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 לכבוד
  חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 20199.24.) טתשע"  אלולב כ"דשלישי סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
(, בשעה 24.9.2019) טתשע" כ"ד באלולהנכם 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

 ות"תועדכונים מ .1.1
 עדכונים בנושאים משפטיים .1.2
  עדכונים בנושאים נוספים .1.3

 מצ"ב-13.8.2019 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

 מצ"ב( –א' 10403; )מסמך מס' יהודה באור אקדמיים ללימודים המרכז .3.1
למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר פרופסור חבר הארכה "טכנית" של ההסמכה שניתנה  .3.2

 מצ"ב( - 10422; )מסמך מס'  באופן עצמאי ממשלומנהל עסקים , משפטיםבתחומים 
 עדות משנה תחומיותו .4

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

ללא תזה .( M. Design) הסמכה למכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר שנימתן המלצה על אי  .4.1.1
 מוועדת המשנה עולה באותו יום מצ"ב(; – 10211; )מסמך מס' בעיצוב משולב

, למכללה האקדמית 2022הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד ספטמבר מתן המלצה על  .4.1.2
 –א' 10413; )מסמך מס' ללא תזה בייעוץ חינוכי (M.Ed)לחינוך שאנן להעניק תואר שני 

 מוועדת המשנהעולה באותו  מצ"ב(;
( ללא M.Edהסמכה למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני )מתן המלצה על  .4.1.3

עולה באותו  מצ"ב(; –א' 10414; )מסמך מס' בלקויות למידה: אבחון והתערבות חינוכיתתזה 
 מוועדת המשנהיום 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
המלצה על מתן אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים  .4.1.4

עולה באותו יום  מצ"ב(; –א 10415)מסמך מס'  ;( עם תזה בחינוך לאמנותM.Edלתואר שני )
 מוועדת המשנה

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים
אפרתה לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון -אישור סוקרים לבדיקת בקשת מכללת אמונה .4.1.5

 -א' 10417 )מסמך מס' ;( בחינוך חברתי קהילתי במסלול העל יסודי.B.Ed"בוגר בהוראה" )
  מוועדת המשנהעולה באותו יום מצ"ב(; 

תואר אישור סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת להארכת ההסמכה להעניק  .4.1.6
עולה באותו יום מוועדת  ;מצ"ב( –א' 10418)מסמך מס'  ;בחינוך וקהילה (B.A.ראשון )
 המשנה

אישור סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גורדון לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר  .4.1.7
עולה באותו ; מצ"ב( –א'10419)מסמך מס'  ;קהילתי-חוגי בחינוך חברתי-דו )B.Ed" (.בהוראה

 מוועדת המשנהיום 
 ונות:ש

לקיים תכנית לימודי  מכללת הרצוג מיסודה של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץבקשת  .4.1.8
במסגרת  י'(-)ז' יסודי -( דו חוגי באנגלית למסלול העל.B.Edהשלמה לתואר "בוגר בהוראה" )

מוועדת עולה באותו יום א' מצ"ב(; 10420)מסמך מס'   ;המח"ר, בקמפוס נוות ישראל )נשים(
 המשנה
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( ב"הוראת MAבקשת אוניברסיטת בר אילן לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר שני ) .4.1.9
 עולה; מצ"ב( –א' 10421; )מסמך מס' המדעים ותכניות לימודים" ל"חינוך מדעי טכנולוגי"

 המשנה מוועדת יום באותו
 : ג"המל מהחלטות חריגות הסדרת והלנ

-דו  .B.Aראשון לתואר לימודים  לקיים תכנית לאוניברסיטת בר אילן לאפשרהמלצה  .4.1.10
 ;(חרדים) ר"המח במסגרת פורמאלי בלתי ובחינוך חינוך מערכות וניהול במנהיגות חוגי 
 .מצ"ב( –א' 10422)מסמך מס'  

  (.M.A) שני לתואר הלימודים תכניות אתלקיים לאוניברסיטת חיפה לאפשר המלצה  .4.1.11
  בדרמה טיפול; חזותית באמנות טיפול: בפועל למטפלים אמנויות באמצעות בטיפול 
 10310 'מס מסמך) ;ומחול בתנועה טיפול;  בפסיכודרמה טיפול; במוסיקה טיפול; תרפיה 
 .(ב"מצ -א' 

 :התמחויות ומגמות על גבי תעודת הבוגר ללא אישורשינוי שם תואר/סימול תואר/ציון 
 במנהל שני לתואר הלימודים תכניתב שםשינוי  לאוניברסיטת בר אילן המלצה לאשר .4.1.12

 מצ"ב( –א' 10396; )מסמך מס' חינוך מערכות וניהול במנהיגות שני לתואר חינוכי 
 הרוח והחברה ותכניות רב תחומיות במדעי משפטיםחברה, משפטים, ניהול ועסקים, : לעדת משנהו .4.2

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
בלימודי משפט לתלמידים  (.M.A)המלצה על מתן הסמכה בתכנית הלימודים לתואר שני   .4.2.1

; )מסמך במשפטים למסלול האקדמי של המכללה למנהל (.LL.B)שאינם בעלי תואר ראשון 
 מצ"ב( –א' 10381מס' 

להעניק תואר  2022הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד ספטמבר מתן המלצה על  .4.2.2
 –א' 10274; )מסמך מס' .( במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית הדסה ירושליםB.Aראשון )

 מצ"ב(
קלינית למרכז (  בפסיכולוגיה .M.A) עם תיזה הסמכה להעניק תואר שנימתן המלצה על  .4.2.3

 המשנה ועדתומ יום באותו עולה ;מצ"ב( –א' 10388; )מסמך מס' בהרצליה יהבינתחומ
 שונות
  (.B.A)בקשת אוניברסיטת תל אביב לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון  .4.2.4

בסביבה, גיאו אינפורמטיקה ותכנון עירוני  (.B.A)בגיאוגרפיה וסביבת האדם לתואר ראשון 
 מצ"ב( –א' 10274; )מסמך מס' ואזורי

קשת המרכז האקדמי לב להסב תכנית לימודים לתואר ראשון במנהל עסקים לשפה ב .4.2.5
 מצ"ב( –א' 10428)מסמך מס'  ;נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"גבמסגרת  -האנגלית

. מתווה גרונאו -לתואר ראשון במדע המדינה לקורס חובלים באוניברסיטת חיפה התכנית  .4.2.6
 עולה באותו יום מוועדת המשנה ;מצ"ב( -א' 10429)מס' מס' 

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

מתמטיקה יישומית בתכנית (   (.M.Scללא תזהעם והמלצה על הסמכה להעניק תואר שני  .4.3.1
 מצ"ב(- א'10388מס' ; )מסמך לאוניברסיטת אריאל בשומרוןומדעי המחשב, 

מכון  -לטכניון ,2020 ספטמברעד  ,מתן הסמכה זמנית )שניה( לתקופה של שנההמלצה על  .4.3.2
 –א' 10406)מסמך מס'  ;בהנדסת נתונים ומידע .B.Sc))טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון 

 עולה באותו יום מוועדת המשנה מצ"ב(;
 בדיקה:אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.3.3
הנדסת תקשורת מחשבים, והמלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה בללא תזה ( .M.Scשני )

הנדסת תקשורת בעם תזה ( .M.Scלמרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )
 עולה באותו יום מוועדת המשנה ;מצ"ב( –א' 10405 מחשבים )מסמך מס'

 סוקרים:/ועדות הרכבי אישור
חי לפתוח תכנית לימודים לתואר -אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל .4.3.4

 באותו עולה ;מצ"ב( -א'10409 )מסמך מס' ;( במדעי המעבדה הרפואיתB.Sc.)ראשון חד חוגי 
 המשנה מוועדת יום

 :נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג
 המחשב במדעי הלימודים בתכניות( B.Sc) ראשון תואר להעניק הסמכהמתן  על המלצה .4.3.5

, חוגית חד במתכונת בחקלאות הצמח במדעי,  חוגית חד במתכונת חישובית וביולוגיה
 חוגית חד במתכונת והביולוגיה הכימיה במדעי, חוגית חד במתכונת כימיה -בפיזיקה

א' 10390; )מסמך מס' העברית לאוניברסיטה חוגית חד במתכונת החיים ומדעי ובפסיכולוגיה
 מצ"ב( –

 במתכונת המחשב במדעי הלימודים בתכניותB.Sc) ) ראשון תואר להעניק הסמכה על המלצה .4.3.6
 חוגית חד במתכונת המחשב ומדעי ובמתמטיקה חוגית דו במתכונת במתמטיקה, חוגית דו

 מצ"ב( – א10388; )מסמך מס' אריאל לאוניברסיטת
בתכניות הלימודים בכימיה של חומרים B.Sc) המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) .4.3.7

( בלימודי B.Aבמתכונת חד חוגית  ובמתמטיקה שימושית במתכונת חד חוגית  ותואר ראשון )
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 –ג' 10390; )מסמך מס' מידע וטכנולוגיות אינטרנט במתכונת דו חוגית לאוניברסיטת בר אילן
 מצ"ב(

 תכניתל"הנדסת כימיה וביוטכנולוגיה", בקשת אוניברסיטת אריאל לשנות את שם התכנית ב .4.3.8
 מצ"ב( –ד 10390; )מסמך מס' "כימית"הנדסה ב
 :שונות

 –א' 10389; )מסמך מס' של הקריה האקדמית אונו תכנית הלימודים בספורטתרפיה   .4.3.9
 מצ"ב( 

( M.Dבקשת אוניברסיטת בן גוריון לפתיחת תכנית לימודים מתוקצבת ארבע שנתית ) .4.3.10
 מצ"ב(   -א 10360; )מסמך מס' ברפואה בשפה האנגלית לסטודנטים ישראליים 

 ועדות רוחביות .5
 איכות  להבטחת המשנה ועדת .5.1

–דוח הוועדה להערכת איכות באוניברסיטת בן גוריון בתחום מדעי הים תכניות לימודים  .5.1.1
 מצ"ב( – 10428; )מסמך מס' הצבעה

 מצ"ב( – 10430; )מסמך מס' דוחות הוועדה להערכת איכות בהוראת שפה וספרות ערבית .5.1.2
  מצ"ב( -10430; )מסמך מס' אישור הרכב ועדת הערכת איכות בתחום הרוקחות  .5.1.3
 10431; )מסמך מס' אישור הרכב ועדת הערכת איכות בתחום הפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות  .5.1.4

 מצ"ב( –
 גוריון:-מעקבים באוניברסיטת בן  .5.1.5

 מצ"ב( – 10432; )מסמך מס' מנהל עסקים א.
 מצ"ב( – 10433; )מסמך מס' לימודי המעבדה  הרפואית ב.

 מצ"ב( – 10435 )מסמך מס' ;מעקב אחר יישום החלטת מל"ג -מדעי המחשב חרדים .5.1.6
 מצ"ב( – 10436; )מסמך מס' מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  –הנדסת חשמל  .5.1.7

 ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה .5.2
 ;בקשת מכללת אוהלו בקצרין לאשר את כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא המכללה .5.2.1

 מצ"ב( -10380)מסמך מס' 
בנושא הניהול האקדמי במכללה האקדמית  מינוי מ"מ נשיא המכללה בניגוד להחלטת המל"ג .5.2.2

 מצ"ב(-10393' מסחיפה; )מסמך  -הערבית לחינוך בישראל
 שונות .5.3

 מצ"ב( -'ב9079)מסמך מס' ; דיון חוזר –מטעם המל"ג לכהונה במועצת רואי חשבון  מועמד .5.3.1
 

 
 

 ב ב ר כ ה, 
 
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 

 
 ;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;  
 

 


