
 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 

 
 "ד תשרי, תשע"טכ
 2018אוקטובר,  3

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 (16.10.2018ז' בחשון תשע"ט ) ג'סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
בשעה  , (16.10.2018ז' בחשון תשע"ט ) הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

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

16:00-14:30 
 סדר היום:

 מידע .1
 עדכונים מות"ת .1.1
 עדכונים בנושאים משפטיים .1.2
 עדכונים בנושאים נוספים .1.3

 .מצ"ב – 14.8.2018 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

 )מצגת(נתונים לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ט  סקירת .3.1
 מצ"ב( – 10039; )מסמך מס' במכללה האקדמית לישראלהזמנית של ההכרה  טכנית הארכה .3.2
 (מצ"ב – 10040; )מסמך מס' הארכה טכנית של הסמכות זמניות .3.3

 
45:16-16:00 

 עדות משנה תחומיותו .4
 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו     .4.1

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
( .M.Ed) ך אורנים להעניק תואר שני עם תזהנוהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית לחי .4.1.1

 מצ"ב( – 10033)מסמך מס'  פות זרות )אנגלית, ערבית, עברית(;בהוראת ש
 :אישור הרכבי ועדות/סוקרים

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת אורנים לקבל הסמכה להעניק תואר שני  .4.1.2
(M.Edללא תזה בהור )מצ"ב(; –א' 10041)מסמך מס'  ;את מדעים ומתמטיקה לביה"ס היסודי 

 )עולה באותו היום מוועדת המשנה(
הקיבוצים להמשיך לקיים תכנית לימודי השלמה אישור מינוי סוקרת לבדיקת בקשת סמינר  .4.1.3

מסגרת מח"ר בקמפוס ו'( ב-( בספרות והבעה ליסודי )א'.B.Edלתואר "בוגר בהוראה" )
 )עולה באותו היום מוועדת המשנה( מצ"ב(;  –א' 10042; )מסמך מס )לנשים/גברים(

וחינוך אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת אמונה, מכללה אקדמית לאמנויות  .4.1.4
; )מסמך מס' ( ללא תזה בזיכרון, מורשת ישראל וחינוךM.Edלקבל הסמכה להעניק תואר שני )

 )עולה באותו היום מוועדת המשנה((; מצ"ב –א' 10043
 שונות:

        תכניות תעודת הוראה במוזיקה במסלול רב גילאי )יסודי ועל יסודי( מתן אפשרות לקיום .4.1.5
 – 10034)מסמך מס'  ;משרד החינוךפניית  –באוניברסיטאות ובאקדמיה למוסיקה ולמחול 

  מצ"ב (
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הארכת תוקף האישור לקיום לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה"  .4.1.6
(B.Ed) -   מצ"ב( –א' 10045; )מסמך מס' 6.3.2018עדכון החלטת המל"ג מיום 
 

הרוח  ותכניות רב תחומיות במדעי משפטיםחברה, משפטים, ניהול ועסקים, : למלצות ועדת משנהה .4.2
 והחברה 

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
ללא רישום  , למחזורים הקיימים2019עד אוקטובר לשנה, המלצה על הסמכה זמנית  .4.2.1

ב "ייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות סטודנטים חדשים בתכנית הלימודים לתואר שני 
עולה באותו היום מצ"ב(; ) –א' 10046; )מסמך מס' המתקיימת בקריה האקדמית אונוחינוך" 

 מוועדת המשנה(
, להעניק תואר שני 2021המלצה על מתן הסמכה זמנית )שלישית( לשלוש שנים, עד אוקטובר  .4.2.2

 –א' 10047)מסמך מס'  ;במשפטים למסלול האקדמי של המכללה למנהל (LL.M.) עם תזה
 )עולה באותו היום מוועדת המשנה( מצ"ב(;

 :אישור הרכבי ועדות/סוקרים
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.2.3

 )עולה באותו היוםמצ"ב(;  – א'10059; )מסמך מס' ( בקרימינולוגיה קלינית .M.A) שני עם תזה
 (מוועדת המשנה

 שונות:
 28שניתנה על ידי מל"ג יו"ש בהתאם לסעיף מכה אריאל לקבל הכרה בהס ברסיטתבקשת אוני .4.2.4

 מצ"ב( – 9945)מסמך מס'  א' לחוק המל"ג להעניק תואר שני בעבודה סוציאלית עם תזה
בעבודה סוציאלית במסגרת תכניות ( B.S.Wהמלצה לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ) .4.2.5

 – 10032)מסמך מס'  ;לימודים לחרדים המתקיימת בשולי הקמפוס במכללה האקדמית ספיר
 מצ"ב(

 (.M.B.A) המלצה לאפשר למכללה האקדמית נתניה להסב את תכנית הלימודים לתואר שני .4.2.6
 מצ"ב( –א' 10048; )מסמך מס' במנהל עסקים לשפה האנגלית

 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: משנההמלצות ועדת    .4.3
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

 אביב תל לאוניברסיטת, 2021 אוגוסט, שנים לשלוש( ראשונה) זמנית הסמכה על המלצה .4.3.1
 במתכונת ובכימיה חומרים של והנדסה במדע  הלימודים בתכנית( B.Sc) ראשון תואר להעניק

 (ב"מצ –' א7083' מס מסמך) חוגית; חד
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.3.2
דו"ח ועדה. עולה מוועדת  -עם וללא תזה בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה (.M.Sc./M.A) שני

 מצ''ב( -א'  10049' מס )מסמךהמשנה באותו היום. 
 

 הפסקה  – 16:45-17:00
 

17:00-18:30 
 ועדות רוחביות .5

  , הכרה והסמכהועדת המשנה למדיניות אקדמית .5.1
בסוגיית קביעת תנאי קבלה על ידי המועצה להשכלה  14.2.2017ת המל"ג מיום החלטעדכון  .5.1.1

 מצ"ב( -א' 10037מסמך מס' )גבוהה 
הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לתקופה של ארבע שנים, עד  .5.1.2

 מוועדת המשנה(באותו היום עולה מצ"ב(; ) - א' 10061 מסמך מס') 2022אוקטובר 
 איכות  להבטחת משנה ועדת    .5.2

מדעי המחשב באוניברסיטת בנושא הערכת איכות לימודי מעקב אחר יישום החלטת מל"ג   .5.2.1
 ב(מצ" – 10050גוריון; )מסמך מס' -בן
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 -חינוך והוראת המדעים א הערכת איכות לימודי שבנומעקב אחר יישום החלטות מל"ג  .5.2.2
 – 10051; )מסמך גוריון, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית-אוניברסיטת בן

 מצ"ב(
אוניברסיטת אריאל,  –מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי מנהל עסקים  .5.2.3

 מצ"ב( – 10052; )מסמך מס' גוריון, הטכניון-אוניברסיטת בן
הנדסה תעשיה וניהול בנושא הערכת איכות לימודי מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  .5.2.4

 מצ"ב( – 1053; )מסמך מס' באוניברסיטת אריאל
-מזרח תיכון באוניברסיטת בןבנושא הערכת איכות לימודי ום החלטת מל"ג מעקב אחר ייש .5.2.5

 מצ"ב( – 10054; )מסמך מס' גוריון
אוניברסיטת בר אילן,  –מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי לשון עברית  .5.2.6

 מצ"ב( – 10055; )מסמך מס' אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בר  -ות מל"ג בנושא הערכת לימודי ספרות עברית מעקב אחר יישום החלט .5.2.7

אילן, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן 
 מצ"ב( – 10056; )מסמך מס' גוריון

  ועדת ההיגוי לתכנית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית .5.3
המשך  –במסגרת החומש תכניות חדשות במח"רים לאישור תכנוני להגשת תכנית רב שנתית  .5.3.1

 מצ"ב( –א' 9996; )מסמך מס' דיון
 קבלת החלטות בנוהל מיוחד .6

מועצת המרכז להנצחת כהונה בלסגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה,  ת, חברתהצעה למועמד .6.1
, קטיף וצפון השומרוןמכוח חוק המרכז להנצחת מורשת גוש , מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 מצ"ב( – 10058 מסמך מס') ;2008-התשס"ח 

 
 :הבאים הארועים*** מצורפים סדרי היום של 

  ירושלים , מכון ון ליר23.10.18 – יום עיון בנושא מודעות, חינוך וטיפול במניעת הטרדות מיניות באקדמיה .1
   , מלון רמדה ירושלים6.11.2018 – כנס ההשכלה גבוהה השנתי .2

 
 
 ב ר כ ה, ב

 
 מיכל נוימן

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 
 
 

; 8.1.2019; 11.12.2018; 13.11.2018:  2018-2019להלן מועדי ישיבות המועצה לשנת הלימודים תשע"ט 
  טנטטיבי() 24.9.2019; 20.8.2019; 16.7.2019; 25.6.2019; 21.5.2019; 16.4.2019; 19.3.2019; 12.2.2019

 

 


