לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה

האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

כ"ו כסלו תשע"ט
 04דצמבר 2018

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי ,ג' בטבת תשע"ט ()11.12.2018
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי ,ג' בטבת תשע"ט ( ,)11.12.2018בשעה
 ,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  – 13.11.2018יופץ בהמשך.
 .3כללי:
 .3.1סקר סטודנטים  – 2018התאחדות הסטודנטים (מצגת)
 .3.2השלמת תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית – סיכום הפעימה החמישית; (מסמך מס'
10087א'  -מצ"ב)
 .3.3עדכון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות; (מסמך מס' -10150
יופץ בהמשך)
 .3.4הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות :מקבץ תכניות; (מסמך מס'  - 10119מצ"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 הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתכונת דו-חוגית בתכנית
הלימודים בלשון למסלול היסודי והעל-יסודי למכללת אוהלו בקצרין; (מסמך מס' – 10101
מצ"ב)
 .4.1.2המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ( (M.A.A.Tללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות-
ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות  -טיפול באמנות חזותית; טיפול באמצעות אמנויות-
טיפול בתנועה ומחול; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול במוסיקה ,לרבות התכניות הייעודיות
למטפלים בפועל ,למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; (מסמך מס' 10120א'  -מצ"ב);
(עולה באותו יום מוועדת המשנה)
.4.1.3המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ( (M.A.A.Tללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות-
ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות -טיפול בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות -
טיפול בתנועה; וטיפול באמצעות אמנויות  -טיפול באמנות חזותית לסמינר הקיבוצים,
המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות; (מסמך מס' 10121א'  -מצ"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.Edבלימודי ארץ 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'  – 10102מצ"ב)
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 .4.1.5המלצה על הכרה זמנית לשנה בתואר ראשון ( ).B.Aדו-חוגי בלימודי א"י וארכיאולוגיה של
אוניברסיטת אריאל ,בהמשך להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש; (מסמך מס'  – 10103מצ"ב)
אישור ועדות/סוקרים
.4.1.6אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לקבל הסמכה ובדיקת אבני דרך
בתכנית הלימודים לתואר שני ( )M.Edעם תזה בחינוך מוזיקלי; (מסמך מס'  10123א' -
מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
.4.1.7אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לקבל הסמכה להעניק תואר
שני ( )M.Edללא תזה בחינוך מתמטי; (מסמך מס' 10125א' – מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת
המשנה)
שונות:
.4.1.8המלצה להמשיך לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Desבתקשורת חזותית במסגרת
מח"ר בקמפוס אמן לנשים ,לבצלאל ,אקדמיה לאמנות ולעיצוב בירושלים; (מסמך מס' 10106
– מצ"ב)
.4.1.9המלצה לאפשר לקריה האקדמית אונו להסב את תכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.A.בחינוך
וחברה לשפה הערבית; (מסמך מס'  – 10107מצ"ב)
 .4.1.10אישור למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה על התאמת תכנית הלימודים לתואר "בוגר
בהוראה" ( )B.Ed.במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת דו-חוגית לתכנית לימודים לתואר "בוגר
בהוראה" ( )B.Ed.במתמטיקה (על יסודי) במתכונת חד-חוגית )בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת
מל"ג מיום ( ;)10.6.14מסמך מס'  – 10112מצ"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 שני ללא תזה ( )LL.M.בתכנית הלימודים במשפטים
למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; (מסמך מס' -10095מצ"ב)
.4.2.2המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי ודו חוגי ( )B.A.בניהול למכללה האקדמית
גליל מערבי; (מסמך מס' -10098מצ"ב)
.4.2.3המלצה על הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים ,עד דצמבר  ,2021לקריה האקדמית אונו
להעניק תואר שני ) (LL.M.עם תזה במשפטים; (מסמך מס' 10099א' – מצ"ב).
 .4.2.4המלצה על הסמכה זמנית או קבועה להעניק תואר ראשון ( )B.Aבחשבונאות למרכז האקדמי
שערי מדע ומשפט; (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
.4.2.5המלצה על הסמכה לתואר ראשון חד-חוגי ( )B.A.בתקשורת באמצעות איגום קורסים
לאוניברסיטה הפתוחה; (מסמך מס' 10126א' – מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
הכרה בתואר של מוסדות המוכרים ע"י מל"ג יו"ש:
.4.2.6המלצה על הכרה זמנית עד חודש יולי  2019בתואר ראשון בחשבונאות במתכונת דו חוגית של
אוניברסיטת אריאל בשומרון בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש; (מסמך מס'
10100א'  -מצ"ב)
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.2.7המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למסלול האקדמי המכללה למנהל לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון ( )B.Aבניהול מערכות מידע דו-חוגי; (מסמך מס' 10093א' – מצ"ב)
שונות:
.4.2.8המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Aבכלכלה וניהול במסגרת המח"ר
(לנשים וגברים) אשר מתקיימת במכללה האקדמית אשקלון; (מסמך סמ' 10126א' –
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 להעניק תואר ראשון ( (B.S.Nבסיעוד למרכז האקדמי רופין; (מסמך מס'
10080א' – מצ"ב)
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 – 17:00-16:45הפסקה
17:00-18:30

 .5ועדות רוחביות
 .5.1ועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה
 .5.1.1מתווה לקליניקות המשפטיות הפועלות במוסדות המקיימים לימודים לקראת תואר ראשון
במשפטים; (מסמך מס'  9440ה'  -מצ"ב)
.5.1.2הצעה לעדכון תקנון הוועדות העליונות למינוי פרופסורים (קריטריונים וסדרי נוהל); (מסמך מס'
10115א' -מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
 .5.1.3הצעה לעדכון הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי החברה ,ניהול ומשפטים; (מסמך מס'
10116א' -מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
 .5.1.4הצעה לעדכון החלטת מל"ג מיום  12.12.2006בדבר לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס; (מסמך מס'
10128א'  -מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
.5.1.5מתן אוטונומיה חלקית למוסדות בעלי איתנות פיננסית בינונית/נמוכה -הצעה לעדכון החלטת מל"ג
מיום ( ;6.3.18מסמך מס' 10129א'  -מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
 .5.1.6בקשת אוניברסיטת בר אילן להארכת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת
תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני; (מסמך מס'  10130מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת
המשנה)
 .5.2ועדת המשנה להבטחת איכות
 .5.2.1דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות; (מסמך מס'  - 10131מצ"ב)
. .5.2.2עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה; (מסמך מס'  - 10132מצ"ב)
 .5.2.3נוהל מעקב ופיקוח אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות; (מסמך מס'  - 10133מצ"ב)
 .5.2.4מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי מדעי המעבדה הרפואית – המכללה
האקדמית הדסה; (מסמך מס'  - 10134מצ"ב)
 .5.2.5מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי שפה וספרות ערבית – אוניברסיטת בר אילן,
אוניברסיטת חיפה; (מסמך מס'  - 10135מצ"ב)
 .5.2.6מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה – אוניברסיטת תל אביב,
אוניברסיטת בן-גוריון ,הטכניון ,האוניברסיטה העברית ,המכללה האקדמית תל חי ,אורט בראודה;
(מסמך מס'  - 10136מצ"ב)
 .5.3ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
 .5.3.1סיכום דיווחי נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג ("נוהל גילוי מרצון"); (מסמך מס' 10113א-
מצ"ב)
 .6קבלת החלטות בנוהל מיוחד
 .6.1אישור מינוי סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר
שני ( )M.Ed.ללא תזה בייעוץ חינוכי; (מסמך מס'  10124א'  -מצ"ב)
 .7שונות
 .7.1דיווח  -נוהל לטיפול במקרים של חשש להפרה של סעיף 21ח(א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה,
תשי"ח( ;1958 -מסמך מס' 10114א  -מצ"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 ;19.3.2019 ;12.2.2019 ;8.1.2019 :2018-2019
( 24.9.2019 ;20.8.2019 ;16.7.2019 ;25.6.2019 ;21.5.2019 ;16.4.2019טנטטיבי)
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