האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

כ"ז סיון ,תשע"ח
 10יוני2018 ,

לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי י"ג בתמוז תשע"ח ()26.6.2018
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי י"ג בתמוז תשע"ח ( ,)26.6.2018בשעה
 ,14:30באולם הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.
סדר היום:
 .1מידע
 .1.1עדכונים מות"ת
 .1.2עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.3עדכונים בנושאים נוספים
 .2אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום  – 29.5.2018מצ"ב.
 .3כללי:
 .3.1הארכת כהונתה של פרופ' יפה זילברשץ כיו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב; (מסמך מס'  – 9890מצ"ב)
 .3.2מינוי מר צבי האוזר כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת); (מסמך מס'  – 9973מצ"ב)
 .3.3התוכנית הרב שנתית לפיתוח תכניות חדשות במח"רים; (מסמך מס'  - 9951מצ"ב)
 .3.4הארכת ההכרות (טכנית) במכללות הבאות :המכללה האקדמית גליל מערבי ,המכללה האקדמית
אחוה והמכללה האקדמית צפת; (מסמך מס'  - 9952מצ"ב)
 .3.5הארכה טכנית של הסמכות זמניות; (מסמך מס'  - 9953מצ"ב)
 .3.6עדכון בדבר התקדמות תהליך מעבר המכללות לחינוך לוות"ת-מל"ג ,והמלצה בדבר הגשת בקשות
לפתיחת תכניות לימודים חדשות במכללות האקדמיות לחינוך; (מסמך מס'  - 9954מצ"ב)
 .3.7המלצות ועדת ההיגוי של מל"ג ות"ת לקידום מדעי הרוח :תכנית "שאר רוח" (מסמך מס'9823 :א'-
מצ"ב)
 .4ועדות רוחביות
 .4.1ועדת משנה להבטחת איכות:
 .4.1.1תכנית רב שנתית ,האגף להערכת איכות והבטחתה; (מסמך מס' 9959א'  -מצ"ב)
 .4.1.2דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת תחום בריאות הציבור ומנהל מערכות בריאות; (מסמך
מס'  - 9960מצ"ב)
 .4.1.3דו"ח הוועדה הבינלאומית לבדיקת מרכזי המחקר בתחום מדעי הים; (מסמך מס' – 9961
מצ"ב)
.4.1.4מעקב אחר יישום החלטת מל"ג במדעי המחשב במכון הטכנולוגי חולון – אישור הגשת
בקשה לתואר שני; מסמך מס'  – 9962מצ"ב)
.4.1.5מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנוגע לבטיחות המעבדות לכימיה באוניברסיטת בן גוריון;
(מסמך מס'  – 9963מצ"ב)
 .5ועדות משנה תחומיות
 .5.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .5.1.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2020למכללת אורנים להעניק תואר
שני ( )M.Edעם תזה בהוראה רב תחומית במדעי הרוח; (מסמך מס'  9920א'  -מצ"ב)
.5.1.2המלצה על הסמכה למכללה האקדמית אוהלו בקצרין להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה"
( )B.Ed.במתמטיקה חד-חוגי למסלול העל יסודי (ז'-י'); (מסמך מס' -9921מצ"ב)
 .5.1.3המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2020למכללה האקדמית לחינוך
תלפיות להעניק תואר שני ( )M.Edללא תזה בחינוך לגיל הרך; (מסמך מס' 9923א'  -מצ"ב)
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.5.1.4המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) ,לשלוש שנים ,עד יוני  ,2021למכללה האקדמית לחינוך
גבעת וושינגטון ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי במדע וטכנולוגיה במסלול
היסודי (א'-ו'); (מסמך מס'  9864א' – מצ"ב)
.5.1.5המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) ,לשלוש שנים ,עד יוני  ,2021למכללה האקדמית לחינוך
אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי ביהדות למסלול העל-יסודי; (מסמך
מס' -9924מצ"ב)
.5.1.6המלצה על הסמכה למכון הטכנולוגי בחולון להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בטכנולוגיות
למידה; (מסמך מס' 9955א  -מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
.5.1.7המלצה על הסמכה זמנית לשנה ,עד יוני  ,2019למכללת גבעת וושינגטון להעניק תואר ראשון
"בוגר בהוראה" ( ).B.Edבמתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת דו-חוגית ; (מסמך
מס' א – '9956מצ"ב; עולה באותו יום מוועדת המשנה
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה
 .5.1.8המלצה על אי מתן אישור פרסום ורישום למכללה ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ( )M.Edללא תזה בייעוץ חינוכי; (מסמך מס' 9868א – מצ"ב).
 .5.1.9המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לפתוח תכנית
לימודים לתואר מוסמך בהוראה ( )M.Teachלמסלול היסודי (א'-ו') ; (מסמך מס' 9968א'-
מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
שונות:
 .5.1.10בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני "בלימודי א"י
ל"לימודי ישראל" ואת שם תכנית הלימודים לתואר שני "היסטוריה של המזה"ת"
ל"לימודי המזה"ת והאסלאם"( .מסמך מס' 9769א'  -מצ"ב)
 .5.1.11בקשת אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך לשנות את שם תכנית
הלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Edבעיצוב גרפי למסלול יסודי וחט"ב
לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בתקשורת חזותית למסלול יסודי וחט"ב; (מסמך
מס'  - 9957מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .5.1.12הארכת תוקף האישור לקיום לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה"
( )B.Edלמגזר החרדי – הוראת מעבר בהמשך להחלטת מל"ג מיום ( ; 6.3.18מסמך מס'
 - 9958יופץ בהמשך); עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .5.2המלצות ועדת משנה :חברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי
הרוח והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.5.2.1המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית למכללה
האקדמית ת"א יפו; (מסמך מס' 9908א  -מצ"ב)
.5.2.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד מאי  ,2021להעניק תואר שני ()M.A.
בפסיכולוגיה חינוכית ותואר שני ) (M.A.בפסיכולוגיה התפתחותית למרכז ללימודים
אקדמיים באור יהודה; (מסמך מס' 9909א'  -מצ"ב)
.5.2.3המלצה על הארכת הסמכה זמנית ( שנייה) לשלוש שנים ,עד מאי  ,2021להעניק תואר ראשון
( )B.Aבמנהל ,ממשל ומשפט למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; (מסמך מס' 9910א' -
מצ"ב)
.5.2.4המלצה על הארכת ההסמכה (טכנית) לתקופה של חצי שנה ,עד דצמבר  ,2018להעניק תואר
ראשון ( )B.Aבחשבונאות למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; (מסמך מס' 9911א'  -מצ"ב)
.5.2.5המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2020להעניק תואר שני ללא תיזה
( )M.A.בלימודי משפט ללא משפטנים למכללה האקדמית נתניה; (מסמך מס' 9912א'-
מצ"ב)
.5.2.6המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תיזה (  )M.A.בנדל"ן למכללה האקדמית נתניה;
(מסמך מס' 9913א'  -מצ"ב)
.5.2.7המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2020להעניק תואר שני ללא תיזה
) )M.A.בניהול המשאב האנושי למכללה האקדמית ספיר; (מסמך מס' 9914א'  -מצ"ב)
 .5.2.8המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ( )LL.M.ללא תזה במשפטים לקריה האקדמית אונו;
(מסמך מס' 9927א' – מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה
 .5.2.9המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים; (מסמך
מס'  9947א'– מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
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הרכבי ועדות:
 .5.2.10אישור מינוי הרכב וועדה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי המכללה למנהל לפתוח
לימודים לתואר שני ( )M.Aללא תזה בפסיכולוגיה קלינית; (מסמך מס' 9943א' – מצ"ב);
עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .5.2.11אישור הרכב מעודכן של הוועדה הבינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה
לפתוח תואר שלישי ( ).Ph.Dבמשפטים ; (מסמך מס' 9944א' – מצ"ב); עולה באותו יום
מוועדת המשנה
שונות:
 .5.2.12המלצה להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( ).B.Aבפסיכולוגיה במסגרת
תכניות לימודים במח"ר המתקיימת באוניברסיטת בר אילן; (מסמך מס' 9916א'  -מצ"ב)
 .5.2.13המלצה לאפשר למסלול האקדמי של המכללה למנהל להסב את תכנית הלימודים לתואר
שני ) (M.B.A.במנהל עסקים לשפה האנגלית;(מסמך מס' 9947א' – מצ"ב); עולה באותו יום
מוועדת המשנה
 .5.3המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.5.3.1המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.S.Nבסיעוד של המכללה האקדמית אשקלון;
(מסמך מס' 9854א'  -מצ"ב)
.5.3.2המלצה על הסמכה זמנית ,למשך שלוש שנים ,עד מאי  ,2021להעניק תואר שני ( )M.Scללא
תזה במערכות תבוניות של מכללת אפקה; (מסמך מס' 9885א'  -מצ"ב)
שונות:
 .5.3.3המלצה להמשיך ולאפשר לאוניברסיטת תל אביב לקיים תכנית לימודים להכשרה קלינית
ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט .ג'ורג'  -לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נ"ז
אקדמיות; (מסמך מס'  9888א'  -מצ"ב)
 .5.4ועדת משנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה:
.5.4.1בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון בלימודי
משפט במתכונת דו חוגית – דיון חוזר; (מסמך מס' 9544ג'  -מצ"ב)
 .6שונות:
 .6.1מינוי חבר בוועדת המשנה התחומית במדעי החברה בהתאם לסעיף 4ט' בסדרי הנוהל לדיוני ועדות
המשנה הקבועות של המל"ג; (מסמך מס'  - 9965 -מצ"ב)
 .6.2דיווח  -עדכון לגבי דו"ח ביקורת של מבקר המדינה מס' 68ג' מחודש מאי  2018בנושאים :עבודה
נוספת של מנהלים בכירים באוניברסיטאות ,עבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי הבכיר
באוניברסיטאות; הסדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות ובין האקדמיה;
(מסמך מס'  - 9966מצ"ב)
ב ב ר כ ה,
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
הערות:
הערות :אודה לכם אם תרשמו לפניכם את מועדי ישיבות המועצה הבאות לשנת תשע"ח;17.7.2018 :
13.9.2018 ;14.8.2018
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