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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 
 

 כ"א אייר, תשע"ט
 2019מאי,  26

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

  (18.6.2019) טתשע" בסיון  'חשלישי סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
(, בשעה 18.6.2019) טתשע" ' בסיוןחהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

 ירושלים. 43, באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 14:30
 סדר היום:

 מידע .1
 עדכונים מות"ת .1.1
 עדכונים בנושאים משפטיים .1.2
  בנושאים נוספים עדכונים .1.3

 מצ"ב – 21.5.2019ומיום  11.4.2019 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

בקשת המכללה הערבית בירושלים )בהקמה( לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה; )מסמך  .3.1
 מצ"ב( - 10279מס'  

בקשת המרכז האקדמי עתיד )בהקמה( לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה; )מסמך מס'  .3.2
 מצ"ב( -10280

 המלצת צוות המעקב אשר בדק את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים מחוץ  .3.3
 מצ"ב( -א' 10252; )מסמך מס' לקמפוס בירושלים

 ותואר  (.M.A)  היהדות במדעי שני לתואר לימודים תכנית לקיים אונו האקדמית הקריה בקשת .3.4
; )מסמך מס' בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס בחיפה  (.B.A)שוןרא

 מצ"ב( -א' 10251
 –המלצות הוועדה לשיפוט ההצעות להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת  .3.5

 וזמנים נציגי המוסדמ מצ"ב( – 10346הצעת מכללת סכנין )מסמך מס' 
 מצ"ב( - 10313; )מסמך מס' התקשרות עם סין לעידוד ניידות סטודנטים בין ישראל לסין .3.6
 מצ"ב( – 10314; )מסמך מס' של המכללה האקדמית אחוההזמנית הארכה "טכנית" של ההכרה  .3.7
 מצ"ב( – 10317; )מסמך מס' הארכות טכניות של הסמכות זמניות .3.8
; )מסמך לכלול תכניות לימודים נוספות בתכנית הרב שנתית הנוכחיתבקשת אוניברסיטת תל אביב  .3.9

 מצ"ב( – 10346מס' 
; )מסמך מס' "למידה משלבת התנסות"ת הצעות במסגרת התכנית לראישור הרכב הוועדה לבחי .3.10

 מצ"ב( – 10347
 ועדה רוחבית .4

 איכות  להבטחת המשנה ועדת .4.1
 10318; )מסמך מס' חזותית דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום תקשורת .4.1.1

 מצ"ב( –
דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות  .4.1.2

 מצ"ב( - 10193; )מסמך מס', הצעות החלטה פרטניותהמשך דיון –לחינוך 
 עדות משנה תחומיותו .5

 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו .5.1
 (: )קבועות/זמניות/הארכת הסמכותהסמכות 

; הרך בגיל בחינוך תזה ללא( M.Ed) שני תואר להעניק אורנים למכללת הסמכה על המלצה .5.1.1
 עולה באותו יום מוועדת המשנה ; מצ"ב( –א' 10309)מסמך מס' 

( ללא תזה בחינוך M.Edהמלצה על הסמכה למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני ) .5.1.2
 עולה באותו יום מוועדת המשנה מצ"ב(;  – 10320)מסמך מס' ; מיוחד

, למכללה האקדמית לחינוך 2021המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד יוני  .5.1.3
 מצ"ב(; – 10321; )מסמך מס' ( ללא תזה בלקויות למידהM.Edתלפיות להעניק תואר שני )

 עולה באותו יום מוועדת המשנה
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האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה"  המלצה על הסמכה למכללה .5.1.4
(B.Ed.Musחד חוגי בהוראת הנגינה בקבוצות למסלול הרב )-'מסמך מס'  ;י"ב(-גילאי )א(

 עולה באותו יום מוועדת המשנה מצ"ב(;  – 10322
 

 , למכללה האקדמית סכנין2022המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד יוני  .5.1.5
; .( במסלול העל יסודיM.Teachלהכשרת עובדי הוראה להעניק תואר "מוסמך בהוראה" )

  מוועדת המשנהעולה באותו יום ; מצ"ב( –א' 10323)מסמך מס' 
, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  2021המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים, עד יוני  .5.1.6

 –א' 10324; )מסמך מס' סלול העל יסודי.(  במM.Teach) להעניק תואר "מוסמך בהוראה"
  מוועדת המשנהעולה באותו יום  מצ"ב(;

, למכללה האקדמית לחינוך 2022, עד יוני לוש שניםהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לש .5.1.7
 ;(ב"מצ-30710' מס מסמך) ;ללא תזה בחינוך לגיל הרך( M.Edע"ש קיי להעניק תואר שני )

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

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לשנקר לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה  .5.1.8
(M.Des.בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים );  'יום עולה באותו  ;מצ"ב(-10283)מסמך מס

   מוועדת המשנה
 ישור הרכבי ועדות/סוקריםא

 ועדה לבדיקת חידוש ההסמכה של אוניברסיטת אריאל להעניק לתואר ראשוןאישור הרכב  .5.1.9
 .A.)(Bעולה  ;מצ"ב( -א' 10325; )מסמך מס'  חוגי בארכיאולוגיה ולימודי ארץ ישראל-דו

 יום מוועדת המשנהבאותו 
אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תכנית לימודים לתואר  .5.1.10

 יוםעולה באותו  מצ"ב(;  –א' 10326; )מסמך מס' א תזה בחדשנות בחינוך( ללM.Edשני )
 המשנה מוועדת

 שונות:
אלקאסמי מכללה עדכון תנאי הקבלה לתכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה" של  .5.1.11

 מצ"ב( –א'  10281)מסמך מס'  ; אקדמית לחינוך 
 -( בטיפול באמצעות אמנויות M.A.A.Tהמלצה לאשר לקיים תכנית לימודים לתואר שני ) .5.1.12

 -א' 10327 )מסמך מס' של המכללה האקדמית בית ברל -אמנות חזותית למטפלים בפועל 
 המשנה מוועדת יום באותו עולה ;מצ"ב( 

 הרוח והחברה ותכניות רב תחומיות במדעי משפטיםחברה, משפטים, ניהול ועסקים, : לעדת משנהו .5.2
 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות

; ( בחשבונאות לאוניברסיטת אריאלA.Bחוגי )-המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון דו .5.2.1
 עולה באותו יום מוועדת המשנה ;(מצ"ב -א' 10328)מסמך מס' 

.( B.Aלהעניק תואר ראשון ) 2022 יוניהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד  .5.2.2
 מצ"ב(-10274)מסמך מס'  ;ירושליםבמדעי ההתנהגות למכללה האקדמית הדסה 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים  .5.2.3

עולה  ;(מצ"ב    -א' 10332)מסמך מס'  ;מינולוגיה קליניתבקרי (.M.A)לתואר שני, עם תזה, 
 המשנהבאותו יום מוועדת 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים  .5.2.4
 ;מצ"ב( -א' 10331)מסמך מס'  ; לתואר שני עם וללא תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות

 עולה באותו יום מוועדת המשנה
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים

יל מערבי לקבל הסמכה בתכנית אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גל .5.2.5
 ;מצ"ב( –א' 10340)מסמך מס'  ( בכלכלה;B.Aהלימודים לתואר ראשון במתכונת דו חוגית )

 עולה באותו יום מוועדת המשנה
 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה .5.3

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
; ( במדעי המחשב למכללה האקדמית ספירB.Scלהעניק תואר ראשון )המלצה על הסמכה  .5.3.1

 מצ"ב( -א' 10302)מסמך מס' 
 מחקרי  להעניק תואר שני (2023ראשונה לארבע שנים )עד יוני  המלצה על הסמכה זמנית .5.3.2

(M.Sc) עולה באותו יום ; מצ"ב( -א' 10303)מסמך מס'  ;של המרכז האקדמי רופין במדעי הים
 .עדת המשנהומו

 - ( בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לשנקר.B.Scהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) .5.3.3
 עולה באותו יום מוועדת המשנה; מצ"ב( -א'10178)מסמך מס'  ;הנדסה. עיצוב. אומנות

( ברפואת B.EM.Sלהעניק תואר ראשון ) (2022זמנית לשלוש שנים )עד יוני  המלצה על הסמכה .5.3.4
 מצ"ב( -א'10263)מסמך מס'  ;חירום למכללה האקדמית צפת
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 :שונות
( במדעי המחשב באמצעות איגום קורסים  .B.Scהמלצה על הסמכה לתואר ראשון חד חוגי ) .5.3.5

עולה באותו יום א' מצ"ב(;  10333)מסמך מס'  אביב;-לאפקה המכללה אקדמית להנדסה בתל
 ועדת המשנהומ

של המכללה האקדמית להנדסה בהנדסה אופטית (  .B.Scתכנית הלימודים לתואר ראשון ) .5.3.6
 ;מצ"ב( -א' 10334)מסמך מס'  ;הסרת ההגבלה על רישום סטודנטים לתכנית –אורט בראודה 

 ועדת המשנהועולה באותו יום מ
הנדסת "ב (.M.Sc)  שנילשנות את שם תכנית הלימודים לתואר  אוניברסיטת תל אביבבקשת  .5.3.7

עולה באותו יום  ;מצ"ב(-א' 10335)מסמך מס'  ;"הנדסת חשמל"ל:  "חשמל ואלקטרוניקה
 מוועדת המשנה

 ועדות רוחביות .6
  למדיניות אקדמית הכרה והסמכה המשנה ועדת .6.1

דו"ח ועדת גרונאו לבחינת סיום תקופת המעבר לעמידת המוסדות בהחלטת המל"ג בדבר  .6.1.1
תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה -כניות החוץהתו  נושא

 -10208–; )מסמך מס' א' המוסדות מדיווחי יםהעול מסקנותו ממצאים סיכום - המתוקצבים
 מצ"ב(.

לפתיחה והסמכה להענקת  ("אוטונומיה"הסמכה כללית )לקבלת  מכון ויצמן למדעבקשת  .6.1.2
עולה באותו יום  מצ"ב(; –א' 10336)מסמך מס'  בתכניות לימודים חדשות לתואר שני; תואר

 מוועדת המשנה
מסמך מס' ) ;למכללה האקדמית צפת ,2022עד יוני  ,הזמנית לשלוש שניםהארכת ההכרה  .6.1.3

 המשנה מוועדת יום באותו עולה (;מצ"ב - '10315א
מסמך )גליל מערבי;  למכללה האקדמית ,2022עד יוני  ,הארכת ההכרה הזמנית לשלוש שנים .6.1.4

 המשנה מוועדת יום באותו עולה; מצ"ב( -  10316א' מס'
בדבר הגדרת סוגי תוכניות לימודים לתואר  10.06.2014מיום ל"ג חלטת המהצעה לעדכון ה .6.1.5

 מצ"ב(  - א'10312 מסמך מס') ;חוגית-ראשון שאינם במתכונת לימודים חד
 איכות  להבטחת המשנה ועדת .6.2

 מצ"ב( - 10271מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת תוכנה; )מסמך מס'  .6.2.1
     - 10271ה ומוסיקולוגיה; )מסמך מס' מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום מוסיק .6.2.2

 מצ"ב(
 – 10319רפואית; )מסמך מס' -מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסה רפואית וביו .6.2.3

 מצ"ב(
 

 
 

 ב ב ר כ ה, 
 
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 

 
)תאריך  13.8.2019; 16.7.2019: 2019-2018ם לשנת הלימודים תשע"ט להלן מועדי ישיבות המועצה הבאי

   )טנטטיבי( 24.9.2019; (20.8.2019חדש במקום התאריך שנקבע במקור: 
 


