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 "ו שבט, תש"פט

 2020פברואר,  10
 לכבוד

 ברי המועצה להשכלה גבוההח
 

  שלום רב,

  (18.2.2020) פתש"שלישי כ"ג בשבט סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
, בשעה (18.2.2020) פש"תכ"ג בשבט שלישי 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

 (יותר במועד מאוחריופצו ) - 14.1.2020 וביום 17.12.2019 יוםבה יתואישור פרוטוקול מועצה מישיב .2
 עדות משנה תחומיותו .3

 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו .3.1
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח  תכנית לימודים  .3.1.1
 Education) קהילתיבחינוך והתפתחות הילד בראי  חוגית-במתכונת דו( .B.Aלתואר ראשון )

and Early Childhood Education from a Communal Perspective);  'א' 10528א' )מסמך מס- 
 מצ"ב(

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפתוח תכנית  .3.1.2
בהוראת העברית כשפה חוגית -במתכונת דו (.B.Edלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" )

 Teaching) מחוץ לקמפוס במזרח העיר ירושלים חברה הערביתל ו'(-)א' יסודיהנוספת במסלול 
Hebrew to Speakers of Other Languages in the Elementary School Track for the Arab 

Soceity) 'מצ"ב( -א' 10529א' ; )מסמך מס 
מלצה על מתן אישור פרסום ורישום למכללה לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תכנית לימודים ה .3.1.3

 א'10543מסמך מס'  ); (Innovation in Education) ( ללא תזה בחדשנות בחינוךM.Edלתואר שני )
 עולה באותו היום מוועדת המשנהמצ"ב(;  -

על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים מלצה ה .3.1.4
; )מסמך  (M.A. in Applied Behavior Analysis) ( בניתוח התנהגותM.A.לתואר שני ללא תזה )

 מוועדת המשנההיום עולה באותו  מצ"ב(; - א'10544מס' 
לפתוח אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים  - המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לבצלאל .3.1.5

 B.A. in Visual and Materialבתרבות חזותית וחומרית ) (.B.Aלתואר ראשון )תכנית לימודים 
Culture); (  'א' 10545מסמך מס - ;)המשנה מוועדת היום באותו עולה מצ"ב 

 (B.F.Aבוגר )הלימודים לתואר תכנית לשנה"ל תשפ"א בהמלצה על אישור רישום סטודנטים  .3.1.6
 -  א'10546מסמך מס' ) ;הנדסה. עיצוב. אמנות -שנקר באמנות רב תחומית המתקיימת ב

 עולה באותו היום מוועדת המשנה מצ"ב(;
 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות

 סכנין למכללת ספרית בית בהערכה תזה ללא( .M.Ed) שני תואר להעניק הסמכה על המלצה .3.1.7
 .מצ"ב(-10530' מס)מסמך  הוראה עובדי להכשרת

 בוגר תואר להעניק, 2023, עד פברואר שנים לשלושעל מתן הסמכה זמנית )ראשונה(,  המלצה .3.1.8
י'( למכללת אוהלו בקצרין; )מסמך -חוגי באנגלית במסלול הרב גילאי )ג'-( חד.B.Ed) בהוראה

 מצ"ב(-10532מס' 
האקדמית צפת להעניק תואר  למכללה 2022יולי עד  (שנייה)המלצה על מתן הסמכה זמנית  .3.1.9

עולה באותו היום  מצ"ב(; -א' 10547מסמך מס'   ) ; ( במיסטיקה ורוחניותB.A.ראשון )
 מוועדת המשנה
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להעניק הוראה עובדי להכשרת אקדמית מכללה – סכנין מכללתהמלצה על מתן הסמכה ל .3.1.10
מסמך מס' ) ;'( במתמטיקהו-'איסודי )החוגי למסלול -דו" (.B.Ed) תואר "בוגר בהוראה 
 היום מוועדת המשנה  עולה באותומצ"ב(; -א' 10548 

אפרתה, מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך להעניק -המלצה על מתן הסמכה לאמונה .3.1.11
קהילתי, במסלול -בחינוך חברתי תחוגי-דובמתכונת  (.B.Ed) אה"תואר ראשון "בוגר בהור

             המשנה מוועדתעולה באותו היום  מצ"ב(; - א' 10549מסמך מס'  ) ;י'(-)ז'יסודי -העל
   , לאלקאסמי, מכללה2022לשנתיים, עד מרץ  הסמכה זמנית )שנייה( מתןהמלצה על  .3.1.12

; ( ללא תזה בחינוך מתמטי לביה"ס העל יסודיM.Edאקדמית לחינוך להעניק תואר שני )
 מוועדת המשנהעולה באותו היום   (;א'10550)מסמך מס' 

 הרכבי ועדות:
אישור הרכב ועדה לבדיקת הארכת ההסמכה של המרכז האקדמי שלם להעניק תואר ראשון  .3.1.13

 (B.A.במתכונת דו חוגית בלימודי מזרח תיכון והאסלאם ) 'ב(;מצ -א' 10551; )מסמך מס" 
 המשנה מוועדת היום באותו עולה 

האוניברסיטה העברית לאשר את תכנית הלימודים לתואראישור סוקרת לבדיקת בקשת  .3.1.14
 היום עולה באותו מצ"ב(; -א' 10552; )מסמך מס'  בלימודים רומאנים )B.A. (ראשון 
 מוועדת המשנה 

אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל לפתוח תכנית לימודים .3.1.15
 - א'10553מסמך מס' ) ;דיגיטליתללא תזה בטכנולוגיות למידה   (.M.A) לתואר שני  
 המשנה מוועדת היום באותו עולה מצ"ב(; 

אישור סוקרות לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל הסמכה להעניק תואר  .3.1.16
 מוועדתעולה באותו היום  מצ"ב(; -א 10554 מסמך מס' ) ;חוגי בחינוך-דו )B.A. (ראשון 
 המשנה 

 שונות:
אקדמיים -בקשה לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לא .3.1.17

בחינוך מוזיקלי  . (B.Ed) בבית הספר למוזיקה רימון בתכנית לתואר ראשון 
 מצ"ב(-10531האקדמית לחינוך לוינסקי; )מסמך מס'   במכללה

 ;האוניברסיטה העברית להסב לשפה הספרדית את התכנית לתואר שני בחינוך יהודי בקשת .3.1.18
 המשנה מוועדתעולה באותה היום מצ"ב(; -א' 10511מסמך מס'  ) 

(B.Ed" )בהוראה"בוגר  התואר שם את לשנות לוינסקי לחינוך האקדמית המכללה בקשת .3.1.19
 שפה ואוריינות לביה"ס  –בעברית  (.B.Ed" )בהוראה"בוגר  לתואר היסודי במסלול בלשון 
 ס'מ מסמך) ;(  Language and literacy for elementary School –Hebrewהיסודי ) 

 מוועדת המשנה באותו היום עולה מצ"ב(; - א' 10558  
 הרוח והחברה ותכניות רב תחומיות במדעי משפטיםחברה, משפטים, ניהול ועסקים, : לעדת משנהו .3.2

 תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:אישור פרסום של 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר  .3.2.1

 M.A. Master of Digital)  ( באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקיתA.Mשני ללא תזה )
Strategy and Marketing Communications)  ; המשנהיום מוועדת העולה באותו 

 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
בכלכלה  ;(A.B) המלצה על הסמכה זמנית )שלישית( לשנה, להעניק תואר ראשון דו חוגי  .3.2.2

 מצ"ב( -א' 10524למכללה האקדמית גליל מערבי; )מסמך מס' 
 שונות:

 בכלכלהדו חוגי, , (A.B)ראשון אוניברסיטת חיפה לקיים תכניות לימודים לתואר  בקשת  .3.2.3
 מצ"ב( -א' 10535)מסמך מס'  ;ק"מלטבמסגרת המכללה הצבאית 

 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה .3.3
 :שונות
( .M.Scהאוניברסיטה העברית לשנות את שם וסימול התכנית לתואר שני עם וללא תזה ) בקשת .3.3.1

 Advanced( בסיעוד קליני מתקדם )M.S.Nלתואר שני ) ) Clinical Nursingבסיעוד קליני )
Clinical Nursing)   'מוועדת המשנהעולה באותו היום  מצ"ב(; - א' 10557; )מסמך מס  

בביולוגיה ימית   (MScבקשת אוניברסיטת חיפה להסב את תכנית הלימודים לתואר שני ) .3.3.2
(Marine Biologyלשפה האנגלית )  'מוועדת עולה באותו היום  מצ"ב(; - א' 10558; )מסמך מס

  המשנה
 ועדות רוחביות .4

 משנה לפיקוח ואכיפהועדת  .4.1
חריגת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מהחלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי  .4.1.1

 עולה באותו היום מוועדת המשנה;  מצ"ב( -א' 10534  )מסמך מס'  משך כהונת הנשיא –
 אקדמית הכרה והסמכהלמדיניות ועדת משנה  .4.2

בעניין המתווה להסמכת  8.11.2011ומיום  19.4.2005עדכון והרחבת החלטות המועצה מיום  .4.2.1
; מוסדות להשכלה גבוהה להעניק תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המניין באופן עצמאי

 מצ"ב( -10537 מסמך מס' )
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דו"ח ועדת גרונאו  - 16.7.2019 מועצה מישיבתה ביוםההחלטת .ג. ב3סעיף  עדכון הצעה ל .4.2.2
תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה -לבחינת נושא התוכניות החוץ

 מצ"ב( - א'10539מסמך מס' ים; )המתוקצב
 ועדת משנה להבטחת איכות .4.3

; אישור הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת המדעים במכללות האקדמיות לחינוך .4.3.1
 במועד מאוחר יותר(.יופץ  – 10559)מסמך מס' 

 
 

 בברכה,

 
 מרב אברהמי

 מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים 
 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 
 

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

 

 


