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 ' טבת, תש"פי
 2020ינואר,  7

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
  שלום רב,

  (14.1.2020) פתש" ז בטבתשלישי י"סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
, בשעה (14.1.2020) פתש" טבתב זשלישי י"ביום הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך 

 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

 )יישלח בהמשך( - 17.12.2019 אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .2
 כללי: .3

 מצ"ב( - 10507; )מסמך מס'  הוועדה ועדכון הרכבהוגנות מגדרית: שינוי שם  .3.1
 עדות משנה תחומיותו .4

 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו .4.1
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים  .4.1.1
 .מצ"ב( -א' 10491; )מסמך מס' עם חינוך חוגי בלקויי למידה-דו (.B.Aלתואר ראשון )

 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
חוגי -( דו.B.Aלהעניק תואר ראשון ), 2023 ינואר, עד (זמנית )ראשונההמלצה על הסמכה  .4.1.2

; בארכיאולוגיה לאוניברסיטת אריאל חוגי-( דו.B.A)בלימודי ארץ ישראל ותואר ראשון 
 עולה באותו היום מוועדת המשנה ;מצ"ב( - א'10509)מסמך מס' 

 הרכבי ועדות:
אישור סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל הסמכה להעניק תואר  .4.1.3

עולה באותו היום מוועדת (; מצ"ב – 10527מסמך מס' ) ;חוגי בספרות עברית-דו (B.A)ראשון 
 המשנה

 שונות:
ללא תזה  (M.Ed)בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לקיים את תכנית הלימודים לתואר שני  .4.1.4

 מצ"ב(-א' 10493בחינוך מיוחד בקמפוס המכללה באילת; )מסמך מס' 
 (B.Ed)" בהוראה בוגר" התואר שם את לשנות לוינסקי לחינוך האקדמית המכללה בקשת .4.1.5

 ס"לביה ואוריינות שפה – בעברית( B.Ed" )בהוראה בוגר" לתואר היסודי במסלול בלשון
 עולה באותו היום מוועדת המשנה (;מצ"ב - א'10510; )מסמך מס'  היסודי

; יהודי בחינוך שני לתואר התכנית את הספרדית לשפה להסב העברית האוניברסיטה בקשת .4.1.6
 עולה באותו היום מוועדת המשנה (;מצ"ב - 10511)מסמך מס' 

-דו ראשון לתואר לקראת מ"רוה למשרד ייעודית תכנית לפתוח אילן בר אוניברסיטת בקשת .4.1.7
עולה באותו היום  (;מצ"ב - 10512א'; )מסמך מס' "(יריחו" תכנית) ת"ומזה בערבית חוגי

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

 (:הסמכותהסמכות )קבועות/זמניות/הארכת 
ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני למרכז האקדמי פרס;  (.M.A) הסמכה להעניק תואר שני .4.2.1

 מצ"ב( –א' 10453)מסמך מס' 
במנהל עסקים )ללא  (.M.B.A) במנהל עסקים ותואר שני  (.B.A)הסמכה להעניק תואר ראשון .4.2.2

 מצ"ב( –א' 10452תזה( למרכז האקדמי פרס; )מסמך מס' 
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 ;בסוציולוגיה למכללה האקדמית גליל מערבי  (.B.A)תואר ראשון דו חוגיהסמכה להעניק  .4.2.3
 עולה באותו היום מוועדת המשנה; מצ"ב( –א' 10454)מסמך מס' 

בכלכלה וחשבונאות למכללה האקדמית הדסה; )מסמך  (.B.A)הסמכה להעניק תואר ראשון  .4.2.4
 מצ"ב( –א 10455מס' 

במנהל מערכות בריאות למכללה  (.M.A)המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תיזה  .4.2.5
 "ב(מצ -א' 10503'  מסהאקדמית עמק יזרעאל; )מסמך 

בעבודה סוציאלית למרכז האקדמי רופין;  (B.S.Wהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) .4.2.6
 "ב(מצ -א' 10504' מס)מסמך 

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

, להעניק תואר שני ללא תזה 2022ה( לשנתיים, עד ינואר יהמלצה על הסמכה זמנית )שנ .4.3.1
(M.Sc.בתכנית להנדסה תעשייה וניהול, ב ) אנושגורמי מסלולים רובוטיקה והנדסת ,

מוועדת  עולה באותו היום ;מצ"ב( -א' 10513)מסמך מס'  ;יברסיטת אריאל בשומרוןלאונ
 המשנה

 ראשוןלהעניק תואר  ,2022( לשנתיים, עד ינואר שנייה) הסמכה זמניתהסמכה/המלצה על  .4.3.2
(B.Sc. )א' 10514)מסמך מס'  מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ,עזריאליל ת מכונותהנדסב- 

  עולה באותו היום מוועדת המשנה ;מצ"ב(
במדעי המחשב של המכללה האקדמית  (.M.Sc) המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה .4.3.3

 מצ"ב( -א'10472)מסמך מס'  ;הדסה
 :הרכבי ועדות

הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר  אישור .4.3.4
 היום באותו עולה ;"ב(מצ -א' 10515)מסמך מס'  ;בריפוי בעיסוק (B.O.T.)חוגי -ראשון חד

 המשנה מוועדת
 :שונות
 .(M.Scולתואר שני ) .(B.Scהמרכז האקדמי לב לשינוי שם התכניות לתואר ראשון )בקשת  .4.3.5

לפיסיקה  Physics / Electro-Optics Engineering -אופטיקה-מפיסיקה/הנדסת אלקטרו
 ; Applied Physics / Electro-Optics Engineering -אופטיקה-יישומית/הנדסת אלקטרו

 מצ"ב( -א'10477)מסמך מס' 
-ב (.M.Sc) ותואר שני עם וללא תזה (.B.Sc)התכניות לתואר ראשון בקשת שנקר לשינוי שם  .4.3.6

 (.B.Sc./M.Sc) -ל  Polymer and Plastics Engineering  -"הנדסת פלסטיקה ופולימרים"
 -א' 10516)מסמך מס'  ;Polymer Materials Engineering  -פולימרים חומריםבהנדסת 

 היום מוועדת המשנהעולה באותו  ;מצ"ב(
 case-ללא תזה ב"ניהול החולהM.A)בקשת הקריה האקדמית אונו לשנות את התואר מוסמך ) .4.3.7

 manager "עולה באותו  מצ"ב(; –א' 10517; )מסמך מס' למוסמך ללא תזה ב"ניהול הטיפול
 היום מוועדת המשנה

 נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג:
בתכניות הלימודים במדעי המחשב במתכונת  (.B.Sc)המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון  .4.3.8

דו חוגית, במתמטיקה במתכונת דו חוגית ובמתמטיקה ומדעי המחשב במתכונת חד חוגית 
 מצ"ב( – 'א10388לאוניברסיטת אריאל; )מסמך מס' 

 ועדות רוחביות  .5
 הערכת איכות ועדת משנה  .5.1

 מצ"ב( - 10518; )מסמך מס'  הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקהדוחות הוועדה  .5.1.1
    - 10519 ; )מסמך מס'עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית בתחום פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות .5.1.2

 מצ"ב(
 :שונות
 ; )מסמך מס'   מצ"ב(עדכון - תחומים העוברים הערכת איכות במכללות האקדמיות לחינוך .5.1.3
 ; )מסמך מס'   מצ"ב(עדכון - וטרינריה באוניברסיטה העבריתהערכת התחום  .5.1.4

 למדיניות אקדמית הכרה והסמכהועדת משנה  .5.2
 -א10506מסמך מס' ; )ות לסטודנטים בעלי מוגבלות בשמיעהמהתא - לימודי אנגלית כשפה זרה  .5.2.1

 (במצ"
 משנה לפיקוח ואכיפהועדת  .5.3

; )מסמך לעניין הניהול האקדמי חריגת מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה מהחלטות המל"ג  .5.3.1
 .מצ"ב( -א'  10484מס' 
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 קבלת החלטות בנוהל מיוחד .6
 מצ"ב( -א 10526; )מסמך מס'   עדכון הרכב הוועדה לבדיקת ההכרה של המכללה האקדמית אחוה .6.1

 

 
 ב ב ר כ ה, 

 
 מיכל נוימן

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 
 

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

 


