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מל"ג האגף האקדמי, מזכירות  

 
 
 
 
 

 י"ב באייר תשע"ז
 2017במאי  8

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 7.2015.23)  כ"ז באייר תשע"זסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 
 

בשעה  (,23.5.2017) זכ"ז באייר תשע"הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 
 .רמת אפעל,  1רמת אפעל, רח' יסמין  מרכז הכנסיםב, 14:30

 
 סדר היום:

 מידע .1
 מצ"ב. – 4.4.2017 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

 מצ"ב(.    - 9450;  )מסמך מס'  הארכת הכרה "טכנית" למכללה האקדמית צפת .3.1
 מצ"ב( .  - 9489; )מסמך מס'   המשך דיון –המרכז האקדמי כרמל  .3.2
; מצ"ב  - 9444; )מסמך מס' מדיניות לחומש הבא  - הרחבת נגישות ההשכלה גבוהה לאוכלוסיה החרדית .3.3

  (מצ"ב – 9445ומסמך מס' 
  .מצ"ב( - 9451היציג; )מסמך מס'   תשלום לארגון הסטודנטים  .3.4
 ; )מסמךבקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך לקיים לימודים מחוץ לקמפוס בגן הטכנולוגי בירושלים .3.5

 .מס'    מצ"ב(
 ועדות רוחביות .4

  :איכות להבטחת משנה ועדת .4.1
 הוועדה מרכזת –  שאול בן ורדה ר"ד

 - 9452)מסמך מס' ; דיון בדו"חות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות -מדעי המעבדה הרפואית .4.1.1
 מצ"ב(. 

 .מצ"ב( - 9453 ; )מסמך מס'  מעקב אחר יישום החלטות מל"ג –והוראת המדעים חינוך .4.1.2
 הרכב ועדות:

 מצ"ב(.  - 9454; )מסמך מס' הרכב הוועדה להערכת איכות מרכזי מחקר בתחום מדעי הים  .4.1.3
 עדות משנה תחומיותו .5

 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו .5.1
 : כות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכותהסמ

-המדעים למסלול העל( בהוראת M.Edהמלצה על מתן הסמכה למכללת אורנים להעניק תואר שני ) .5.1.1
 מצ"ב( – א'9415יסודי; )מסמך מס' 

המלצה על מתן הסמכה למכללת הרצוג בירושלים מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג בירושלים  .5.1.2
 מצ"ב(.  –א'  9423( בהגות בחינוך היהודי; )מסמך מס' M.Edלהעניק תואר שני )

( לתכנית הלימודים לתואר 2020 מאיהמלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד  .5.1.3
 מצ"ב( –א'  9416( עם תזה בחינוך לגיל הרך של מכללת לוינסקי לחינוך; )מסמך מס' .M.Edשני )

( לתכנית הלימודים לתואר 2020 מאילשלוש שנים )עד  ראשונה() המלצה על מתן הסמכה זמנית .5.1.4
 – א'9417; )מסמך מס'  ( בהערכה בית ספרית של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראהM.Edשני )

 מצ"ב(.  
בפילוסופיה לאוניברסיטה הפתוחה ;  (.B.A) חוגי-הסמכה להעניק תואר ראשון חד מתן המלצה על .5.1.5

 מצ"ב(. –א'  9418)מסמך מס' 
 (.B.Edהמלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) .5.1.6

 מצ"ב(. –א'  9419דוח הוועדה; )מסמך מס'  –י'( -ז'חוגי בלשון במסלול העל יסודי )-דו
דרמה  –( ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות .M.Aהסמכה להעניק תואר שני )מתן מלצה על ה .5.1.7

 מצ"ב(. –א' 9420; )מסמך מס' תרפיה למכללה האקדמית תל חי
ודו חוגי(  )חד חוגי  יצירה והפקה –בתרבות  (.B.A)תואר ראשון המלצה על מתן הסמכה להעניק  .5.1.8

 .מצ"ב( –א'  9421; )מסמך מס'  מכללה האקדמית ספירל
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( בחינוך ומורשתM.Edהמלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני ) .5.1.9
 .מצ"ב( –  א'9429ערבית )מסמך מס'   
( בחינוך.M.Edתואר שני ) למכללה האקדמית אחוה להעניק זמנית/קבועה  המלצה על הסמכה .5.1.10
  .וועדת המשנה(מ)עולה באותו יום  .מצ"ב(  –א' 9455  מתמטי; )מסמך מס'  
5.1.11.  

 אישור סוקרים/הרכבי ועדות
אישור מינוי סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של שנקר בי"ס גבוה להנדסה. עיצוב. אמנות  .5.1.12
 באותו עולה)מצ"ב(;   -א' 9456( באמנות רב תחומית; )מסמך מס' B.F.A.להעניק תואר ראשון  )  
 .(המשנה מוועדת יום  
אישור מינוי סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של מכללת חמדת הדרום להעניק תואר שני  .5.1.13
  (.M.Edבתכנית הלימודים בתרבות יהודית בזיקה לתנ"ך והוראתה )  'א'  9457; )מסמך מס– 
 עולה באותו יום מוועדת המשנה(מצ"ב(; )  
( עם M.Ed.מכללת סמינר הקיבוצים להעניק תואר שני ) אישור מינוי ועדה לבחינת ההסמכה של .5.1.14
)עולה באותו  מצ"ב(; -א' 9458; )מסמך מס'  תזה בתכנית הלימודים באוריינות חזותית בחינוך  
 וועדת המשנה(מ יום  
 שונות:
 המלצת הוועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לתכניות   - 7.3.17תיקון החלטת מל"ג מיום  .5.1.15
  י'( במכללות-יסודי )ז'-( במתמטיקה למסלול העל.B.Ed"בוגר בהוראה" )לימודים לתואר   
 מצ"ב( –א'  9383;  )מסמך מס' לחינוך האקדמיות  

 המלצות ועדת משנה: חברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה  .5.2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

חוגי -, להעניק תואר ראשון חד2019מאי המלצה על הארכת הסמכה זמנית שנייה לשנתיים, עד  .5.2.1
(B.A.) א'  9430מסמך מס' )ללא רישום סטודנטים; , במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית צפת- 

  מצ"ב(.
 ( B.S.W, להעניק תואר ראשון )2020מאי המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים עד  .5.2.2

 מצ"ב(. -א' 9431)מסמך מס'   מרכז האקדמי רופיןלודה סוציאלית בעב 
ללא  (.M.H.M)המלצה על הסמכה זמנית/ קבועה של המכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני  .5.2.3

   עולה באותו היום מועדת המשנהמצ"ב(;  - 9459תזה במנהל מערכות בריאות  )מסמך מס'  
 (.LL.M)זמנית/קבועה למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להעניק תואר שני  המלצה על הסמכה .5.2.4

 .ולה באותו היום מועדת המשנהע; מצ"ב(   - 9460)מסמך מס'   ; ללא תזה במשפטים
 :אישור פרסום של תכניות לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודים

לפתוח תכנית לימודים לתואר אילן -לאוניברסיטת ברהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה .   .5.2.5
)עולה באותו היום  מצ"ב(; -א' 9461; )מסמך מס' בניהול משאבי אנוש )B.A(. חוגי-חד ראשון

 מועדת המשנה(
חוגי -המלצה על מתן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון חד .5.2.6

 -א' 9462; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים - רדןבכלכלה של המכללה האקדמית כנרת בעמק הי
 )עולה באותו היום מועדת המשנה(  מצ"ב(;

 אישור סוקרים/הרכבי ועדות
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים מסלול עם תזה בתכנית  .5.2.7

 מצ"ב(. -א'  9463( במנהל עסקים; )מסמך מס'  .M.B.Aהלימודים לתואר שני )
אישור מינוי  הרכב וועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לקבל הסמכה להעניק תואר  .5.2.8

 ) עולה אותו היום מועדת המשנה( מצ"ב(. - 9464; )מסמך מס'   במשפטים )LL.B(.ראשון 
עדכון הרכב וועדה הבודקת את בקשת  המכללה האקדמית תל חי לקבל הסמכה להעניק תואר שני  .5.2.9

.)M.A( עולה באותו היום   מצ"ב(. - 9465; )מסמך מס'  עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית(
 .מועדת המשנה(

 ונות:ש
 דיווח על משיכת הבקשה של האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .5.2.10
  (M.B.A.במנהל עסקים עם תזה );  'מצ"ב(. -א'  9433)מסמך מס 
 במנע"ס ראשון לתואר לימודים תכנית עסקים לקייםלמשפט ול המרכז האקדמי בקשת .5.2.11
 מצ"ב(. -א'   9434)מסמך מס'  ;חלקי בזמן  
)לצד בקרימינולוגיה  )B.A(.חוגית לתואר ראשון –המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים חד  .5.2.12
 מצ"ב(.-א' 9466 מסמך מס'; )אילן-לאוניברסיטת ברחוגית הקיימת( -תכנית הלימודים הדו  
 באותו היום מועדת המשנה עולה)  
אביב-תכנית פכ"מ )פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים( למצטיינים באוניברסיטת תל .5.2.13
 (עולה באותו היום מוועדת המשנה; )( מצ"ב –א'  9342)מסמך מס'   
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 :חקלאות ושלוחות מחו"ל, רפואי פארה ביולוגיה,, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: משנה ועדת .5.3
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

תזה , להעניק תואר שני ללא 2021המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לארבע שנים, עד למאי  .5.3.1
)M.U.E(  עולה  מצ"ב( - א'7516)מסמך מס'  ; בהנדסה עירונית לטכניון מכון טכנולוגי לישראל(

 באותו יום מוועדת המשנה(
 (.B.Sc) , להעניק תואר ראשון 2020 יוניה( לשלוש שנים, עד המלצה על הסמכה זמנית )ראשונ .5.3.2

 .מצ"ב( - א'9246במדעי התזונה למרכז האקדמי פרס )מסמך מס' 
 

 :אישור פרסום של תכניות לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודים
בהנדסת תעשייה וניהול בזמן  )B.Sc(.המלצה לאפשר לקיים תכנית הלימודים לתואר ראשון  .5.3.3

)עולה באותו יום מוועדת  ; מצ"ב(-א' 9447)מסמך מס' ; אמנות  עיצוב. הנדסה.-חלקי בשנקר 
 המשנה(

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .5.3.4
 (M.S.N)  ם מוועדת המשנה()עולה באותו יו ; מצ"ב( -א'  9446)מסמך מס'  ; בסיעוד 
 שונות:

 )לצד  במדעי המחשב( B.Sc.)תואר ראשון חוגית ל-המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים דו .5.3.5
  -א'  9448; )מסמך מס' מרכז הבינתחומי בהרצליהחוגית הקיימת( ל-תכנית הלימודים החד 

 .(המשנה מוועדת יום באותו עולה) מצ"ב(;
בהנדסת הנדסת  )B.Sc(.בתכנית הלימודים לתואר ראשון  הטיפול סיום אודות על עדכון  .5.3.6

 -א' 7513טכנולוגיות סביבתיות של עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )מסמך מס'  
 ; מצ"ב(

 :ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה .5.4
 האקדמית במכללה אישור ללא לחרדיות" בהוראה בוגר" ראשון לתואר השלמה תכנית פתיחת .5.4.1

 .מצ"ב( -א' 9427)מסמך מס'  אחוה
 הרב בתכנית השבוע ימות פני על ראשון לתואר הלימודים פריסת בדבר ג"המל מהחלטות חריגה .5.4.2

 מצ"ב(. -א' 8438; )מסמך מס'  אחוה האקדמית במכללה ראשון לתואר תחומית
 בתכנית השבוע ימות פני על ראשון לתואר הלימודים פריסת בדבר ג"המל מהחלטות חריגה .5.4.3

 מצ"ב(. -א' 9428; )מסמך מס'   יפו אביב תל האקדמית במכללה ראשון לתואר ח"במדמ
 משמעת בעבירות הטיפול בנושא: 2017אפריל  המדינה מבקר של ביקורת ח"דועדכון לגבי  .5.4.4

 .גבוהה להשכלה במוסדות
 שונות: .6

 – 9467)מסמך מס' ; דיגיטלית למידה לנושא שיפוט וועדות תתי הרכבי ועדכון לאישור הצעה  .6.1.1
 :מצ"ב(

 (חדשה ועדה) הוראה לתחום השיפוט וועדת תת (1
 (עדכון) והחברה הרוח למדעי השיפוט וועדת-תת (2

 
 ב ב ר כ ה, 

 
 מיכל נוימן

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 
 

; 7.201718. ; 6.201720. אודה לכם אם תרשמו לפניכם את מועדי ישיבות המל"ג בשנה"ל תשע"ז: הערות:

8.8.2017 ;12.9.2017 
 


