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 (9.2011.8)  טתשע"  בשבט'  בביום  בירושליםשהתקיימה 

 
 ה ח ל ט ו ת

:  עדכון הרכב הצוות לבחינת בקשות של מוסדות להשכלה גבוהה לשימוש בשמות מתחם החלטה 763/13
 המובאות לאישור המל"ג

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב הצוות לבחינת 8.1.2019בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ט )
והחליטה  בקשות של מוסדות להשכלה גבוהה לשימוש בשמות מתחם המובאות לאישור המל"ג

 כלהלן:
 להודות לפרופ' אהרן קלרמן על עבודתו כיו"ר הצוות לבחינת בקשות של מוסדות להשכלה גבוהה   .1

 ( המובאות לאישור המל"ג.ac.ilלשימוש בשמות מתחם )
 למנות את חברת מל"ג פרופ' רבקה גילת לעמוד בראש הצוות במקום פרופ' קלרמן.  שאר ההרכב .2

 נשאר כפי שהיה. 
 

 :  עדכון הרכב ועדת המומחים העליונה לעניין המכינות הקדם אקדמיותהחלטה 764/13
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב ועדת המומחים 8.1.2019בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ט )

 אקדמיות, והחליטה כלהלן:-העליונה לעניין המכינות הקדם
על עבודתו המאומצת כיו"ר ועדת המומחים התחומית במיומנויות  להודות לפרופ' אהרן קלרמן .1

 קריאה וכתיבה אקדמית.
גוריון בנגב וחברת מל"ג ליו"ר -למנות את פרופ' שפרה שגיא מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן  .2

ועדת המומחים התחומית במיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות ולחברה בוועדת המומחים 
 אקדמיות.-ינות הקדםהעליונה לעניין המכ

 
 :  עדכון הרכב ועדות המשנה הקבועות של המל"גהחלטה 765/13

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב ועדות משנה של 8.1.2019בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ט )
 המל"ג, והחליטה כלהלן:

סקים, להודות לפרופ' אהרן קלרמן על עבודתו כחבר בוועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול וע  .1
תחומי במדעי הרוח והחברה, בוועדת המשנה להבטחת איכות ובוועדת המשנה -משפטים ורב

 לפיקוח ואכיפה.  
להודות לפרופ' נחמיה פרידלנד על עבודתו בוועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים,   .2

 תחומי במדעי הרוח והחברה.-משפטים ורב
משנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים, משפטים למנות את פרופ' שפרה שגיא כחברה בוועדת ה  .3

 תחומי במדעי הרוח והחברה )במקום ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות(.-ורב
למנות את פרופ' חיים טייטלבאום כחבר בוועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות )במקום   .4

 ומי במדעי הרוח והחברה(.תח-ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים, משפטים ורב
 מנות את פרופ' סעד תפוחי כחבר בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.ל .5

 
 * ההרכבים המעודכנים של ועדות המשנה הקבועות של המל"ג מצורפים כנספח א' לפרוטוקול.

 
 

לימודים  :  אישור תכנוני למכללה האקדמית אחוה להגיש לאישור מל"ג וות"ת תוכניתהחלטה 766/13
 משותפת עם המכללה האקדמית אשקלון לתואר ראשון בסיעוד

( החליטה המועצה להשכלה גבוהה  לאמץ את המלצת 8.1.2019בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ט )
 4.11.2018ואת המלצת פורום יושבי ראש ועדות המשנה של המל"ג מיום  31.10.2018ות"ת מיום 

גיש לאישור מל"ג וות"ת תוכנית לימודים משותפת עם בדבר אישור למכללה האקדמית אחוה לה
-המכללה האקדמית אשקלון לתואר ראשון בסיעוד במסגרת הפעימה החמישית של התוכנית הרב

 שנתית, וזאת לאחר שקיבלה את הודעת המכללה על רצונה בהגשת תוכנית משותפת כאמור.
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 13 -הרכב ועדות המשנה של המועצה להשכלה גבוהה ה

 2019עדכון ינואר 
 ועדות משנה תחומיות

 
ועדת משנה תחומית לחינוך, 

 הוראה, רוח, אמנויות
(7 ) 

ועדת משנה תחומית 
לחברה, ניהול, עסקים, רב 
תחומי במדעי הרוח 

 והחברה משפטים
(7 ) 

גיה, ועדת משנה תחומית לטכנולו
הנדסה, אדריכלות, מדעים, 
ביולוגיה פארה רפואי, חקלאות 

 ושלוחות מחו"ל
(8) 

 יו"ר -ד"ר רבקה ודמני 
 

 יו"ר -פרופ' ישראל גלעד 
 

 יו"ר  -פרופ' רוני פרידמן 
 

 ד"ר אופיר העברי פרופ' אוסיד ח'טיב
 

 ד"ר לאה בם

 פרופ' אביבה חלמיש
 

 פרופ' אילנה גוזס מר משה ויגדור

 חביבה פדיהפרופ' 
 

 פרופ' רבקה גילת ד"ר סאמר חאג' יחיא

  
 פרופ' חיים טייטלבאום

 פרופ' חנה דודיוק פרופ' שפרה שגיא 

  פרופ' אלי פולק גב' עדי משניות מר רם שפע

 פרופ' עזרי טרזי***
 

 מר ישראל תיק 
 

   פרופ' סעד תפוחי פרופ' דודי שוורץ 

 **רשם המהנדסים  

-: מוניקה שמילוביץמרכזת : בתיה הקלמןמרכזת
 אופנר

 : מרב אברהמימרכזת

 
 ** משמשים כמשקיפים מטעם רשם המהנדסים

בסדרי הנוהל למינוי חברים לוועדות המשנה  4*** למרות שאינו חבר מל"ג בחירתו התאפשרה בהתאם לסעיף ג'
 הקבועות של מל"ג
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 ועדות משנה רוחביות
 

 

הכרה ועדת משנה למדיניות אקדמית, 
 (14) -והסמכה 

 -ועדת משנה לפיקוח ואכיפה 
(12) 
 

ועדת משנה להבטחת 
 (9) -איכות 

 
 יו"ר -פרופ' אדו פרלמן  יו"ר -פרופ' אדו פרלמן 

 
 -פרופ' חיים טייטלבאום 

 יו"ר

פרופ' יפה זילבשץ יו"ר  יו"ר ות"ת -פרופ' יפה זילברשץ  יו"ר ות"ת -פרופ' יפה זילברשץ 
 ות"ת

 פרופ' אילנה גוזס ד"ר לאה בם בם לאה ר"ד

 פרופ' ישראל גלעד 
 

 פרופ' ישראל גלעד 
 

 פרופ' רבקה גילת 

 פרופ' חנה דודיוק  ד"ר רבקה ודמני
 
 
 

 פרופ' חנה דודיוק

 גב' עדי משניות מר משה ויגדור ד"ר סאמר חאג' יחיא

 פרופ' אוסיד ח'טיב פרופ' אביבה חלמיש 
 

 פרופ' חביבה פדיה 

 פרופ' רוני פרידמן גב' עדי משניות פרופ' חיים טייטלבאום

  פרופ' אלי פולק 
 פרופ' סעד תפוחי

 

 פרופ' דודי שוורץ מר ישראל תיק פרופ' חביבה פדיה

 פרופ' רוני פרידמן
 

  ות"ת-מנכ"ל מל"ג

 פרופ' שפרה שגיא 
 

סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, 
 מיכל נוימן

 

   מר רם שפע 

   תפוחיפרופ' סעד 

 : ורדה בן שאולמרכזת : יאיר הראלמרכז : מרק אסרףמרכז
 


