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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 

 ' אב תשע"טה
 2019אוגוסט  06

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 ( 20198.13.) טתשע" אבב י"בשלישי סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
(, בשעה 13.8.2019) טתשע" י"ב באבהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

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

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

 
 מצ"ב – 16.7.2019 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

בקשת אוניברסיטת תל אביב לכלול תכניות לימודים נוספות בתכנית הרב שנתית הנוכחית;  .3.1
 מצ"ב(-10346)מסמך מס' 

 
 עדות משנה תחומיותו .4

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

אפרתה, מכללה -, לאמונה2022אוגוסט המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד  .4.1.1
ללא תזה בזיכרון, מורשת ישראל  (M.Ed)אקדמית לאמנויות ולחינוך, להעניק תואר שני 

 מצ"ב(-א' 10374; )מסמך מס' וחינוך
, למכללה האקדמית בית ברל 2021המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים עד אוגוסט  .4.1.2

 מצ"ב(-א'10346; )מסמך מס' ותכנון לימודים ( עם תזה בהערכה.M.Edלהעניק תואר שני )
, למכללה האקדמית 2022אוגוסט , עד לוש שניםהמלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(, לש  .4.1.3

; יסודי-העל במסלול( "מוסמך בהוראת המדעים" .M.Teachבית ברל להעניק תואר שני )
  מצ"ב( -א'10369)מסמך מס' 

, למכללה האקדמית 2022אוגוסט , עד לוש שניםלשהמלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(,  .4.1.4
; יסודי-" במסלול העלמוסמך בהוראת המתמטיקה"( .M.Teachבית ברל להעניק תואר שני )

  מצ"ב(-א'10370)מסמך מס' 
 
 

 :שונות
בקשת מכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים תכנית לימודי השלמה  .4.1.5

 י'( -יסודי )ז'-העל במסלול חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים-דו (.B.Ed) "לתואר "בוגר בהוראה
 באותו עולה ; מצ"ב(-א' 10378 )מסמך מס'  ;במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל )נשים(

 המשנה מוועדת יום
-( בחינוך מיוחד רב.B.Edהמלצה על המשך קיום תכנית הלימודים  לתואר "בוגר הוראה" ) .4.1.6

 מצ"ב( –א' 10207)מסמך  ;במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום( 6-21גילאי )
  

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

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
תזה  , להעניק תואר שני עם2022המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים עד אוגוסט  .4.2.1

(M.Aבפסיכולוגיה קלינית למרכז האקדמי רופין  ). 'מצ"ב(-10383; )מסמך מס 
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 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה .4.3
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

 ;אוניברסיטת אריאל בשומרוןל( בסיעוד B.S.N) ראשון תואר סמכה להעניק המלצה על ה .4.3.1
 מצ"ב( -א'10355)מסמך מס' 

 
 רוחביות ועדות .5

  ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה .5.1
מבקר המדינה המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דוח  .5.1.1

 עולה באותו יום מוועדת המשנה; מצ"ב( -10384 )מסמך מס'; 9201' מחודש מאי ב96
ד"ר חיים שקד בתפקיד לאישור כהונתו של  המכללה האקדמית לחינוך -חמדת הדרוםבקשת   .5.1.2

 מצ"ב(-10379)מסמך מס'  ;נשיא המוסד
; בקשת מכללת אוהלו בקצרין לאשר את כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא המכללה  .5.1.3

 מצ"ב(-10380)מסמך מס' 
 

 ועדת המשנה להבטחת איכות .5.2
-10385)מסמך מס'  ;דו"חות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי הים בישראל .5.2.1

  מצ"ב(
 

 חרדים היגוי ועדת .5.3
תכנית לקראת  במבח"ר בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים–דיון בתכנית הרב שנתית המשך  .5.3.1

 תואר ראשון בלימודים רב תחומיים בהתמחות בלוגיסטיקה 
 מצ"ב(-10367' מס)מסמך  ;31.3.2019ת ועדת היגוי חרדים מיום והמלצ

 
 מיוחד בנוהל החלטות קבלת .6

 , חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה מוכר, לכהונה מועמדל הצעה .6.1
' מסמסמך ) ; 2018-חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"טעל פי  כחבר ועדת הערר

 מצ"ב(-10386
 ,בר בכיר של הסגל האקדמי בתחום החשבונאות במוסד להשכלה גבוההח ,מועמדל הצעה .6.2

-א'9079' מסמסמך ) ; 1955-תשט"והרואי חשבון, חוק על פי  לכהונה במועצת רואי חשבון
 מצ"ב(

 

 שונות .7
דיווח על הקמת צוות מתוך ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית לבדיקת בקשות של מוסדות לפעול  .7.1

)מסמך  ;בנושא למידה דיגיטלית: הגדרה ואסדרה 13.11.2018בהתאם להחלטת המל"ג מיום 
 מצ"ב(-10387' מס

הקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני בניהול ארגונים  בקשת על דיווח .7.2
 "ב(מצ' א 10375; )מסמך ועדה של לבדיקההעברה  -חינוכיים וחברתיים 

 
 
 

 
 בברכה, 

 
 מיכל נוימן

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 
 
 

 
  24.9.2019 :2018-2019תשע"ט ם לשנת הלימודים להלן מועדי ישיבות המועצה הבאי

 
 ;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;  


