האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה

כ"ח תמוז ,תשע"ח
 11יולי2018 ,

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי ה' באב תשע"ח ()17.7.2018
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי ה' באב תשע"ח ( ,)17.7.2018בשעה
 ,14:30באולם הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.

ארוחת צהריים (אפשרית החל מהשעה  )12:00בקפיטריה במכון ון ליר
14:30-16:00
סדר היום:
 .1מידע
 .1.1עדכונים מות"ת
 .1.2עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.3עדכונים בנושאים נוספים
 .2אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום  – 26.6.2018מצ"ב.
 .3כללי:
 .3.1הארכה טכנית של הסמכות זמניות; (מסמך מס'  – 9974מצ"ב)
 .3.2קול קורא להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת – הצעת מכללת סכנין; (מסמך
מס'  – 9975מצ"ב)
 .3.3אישור הרכב ועדת ההיגוי ללימודי העשרה; (מסמך מס'  – 9976מצ"ב)
 .3.4אישור תקנון והרכב ועדת ההיגוי של תכנית עתודות לישראל –"מובילים באקדמיה"; (מסמך מס'
 - 9977מצ"ב)

16:00-16:45

 .4ועדות משנה תחומיות
 .4.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.4.1.1המלצה על הארכת ההסמכה לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני
( )M.Urb.Des.ללא תזה בעיצוב אורבני למחזורים הקיימים בלבד; (מסמך מס' 9922א' -
מצ"ב)
.4.1.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי  )2021למכללה האקדמית לחינוך
אורנים להעניק תואר שני ( )M.Edעם תזה בייעוץ חינוכי; (מסמך מס' 9925א'  -מצ"ב)
.4.1.3המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי  )2021למכללה האקדמית
הערבית לחינוך -חיפה להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ) (M.Teachלמסלול העל-יסודי;
(מסמך מס'  – 9978מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
הכרה בתואר של מוסדות המוכרים ע"י מל"ג יו"ש:
.4.1.4המלצה על הכרה בתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במחשבת ישראל במתכונת דו-
חוגית של מכללת הרצוג (גוש עציון) ,בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש ,ומתן
הסמכה למכללת הרצוג (ירושלים) מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את
התואר; (מסמך מס' 9969א'  -מצ"ב)
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אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה
.4.1.5המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ( )M.A.ללא תזה בלימודי תרבות; (מסמך מס'  9979א'– מצ"ב); עולה באותו יום
מוועדת המשנה
שונות:
.4.1.6אישור למכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי על התאמת תכנית הלימודים לתואר "בוגר
בהוראה" במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת דו-חוגית לתכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה"
במתמטיקה (על יסודי) במתכונת חד-חוגית )בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום
( ;)10.6.14מסמך מס' 9970א'  -מצ"ב)
.4.1.7בקשת מכללת אמונה-אפרתה לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה )" (B.Ed.
בעיצוב גרפי לתואר "בוגר בהוראה)" (B.Ed.בתקשורת חזותית; (מסמך מס' 9957א'  -מצ"ב
); עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .4.2המלצות ועדת משנה :חברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי
הרוח והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.4.2.1המלצה על הארכת הסמכה זמנית (שלישית) לשנתיים (עד יולי  )2020למרכז הבינתחומי
בהרצליה להעניק תואר שני ( ).M.B.Aעם תזה במנהל עסקים; (מסמך מס' 9934א'  -מצ"ב)
.4.2.2המלצה על הארכת הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים (עד יולי  )2021למכללה האקדמית
נתניה להעניק תואר שני ( )LL.Mעם תזה במשפטים במסלול "עסקי מסחרי"; (מסמך מס'
9935א'  -מצ"ב)
.4.2.3המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.במתכונת דו חוגית בלימודי קיימות למרכז
הבינתחומי בהרצליה; (מסמך מס' 9936א'  -מצ"ב)
.4.2.4המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד יולי  )2020להעניק תואר ראשון ()B.A.
בלימודים רב תחומיים למכללה האקדמית אשקלון; (מסמך מס' 9939א'  -מצ"ב)
.4.2.5המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד יולי  )2020להעניק תואר ראשון ()B.A.
בלימודים רב תחומיים למכללה האקדמית כנרת; (מסמך מס' 9940א'  -מצ"ב)
.4.2.6המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד יולי  )2020להעניק תואר ראשון )(B.S.W
בעבודה סוציאלית למכללה האקדמית עמק יזרעאל; (מסמך מס' 9941א'  -מצ"ב)
 .4.3המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.4.3.1המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.Scבהנדסת תעשייה וניהול למכללה
האקדמית להנדסה סמי שמעון; (מסמך מס' 9926א'  -מצ"ב)
.4.3.2המלצה על מתן הסמכה זמנית (שנייה) ,למשך שלוש שנים (עד יולי  ,)2021למכללה האקדמית
צפת ,להעניק תואר ראשון ) )M.Sc.במדעי המעבדה הרפואית; (מסמך מס' 9927א'  -מצ"ב) .
.4.3.3המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי  )2021למכון הטכנולוגי חולון
להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה( ;.מסמך מס' -9932מצ"ב)
.4.3.4המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי ( )B.Scבמדעי המחשב למכללה האקדמית
אשקלון; (מסמך מס' חדש 9980א'  -מצ''ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.3.5המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי רופין לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון ( )B.Scבמדעי המחשב והמידע; (מסמך מס' 9981א'  -מצ''ב); עולה באותו יום מוועדת
המשנה
 .4.3.6המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תכנית לימודים
במתכונת דו-חוגית ( )B.Aבמדעי ההיי -טק; (מסמך מס' 9982א'  -מצ''ב); עולה באותו יום
מוועדת המשנה

 – 17:00-16:45הפסקה
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17:00-18:30
 .5ועדות רוחביות
 .5.1ועדת משנה להבטחת איכות:
.5.1.1תכנית עבודה רב שנתית – האגף להערכת איכות והבטחתה; (מסמך מס'  – 9959מצ"ב)
.5.1.2דוחות הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות  -הצעות החלטה
פרטניות; (מסמך מס'  – 9960מצ"ב)
 .5.2ועדת משנה פיקוח ואכיפה:
.5.2.1חריגת המכללה האקדמית גליל מערבי מהחלטת המל"ג מיום  27.10.15בנושא דו"ח ועדת
גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה
גבוהה המתוקצבים; (מסמך מס'  –9950מצ"ב).
 .6קבלת החלטות בנוהל מיוחד:
 .6.1הצעה לעדכון הרכב ועדת ההיגוי של מל"ג ות"ת לקידום מדעי הרוח; (מסמך מס' 3929ב' -מצ"ב)
 .6.2הצעה לעדכון הרכב ועדת ההיגוי לתכנית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה
החרדית; (מסמך מס'  – 9993מצ"ב)
 .6.3אישור הרכב סוקרים/ועדות -המלצות ועדת המשנה לטכנולוגיה והנדסה; (מסמך מס'  – 9983מצ"ב)
א .אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לאפשר להמשיך לקיים תכנית
לימודים לתואר ראשון ( ).B.Scבהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון באנגלית;
ב .אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם וללא
תזה ( )M.Sc.בהנדסת תקשורת מחשבים;
 .6.4אישור הרכב סוקרים/ועדות -המלצות ועדת המשנה לחינוך הוראה רוח אמנות; (מסמך מס' 9984
– מצ"ב):
א .אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת הרצוג מכללה אקדמית לחינוך להמשיך לקיים תכנית השלמת
לימודים "ממורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר בהוראה" דו-חוגי ) (B.Ed.בתושב"ע במסגרת מח"ר
נוות ישראל; (מסמך מס'  – 9984מצ"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;14.8.2018 :
( 13.9.2018טנטטיבי)
להלן מועדי ישיבות המועצה לשנת הלימודים תשע"ט ;11.12.2018 ;13.11.2018 ;16.10.2018 :2018-2019
24.9.2019 ;20.8.2019 ;16.7.2019 ;25.6.2019 ;21.5.2019 ;16.4.2019 ;19.3.2019 ;12.2.2019 ;8.1.2019
(טנטטיבי)
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