ז' חשון ,תשפ"א
 25אוקטובר2020 ,
לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה
שלום רב,

האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום ט' בחשון תשפ"א ()27.10.2020
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי ,ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020באמצעות
Zoom
סדר היום:
מידע
.1
 .1.1עדכונים מוות"ת
 .1.2עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.3עדכונים בנושאים נוספים
אישור פרוטוקול מועצה מיום  15.9.2020ומיום ( 24.9.2020מצ"ב).
.2
כללי
.3
 3.1פתיחת שנת הלימודים תשפ"א  -סקירת נתונים ועדכונים נוספים
' 3.2סקר הסטודנטים'  -דיווח התאחדות הסטודנטים
 3.3עדכון הצוות להיערכות מערכת ההשכלה הגבוהה לתקופת הקורונה
 3.4חידוש פעילות ועדת ההיגוי למדעי הרוח; (מסמך מס'  -10816מצ"ב)
 3.5ערעורי המוסדות על החלטות ות"ת ומל"ג בעניין הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית תשע"ז-
תשפ"ב; (מסמך מס'  – 10793מצ"ב).
 3.6איחוד המכללה האקדמית לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית בווינגייט -אישור עקרוני לקידום הליך
המיזוג והמעבר לאחריות ות"ת; (מסמך מס'  – 10796מצ"ב)
 3.7הארכות טכניות של הסמכות הזמניות (מסמך מס'  -10799מצ"ב)
ועדות משנה תחומיות
4
 4.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 4.1.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2023לאוניברסיטת אריאל
להעניק תואר ראשון ( )B.A.דו חוגי בחינוך; (מסמך מס' א' א' – 10766מצ"ב)
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 4.1.2אישור סוקרים לבדיקת מתן הסמכה למכללה האקדמית גורדון להעניק תואר ראשון "בוגר
בהוראה )" (B.Ed.דו-חוגי בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו(' ובמסלול העל-יסודי
(ז'-י') ; (מסמך מס'  10766א' – מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
 4.1.3אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
) (M.A.עם וללא תזה בלימודי המזה"ת ומדעי המדינה; (מסמך מס' 10699א' – עולה באותו
יום מוועדת המשנה
אישור פרסום והרשמה
 4.1.4המלצה על מתן אישור פרסום ורישום למכללה ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
( )M.Ed.ללא תזה בייעוץ חינוכי; (מסמך מס' 10815א' -מצ"ב) – עולה באותו יום מוועדת
המשנה
 4.2המלצות ועדת משנה :לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח
והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 4.2.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוקטובר  2023להעניק תואר ראשון דו-
חוגי ( ).B.Aביזמות וחדשנות למכללה האקדמית לישראל ברמת גן; (מסמך מס' 10773א' -
מצ"ב)
 4.2.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד אוקטובר  ,2022להעניק תואר שני ()M.A
בניהול וארגוני שירות למכללה האקדמית הדסה; (מספר מסמך  10774א'  -מצ"ב)
 4.2.3המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון בתקשורת לאוניברסיטת בר אילן (מסמך מס'
10775א'  -מצ"ב)
ת.ד ,4037 .ירושלים  ,91040טלP.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402 .
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 4.2.4המלצה על הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים (עד אוקטובר  )2023להעניק תואר שני
עם וללא תזה ( )LL.M.במשפטים למרכז האקדמי למשפט ולעסקים; (מספר מסמך 10782
א'  -מצ"ב).
 4.2.5המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד לאוקטובר )2023 ,להעניק תואר ראשון
במתכונת דו חוגית בחברה והתנהגות למכללה האקדמית לישראל ברמת גן; (מסמך מס'
10783א'  -מצ"ב)
 4.2.6המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד אוקטובר  )2022לתכנית הלימודים לתואר
שני ( ).M.Aבניהול בהתמחויות בניהול ארגוני שרות ,ניהול בינלאומי ובניהול ארגוני בריאות
המתקיימת במרכז האקדמי למשפט ועסקים ( מסמך מס' 10789א'  -מצ"ב) עולה באותו יום
מועדת המשנה
 4.2.7המלצה על הסמכה למכללה האקדמית תל אביב יפו להעניק תואר שני ( ).M.Aללא תזה
והסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ( אוקטובר )2023 ,להעניק תואר שני ) (M.A.עם תזה
בפסיכולוגיה חינוכית; (מסמך מס' 10790א' – מצ"ב); (עולה באותו היום מועדת המשנה)
אישור פרסום והרשמה
 4.2.8המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל אביב יפו לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון בין תחומי חד חוגי ( )B.A.בפילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה; (מסמך
מס'  10776א'  -מצ"ב).
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 4.2.9אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה ( )M.Aבמנהל ומדיניות ציבורית (מסמך מס' -מצ"ב) עולה באותו
היום מוועדת המשנה.
שונות:
 4.2.10המלצה לאפשר להמשיך ולקיים תואר ראשון ( )B.A.במדעי ההתנהגות במסגרת המח"ר
במסלול האקדמי של המכללה למנהל; (מסמך מס' 10778א'  -מצ"ב)
 4.3המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 4.3.1המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Scללא תזה בהנדסת תוכנה למכללה האקדמית
להנדסה סמי שמעון (מסמך מס' 10769א'  -מצ"ב)
 4.3.2המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Scללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (מסמך מס'  10770א'  -מצ"ב)
 4.3.3המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Scבהנדסת תוכנה למכללה האקדמית כנרת
בעמק הירדן (מסמך מס' 10771א'  -מצ"ב)
 4.3.4המלצה על הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים (עד אוקטובר  )2023להעניק תואר ראשון חד
חוגי ( )B.Aבבריאות הציבור למכללה האקדמית אשקלון (מסמך מס' 10741א' -מצ"ב)
 4.3.5המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון דו -חוגי ( )B.Scבמדעים דיגיטליים להייטק
לאוניברסיטת תל אביב (מסמך מס'  10725א'  -מצ"ב)
 4.3.6המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי ( )B.Sc.במדעי כדור הארץ באמצעות איגום
קורסים לאוניברסיטה הפתוחה; (מסמך מס'  10772א'  -מצ"ב)
שונות:
 4.3.7המלצה על מתן אישור למכללה האקדמית אשקלון לקיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים
לתואר ראשון ( )B.S.Nבסיעוד (מסמך מס'  10304א' -מצ"ב)
ועדות רוחביות
 5.1ועדת משנה מדיניות אקדמית הכרה והסמכה
 5.1.1המלצה על עדכון סדרי הנוהל של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים והקריטריונים והתנאים
לאישור מתן תואר פרופסור ע"י המוסדות :א .שינוי מבנה הוועדות והרכבן ב .דיון חדש – הליך
מקוצר ג .מספר הממליצים הנדרש ד .דרגת יו"ר ועדה מקצועית (מסמך מס'  10732א'  -מצ"ב)
 5.1.2הצעה לעדכון והאחדה של החלטות המל"ג בנושא לימודי התואר השני במוסדות להשכלה
גבוהה; (מסמך מס' 10245א'  -מצ"ב)
 5.1.3מיזוג המכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל-חי והעברת האחריות
התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת;
(מסמך מס'  – 10797מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המדיניות
 5.2ועדת משנה להבטחת איכות
 5.2.1מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מקרא ותלמוד באוניברסיטת בר-
אילן;(מסמך מס' 10762א' – מצ"ב)
 5.2.2מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום הנדסה רפואית וביו רפואית; (מסמך
מס'  – 10763מצ"ב)
5.3

ועדת משנה לפיקוח ואכיפה
 5.3.1פתיחת תכניות ללא אישור באוניברסיטת חיפה (מסמך מס'  10749א'  -מצ"ב)
|2
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שונות:
 5.3.2סיכום תהליך נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג (מסמך מס' -10748מצ"ב)
שונות
 6.1בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקיים דיון חוזר על החלטת מל"ג מיום  23.06.2020בנוגע לבקשתם
לרשום הדגשים על תעודת הבוגר  -המלצת פורום יושבי ראש ועדות המשנה; (מסמך מס' – 10793
מצ"ב)
 6.2הצעה לארבעה מועמדים ,מדענים בעלי ניסיון ומוניטין במחקר ופיתוח ממוסד להשכלה גבוהה
מוכר ,לכהונה במועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי (מולמו"פ) ,עפ"י חוק המועצה הלאומית
למחקר ולפיתוח ,התשס"ג ( ;2002מסמך מס'  - 10800מצ"ב)
קבלת החלטות בנוהל מיוחד
 7.1הצעה למועמדת ,אשת אקדמיה ,לכהונה במועצת המרכז לחקר ולשימור מורשת יהדות אתיופיה ,על
פי חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה ,תשע"ב( ;2012-מסמך מס'  - 10794מצ"ב)
 7.2הצעה למועמדים ,בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה ,לכהונה במועצה המייעצת למוזאון הכנסת,
עפ"י חוק מוזאון הכנסת ,תש"ע( ;2010 -מסמך מס'  - 10795מצ"ב)
 7.3עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הסיעוד; (מסמך מס'  – 10760מצ"ב)
ב ב ר כ ה,
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
הערות :להלן מועדי ישיבות מועצה לשנת הלימודים תשפ"א;23.2.2021 ;19.1.2021 ;22.12.2020 ;24.11.2020 :
17.8.2021 ;27.7.2021;26.6.20201 ;25.5.2021 ;20.4.2021 ;23.3.2021
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