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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 

 ' טבת, תשע"טח
 2018דצמבר,  16

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 (9.2011.8תשע"ט ) ב' בשבט  שלישי,סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
בשעה (, 8.1.2019תשע"ט ) בשבט' ב, הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי

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

 יופץ בהמשך. – 11.12.2018 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

 – 10150; )מסמך מס' למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאותעדכון ההנחיות התאגידיות  .3.1
 מצ"ב(

 (מצ"ב – 10165מסמך מס' ) "ג/ות"תמל שלשיפוט /היגוי ועדות ועבודת מינוי נוהל .3.2
16:45-16:00 

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

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
בהוראת לימודי האסלאם ללא תזה ( .M.Edהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) .4.1.1

 מצ"ב( - א'10141; )מסמך מס' לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך
 האקדמית למכללהמשלב חינוך בללא תזה ( .M.Edהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) .4.1.2

 מצ"ב( - 10142א' )מסמך מס'  ;גורדון.ד. א"ש ע לחינוך
, להעניק תואר "מוסמך בהוראה" 2019המלצה על הסמכה זמנית ומותנית לחצי שנה, עד יולי  .4.1.3

M.Teach.)יסודי  למחזורים אשר סיימו לימודיהם בלבד לאלקאסמי מכללה -( למסלול העל
 (המשנה מוועדת יום באותו)עולה מצ"ב(;  –' א 10164 'מס; )מסמך אקדמית לחינוך

אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני  –המלצה על הסמכה לבצלאל  .4.1.4
(.M.Urb.Desללא תזה בעיצוב אורבני ) 'עולה באותו יום מצ"ב(;  –א' 10157; )מסמך מס(

 (מוועדת המשנה
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:

 לימודים תכנית לפתוח בקצרין אוהלו למכללת והרשמה פרסום אישור מתן אי על המלצה .4.1.5
)מסמך  ;ו'(-)א' היסודי במסלול במתמטיקה( .B.Ed" )בהוראה"בוגר  חוגי דו ראשון לתואר

  מצ"ב( – א'10156   'מס
 שונות:

( .B.Edאישור למכללת תלפיות על התאמת תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) .4.1.6
( .B.Edחוגית לתכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" )-יסודי( במתכונת דו-במתמטיקה )על

בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום (חוגית -)על יסודי( במתכונת חד במתמטיקה
 מצ"ב( 10143(; )מסמך מס' 10.6.14

חיפה על התאמת תכנית הלימודים  –אישור למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  .4.1.7
לימודים חוגית לתכנית -יסודי( במתכונת דו-( במתמטיקה )על.B.Edלתואר "בוגר בהוראה" )
בהתאם לדגם (חוגית -( במתמטיקה )על יסודי( במתכונת חד.B.Edלתואר "בוגר בהוראה" )

 מצ"ב(  - 10144(; )מסמך מס' 10.6.14שנקבע בהחלטת מל"ג מיום 
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 הרוח והחברה  ותכניות רב תחומיות במדעי משפטיםחברה, משפטים, ניהול ועסקים, : לועדת משנה .4.2
 (: )קבועות/זמניות/הארכת הסמכותהסמכות 

 תזה ללא, להעניק תואר שני 2020המלצה על מתן הסמכה זמנית )שלישית( עד אוקטובר  .4.2.1
 (M.B.Aבמנהל עסקים למרכז האקדמי אור יהודה ).;  מצ"ב( -10097)מסמך מספר. 

מכללה האקדמית ל במנהל עסקים (.M.B.A) ללא תזה  תואר שני להעניקהמלצה על הסמכה  .4.2.2
 מצ"ב(-10145יפו. )מסמך מס'  -ת"א

במנהל עסקים למרכז הבינתחומי  .(M.B.A)  תזה עםהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני  .4.2.3
 מצ"ב( –א 9934; )מסמך מס' הרצליה

מי ו.( בפסיכולוגיה חברתית למרכז הבינתחM.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני  עם תיזה ) .4.2.4
 (משנהה מוועדת יום באותו עולה) ;מצ"ב( –א' 10159; )מסמך מס' בהרצליה

 אישור ועדות/סוקרים
אישור סוקרים לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה בתכנית  .4.2.5

 LL.B(לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון M.A.הלימודים לתואר שני ללא תזה בלימודי משפט )
 (המשנה מוועדתבאותו יום )עולה מצ"ב(;  –א' 10159)מסמך מס'  ;במשפטים

 :שונות
 ( בעבודה סוציאלית B.S.Wקיים תכנית לימודים לתואר ראשון )המשיך ולהמלצה לאפשר ל.4.2.6

 –א' 10146)מסמך מס'  ;מכללה האקדמית אשקלוןשל הבמסגרת המח"ר )לנשים ולגברים(      
 מצ"ב(         
 בכלכלה  (.B.A)בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את תכנית הלימודים לתואר ראשון .4.2.7

 מצ"ב( -א' 10148)מסמך מס'  ;ושוק ההון     
 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה  .4.3

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
בפקולטה  (.M.D)המלצה על הסמכה לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה  .4.3.1

 מצ"ב( -א' 10079; )מסמך מס' לרפואה
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:

לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.3.2
 מוועדת יום באותו)עולה  (; מצ"ב –א' 10156 ; )מסמך מס'( בהנדסת נתוניםB.Sc.לתואר ראשון )

 (המשנה
 הפסקה  – 16:45-17:00

17:00-18:30 
 ועדות רוחביות .5

 איכות  להבטחת המשנה ועדת .5.1
; (הקודמת מהישיבה)נדחה  מכונות הנדסת בתחום איכות להערכת הבינלאומית הוועדה דוחות .5.1.1

 מצ"ב( – 10131)מסמך מס' 
אוניברסיטת תל אביב,  –אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה  מעקב .5.1.2

גוריון, הטכניון, האוניברסיטה העברית, המכללה האקדמית תל חי, אורט -אוניברסיטת בן
 "ב(מצ  - 10136'  מס)מסמך ; בראודה; )נדחה מהישיבה הקודמת(

 , הכרה והסמכה ועדת המשנה למדיניות אקדמית .5.2
לתואר  האקדמיים הלימודים היקף בנושאועצה להשכלה גבוהה מה של לת החלטה לקב ההצע .5.2.1

 ("במצ -א' 9880)מסמך מס'  ;ופריסתםראשון 
 ועדת היגוי לחרדים .5.3

 מצ"ב( –א' 10153; )מסמך מס' תכניות לימודים לחרדים הנלמדות בתוך הקמפוסים הרגילים .5.3.1

 
 ב ב ר כ ה,

 
 מיכל נוימן

 אקדמייםסמנכ"ל לעניינים 
 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 
 
 

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

 

 


