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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 

 ' אדר ב תשע"טו
 2019מרץ  13

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 (19.3.2019שלישי י"ב באדר ב' ) סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביוםהנדון: 
 

, 14:30, בשעה (19.3.2019י"ב באדר ב' )הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 
 ירושלים. 43הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי  באולם הישיבות

 
16:00-14:30 

 סדר היום:
 מידע .1

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

 .מצ"ב – 12.2.2019 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

-10221)מסמך מס'  ;לפתיחת מוסד להשכלה גבוההקודס )בהקמה( לקבלת היתר -בקשת מכללת אל .3.1
 מצ"ב(

 "ב(מצ- 10218'מס; )מסמך לחינוך האקדמיות למכללות שנתית הרב בתכנית האקדמי הפיתוח תכנון .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

; חוגי בחינוך וחברה-( חד.B.Aעל הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון )המלצה  .4.1.1
 מצ"ב(-10204)מסמך מס' 

מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר ראשון "בוגר  –המלצה על הסמכה למכללת סכנין  .4.1.2
-א' 10205)מסמך מס'  ;חוגית במדעים-דוו'( במתכונת -( המסלול היסודי )א'.B.Edבהוראה" )

 .מצ"ב(
 .M)הסמכה למכון הטכנולוגי בחולון להעניק תואר שני מתן מתן הסמכה / אי המלצה על  .4.1.3

Design. )מוועדת   יום באותו עולה ;מצ"ב( –א' 10211)מסמך מס' ; עיצוב משולב ב ללא תזה
 המשנה

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.1.4

מצ"ב( -א'10242אמנות חזותית;  )מסמך מס' -(  בטיפול באמצעות אמנויות.M.Aשני ללא תזה )
 עולה באותו יום מוועדת המשנה

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים
להעניק תואר  אמנות. עיצוב סה.הנד –ר שנקההסמכה של  הארכתאישור הרכב ועדה לבדיקת  .4.1.5

עולה באותו יום מוועדת  ;מצ"ב( –א' 10212)מסמך מס' ; בעיצוב תזה אללו עם( .M.Desשני )
  המשנה

להעניק תואר צפת המכללה האקדמית ההסמכה של  הארכת לבדיקת סוקרים מינוי אישור .4.1.6
עולה באותו יום מוועדת  מצ"ב(; –א' 10213)מסמך מס'  ;במיסטיקה ורוחניות (.B.Aראשון )
 המשנה

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תכנית  .4.1.7
עולה  מצ"ב(;-א' 10214)מסמך מס' ; ( בתרבות חזותית וחומרית.B.Aלימודים לתואר ראשון )

 באותו יום מוועדת המשנה
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 שונות:
 בטיפול באמצעות ( .M.Aלתואר שני ) בקשת הקריה האקדמית אונו להעביר את התכניות       .4.1.8

אומנויות: טיפול בפסיכודרמה; טיפול בתנועה ומחול; טיפול בדרמה; מהקמפוס בנתניה    
באותו יום  ולהע ;"ב(מצ -א' 10215)מסמך מס'  לקמפוס הראשי בקריה האקדמית אונו   
 המשנהמוועדת    

 
 הרוח והחברה ותכניות רב תחומיות במדעי משפטיםחברה, משפטים, ניהול ועסקים, : לעדת משנהו .4.2

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים  .4.2.1

 .מצ"ב(-10202)מסמך מס'  .( במנהל עסקיםM.B.Aלתואר שני עם תזה ) 
 :שונות
המרכז האקדמי אור יהודה לפתוח התמחות בדימות במסגרת תכנית הלימודים לתואר  בקשת .4.2.2

 מצ"ב(.  – 'ב10060מספר מסמך ( ( במנהל מערכות בריאותB.Aראשון )
( .B.Aבקשת המכללה האקדמית תל אביב יפו לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון  ) .4.2.3

 ועדתומ יום באותו עולה מצ"ב(;  -א' 10216; )מסמך מס'  ב"מדעי ההתנהגות" ל"פסיכולוגיה"
 משנהה

בקשת האוניברסיטה העברית לקיים את תכנית הלימודים לתואר שני במדיניות  .4.2.4
 בנושא ג"מל לבכירים בכיתה נפרדת לבכירים במגזר הציבורי ) בהתאם להחלטת ציבורית 

; מצ"ב( -א' 10217)מסמך מס' ;  (מוגדרות אוכלוסייה לקבוצות מיוחדות לימודים תכניות
 המשנה ועדתומ היום באותו עולה

 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה  .4.3
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

)מסמך  ;בביואינפורמטיקה למרכז האקדמי לב (.B.Sc)המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון  .4.3.1
 מצ"ב( -א' 10180מס' 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
לפתוח תכנית לימודים לתואר  לקריה האקדמית אונוהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.3.2

 מצ"ב(.-א'10137)מסמך מס'  במדעי הבריאות והשיקום ללא תזה (.M.A)שני בין תחומי 
תכנית לימודים לתואר  המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח .4.3.3

 ;מצ"ב(-א'10210)מסמך מס' דו"ח הוועדה  -( במתכונת חד חוגית במדעי הנתוניםB.Scראשון )
 משנההועדת ועולה באותו יום מ

 :שונות
 במסגרת המחשב במדעי( .B.Sc) ראשון לתואר לימודים תכנית להמשיך ולקיים לאפשר המלצה .4.3.4

 מצ"ב( -א' 10184 -מס' )מסמך; הדסה האקדמית למכללה( לנשים) ר"מח
לתקופה  אביב לקיים לימודים מחוץ לקמפוס-המכללה האקדמית להנדסה בתל -אפקה בקשת .4.3.5

 מצ"ב( – א'10148מס' ; )מסמך של חמש שנים
 

 הפסקה  – 16:45-17:00
17:00-18:30 

 
 ועדות רוחביות .5

 איכות  להבטחת המשנה ועדת .5.1
 ;הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוךדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום  .5.1.1

 מצ"ב( – 10193)מסמך מס' 
אוניברסיטת –מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום שפה וספרות ערבית  .5.1.2

  מצ"ב( – 10220; )מסמך מס' תל אביב
 , הכרה והסמכה ועדת המשנה למדיניות אקדמית .5.2

 "ב(מצ -א' 9880)מסמך מס'  ;ופריסתםלתואר ראשון  האקדמיים הלימודים היקף .5.2.1
מסמך ); מחוץ לקמפוסאקדמיים בדבר לימודים  12.12.2006 מיום מל"גההצעה לעדכון החלטת  .5.2.2

 מצ"ב(  - א'10177מס' 
בדבר הגדרת סגל אקדמי ליבתי בכיר במוסדות  19.5.2015הצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום  .5.2.3

 מצ"ב( -א' 10176 מסמך מס' ); להשכלה
בדבר פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים  20.3.2018החלטת המל"ג מיום הצעה לעדכון  .5.2.4

 מצ"ב( - א' 10128מסמך מס' ); לא אקדמיים
 ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה .5.3

; בקשת מכללת אוהלו בקצרין לאשר את כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא המכללה  .5.3.1
 מצ"ב( -א' 10200)מסמך מס' 
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 ונותש .6

של המכללה  בטכנולוגיות בחינוך( .M.Aמשיכת הבקשה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )דיווח על  .6.1
 מצ"ב( - 10169א'; )מסמך מס'  האקדמית לישראל

 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 
 

; 25.6.2019; 21.5.2019; 16.4.2019: 2019-2018ם 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; 16.7.2019

 


