
 
 

P.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402  .טל91040, ירושלים 4037ת.ד ,.  

www.che.org.il   |    email: academi@che.org.il 

 

 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 
 
 
 

 "ה אדר, תשע"חכ
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 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 (20.3.2018סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים בתאריך ד' בניסן תשע"ח )הנדון: 

 
(, בשעה 20.3.2018) חתשע" ד' בניסןהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

 ירושלים. 43, באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 14:30
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 כללי: .2
 )מסמך מס'"שאר רוח"  -: תכניתהמלצות ועדת ההיגוי של מל"ג ות"ת לקידום מדעי הרוח    2.1

 מצ"ב( - 9823
תשפ"ב; )מסמך מס'  -לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"זתכנית    2.2

  מצ"ב(. - 9739
; 'ג שלב -ת"ות י"ע המתוקצבים במוסדות הראשון התואר במסגרת" העשרה לימודי" תכנית   2.3

 מצ"ב( – 9824)מסמך מס' 
 .מצ"ב( – 9834; )מסמך מס' בתוכנית הרב שנתיתהמשך הפיתוח האקדמי    2.4
בהמשך  ט"תשע ל"לשנה הרישום פתיחת -בקמפוס בירושלים  אונו האקדמית פעילות הקריה  2.5

 (יישלח בהמשך – 9789; )מסמך מס'  23.5.2017מיום  ג"המל להחלטת
 ; )מסמך מס' חברתית פעילות / ארוך מילואים שרותבגין  לסטודנטים אקדמיות ז"נ 2 הענקת      2.6

 (יישלח בהמשך – 9832
טיק(; -המלצות ועדת ההיגוי הבינמשרדית להגדלת כוח אדם בתחומי טכנולוגיה עילית )היי   2.7

 מצ"ב( – 9833)מסמך מס' 
 מינוי מר שמעון יצחקי כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת(   2.8

 עדות משנה תחומיותו .3
 ת יואמנוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח,    3.1

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
 לחינוך לוינסקי למכללת, 2020 מרץ עד, לשנתיים)ראשונה(  זמנית הסמכה מתן על המלצה 3.1.1

 "ב(מצ -א'  9812)מסמך מס' ; ( עם תזה בחינוך מוסיקליM.Ed) שני תואר להעניק
 תואר להעניק אוהלו וספורט מדעים, לחינוך האקדמית למכללה הסמכה מתן על המלצה 3.1.2

 מצ"ב(- 9813'א)מסמך מס'  ;( ללא תזה בניהול וארגון מערכות חינוךM.Ed) שני
 האקדמית למכללה, 2021 מרץ עד, שנים לשלוש)ראשונה(  זמנית הסמכה מתן על המלצה 3.1.3

" בהוראה"בוגר  תואר להעניק( וליפשיץ הרצוג מכללות של)מיסודן  ירושלים  הרצוג
(B.Ed.דו )- מצ"ב(-א'  9814)מסמך מס' ; י'(-יסודי )ז'-באזרחות למסלול העלחוגי 

 האקדמית למכללה, 2020 מרץ עד, לשנתיים)שנייה(  זמנית הסמכה מתן על המלצה  3.1.4
-חוגי בהיסטוריה למסלול העל-( דו.B.Ed" )בהוראה"בוגר  תואר להעניק שאנן לחינוך

 "ב(מצ -א'   9815)מסמך מס'  ;י'(-יסודי )ז'
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, הקיבוצים לסמינר, 2021 מרץ עד, שנים לשלוש)ראשונה(  זמנית הסמכה מתן על המלצה 3.1.5
( עם תזה בחינוך M.Ed) שני תואר להעניק ולאמנויות לטכנולוגיה, לחינוך המכללה
 "ב(מצ -'א' 9816 )מסמך מס'  ;סביבתי

, הקיבוצים לסמינר, 2021 מרץ עד, שנים לשלוש)ראשונה(  זמנית הסמכה מתן על המלצה 3.1.6
( עם תזה בחינוך M.Ed) שני תואר להעניק ולאמנויות לטכנולוגיה, לחינוך המכללה
 "ב(מצ -א'  9817)מסמך מס'  ;מתמטי

ותכניות רב תחומיות במדעי  משפטיםהמלצות ועדת משנה: חברה, משפטים, ניהול ועסקים,   3.2
 הרוח והחברה 

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
  ( בפוליטיקה וממשל למכללה B.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון דו חוגי )  3.2.1

 "ב(מצ -א' 9775 )מסמך מס'  ;האקדמית אשקלון 
 (.LL.M)להעניק תואר שני  ,2020עד מרץ  ,על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים המלצה  3.2.2

 מצ"ב( -  א'9794במשפט מסחרי גלובלי למרכז האקדמי למשפט ולעסקים; )מסמך מס' 
.( במתכונת חד חוגית בלוגיסטיקה למכללה B.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון )  3.2.3

 "ב(מצ -' א9773)מסמך מס'  ;האקדמית ספיר
( ללא תזה M.S.Wהמלצה על מתן הסמכה זמנית /שאינה מוגבלת הזמן להעניק תואר שני )  3.2.4

 "ב(מצ -' א9772 מס)מסמך  ;בעבודה סוציאלית למכללה האקדמית ספיר
בתקשורת  (.B.A)על הסמכה זמנית/אי חידוש ההסמכה להעניק תואר ראשון  המלצה  3.2.5

 "ב(מצ -' א9802)מסמך מס'  ;במתכונת דו חוגית לאוניברסיטת בר אילן
( בפרסום ובתקשורת שיווקית לקריה .B.Aהסמכה להעניק תואר ראשון )המלצה על   3.2.6

 מצ"ב(-9803' מס)מסמך ; האקדמית אונו
 שערי האקדמי המרכז של בריאות מערכות במנהל(.B.A)הלימודים לתואר ראשון  תכנית 3.2.7

 (המשנה ועדתומ יום באותו)עולה  ;ומשפט מדע
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:

המלצה  על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח  3.2.8
 מצ"ב(- 9708)מסמך מס'  ;(  במדעי ההתנהגות.B.Aחוגי )תכנית לימודים לתואר ראשון דו 

 לימודים תכנית לפתוח כנרת האקדמית למכללה והרשמה פרסום אישור מתן על המלצה 3.2.9
 – 9820; )מסמך מס' האנגלית בשפה ומלונאות תיירות בניהול.( M.A) תזה ללא שני לתואר
 (המשנה מוועדת יום באותו עולה). מצ"ב(

על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תכנית לימודים  המלצה 3.2.10
 באותו)עולה  ;סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר בעבודה)B.S.W(לתואר ראשון 

 (המשנה עדתומו יום
 שונות:
 במשפטים עצמאית (.Ph.D)בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית דוקטורט  3.2.11

 שלישי לתואר תכניות ופתיחת הגשה בעניין 30.12.2014 מיום"ג המל להחלטת בהתאם
 דוקטורט להעניק אישור אין להם גבוהה להשכלה במוסדות מוגדרים בתחומים( דוקטור(

  מצ"ב( –א' 9805; )מסמך מס' עצמאי באופן
סוקרים; )מסמך  של אקדמיות דעת חוות-בקמפוס בחיפה אונו האקדמית הקריה פעילות 3.2.12

 (ועדת המשנהועולה באותו יום מ)  .צ"ב(מ – 9788מס' 
.( B.Aבקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם התכנית לתואר ראשון ) 3.2.13

 מצ"ב( –א' 9806; )מסמך מס' ב"גיאוגרפיה" ל"גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה "
לא לאשר את בקשת המכללה האקדמית ספיר לשנות את שם התכנית לתואר  המלצה 3.2.14

 "ב(מצ -' א 9709' מסב"שיווק טכנולוגי" ל"ניהול ושיווק היי טק";  )מסמך  (.B.A)ראשון 
( בלימודים .B.Aחיפה קיים תכנית לימודים לתואר ראשון ) אוניברסיטתהמלצה לאפשר ל 3.2.15

  -' א 9712' מס)מסמך  ;תחומיים ושירותי אנוש במסגרת תכניות לימודים במבח"ר-רב 
 "ב(מצ

 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: משנה ועדתהמלצות   3.3
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:   

 תכנית לפתוח ולעסקים למשפט האקדמי למרכז והרשמה פרסום אישור מתן על המלצה 3.3.1
  (ב"מצ -א'  9785' מס)מסמך  ;מידעבמערכות  (.B.Sc) ראשון לתואר לימודים

 שונות.
( בתכנית הלימודים .M.Scבתואר שני ללא תזה ) 2019על הכרה זמנית עד יולי המלצה  3.3.2

אנוש, של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך  גורמי והנדסת רובוטיקה-תעשייה וניהול
 מצ"ב(  -' א9788  להסמכה הזמנית שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש; )מסמך מס'



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

ד  |  3 ו מ  ע

 

)שינוי  אזרחית בהנדסה (.B.Sc) אשוןרתואר ב 2022 ינואר עד זמנית הכרה על המלצה 3.3.3
"ג מל ידי על לה שניתנה להסמכה בהמשך, בשומרון אריאל אוניברסיטת של(, תואר סימול

 מצ"ב(  -' א9789 חדש' מס)מסמך  ;"שיו
 רוחבית ועדה .4

  :איכות להבטחת משנה ועדת  4.1
 "ב(מצ   - 9756' מס; )מסמך כלכלה בתחום איכות להערכת הבינלאומית הוועדה"חות דו 4.1.1
 9828"חות הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך; )מסמך מס' דו 4.1.2

 מצ"ב( –
  :מדיניות אקדמית, הכרה והסמכהל משנה ועדת   4.2

; אקדמיים לא לימודים בסיס על אקדמיים מלימודים פטורמל"ג בדבר  החלטת עדכון 4.2.1
 "ב(מצ - א'9534' מס)מסמך 

 החלטת לעדכון הצעה: שונים לגופים מינויים על"ג המל להמלצות בבקשות טיפול נוהל 4.2.2
 "ב(מצ - א'9398' מס)מסמך  3.3.2015 מיום"ג מל

 תואר להעניק לה שניתנה ההסמכה להארכת יפו אביב תל האקדמית המכללה בקשת 4.2.3
 (ב"מצ -' א 9733' מס מסמך) ;ההתנהגות ומדעי המחשב מדעי בתחומים חבר' פרופ

להעניק תואר פרופ' חבר  והמרכז הבינתחומי הרצליה להארכת ההסמכה שניתנה ל בקשת 4.2.4
 מצ"ב(  -א'  9734)מסמך מס'  ;מדעי המחשב, פסיכולוגיה וכלכלה תחומיםב

ה להעניק תואר פרופ' חבר בתחום מכהמכללה האקדמית תל חי לקבל הס בקשת 4.2.5
 מצ"ב(  -א'  9735)מסמך מס'   ;הביוטכנולוגיה

 לפיקוח ואכיפה:ועדת המשנה   4.3
 האקדמית בקריה רפואיים-הפרא במקצועות ג"במל שאושרה הסטודנטים ממכסת חריגה 4.3.1

 מצ"ב(  -א'  9531)מסמך מס'  ;אונו
ריגת הקריה האקדמית אונו מכללי המל"ג והחלטותיה בנוגע לקבלת סטודנטים חרדים ח 4.3.2

למוסדות חינוך ללא תעודת בגרות, וקיום תכנית לימודים לתואר שני בייעוץ ארגוני 
 (מצ"ב -א'  9762)מסמך מס'  ;וארגונים עסקיים בהפרדה מגדרית

 :מיוחד בנוהל החלטות קבלת .5
 חוק פי על, הימים ששת מלחמת למורשת המרכז מועצת כחבר לכהונהלהמלצה על מועמד  הצעה  5.1

 -"זתשע, התחמושת בגבעת, ואיחודה ירושלים שחרור, הימים ששת מלחמת למורשת המרכז
 (ב"מצ  -א' 9534 -'מס מסמך) ;2017

 מצ"ב( –  9821 'מס; )מסמך המוסד של הדומיין שם את לשנות הדסה האקדמית המכללה בקשת   5.2
 דוקטור תואר להעניק הסמכה להארכת אילן בר אוניברסיטת בקשת לבדיקת ועדה הרכב אישור   5.3

 מצ"ב(  - 9830; )מסמך מס'   בצפת לרפואה בפקולטה .M.D ברפואה
 תכנית לפתוח ילין דוד"ש ע לחינוך האקדמית המכללה של בקשתה לבדיקת סוקרים מינוי אישור   5.4

סביבה, חברה, בריאות; )מסמך מס'  –( ללא תזה בחינוך לקיימות M.Ed) שני לתואר לימודים
 מצ"ב( –א' 9819

 "ב(מצ -א'9787' מס)מסמך  ;והמידע הנתונים מדע בתחום רוחבית מקצועית הרכב ועדה  אישור   5.5
 
 

 ב ב ר כ ה, 
 
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 
 

; 24.4.2018שנת תשע"ח: הבאות לישיבות המועצה אודה לכם אם תרשמו לפניכם את מועדי  רות:הע
29.5.2018 ;26.6.2018 ;17.7.2018 ;14.8.2018 ;13.9.2018 


