י"ב חשון ,תשע"ט
 21אוקטובר2018 ,
לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה

האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי ,ה' בכסלו תשע"ט ()13.11.2018
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי ,ה' בכסלו תשע"ט ( ,)13.11.2018בשעה
 ,14:30באולם הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.

14:30-16:00
סדר היום:
 .1מידע
 .1.1עדכונים מות"ת
 .1.2עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.3עדכונים בנושאים נוספים
 .2אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום  – 16.10.2018יופץ בהמשך
 .3כללי:
.3.1
.3.2
.3.3
.3.4
.3.5
.3.6
.3.7
.3.8

השלמת תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית  -פעימה חמישית; (מסמך מס'  - 10087מצ"ב)
למידה דיגיטלית :הגדרה ואסדרה; (מסמך מס'  - 10085מצ"ב)
בקשת המרכז ללימודים אקדמיים רידמן (בהקמה) לקבלת היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה;
(מסמך מס'  - 10088מצ"ב)
התקנת תקנות זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים (הוראות לשילוב אנשים עם
לקות למידה במוסדות על תיכוניים) ,התשע"ח – ( ;2017מסמך מס'  - 10089מצ"ב)
הצעה לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ואופן
עדכונם וגבייתם; (מסמך מס'  – 10109מצ"ב)
מעבר מכללת הרצוג (מיסודן של מכללת הרצוג-ליפשיץ) לתקצוב ות"ת; (מסמך מס'  – 10090מצ"ב)
מתן אפשרות להגשת בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות במכללות האקדמיות לחינוך – עדכון
החלטת המל"ג מיום ( ;26.6.2018מסמך מס'  – 10091מצ"ב)
סקר סטודנטים  – 2018התאחדות הסטודנטים (מצגת)

16:00-16:45
 .4ועדות משנה תחומיות
 .4.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.4.1.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים ,עד נובמבר  ,2022למכללה האקדמית תל
חי לקיים מסלול עם תזה במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ( )M.A.בלימודי גליל;
(מסמך מס' 10066א'  -מצ"ב)
.4.1.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד נובמבר  ,2021לסמינר הקיבוצים –
המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בחינוך
במסלול רב-גילאי; (מסמך מס' 10067א'  -מצ"ב)
.4.1.3המלצה על אי הארכת ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו
בקצרין ,להעניק תואר "בוגר בהוראה (" ).B.Edדו-חוגי בחינוך מיוחד במסלול הגן (לידה;)6-
(מסמך מס' 10068א'  -מצ"ב)
שונות:
.4.1.4המלצה להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בחינוך
מיוחד במסגרת מח"ר ,בקמפוס נוות ישראל (לנשים) למכללת הרצוג מיסודן של מכללת
ת.ד ,4037 .ירושלים  ,91040טלP.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402 .
www.che.org.il | email: academi@che.org.il
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הרצוג ומכללת ליפשיץ – חוות דעת סוקר עם תום סיום המחזורים הראשונים להפעלת
התכנית; (מסמך מס' -10069מצ"ב)
.4.1.5המלצה שלא להמשיך לקיים תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בתושב"ע
במסגרת מח"ר נוות ישראל (לנשים) למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת
ליפשיץ – חוות דעת סוקר עם תום סיום המחזורים הראשונים להפעלת התכנית; (מסמך
מס' -10070מצ"ב)
 .4.2ועדת משנה :לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.4.2.1המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בתכנית הלימודים בפסיכולוגיה של
המכללה האקדמית אחווה; (מסמך מס'  – 10062מצ"ב)
.4.2.2המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי ( )B.A.בפסיכולוגיה למכללה האקדמית
תל חי; (מסמך מס'  – 10063מצ"ב)
.4.2.3המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Aללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות למרכז
האקדמי למשפט ולעסקים; (מסמך מס'  – 10064מצ"ב)
.4.2.4המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד נובמבר  ,2021להעניק תואר שני
( )M.S.Wללא תזה בעבודה סוציאלית למכללה האקדמית אשקלון; (מסמך מס' 10068א' –
מצ"ב)
.4.2.5בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקיים תכנית לימודים לתואר שלישי ) (Ph.D.במשפטים;
(מסמך מס' 10096א' – מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.2.6המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים בין-
לאומית לתואר ראשון ( )B.Aבלימודי ישראל רב תחומיים; (מסמך מס'  – 10076מצ"ב); עולה
באותו יום מוועדת המשנה
שונות:
.4.2.7תכנית הלימודים לתואר ראשון ( )LL.Bבמשפטים במסגרת תכניות לימודים במח"ר
המתקיימת במסלול האקדמי של המכללה למנהל  -בדיקה לאחר תום מחזור לימודים
ראשון; (מסמך מס'  – 10065מצ"ב)
.4.2.8בקשת המכללה האקדמית כנרת לקיים הסכם עם מוסד על תיכוני -שעלי תורה ולהעניק
פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים במוסד זה; (מסמך מס' 10077א
– מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .4.3המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.4.3.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים ,עד נובמבר  ,2022להעניק תואר שני עם
וללא תזה ( )M.Scבמדעי המים למכללה האקדמית תל חי; (מסמך מס' 10021א'-מצ"ב)
.4.3.2המלצה על הסמכה לאוניברסיטת תל אביב להעניק תואר ראשון ( ).B.Scבתכנית
הלימודים במדע והנדסה של חומרים ובכימיה במתכונת חד חוגית ומשולבת; (מסמך מס'
7083א' – מצ"ב)
שונות
.4.3.3המלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( ).B.Scבמדעי המחשב
במסגרת המח"ר (לנשים /גברים) למסלול האקדמי של המכללה למנהל; (מסמך מס' -8078
מצ''ב)

 – 17:00-16:45הפסקה
17:00-18:30
 .5ועדות רוחביות
 .5.1ועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה
.5.1.1הצעה לעדכון החלטות מל"ג לגבי בינלאומיות בהשכלה הגבוהה; (מסמך מס' 10004ג'-
מצ"ב):
הצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום  -10.9.2013אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים

חדשה או קיימת בשפה זרה
הצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום  -5.3.2013מתווים לתוכניות משותפות של

מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ומוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל
.5.1.2הצעה לעדכון החלטת המועצה מיום  22.7.2014בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות;
(מסמך מס' 10075א'  -מצ"ב)
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 .5.2ועדת משנה להבטחת איכות
 .5.2.1מעקב אחר יישום המלצות החלטת מל"ג בנושא הערכת איכות תחום עבודה סוציאלית
ושירותי אנוש; (מסמך מס'  – 10083מצ"ב)
.5.2.2אישור הרכב ועדת שיפוט לבחירת הצעות שיוגשו במסגרת הקול הקורא לפעילות ייחודית
ולמחקר העוסקים בשיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות המתוקצבים להשכלה
גבוהה; (מסמך מס'  – 10084מצ"ב)
 .5.2.3אישור הרכב ועדת ליווי לתהליך ההכרה הבינלאומי בבתי הספר לרפואה בישראל; (מסמך
מס'  – 10110מצ"ב)
 .6קבלת החלטות בנוהל מיוחד
 .6.1הצעה למועמד\ת חבר\ת הסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה מתחום הפסיכולוגיה– לכהונה
בוועדת המומחים מכח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים ,התשס"ח-
( ;2008מסמך מס'  – 10111מצ"ב)
ב ב ר כ ה,
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

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