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 ' בטבת תשע"וו      
 2017בינואר  4

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 ) 7.2011.01( זתשע" טבתב י"בסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום Uהנדון: 

 
בשעה , )10.1.2017( זתשע" טבתב י"בהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

 ירושלים. 43הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי , באולם 14:30
 

, תוך כדי הישיבות, הנכם מתבקשים  BOX-ברצוני להזכירם כי על מנת שתוכלו לעיין בחומרים שהועברו ל
 . פעולה זו תאפשרdownloadלטאבלט על ידי לחיצה על הכפתור  BOX-להוריד את הקבצים הנמצאים ב

 גישה לקבצים במהלך הישיבה ללא תלות ברשת.
 

U:סדר היום 
 מידע .1
 .יופץ במועד מאוחר יותר – 13.12.2016 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

 )יופץ במועד מאוחר יותר – 9032(מסמך מס' יג; רוזנצוו עמינוי חבר ות"ת: ד"ר יהוש .3.1
 – 9033; (מסמך מס' איכות ההוראה והלמידה ועדת שיפוט לבחירת הצעות לפעילות ייחודית לשיפור .3.2

 מצ"ב)
 – 9034; (מסמך מס' שני קולות קוראים נוספים תמונת המצב במוסדות והוצאת -למידה דיגיטלית  .3.3

 מצ"ב)
 ועדות משנה תחומיות .4

4.1. Uתיו: לחינוך, הוראה, רוח, אמנותחומית מלצות ועדת משנההU  
פרופ' אורציון ברתנא, ד"ר  נציג הסטודנטים, –יו"ר הוועדה; מר ירדן בן יוסף  –רופ' עזרי טרזי Uפ

 , פרופ' שפרה שגיאפרופ' בתיה לאופרפרופ' אביבה חלמיש, רבקה ודמני, 
U מרכזת הוועדה -גב' בתיה הקלמן 
Uהסמכות הארכת/זמניות/קבועות( הסמכות:( 

.) בתכנית הלימודים לתואר B.Aחוגי (-חוגי ודו-המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד .4.1.1
אוניברסיטת בן בוגר באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האומנות ולימודי יצירה ל

 ב)"מצ –א'8014 'מס מסמך( ;גוריון
להעניק תואר שני ללא תזה  2019לשנתיים, עד ינואר המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה)  .4.1.2

)M.Ed. מסמך( ;מכללה אקדמית לחינוך –מי מכללת אלקאסל) בהוראת לימודי האסלאם 
 )ב"מצ –א'  9280' מס

)  בהוראת .M.Ed( עם תזה להעניק תואר שניהמלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים  .4.1.3
 מצ"ב) –א' 9281; (מסמך מס' שפות זרות למכללה האקדמית לחינוך אורנים

למכללה האקדמית בית ברל להעניק  )2020(עד ינואר  שנים 3-המלצה על הסמכה זמנית ל .4.1.4
לה מוועדת המשנה עו. מצ"ב) –א' 9035; (מסמך מס' שפות-) בהוראה ולמידהM.Edתואר שני (

 באותו היום
) בקידום נוער M.Edהמלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני ( .4.1.5

 .מצ"ב) –א' 9036; (מסמך מס' בסיכון ובמצוקה
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) M.A.A.Tלהעניק תואר שני ( זמנית ראשונה למכללה האקדמית בית ברל המלצה על הסמכה .4.1.6
; (מסמך מס' וזאת עד לסוף שנה"ל תשע"טאמנות חזותית  -בטיפול באמצעות אמנויות 

 לה מוועדת המשנה באותו היוםעו. מצ"ב) -א'  9037
Uאישור הרכבי ועדות/ סוקרים 

לחינוך לפתוח תכנית לימודים בקשת אלקאסמי, מכללה אקדמית אישור סוקרים לבדיקת  .4.1.7
 )ב"מצ – 9283' מס מסמך( ;) בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכוןM.Edלתואר שני (

בקשת אוניברסיטת בר אילן לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון  לבדיקת אישור סוקר .4.1.8
)B.A. ((במקום מתכונת ראשי/משני) מסמך מס' בלימודי מידע במתכונת חד חוגית) ;א' 9038– 

 מוועדת המשנה באותו היוםעולה  מצ"ב).
U: שונות 

תכנית לימודים לתואר שני ינוך ע"ש דוד ילין לקיים למכללה האקדמית לחהמלצה לאפשר  .4.1.9
)M.A.A.T ( מסמך מס' למטפלים בפועל ביבליותרפיה -אמנויותבטיפול באמצעות) ;א' 9039– 

 היום.לה מוועדת המשנה באותו עו מצ"ב). 
תכנית לימודים לתואר ינוך ע"ש דוד ילין לקיים למכללה האקדמית לחהמלצה לאפשר  .4.1.10

; (מסמך למטפלים בפועל בתנועה ומחולטיפול  -אמנויותבטיפול באמצעות ) M.A.A.T( שני 
 לה מוועדת המשנה באותו היום.עומצ"ב).  –א' 9040  מס' 

) משני/ראשי מתכונת במקום( חוגית חד במתכונת לימודים תכנית לקיים לאפשר המלצה .4.1.11
(מסמך מס'  ;אילן בר באוניברסיטת חינוך מערכות וניהול במנהיגות (.B.A) ראשון לתואר  
 לה מוועדת המשנה באותו היום.עו מצ"ב). –א' 9041  

 המלצות ועדת משנה: חברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה  .4.2
Uר"ד, האוזר שמואל' פרופ ,פרופ' ישראל גלעד, בלפר אלה' פרופ, הוועדה ר"יו– זנדברג חיים' פרופ 

 פרידלנד, פרופ' אהרון קלרמן נחמיה' פרופ פרופ' חיים טייטלבאום, , העברי אופיר
Uהוועדה מרכזת - אופנר-שמילוביץ מוניקה' גב 
U(קבועות/זמניות/הארכת הסמכות) הסמכות 

(ראשונה) לתקופה של שלוש שנים למכללה האקדמית הדסה המלצה על מתן הסמכה זמנית  .4.2.1
 מצ"ב) –א'  9271(מסמך מס'  ;להעניק תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות

) במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית .B.Aהסמכה להעניק תואר ראשון (מתן המלצה על  .4.2.2
 מצ"ב) – א'  9129מס' ;  (מסמך כנרת בעמק הירדן

) בפסיכולוגיה (לצד .B.Aמודים דו חוגית לתואר ראשון ( תכנית לי המלצה לאפשר לקיים .4.2.3
; (מסמך מס' מסלול האקדמי של המכללה למינהלל חד חוגית הקיימת)התכנית הלימודים 

 לה מוועדת המשנה באותו היוםעו מצ"ב).  –א' 9042
U:שונות 

) בניהול B.Aדיווח המכללה האקדמית גליל מערבי על אודות תכנית הלימודים לתואר ראשון ( .4.2.4
 מצ"ב) –א' 9277(מסמך מס'  ;מכתבה של יו"ר הוועדה המלווה, פרופ' אסיא פזי -חד ודו חוגי 

המלצה לא לאפשר לקיים התמחות בייעוץ ארגוני ועסקי במסגרת תכנית הלימודים לתואר  .4.2.5
 –א' 9127; (מסמך מס' במנהל עסקים למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (M.B.A)שני 

 מצ"ב)
.) B.A/B.Sc( ראשון לתואר חדשה בפרדיגמה לימודים תכנית להגיש לאפשר המלצה .4.2.6

; (מסמך ואישור סוקרים לבדיקת הבקשה בירושלים העברית לאוניברסיטה וחברה באינטרנט
 .מוועדת המשנה באותו היום עולה  .מצ"ב) –א'  9135מס' 

חקלאות ושלוחות , רפואי פארה ביולוגיה,, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: משנה ועדת .4.3
 :מחו"ל

U יו"ר הוועדה, פרופ' רחל בן אליהו זהרי, ד"ר לאה בם, פרופ' אילנה גוזס, פרופ' –פרופ' פואד פארס
יו"ר  -אלי פולק, פרופ' אהרון פרידמן, פרופ' אדו פרלמן, פרופ' צילה סינואני שטרן, מר רם שפע

 נציג רשם המהנדסים (משקיף)  -אברהם  התאחדות הסטודנטים. מר מונל
Uמרכזת הוועדה -גב' מרב אברהמי 
U:שונות 

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להארכת  .4.3.1
 מצ"ב). –א' 8814; (מסמך מס' בהנדסה אופטית(.B.Sc) הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי 

 עולה באותו יום מוועדת המשנה 
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 ת רוחביותועדו .5

 ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה .5.1
 קיום תכנית לימודים נפרדת על בסיס מגזרי לכיתת "תבונה", בתוך המסגרות החרדיות .5.1.1

 בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית 3.3.15במרכז  האקדמי לב, בניגוד להחלטת מל"ג מיום 
 מצ"ב) –א' 9103(מסמך  ;הבהרות –בהשכלה  הגבוהה 

  לתואר ראשון חד חוגי: פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ)פתיחת תכנית לימודים   .5.1.2
 מצ"ב) –א'  9299; (מסמך מס' ללא אישור המל"ג -באוניברסיטה העברית           

  :איכות להבטחת משנה ועדת .5.2
; (מסמך באוניברסיטת בן גוריוןדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בהנדסת חומרים   .5.2.1

 מצ"ב) – 9287מס' 
 מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים  .5.2.2

 מצ"ב) – 9289; (מסמך מס' בהנדסה אזרחית באוניברסיטת בן גוריון
מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"חות הוועדה הבינלאומית   .5.2.3

כללה האקדמית נתניה ובאוניברסיטה להערכת איכות תכניות הלימודים במדעי המחשב במ
 מצ"ב) –9046; (מסמך מס' העברית

אישור הרכב ועדה בינלאומית להערכת איכות תכניות לימודים להוראת אנגלית במכללות  .5.2.4
 מצ"ב) – 9047; (מסמך מס' האקדמיות לחינוך

; הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים לחרדים בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשב .5.2.5
 מצ"ב) – 9048(מסמך מס' 

; אישור סוקרים בינלאומיים להערכת איכות מרכז המחקר הלאומי להנעה אלקטרוכימית .5.2.6
  מצ"ב) – 9049(מסמך מס' 

 :דיווחים .6
במנהל מערכות בריאות המתקיימת ) .M.A( דיווח אודות תכנית הלימודים לתואר שני .6.1.1

 מצ"ב) – 9045במכללה האקדמית לישראל ברמת גן; (מסמך מס' 
 המכללה לחינוך, טכנולוגיה –עדכון על אודות סיום הטיפול בבקשת "סמינר הקיבוצים  .6.1.2

באזרחות במתכונת ) .B.Ed(אמנויות" לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" 
 מצ"ב) – 9050י'); (מסמך מס' -יסודי (ז'-דו חוגית למסלול העל

 
 

 ב ב ר כ ה, 
 

 מיכל נוימן
 יינים אקדמייםסמנכ"ל לענ

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 
 

U:הערותU 2.201714.): 2017-2016( ז"תשע הלימודים לשנת המועצה ישיבות מועדי את לפניכם רשמו אנא ;
7.3.2017 ;4.4.2017 ;9.5.2017 ;6.6.2017 ;4.7.2017 ;8.8.2017 ;12.9.2017 

 
 

 
 

 
 

 

 


	הנדון: Uסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017)
	הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017), בשעה 14:30, באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 43 ירושלים.
	ברצוני להזכירם כי על מנת שתוכלו לעיין בחומרים שהועברו ל-BOX , תוך כדי הישיבות, הנכם מתבקשים להוריד את הקבצים הנמצאים ב-BOX לטאבלט על ידי לחיצה על הכפתור download. פעולה זו תאפשר גישה לקבצים במהלך הישיבה ללא תלות ברשת.

