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מזכירות מל"גהאגף האקדמי,   

 
 
 

 
 
 
 ' כסלו, תש"פז
 2019דצמבר,  5

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

  שלום רב,

  (17.12.2019) פתש"שלישי י"ט בכסלו סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
, בשעה (17.12.2019) פתש" כסלוב טשלישי י"ביום הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך 

 ירושלים. 43, באולם 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-12.11.2019 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

 תכניות יש בהם המתוקצבים גבוהה להשכלה למוסדות חמישי קורא קול: דיגיטלית למידה .3.1
 אקדמיים קורסים העלאת לעידוד, הוראה וחינוך עובדי להכשרת לתואר אקדמי לימודים
 -ד'10245מסמך מס' פ; )"תש", קמפוס" הלאומית והחינוך לפלטפורמה ההוראה בתחום מקוונים

 .מצ"ב(
 מצ"ב( – 10470  -)מסמך מס'  ;עדכון הרכב ועדת הביקורת .3.2
 מצ"ב( -10501; )מסמך מס'  הקמת צוות לטיפול במקרים של חשש לשימוש אסור בכינויים מוגנים .3.3

 עדות משנה תחומיותו .4
 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו .4.1

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
חי לפתוח תכנית לימודים -תלהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית  .4.1.1

 מצ"ב( -א' 10462)מסמך מס'  ;( עם תזה בחינוךM.Aלתואר שני )
 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות

עם תזה בחינוך לשוני  (M.Ed)המלצה על אי רישום סטודנטים חדשים לתכנית לתואר שני  .4.1.2
בחברה רב תרבותית במכללת לוינסקי לחינוך והארכת הסמכה זמנית עבור סיום לימודיהם 

 מצ"ב( -א' 10437)מסמך מס'  ;של הסטודנטים הקיימים בלבד
( להעניק תואר שני ללא תזה 2022 דצמברהמלצה על הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים )עד  .4.1.3

(M.A.בטיפול באמצעות אמנו )מס' )מסמך ;חי-טיפול באמנות, למכללה האקדמית תל -יות 
 מצ"ב( - א'10460

( בלשון וספרות עברית .B.Edהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" ) .4.1.4
 - א'10479)מסמך מס' ; מכללה אקדמית לחינוך –אלקאסמי ל י'(-יסודי )ז'-למסלול העל

 )עולה באותו יום מוועדת המשנה( ;מצ"ב(
 חי;-( בחינוך )ללא תזה( למכללה האקדמית תל.M.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) .4.1.5

 )עולה באותו יום מוועדת המשנה(; מצ"ב( -א' 10480)מסמך מס' 
 :הרכבי ועדות

אישור סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל הסמכה להעניק תואר  .4.1.6
)עולה באותו יום מוועדת  ;מצ"ב( – א'10481)מסמך מס'  ;חוגי בחינוך-( דוB.A.ראשון )
 המשנה(
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 הרוח והחברה ותכניות רב תחומיות במדעי משפטיםחברה, משפטים, ניהול ועסקים, : לעדת משנהו .4.2
 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות

ומדיניות מערכות (, עם וללא תזה,  במנהל M.H.Aהמלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ) .4.2.1
)עולה באותו יום  ;מצ"ב( - א'10482 )מסמך מס'; בריאות לאוניברסיטת אריאל בשומרון

  מוועדת המשנה(
חוגי בחשבונאות לאוניברסיטת אריאל; -( דוA.Bהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) .4.2.2

 מצ"ב( -א' 10425)מסמך מס' 
הסדרת תכנית במסגרת  -תכנית הלימודים לתואר ראשון רב תחומי של אוניברסיטת אריאל .4.2.3

 מצ"ב( -א'10328)מסמך מס' ; נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג
 :הרכבי ועדות

אישור סוקרים לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה להעניק  .4.2.4
 א'10485)מסמך מס'  ;בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני(.M.A) תואר שני ללא תיזה 

 (מוועדת המשנהעולה באותו יום ) ;מצ"ב( -
 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה .4.3

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה  .4.3.1

עולה באותו יום ) ;מצ"ב( -א'10471)מסמך מס'  ;( בסיעודM.A.לימודים לתואר שני ללא תזה )
 (מוועדת המשנה

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
(, להעניק תואר שני ללא תזה 2022 דצמברלשלוש שנים, )עד  ראשונההמלצה על הסמכה זמנית  .4.3.2

(M.S.N )מצ"ב( - א'10448)מסמך מס'  ;בסיעוד למרכז האקדמי לב 
 :הרכבי ועדות

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי לב להסמכתו להעניק תואר בתכנית  .4.3.3
 ;מתמטיקה באמצעות איגום קורסים-( בפיסיקה.B.Scחוגי )-לימודים לתואר ראשון חד

 (המשנה מוועדתעולה באותו ) ;מצ"ב( -א' 10474)מסמך מס' 
לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להסמיכה להעניק  סוקריםאישור  .4.3.4

עולה באותו יום ) ;מצ"ב( -א'10475מס')מסמך  ;בהנדסה ירוקה עם תזה( M.Sc.)תואר שני 
 (מוועדת המשנה

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תכנית אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  .4.3.5
 ;מצ"ב( -א' 10476)מסמך מס'  ;( בארכיטקטורהB.Arch.)חד חוגי לימודים לתואר ראשון 

 (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
 ועדות רוחביות .5

 ועדת משנה להבטחת איכות .5.1
)מסמך מס' ; הבינלאומיתדו"ח הוועדה  -לימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות .5.1.1

 מצ"ב( - 10486
 מצ"ב( - 10487)מסמך מס'  ;אישור הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בפיזיותרפיה .5.1.2
 מצ"ב( -10488)מסמך מס'  ;מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הכלכלה .5.1.3
 מצ"ב( - 10489)מסמך מס'  ;מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת הגיל הרך .5.1.4
)מסמך  ;שפה וספרות ערבית באוניברסיטה העבריתמעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום  .5.1.5

 מצ"ב( - 10490מס' 
 קבלת החלטות בנוהל מיוחד .6

הצעה למועמד לכהונה במועצת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות על פי חוק הרשות הלאומית  .6.1
 מצ"ב( - 10498; )מסמך מס' 1997-להסמכת מעבדות, התשנ"ז

 10499; )מסמך מס' לבחינת מתכונת ההסמכה בעריכת דיןציבורית וועדה למועמד לכהונה בה הצע .6.2
 מצ"ב( -

 שונות .7
אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת אריאל בשומרון  בקשה לדיון חוזר של  .7.1

ציון התמחות על גבי התעודה  –על החלטת המל"ג בנושא נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג 
 מצ"ב( -10500)מסמך מס'  ;בתואר הראשון
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 דיווח על משיכת הבקשה של המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני .7.2

(M.A.)  מצ"ב( -10501)מסמך מס' ; בחינוך 
–הלאומית, התשס"ח חוק הספריהעל פי  מועצת הספריה הלאומיתב לכהונה כחבר הצעה למועמד .7.3

 מצ"ב( - 10497; )מסמך מס'  2007
 

 ב ב ר כ ה, 
 
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 

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


