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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 

 
 

 ' טבת, תשפ"אא
 2020דצמבר,  16

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 20202.122.תשפ"א ) , ז' בטבתשלישיסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 
 

שעה ב( 22.12.2020תשפ"א )ז' בטבת הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי, 
 .Zoomבאמצעות  14.30

 סדר היום:
 מידע .1

 עדכונים מוות"ת .1.1
 עדכונים בנושאים משפטיים .1.2
 עדכונים בנושאים נוספים .1.3

 (.מצ"ב) 24.11.2020אישור פרוטוקול מועצה מיום  .2
 כללי .3

 מצ"ב( - 10842; )מסמך מס'  כינויים מוגנים –כללי חוק המל"ג  .3.1
 מצ"ב( – 10855; )מסמך מס' הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות .3.2

 ועדות משנה תחומיות  4
 המלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות   4.1

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
 , למכללת לוינסקי לחינוך2023דצמבר המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים , עד  4.1.1

עולה  .(מצ"ב -א' 10832( עם תזה בחינוך מוזיקלי; )מסמך מס' M.Edלהעניק תואר שני )
 באותו היום מוועדת המשנה

חיפה לשנות את שם התכנית לתואר -בקשת המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל 4.1.2
אנגלית(" ל"חינוך לשוני" ולהסמיך ( ללא תזה ב"חינוך לשוני )ערבית, עברית, M.Edשני )

עולה באותו היום מוועדת  מצ"ב(; -א' 10844; )מסמך מס' אותה להעניק תואר בשם זה
 המשנה

( להעניק תואר "בוגר 2023המלצה על הסמכה זמנית )שנייה(, לשלוש שנים )עד דצמבר  4.1.3
המכללה לחינוך, חוגי בניהול עסקי חברתי למכללת סמינר הקיבוצים, -.( דוB.Edבהוראה" )

 מוועדת המשנהעולה באותו יום  מצ"ב(; -א' 51084)מסמך מס' ; לטכנולוגיה ואמנויות
 אישור פרסום והרשמה

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללת גבעת וושינגטון לפתוח תכנית לימודים  4.1.4
 -' א10833חוות דעת סוקרים; )מסמך מס'  –( ללא תזה בחינוך משלב M.Edלתואר שני )

 מצ"ב(
 חיפה –מכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל לאישור פרסום והרשמה  מתן המלצה על 4.1.5

 ; )מסמך מס' למסלול היסודי (.M.Teach) לפתוח תכנית לימודים לתואר מוסמך בהוראה
 מצ"ב( -א' 10834

מלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך תלפיות לפתוח תכנית ה 4.1.6
-10835( לבית הספר היסודי; )מסמך מס' .M.Teachלימודים לתואר שני ללא תזה בהוראה )

 מצ"ב(.
 ועדות/סוקרים: הרכביאישור 

( עם .M.Aאישור הרכב ועדה לבחינת מתן הסמכה לאוניברסיטת אריאל להעניק תואר שני ) 4.1.7
מוועדת  עולה באותו היום מצ"ב(; -א'  61084)מסמך מס'  ;וללא תזה במורשת ישראל

  המשנה
 שונות
חוגי בקולנוע בהתבסס על תואר -בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תכנית לתואר חד 4.1.8

 מצ"ב( -א' 10837חוגי בתחום; )מסמך מס' -הדו
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 המלצות ועדת משנה: לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי  4.2
 הרוח והחברה

 )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:הסמכות 
( בלימודים רב תחומיים למכללה .B.Aחוגי )-המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד 4.2.1

 .מוועדת המשנהעולה באותו יום  מצ"ב(; - א'71084)מסמך מס'  ;האקדמית אשקלון
במתכונת דו חוגית בלימודים רב תחומיים  (.B.A)המלצה על הסמכה להעניק ראשון  4.2.2

 מצ"ב(. –א' 10799סיטה הפתוחה; )מסמך מס' לאוניבר
ללא תזה בעבודה סוציאלית למכללה  M.S.W)המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) 4.2.3

 .מצ"ב( –א' 10802; )מסמך מס'  האקדמית ספיר
 אישור פרסום והרשמה

שני תכנית לימודים לתואר  וחלפת למרכז האקדמי רופין המלצה על אישור פרסום והרשמה 4.2.4
 .מצ"ב( -א' 10830בפסיכולוגיה ארגונית; )מסמך מס'  (.M.A)ללא תזה 

 ועדות/סוקרים: הרכביאישור 
אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ועסקים לקבל הסמכה  4.2.5

( בלימודי משפט ללא A.Mבהתמחות במשפט פלילי במסגרת תואר שני ללא תזה )
 .מוועדת המשנהעולה באותו יום  מצ"ב( ;  –א' 10854; )מסמך מס' משפטנים

אישור מינוי סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תכנית לימודים  4.2.6
עולה  ;מצ"ב( –א' 10820; )מסמך מס' ללא תזה, להתפתחות הילד (M.A.לתואר שני )
  .מוועדת המשנהבאותו יום 

 שונות:
המשותף למל"ג ולמשרד הבריאות לעדכון קורסי הליבה בפסיכולוגיה  ןהמלצת צוות המנגנו 4.2.7

 - א'10457; )מסמך מס' 24.7.2012קלינית כפי שנקבעו במסגרת החלטת המל"ג מיום 
 .מצ"ב(

 המנגנון המשותף למל"ג ולמשרד הבריאות לקביעת תנאי קבלה לתואר שניצוות המלצת  4.2.8
 ."ב(מצ -א' 10831; )מסמך מס' יישומית הבפסיכולוגי

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

 לשנות את שם התכנית לתואר ראשון בסיעוד אוניברסיטת חיפהבקשת  4.3.1
 (Nursing ל )- ב" בוגר ( "מדעי הסיעודBachelor of Science in Nursing)  ולהסמיכה

  .מצ"ב( -א'10823להעניק תואר זה )מסמך מס' 
( בהנדסת תעשייה וניהול למכון הטכנולוגי B.Scעל הסמכה להעניק תואר ראשון )המלצה  4.3.2

 מוועדת המשנה עולה באותו יום ; (מצ"ב -א'  10849; )מסמך מס' חולון 
 ועדות/סוקרים: הרכביאישור 

הטכנולוגי חולון לפתוח תכנית לימודים לתואר אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכון  4.3.3
 עולה באותו יום ;מצ"ב( –א' 10850; )מסמך מס' ( במדעי הנתוניםM.Scשני עם וללא תזה )

 .מוועדת המשנה
  ועדות רוחביות  5

 ועדת משנה מדיניות אקדמית הכרה והסמכה   5.1
בסיס לימודים פטור מלימודים אקדמיים על  -19.3.2019הצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום  5.1.1

 .מצ"ב( -א' 10787לא אקדמיים )מסמך 
משותפת המלצה  -דו"ח ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות 5.1.2

המשנה התחומית לחינוך, הוראה, מדעי הרוח  תולוועדעדת המשנה למדיניות אקדמית ולו
 .מצ"ב( -'א10797)מסמך מס'  והאמנויות

 ועדת משנה לפיקוח ואכיפה   5.2
 נשיא מ"כמ איתן סימון ר"ד של כהונתוהארכת בקשת מכללת אוהלו בקצרין לאשר את   5.2.1

 .מצ"ב( -א' 10840המכללה;)מסמך מס' 
בנושא עדכון נוהל  13.5.2014חריגת האוניברסיטה העברית מהחלטת המל"ג מיום   5.2.2

להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית לימודים אקדמית 
 .מצ"ב( -א' 10841; )מסמך מס' קיימת

 שונות:   6
לבקשתה בנוגע  23.06.2020קשת האוניברסיטה הפתוחה לקיים דיון חוזר על החלטת מל"ג מיום ב       6.1

המשך דיון )מסמך  המלצת פורום יושבי ראש ועדות המשנה; -לרשום הדגשים על תעודת הבוגר  
 .צ"ב(מ - 10793מס'  

הפיקוח והבקרה על התאגידים הציבוריים; )מסמך מס'א' בנושא:  71דו"ח מבקר המדינה מס'    6.2
 .מצ"ב( - 10824  

  קבלת החלטות בנוהל מיוחד   7
 סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה מוכר, לכהונה  ת, חברתלהמלצה על מועמד הצעה  7.1

  10386; )מסמך מס' 2018-חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"טעל פי  ועדת הערר הכחבר
 .מצ"ב(
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ג לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון הרצו אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית  7.2
; )מסמך יב'(-חוגית )לכיתות ז'-( בלימודי תקשורת וקולנוע במתכונת חד ודו.B.Edהוראה )וגר בב

 .מצ"ב( - 10836מס' 
; )מסמך האקדמיות לחינוךעדכון הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת המדעים במכללות   7.3

 .מצ"ב( – 10851 מס' 
 
 
  

 ב ב ר כ ה, 
 
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 

; 23.3.2021; 23.2.2021; 19.1.2021הערות: להלן מועדי ישיבות מועצה לשנת הלימודים תשפ"א: 
20.4.2021 ;25.5.2021 ;26.6.20201;27.7.2021 ;17.8.2021 

 
 

 

 


