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 ' תמוז תשע"טז
 2019יולי  10

 
 

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 20197.16.) טתשע"  תמוזב י"גשלישי סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
(, בשעה 16.7.2019) טתשע" תמוזב י"גהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

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

 מידע .1
  "תמות עדכונים .1.1
 משפטיים בנושאים עדכונים .1.2
 בנושאים נוספים  עדכונים .1.3

 
 מצ"ב – 18.6.2019 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

  רותוא (.M.A) היהדות במדעי שני לתואר לימודים תכנית לקיים אונו האקדמית הקריה בקשת .3.1
; )מסמך מס' בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס בחיפה  (.B.A)שוןרא

 מצ"ב( -א' 10251
)מסמך מס'  ;פרופסורים למינוי העליונות הוועדות ראש יושבי פורום ראש יושבל מינויהארכת ה .3.2

  מצ"ב(-10362
 מצ"ב(-10363)מסמך מס'  ;זמניות הסמכות של טכניות ארכותה .3.3

 
 רוחביות ועדות .4

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

 מצ"ב(
 

 עדות משנה תחומיותו .5
 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו .5.1

 (: הסמכותהסמכות )קבועות/זמניות/הארכת 
המלצה על הסמכה למכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני  .5.1.1

(M.Edללא תזה בייעוץ חינוכי ).;  'מצ"ב(-10308)מסמך מס 
הערכה תזה ב עם.( M.Edלהעניק תואר שני )בית ברל המלצה על הסמכה למכללה האקדמית  .5.1.2

  באותו היום מוועדת המשנהעולה  ;מצ"ב(-10364מסמך מס' ) ;ותכנון לימודים
, למכללה האקדמית אחוה 2022המלצה על הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים, עד יולי  .5.1.3

עולה באותו  ;מצ"ב(-10365)מסמך מס'  ;( בלימודים רב תחומיים.B.Aלהעניק תואר ראשון )
 היום מוועדת המשנה

 -, לבצלאל 2022/3 ארבע שנים, עד יוליל/  שנים שלושמלצה על הסמכה זמנית ראשונה לה .5.1.4
 ;( בתקשורת חזותית.M.Desאקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני ללא תזה )

 המשנה מוועדת היום באותו עולה ;מצ"ב(-10366)מסמך מס' 
, למכללה האקדמית בית 2021המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(, לשנתיים, עד יולי  .5.1.5

)מסמך ; יסודי-העל במסלול"מוסמך בהוראת המדעים" ( .M.Teachברל להעניק תואר שני )
 עולה באותו היום מוועדת המשנה  ;מצ"ב(-10369מס' 

, למכללה האקדמית בית 2021המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(, לשנתיים, עד יולי  .5.1.6
 ;יסודי-" במסלול העלמוסמך בהוראת המתמטיקה".( M.Teachברל להעניק תואר שני )

 עולה באותו היום מוועדת המשנה ;מצ"ב(-10370)מסמך מס' 
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 למכללת בספרות( .B.Ed) חוגי-"בוגר בהוראה" דו ראשון תואר להעניק הסמכה על המלצה .5.1.7
 מצ"ב(-10343)מסמך מס  ;מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג הרצוג

 שונות:
 ( בתחום.Ph.Dשלישי ) לתואר לימודים תכנית קייםל העברית האוניברסיטה בקשת .5.1.8

 ;מצ"ב( –10376)מסמך מס'  ;בירושלים ולמחול יקהזלמו האקדמיה בשיתוף הקומפוזיציה
 המשנה מוועדתבאותו היום  עולה

 מכללת בקמפוס, 2024 יולי עד, נוספות שנים בחמש לימודים קיום המשך על המלצה .5.1.9
 עולה באותו היום מוועדת המשנה ;מצ"ב(-'א10344' מס)מסמך  ;באילת לחינוך לוינסקי

מכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים תכנית לימודי השלמה בקשת  .5.1.10
חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים במסגרת המח"ר, בקמפוס -דו (.B.Ed) "לתואר "בוגר בהוראה

 עולה באותו היום מוועדת המשנה ;מצ"ב(-10378)מסמך מס'  ;(נוות ישראל )נשים
 

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

דו"ח  –.( רב תחומי למכללה האקדמית צפת B.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) .5.2.1
 דת המשנהמועעולה באותו היום  ;מצ"ב(-10339)מסמך מס'  ;הוועדה

.( במנהל M.B.Aבקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם תזה )  .5.2.2
 מצ"ב( - 10202)מסמך מס'  ;19.3.2019ערעור על החלטת מל"ג מיום  –עסקים 

 .(B.Aלהעניק תואר ראשון ) 2022 יוליהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד  .5.2.3
 מצ"ב(-10274)מסמך מס'  ;הדסה ירושליםבמדעי ההתנהגות למכללה האקדמית 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למסלול האקדמי המכללה למנהל לפתוח תכנית  .5.2.4

 ;מצ"ב(-10350)מסמך מס'  ;.( בפסיכולוגיה קליניתM.Aלימודים לתואר שני, ללא תיזה, )
 דת המשנהבאותו היום מועעולה 

 שונות
אישור שינויי שם וסימולי תואר לתכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות  .5.2.5

 המשנה דתמועבאותו היום  עולה ;מצ"ב(-10352)מסמך מס'  ;ןהמשך דיו-המל"ג
עבור סטודנטים אוניברסיטת חיפה לקיים תכניות לימודים לתואר ראשון ותואר שני  בקשת  .5.2.6

 המשנה מועדת היום באותו עולה; מצ"ב(-10351)מסמך מס'  ;מהמכללות הצבאיות
 

 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה .5.3
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

 ;בהנדסת תוכנה לאוניברסיטה הפתוחה (.B.Sc)על הסמכה להעניק תואר ראשון  המלצה .5.3.1
 מצ"ב(-'א10337' מס)מסמך 

 'מס)מסמך  ;פרס האקדמי למרכז בתזונה( B.Scעל הסמכה להעניק תואר ראשון ) המלצה .5.3.2
 המשנה מועדתיום העולה באותו  ;(מצ"ב-10356

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
לפתוח תכנית לימודים לתואר  אונו האקדמית לקריההמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .5.3.3

 .המשנה מוועדת היום באותו עולה ;מצ"ב( -10354 )מסמך מס' ;בסיעוד (B.S.Nראשון )
 סוקרים/ועדות הרכבי אישור

( .M.Sc) שני לתואר תכנית לפתוחהרכב ועדה לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון  אישור .5.3.4
 מוועדת היום באותו עולה ;"ב(מצ -10357 'מס)מסמך  ;ואלקטרוניקה חשמל בהנדסת תזה עם

 המשנה
( B.Scהרכב ועדה לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תכנית לתואר ראשון ) אישור .5.3.5

 מוועדת היום באותו עולה ;("במצ -10358 'מס)מסמך  ;ברפואה דיגיטליות בטכנולוגיות
 המשנה

הרכב ועדה לבדיקת בקשת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לפתוח תכנית  אישור .5.3.6
 באותו עולה ;"ב(מצ -10359 'מס)מסמך  ;ואנרגיה הספק בהנדסת תזה עם( .M.Scלתואר שני )

 המשנה מוועדת היום
 :שונות

 ברפואה( M.D) שנתית ארבע מתוקצבת לימודים תכנית לקייםבקשת אוניברסיטת בן גוריון  .5.3.7
 וועדתמ היום באותו עולה ;מצ"ב( -10360 'מס)מסמך  ;ישראליים לסטודנטים האנגלית בשפה

 המשנה
אישור שינויי שם וסימולי תואר לתכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות  .5.3.8

 המשנה מוועדת היום באותו עולה ;מצ"ב( -10361 )מסמך מס' ;המל"ג
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 רוחביות ועדות .6
 אקדמית הכרה והסמכה  למדיניות המשנה ועדת .6.1

תקציביות והתוכניות -התוכניות החוץ החלטת המל"ג בדבר דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא  .6.1.1
 א'(10208)מסמך מס'  :הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים

 הצעה לעדכון החלטת המל"ג •
 הסכם עקרונות •

 חרדים היגוי ועדת .6.2
 : במבח"ר בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים–דיון בתכנית הרב שנתית המשך  .6.2.1

  א. תכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית
  ב. תכנית לקראת תואר ראשון בלימודים רב תחומיים בהתמחות בלוגיסטיקה

 מצ"ב(-10367' מס)מסמך  ;31.3.2019ת ועדת היגוי חרדים מיום והמלצ
 

 מיוחד בנוהל החלטות קבלת .7
 לעדכון הרכב צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים הצעה .7.1

 "ב(מצ -א'9398': מס; )מסמך 20.3.2018חיצוניים שונים בהתאם להחלטת המל"ג מיום 
 

 שונות .8
 'מס; )מסמך ראשון בתואר התעודה גבי על התמחות ציון –הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג  נוהל .8.1

 "ב(מצ -10368
 

 
 בברכה, 

 
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 

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

 )טנטטיבי( 24.9.2019; (20.8.2019התאריך שנקבע במקור: 
 

 ;18.2.2020 ;14.1.2020;17.12.2019 ;12.11.2019  :2020-2019 תש"פלהלן מועדי ישיבות המועצה לשנה"ל 
17.3.2020; 31.3.2020; 12.5.2020; 16.6.2020; 21.7.2020; 18.8.2020; 15.9.2020;  

 
 


