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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 
 
 
 "ו אדר ב, תשע"טכ
 2019אפריל,  2

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 ( .201911.4) טתשע" בניסן ו' חמישיסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
בשעה ( 11.4.2019) טתשע" בניסןחמישי ו' ביום הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך 

 ירושלים. 43באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי  ,10:30
 

 סדר היום:
 מידע .1

 עדכונים מות"ת .1.1
 עדכונים בנושאים משפטיים .1.2
 עדכונים בנושאים נוספים .1.3

 כללי: .2
 10248)מסמך מס' ; (.M.D ) שנתית ברפואה-בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים ארבע .2.1

 מצ"ב( -
במוסדות להשכלה גבוהה  במסגרת התואר הראשוןלעידוד "למידה משלבת התנסות" תכנית תמיכה  .2.2

 מצ"ב( - 10250)מסמך מס'  ; המתוקצבים ע"י ות"ת
       - 10251 )מסמך מס' ; בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במתחם נמל חיפה .2.3

 מצ"ב(
המלצת צוות המעקב אשר בדק את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים מחוץ  .2.4

 מצ"ב( - 10252 )מסמך מס' ; לקמפוס בירושלים
 מצ"ב( - 10278עדכון הרכב ועדת הביקורת המשותפת למל"ג/ות"ת; )מסמך מס'  .2.5
 מצ"ב( - 10249)מסמך מס'   הארכות טכניות של הסמכות זמניות;  .2.6

 משנה תחומיותעדות ו .3
 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו .3.1

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
במחול  שני תואר להעניקאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ל הסמכה על המלצה .3.1.1

(M.Dance. )מצ"ב( -א' 10230)מסמך מס' ; תזה ללא 
( ללא תזה בהוראת מתמטיקה M.Edשני )המלצה על הסמכה למכללת אורנים להעניק תואר  .3.1.2

 מצ"ב( -א' 10231)מסמך מס'  ;ומדעים לביה"ס היסודי
, לאלקאסמי, מכללה אקדמית 2021המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד אפריל  .3.1.3

)מסמך  ;( ללא תזה בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכוןM.Edלחינוך להעניק תואר שני )
 "ב(מצ -א' 10232מס' 

( עם תזה במנהל מערכות M.Edהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני ) .3.1.4
 עולה באותו יום מוועדת המשנה ;(מצ"ב –א' 10253)מסמך מס'   ;חינוך

 :אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה
לחינוך לפתוח המכללה האקדמית  -המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לחמדת הדרום  .3.1.5

; )מסמך יסודי-.( ללא תזה במסלול העלM.Teachתכנית לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" )
 עולה באותו יום מוועדת המשנה מצ"ב(; -א' 10254מס' 

 ישור הרכבי ועדות/סוקריםא
להעניק תואר  אמנות. עיצוב סה.הנד –ר שנקההסמכה של  הארכתהרכב ועדה לבדיקת  אישור .3.1.6

עולה באותו יום מוועדת  ;מצ"ב(-א' 10212מסמך מס' ); בעיצוב תזה אללו עם( M.Des.שני )
  המשנה
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 שונות:
( .B.Edאישור למכללת אורות ישראל על התאמת תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) .3.1.7

( .B.Edחוגית לתכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" )-יסודי( במתכונת דו-במתמטיקה )על
חוגית )בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום -יסודי( במתכונת חד-במתמטיקה )על

 מצ"ב( -א' 10234)מסמך מס'  ;(10.6.14
 במתמטיקה  (.B.Ed) "המלצה להמשיך ולקיים תכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה .3.1.8

 חוגית, במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל )לנשים( -יסודי במתכונת חד-למסלול העל 
 מצ"ב( -א' 10168הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ  ; )מסמך מס'  למכללת 

 נוהל הסדרת חריגות מהחלטות אישור שינויי שם וסימולי תואר לתכניות לימודים במסגרת  .3.1.9
 מצ"ב( -א' 10240)מסמך מס'  ;המל"ג 
  דיווח המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בנושא חריגה מתנאי הקבלה בתכנית .3.1.10
נוהל הסדרת חריגות חינוך )במסגרת  במערכות וספרנות מידענות  .M.Ed הלימודים לתואר  
 מצ"ב( -א' 10241(. )מסמך מס' מהחלטות המל"ג  
 בקשת המכללה האקדמית אחוה לשנות את שם התכנית וסימול התואר בתכנית .3.1.11
; בתרבות עם ישראל .M.Aבתרבות עם ישראל והוראתה לתואר  .M.Edהלימודים לתואר   
  המשנה מוועדת יום באותו עולה מצ"ב( ; –א' 10255)מסמך מס'   

 הרוח והחברה ותכניות רב תחומיות במדעי משפטיםחברה, משפטים, ניהול ועסקים, : לעדת משנהו .3.2
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:

; מערכות בריאות למרכז האקדמי פרסבמנהל  (.B.A)המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון  .3.2.1
 מצ"ב( - א' 10224)מסמך מס' 

( .M.A( להעניק תואר שני ללא תזה )2022המלצה על הסמכה זמנית לשלוש שנים )עד אפריל  .3.2.2
 מצ"ב( -א' 10226)מסמך מס'  ;בכלכלה יישומית למכללה האקדמית אשקלון

וחשבונאות למכללה האקדמית .  בכלכלה B.Aהמלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון  .3.2.3
 עולה באותו יום מוועדת המשנה (; מצ"ב -א' 10257 )מסמך מס' ;אשקלון

 .  בפסיכולוגיה למכללה האקדמיתB.Aהמלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון  .3.2.4
 עולה באותו יום מוועדת המשנה ;מצ"ב(  -א' 10258;)מסמך מס' אשקלון

; .( במנהל עסקים למרכז האקדמי אור יהודהM.B.Aתזה )  ללאתואר שני ל הלימודים תכנית .3.2.5
 עולה באותו יום מוועדת המשנה;  מצ"ב( -א' 10097)מסמך מס' 

  להעניק תואר שני ללא תזה 2021מלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד מאי ה 
  (M.Aבלימודי משפט בהתמחויות: משפט מסחרי עסקי ומשפט וחברה של המרכז ).  האקדמי

 עולה באותו יום מוועדת המשנה מצ"ב(; -א' 10260; )מסמך מס' למשפט ועסקים
 :שונות
תכנית הלימודים לתואר שני בניהול באופן חלקי את המכללה האקדמית כנרת להסב  בקשת .3.2.6

 .מצ"ב( -א'  10228; )מסמך מס' לסטודנטים עולים, תיירות ומלונאות לשפה העברית
עם המשטרה לתואר ייעודיות בקשת האוניברסיטה העברית לקיים תכניות לימודים מוזמנות  .3.2.7

; )מסמך מס'  בקרימינולוגיה (.M.A)בקרימינולוגיה ורב תחומי ותואר שני  (.B.A)ראשון 
 ועדת המשנהועולה באותו יום מ מצ"ב(;  -א' 10261

 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה  .3.3
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

 -( ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול לשנקר.M.Scהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) .3.3.1
  מצ"ב( - א'10154)מסמך מס'  ;הנדסה.עיצוב. אומנות

 ;( בריפוי בעיסוק לקריה האקדמית אונוB.O.Tהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) .3.3.2
 מצ"ב( -א' 10179)מסמך מס' 

במדעי החיים למכללה האקדמית אחוה  (.B.Sc)המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון  .3.3.3
 מצ"ב( -א'  10209)מסמך מס' 

אוניברסיטה לחוגית -בכימיה במתכונת חד  (.B.Sc)על הסמכה להעניק תואר ראשון  המלצה .3.3.4
 מוועדת המשנהעולה באותו יום  ;מצ"ב( -א' 10262)מסמך מס'  ;הפתוחה

להעניק תואר ראשון , (2022עד אפריל )זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, המלצה על הסמכה  .3.3.5
(B.EM.S )באותו  עולה ;("במצ - א'10263 )מסמך מס' חירום למכללה האקדמית צפת  רפואתב

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

 שני  לתואר לימודים תכניתלפתוח  למרכז האקדמי לבהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .3.3.6
) M.Sc) מוועדת יוםבאותו  עולה ;"ב(מצ - א'10265' ס)מסמך מתזה  עם/וללא - מידע בכריית 

 המשנה
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 :שונות
אישור שינויי שם וסימולי תואר לתכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות  3.3.7

 עולה באותו יום מוועדת המשנה; מצ"ב( -א' 10266; )מסמך מס'  המל"ג   
 (.B.Sc)לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון   אוניברסיטת תל אביבבקשת  3.3.8

עולה  ;מצ"ב( -א' 10267; )מסמך מס' "הנדסת חשמל"ל:  "הנדסת חשמל ואלקטרוניקה"ב   
 באותו יום מוועדת המשנה   

( בפיסיקה )לצד תכנית .B.Scחוגית לתואר ראשון )-המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים חד 3.3.9
; עולה (מצ"ב -א' 10264מסמך מס' ) ;חוגית הקיימת( לאוניברסיטה הפתוחה-הלימודים הדו   
 מוועדת המשנהבאותו יום    

 ועדות רוחביות .4
 איכות  להבטחת המשנה ועדת .4.1

 ( במוסדות להשכלה גבוהה להםIQAהקמת מנגנונים פנים מוסדיים להבטחת איכות ) .4.1.1
 מצ"ב( -א' 10269; )מסמך מס'  פיילוט – אוטונומיה להענקת תואר שני

    א' 10270; )מסמך מס' כלכלהה בתחוםמעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות  .4.1.2
 מצ"ב(

 לימודי המעבדה הרפואיתמעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום  .4.1.3
 צ"ב(מ -א' 10273 ; )מסמך מס' גוריון-באוניברסיטת בן

 , הכרה והסמכה ועדת המשנה למדיניות אקדמית .4.2
 ;מנויותהאעדכון הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחום מדעי הרוח ולהצעה  .4.2.1

 מצ"ב(  - א'10246מס'  מסמך)
חבר בתחומים ספציפיים באופן -הסמכת המכללה האקדמית נתניה להעניק תואר פרופסור  .4.2.2

 מצ"ב(  -א' 10247 ; )מסמך מס' עצמאי
 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 מיכל נוימן
 אקדמייםסמנכ"ל לעניינים 

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 
 

; 16.7.2019; 25.6.2019; 21.5.2019: 2018-2019ם לשנת הלימודים תשע"ט להלן מועדי ישיבות המועצה הבאי
  . )טנטטיבי( 24.9.2019; (20.8.2019)תאריך חדש במקום התאריך שנקבע במקור:  13.8.2019

 
 


