפניכם את מועד הישיבה האחרון של המל"ג בשנה"ל תשע"ז..222.8.8 :
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