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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 

 
 ' שבט, תשע"טל
 2019פברואר,  5

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 (9.2012.12תשע"ט ) ז' באדר א'  שלישי,סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
בשעה (, 12.2.2019)ז' באדר א' 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

 .יישלח בהמשך – 8.1.2019 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

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

 מצ"ב( – 10165)מסמך מס'  ;"ג/ות"תמל שלשיפוט /היגוי ועדות ועבודת מינוי נוהל .3.2
מועד הגשת התוכניות בתחומי העיצוב במסגרת התוכנית  –המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון  .3.3

 מצ"ב( - 10185; )מסמך מס' שנתית הנוכחיתהרב 
  מצ"ב( - 10186; )מסמך מס' הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות .3.4

16:45-16:00 
 עדות משנה תחומיותו .4

 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו     .4.1
 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות

ללא תזה בהוראת לימודי האסלאם לאלקאסמי, ( .M.Edהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) .4.1.1
 מצ"ב( -א' 10141מכללה אקדמית לחינוך; )מסמך מס' 

 לחינוך האקדמית למכללה( ללא תזה בחינוך משלב .M.Edהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) .4.1.2
 מצ"ב( - 10142; )מסמך מס' א' גורדון.ד. א"ש ע

, להעניק תואר "מוסמך בהוראה" 2019המלצה על הסמכה זמנית ומותנית לחצי שנה, עד יולי  .4.1.3
M.Teach.)למחזורים אשר סיימו לימודיהם בלבד לאלקאסמי מכללה יסודי -( למסלול העל

 (מצ"ב –' א 10164' מס; )מסמך אקדמית לחינוך
אקדמיה  –אורבני לבצלאל  ללא תזה בעיצוב( .M.Urb.Desהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) .4.1.4

 (המשנה מוועדת יום באותו עולה) (;מצ"ב –א' 10157)מסמך מס'  ;לאמנות ועיצוב ירושלים
יסודי -חוגי בספרות למסלול העל-( דו.B.Edהמלצה על הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) .4.1.5

 מצ"ב(-א' 10167)מסמך מס'  ;י'( למכללה האקדמית לחינוך גורדון-)ז'
 :ש"יו ג"מל י"ע המוכרים מוסדות של בתואר הכרה
, אריאל אוניברסיטת של וארכאולוגיה י"א בלימודי חוגי-דו.( B.A) ראשון בתואר הכרה על המלצה .4.1.6

 מצ"ב(  -10103א' )מסמך מס'  ;ש"יו ג"מל י"ע לה שניתנה להסמכה בהמשך
 של חוגית-במתכונת דובלשון עברית ( .B.Ed)ראשון "בוגר בהוראה"  בתואר הכרה על המלצה .4.1.7

ש, ומתן הסמכה למכללת "יו ג"מל ידי על שניתנה להסמכה בהמשך, מכללת הרצוג )גוש עציון(
; )מסמך מס' הרצוג )ירושלים( מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר

 )עולה באותו יום מוועדת המשנה(; מצ"ב( –א' 10187
 לימודים/המלצות ועדת בדיקה:אישור פרסום של תכניות 

 לתואר לימודים תכנית לפתוח בקצרין אוהלו למכללת והרשמה פרסום אישור מתן אי על המלצה .4.1.8
א' 10156   'מס)מסמך  ;ו'(-)א' היסודי במסלול במתמטיקה( .B.Ed" )בהוראה"בוגר  חוגי דו ראשון

  מצ"ב( –
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 אישור הרכבי ועדות/סוקרים

לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט אישור מינוי סוקרים  .4.1.9
)מסמך מס'  ;( ללא תזה בחינוך לאורח חיים פעיל ובריאM.Edלקבל הסמכה להעניק תואר שני )

 (יום מוועדת המשנהעולה באותו ) (;מצ"ב –א' 10188
הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  אישור

 מוועדת יום באותו עולה) מצ"ב(; –א 1089; )מסמך מס' התנהגות ניתוח( בM.A.ללא תזה )
 (המשנה

 שונות:
( .B.Edאישור למכללת תלפיות על התאמת תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) .4.1.10

( .B.Edחוגית לתכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" )-יסודי( במתכונת דו-)עלבמתמטיקה  
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  .4.1.11
חוגית לתכנית לימודים -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  

חוגי -דו( .B.Ed"בוגר בהוראה" ) תוארל המלצה להמשיך ולקיים תכנית לימודי השלמה .4.1.12
למכללת הרצוג מיסודן שללנשים( )ר, בקמפוס נוות ישראל "המח במסגרת במתמטיקה 
 (משנההעולה באותו יום מוועדת ) ;מצ"ב(-א'10168)מסמך מס'  ;מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ 

 -החל משנה שנייה של לימודי התואר הראשון באוניברסיטאות  לימודי תעודת הוראה .4.1.13
 מצ"ב( -10170)מסמך מס'  ;פניית משרד החינוך 

דיון משותף של ועדות המשנה התחומיות בחינוך הוראה מדעי הרוח ואומנות ומדעי החברה ניהול 
 עסקים משפטים

)מסמך  האקדמית אונו;יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה  .4.1.14
 מצ"ב( -א' 10172מס' 

 הרוח והחברה  ותכניות רב תחומיות במדעי משפטיםחברה, משפטים, ניהול ועסקים, : לועדת משנה .4.2
 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות

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

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

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

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

אקדמית ה מכללה ל בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A) ללא תזה  תואר שני המלצה על הסמכה להעניק .4.2.5
 מצ"ב( -א' 10158)מסמך מס'  ;יפו -ת"א

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
לפתוח תכנית לימודים  למרכז האקדמי שערי מדע ומשפטהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.2.6

 מצ"ב( -א'  10160)מסמך מס'  בלימודי משפט( M.A.תואר שני ללא תזה )ל
כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר  המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית .4.2.7

)עולה באותו  מצ"ב(; -א' 10192; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים –( בכלכלה וניהול B.A.ראשון )
 (מוועדת המשנה יום

 :ש"יו ג"מל י"ע המוכרים מוסדות של בתואר הכרה
של אוניברסיטת אריאל בשומרון  במנהל מערכות בריאות (M.H.A)שני  המלצה על הכרה בתואר .  .4.2.8

)עולה באותו היום  מצ"ב(; - 10201; )מסמך מס'  בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש
 מועדת המשנה(

 :שונות
    סוציאלית בעבודה( B.S.W) ראשון לתואר לימודים תכנית ולקיים להמשיך לאפשר המלצה .4.2.9

 -' א10146' מס מסמך; )אשקלון האקדמית המכללה של( ולגברים לנשים) ר"המח במסגרת
 (ב"מצ

 בכלכלה  (.B.A)בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את תכנית הלימודים לתואר ראשון  4.2.10
 מצ"ב( -א' 10148)מסמך מס'  ;ושוק ההון         
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 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה  .4.3
 )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:הסמכות 

בפקולטה  (.M.D)המלצה על הסמכה לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה   .4.3.1
 מצ"ב( -א' 10079; )מסמך מס' לרפואה

( עם .M.Scלהעניק תואר שני ) ,2023)ראשונה( לארבע שנים, עד פברואר זמנית המלצה על הסמכה  .4.3.2
( ללא תזה .M.Scאופטיקה והמלצה על הסמכה להעניק תואר שני )-אלקטרותזה בפיסיקה/הנדסת 

  מצ"ב( - א'10155)מסמך מס'  ;אופטיקה למרכז האקדמי לב-בפיסיקה/הנדסת אלקטרו
( ללא .M.Scתואר שני )  להעניק  ,2022המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד פברואר  .4.3.3

)מסמך מס'  ;ת למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודהתזה בתכנית הלימודים בהנדסת מכונו
 מצ"ב( - א'10078

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים לתואר המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.3.4

 מצ"ב( -א' 10156; )מסמך מס' ( בהנדסת נתונים.B.Scראשון )
לפתוח תכנית לימודים לתואר  למרכז למשפט ועסקיםהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.3.5

 (משנההועדת ומעולה באותו יום ) ;מצ"ב(-א'10181)מסמך מס' ; במדעי המחשב( B.Sc.ראשון )
 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' 
; דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך  .5.1.2

 .מצ"ב( - 10199)מסמך מס' 
 מצ"ב( - 10193 ; )מסמך מס' מקרא ותלמודדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום  .5.1.3
אוניברסיטת תל אביב,  –אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה  מעקב .5.1.4

; כללה האקדמית תל חי, אורט בראודהגוריון, הטכניון, האוניברסיטה העברית, המ-אוניברסיטת בן
 "ב(מצ  - 10136'  מס)מסמך 

אילן, -אוניברסיטת בר –מנהל עסקים אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום  שני מעקב .5.1.5
   - 10194; )מסמך מס' האוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית נתניה, הקריה האקדמית אונו

 .מצ"ב(
האוניברסיטה  –מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום תולדות האמנות  .5.1.6

; טת תל אביב, אוניברסיטת חיפהאילן, אוניברסי-גוריון, אוניברסיטת בר-העברית, אוניברסיטת בן
 מצ"ב( - 10195 )מסמך מס' 

; )מסמך מס' ועדת ליווי לתהליך ההכרה הבינלאומי בבתי הספר לרפואה בישראלעדכון הרכב  .5.1.7
 מצ"ב( - 10196

 , הכרה והסמכה ועדת המשנה למדיניות אקדמית .5.2
 "ב(מצ -א' 9880)מסמך מס'  ;ופריסתםלתואר ראשון  האקדמיים הלימודים היקף .5.2.1
 והסמכה לפתיחה"( אוטונומיה)" הכללית ההסמכה להארכת העברית האוניברסיטה בקשת .5.2.2

 באותו עולה) "ב(;מצ - 10197' מס; )מסמך שני לתואר חדשות לימודים בתכניות תואר להענקת
 (המשנה מוועדת היום

 ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה .5.3
 ;יו"ר הוועד המנהל של המוסד הארכת כהונתו שלאישור קשת המכללה האקדמית גליל מערבי לב .5.3.1

 מצ"ב(-10171)מסמך מס' 
 מיוחד בנוהל החלטות קבלת .6

חי להסמכה להעניק תואר שני ללא תזה -לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל אישור מינוי סוקרות  6.1
(M.Aבטיפול באמצעות אומנויות )- מצ"ב( - 10198 )מסמך מס'  ;טיפול באומנות 

המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת 6.2
(M.Edעם תזה בחינוך לאמנות );  'מצ"ב( - 10174)מסמך מס 

 בתכנית הסמכה לקבל למינהל המכללה של האקדמי המסלול בקשת לבדיקת סוקרים אישור 6.3
 LL.B ןראשו תואר בעלי שאינם לתלמידים(M.A.) משפט בלימודי תזה ללא שני לתואר הלימודים
 מצ"ב( - א'10161 )מסמך מס'; במשפטים
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 ונותש .7
; דיווח - קווים מנחים לפתיחת תכניות לימודים בתחומי מדעי והנדסת נתוניםלקביעת הצעה אי קבלת  7.1

  מצ"ב( -א' 10138)מסמך מס' 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 
 

; 21.5.2019; 16.4.2019; 19.3.2019; 2018-2019ם לשנת הלימודים תשע"ט מועדי ישיבות המועצה הבאילהלן 
 24.9.2019; (20.8.2019)תאריך חדש במקום התאריך שנקבע במקור:  8.201913.; 16.7.2019; 25.6.2019

  . )טנטטיבי(


