לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה

האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

כ"ג חשון ,תשע"ח
 12נובמבר2017 ,

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום י' בכסלו תשע"ח ()28.11.2017
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי י' בכסלו תשע"ח ( ,)28.11.2017בשעה
 ,14:30באולם הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.
סדר היום:
מידע
.1
אישור פרוטוקול המועצה מיום  3-4.10.2017בנושא מתווה פעילות הקריה האקדמית אונו במקום
.2
המרכז האקדמי כרמל – מצ"ב
אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום  – 31.10.2017מצ"ב
.3
כללי
.4
 .4.1תוצאות הקול קורא להקמת מוסד אקדמי בישוב ערבי; (מסמך מס'  – 9670יופץ לאחר הדיון
שיתקיים בות"ת ביום ד' 22.11.2017 ,ובכפוף לסיום הדיון בות"ת וגיבוש ההמלצות למל"ג) .
 .4.2הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות; (מסמך מס'  – 9671מצ"ב).
 .4.3הארכה "טכנית" של ההכרה במכללה האקדמית צפת; (מסמך מס'  – 9672מצ"ב).
 .4.4הצעה למינוי זמני של סגן יו"ר המל"ג כראש הצוות הפנימי לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על
מינויים לגופים שונים; (מסמך מס' 9398ב'  -מצ"ב) .
ועדות משנה תחומיות
.5
 .5.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .5.1.1המלצה על הארכת הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים ,עד נובמבר  ,2020להעניק תואר שני
( )M.Edללא תזה בהוראת תנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו וערכיו למכללת גבעת וושינגטון; (מסמך
מס' 9480א' – מצ"ב) .
 .5.1.2המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר בוגר בהוראה ( )B.Ed.דו-חוגי בחינוך מיוחד רב גילאי
( )6-21לחמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך; (מסמך מס'  9661א'– מצ"ב)
 .5.1.3המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון דו חוגי ( )B.A.בלימודי מזרח אסיה למכללה
האקדמית תל חי; (מסמך מס'  9658א' – מצ"ב).
 .5.1.4המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד נובמבר  ,2019להעניק תואר שני
( )M.Edללא תזה בלקויות למידה :אבחון והתערבות חינוכית של מכללת סכנין להכשרת
עובדי הוראה; (מסמך מס' 9674א'  -מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
.5.1.5אישור מינוי סוקר לבחינת תכנית הלימודים לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער אשר
נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת תל אביב; (מסמך מס' 9677א' -
מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .5.1.6אישור מינוי סוקר לבחינת תכנית הלימודים לתואר שני במדיניות החינוך אשר נפתחה
במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת תל אביב; (מסמך מס' 9678א'  -מצ"ב);
עולה באותו יום מוועדת המשנה
.5.1.7אישור מינוי סוקר לבחינת תכנית הלימודים לתואר שני בלימודי גרמניה בת ימינו :פוליטיקה,
חברה ותרבות אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטה העברית
בירושלים; (מסמך מס' 9679א'  -מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
שונות:
 .5.1.8המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודי השלמה לתואר ראשון ( )B.Edבחינוך גופני במסגרת
תכנית לימודים לחרדיות בקמפוס למכללה האקדמית לחינוך גופני בווינגיט; (מסמך מס'
9680א'  -מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
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 .5.1.9המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בחינוך מיוחד וייעוץ
והתפתחות האדם ותעודת הוראה בחינוך מיוחד במגזר החרדי במסגרת תכנית לימודים
לחרדים בפלטפורמה החרדית בבני ברק לאוניברסיטת חיפה (מסמך מס' 9681א'  -מצ"ב);
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 זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד נובמבר  ,2020להעניק תואר שני עם
וללא תזה ( )LL.M.במשפטים למרכז האקדמי למשפט ולעסקים; (מסמך מס'  9650א'-
מצ"ב)
 .5.2.2המלצה על הסמכה זמנית (רביעית) ,לשלוש שנים ,עד נובמבר  ,2020להעניק תואר ראשון
( )B.A.במנהל עסקים למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה; (מסמך מס'  9651א'  -מצ"ב)
 .5.2.3המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד נובמבר  ,2020להעניק תואר ראשון
חד חוגי ודו חוגי ( )B.A.רב תחומי למכללה האקדמית גליל מערבי; (מסמך מס' 9652א' -
מצ"ב)
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .5.2.4המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לפתוח
תכנית לימודים לתואר שני ( )M.A.ללא תזה ביזמות טכנולוגית; (מסמך מס'  9654א'-מצ"ב)
 .5.2.5המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני )(M.A.בניהול בשתי התמחויות :ניהול ארגוני שרות וניהול בינלאומי;
(מסמך מס' 9653א'  -מצ"ב)
שונות:
 .5.2.6דיווח אודות תכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Aבפסיכולוגיה של המכללה האקדמית
אחווה -אבן דרך; (מסמך מס'  9655א' -מצ"ב).
 .5.3המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .5.3.1המלצה על הארכת הסמכה זמנית (שנייה) לשנתיים ,עד נובמבר  ,2019להעניק תואר ראשון
) )B.Sc.במערכות מידע למכללה האקדמית תל אביב-יפו; (מסמך מס' 9685א' – מצ"ב)
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 .5.3.2אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון חד-חוגי ( )B.Sc.במדעי המחשב; (מסמך מס' 9684א' – מצ"ב);
עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .5.3.3אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בת"א ,להסמכה
להעניק תואר שני ) )M.Sc.ללא תזה במערכות תבוניות; (מסמך מס' 9685א' – מצ"ב); עולה
באותו יום מוועדת המשנה
ועדות משנה רוחביות
 .6.1ועדת המשנה להבטחת איכות
 .6.1.1דו"חות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל; (מסמך מס' – 9687
מצ"ב)
 .6.1.2מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"חות הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות הלימודים בגאולוגיה ומדעי כדור הארץ (מסמך מס'  – 9688מצ"ב)
 .6.1.3מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"חות הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות הלימודים במדעי התזונה; (מסמך מס'  – 9689מצ"ב)
 .6.1.4מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"חות הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות הלימודים בהנדסה תעשייה וניהול; (מסמך מס'  – 9690מצ"ב)
 .6.1.5מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"חות הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות הלימודים במדעי המחשב; (מסמך מס'  – 9691מצ"ב)
 .6.1.6מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"חות הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות הלימודים בהנדסת תוכנה; (מסמך מס'  – 9692מצ"ב)
 .6.1.7מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"חות הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות הלימודים בפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון; (מסמך מס' – 9693
מצ"ב)
 .6.1.8מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"חות הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות הלימודים בהנדסה אזרחית; (מסמך מס'  – 9694מצ"ב)
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 .6.1.9הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות; (מסמך מס' – 9695
מצ"ב)
 .6.2ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
 .6.2.1הארכת תקופת "נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג"; (מסמך מס'  9696א' -מצ"ב);
עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .6.2.2תכניות שנפתחו באוניברסיטה העברית שלא בהתאם למתווה האוטונומיה לפי החלטת
מל"ג מיום ( ;10.9.2013מסמך מס' 9666א'  -מצ"ב)
 .6.2.3בקשת המכללה האקדמית הדסה להארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד ,מר
דוד ברודט; (מסמך מס' א - 9668מצ"ב)

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 לשנת תשע"ח( 5.12.2017:ישיבה שלא מן המניין);
13.9.2018 ;14.8.2018 ;17.7.2018 ;26.6.2018 ;29.5.2018 ;24.4.2018 ;6.3.2018 ;6.2.2018 ;26.12.2017
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