לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה

כ"ו סיון ,תש"ף
 18יוני2020 ,
האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי א' בתמוז תש"פ ()23.6.2020
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי א' בתמוז תש"פ ( ,)23.6.2020בשעה
 ,14.30באמצעות .zoom
סדר היום:
מידע
.1
 .1.1דברי השר
 .1.2עדכונים מוות"ת
 .1.3עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.4עדכונים בנושאים נוספים
אישור פרוטוקול מועצה מיום ( -26.5.2020מצ"ב).
.2
כללי
.3
 .3.1מינוי /הארכה של חברי ות"ת:
א .מינוי מר שמואל סלבין כנציג ציבור בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת); (מסמך מס' –10662
מצ"ב)
ב .הארכה "טכנית" של כהונת ד"ר רבקה ודמני כחברת ות"ת לתקופה נוספת של שלושה חדשים
מסמך מס'  –10685מצ"ב)
 .3.2הארכה "טכנית" של ההכרה של המרכז האקדמי שלם ; (מסמך מס'  - 10663מצ"ב)
 .3.3הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות; (מסמך מס'  - 10664מצ"ב)
 .4ועדות משנה תחומיות
 .4.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .4.1.1המלצה על הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ()M.Teach.
במסלול היסודי; (מסמך מס'  10622א'-מצ"ב)
 .4.1.2המלצה על הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר "מוסמך בהוראה"
( )M.Teach.במסלול העל יסודי; (מסמך מס'  10624א' -מצ"ב)
 .4.1.3המלצה על הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון ( )B.Mus.במוסיקה רב
תחומית (מסמך מס' -10625מצ"ב)
 .4.1.4המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים ,עד יוני  ,2023למכללה האקדמית לחינוך
תלפיות להעניק תואר שני ( ).M.Edללא תזה בחינוך לגיל הרך; (מסמך מס' 10598ב'  -מצ"ב)
 .4.1.5המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים ,עד יוני  ,2023למכללה האקדמית
לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתכונת חד-חוגית במתמטיקה למסלול
העל-יסודי; ( מסמך מס  - 10600מצ"ב).
 .4.1.6המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2022למכללה האקדמית כנרת להעניק
תואר שני ( )M.A.ללא תזה בלימודי א"י; (מסמך מס' -10640מצ"ב)
 .4.1.7המלצה על הסמכה למכללת אורנים להעניק תואר שני ( )M.Edעם תזה בהוראה רב תחומית
במדעי הרוח; (מסמך מס' 10645א' – מצ"ב); עולה מוועדת המשנה באותו יום
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 .4.1.8אישור סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון ()B.A.
במתכונת דו-חוגית בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה ; (מסמך מס' 10622א'  -מצ"ב)
עולה מוועדת המשנה באותו יום;
 .4.1.9אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת לוינסקי לחינוך לקבל הסמכה להעניק תואר
שני ( )M.Edעם תזה בחינוך מוסיקלי; (מסמך מס' 10646א' – מצ"ב); עולה מוועדת המשנה
באותו יום
 .4.1.10אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת אורות ישראל לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ( )M.Edללא תזה בהוראת היסטוריה; (מסמך מס' 10647א'  -מצ"ב) עולה מוועדת
המשנה באותו יום
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אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך טכנולוגיה
ואמנויות לקבל הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Edעם תיזה בחינוך מתמטי לביה"ס
היסודי; (מסמך מס' 10648א'  -מצ"ב); עולה מוועדת המשנה באותו יום

שונות
 .4.1.12בקשת האוניברסיטה הפתוחה לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי
בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו לתואר ראשון דו-חוגי בהיסטוריה של המזה"ת;
(מסמך מס' 10649א'  -מצ"ב); עולה למל"ג באותו יום.
 .4.1.13בקשה לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לא-אקדמיים
לבוגרי תכניות תעודה ולימודים רלוונטיים בתכנית לתואר ראשון  B.Ed.F.Aבהוראת אמנות
הבמה בסמינר הקיבוצים; (מסמך מס' 10650א'  -מצ"ב) ; עולה מוועדת המשנה באותו
יום.
 .4.1.14בקשה לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לא-אקדמיים
לבוגרי תכניות תעודה ולימודים רלוונטיים בתכנית לתואר ראשון  B.Ed.Danceבהוראת
מחול ותנועה בסמינר הקיבוצים; (מסמך מס' 10650א'  -מצ"ב); עולה מוועדת המשנה
באותו יום.
 .4.2ועדת משנה :לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח
והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .4.2.1המלצה על הסמכה למכללה האקדמית תל אביב יפו להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה
בלימודי משפחה; (מסמך מס' א'  10612א'  -מצ"ב)
 .4.2.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים ,עד יוני  ,2024למכללה האקדמית לישראל
ברמת גן להעניק תואר ראשון ) (B.A.בכלכלה במתכונת דו חוגית; (מסמך מס' -10613מצ"ב)
 .4.2.3המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים ,עד יוני  ,2024למכללה האקדמית כנרת
להעניק תואר שני ללא תזה ( ).M.Aבניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית; (מסמך מס'
10615א'  -מצ"ב)
 .4.2.4המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ( (.M.A.ללא תזה ביזמות טכנולוגית לעזריאלי ,המכללה
האקדמית להנדסה ירושלים (מסמך מספר 10569א' – מצ"ב )
 .4.2.5המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי ( )B.Aבמדעי ההתנהגות למכללה אקדמית
צפת; (מסמך מספר  10651א'  -מצ"ב); עולה מוועדת משנה באותו יום
 .4.2.6בקשת המכללה האקדמית תל אביב יפו לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-
חוגית בסוציולוגיה ותכנית לימודים דו חוגית במדע המדינה במקום תכנית הלימודים בחברה
ופוליטיקה המתקיימת במוסד; (מסמך אחרון מס'  10574א'  -מצ"ב)
 .4.2.7המלצה על הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה בלימודי
משפט לבוגרי תואר ראשון שאינו משפטים; (מסמך מס 10657א'  -מצ"ב); עולה מוועדת
המשנה באותו יום.
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 .4.2.8אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל אביב יפו לקבל הסמכה להעניק תואר
שני ( )M.A.בפסיכולוגיה חינוכית (מסמך מספר 10652א'  -מצ"ב); .עולה מוועדת המשנה
באותו יום
 .4.2.9אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי לקבל הסמכה להעניק תואר שני
עם תזה ( )M.Aבפסיכולוגיה חינוכית; (מסמך מספר  10653א'  -מצ"ב); עולה מוועדת המשנה
באותו היום
 .4.2.10אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל הסמכה להעניק
תואר ראשון ) (B.A.בחשבונאות; (מסמך מס' 10654א' – מצ"ב); עולה מוועדת המשנה
באותו היום
 .4.2.11אישור מינוי סוקר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.במשפטים ,טכנולוגיה
וחדשנות עסקית של המרכז הבינתחומי בהרצליה במסגרת תכניות שנדגמו במוסדות שלהם
יש אוטונומיה לפתוח תכניות לתואר שני; (מסמך מס' 10665א' – מצ"ב); עולה מוועדת
המשנה באותו היום
 .4.3המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .4.3.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יוני  ,2023להעניק תואר ראשון ()B.Sc.
בהנדסת אנרגיית גז ונפט למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן; (מסמך מס' 10655א'  -מצ"ב)
עולה מוועדת המשנה באותו יום
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 .4.3.2אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים ארבע
שנתית ללימודי רפואה( ;)M.D( .מסמך מס' 10656א'  -מצ"ב); עולה מוועדת המשנה באותו
יום.
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שונות:
 .4.3.3בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את סימולי התארים בחוג לסטטיסטיקה ,תואר ראשון ()BA
ותואר שני ( )MAלתואר ראשון ( )BScותואר שני ( )MScבהתאמה; (מסמך מס 10523א' -
מצ"ב) ; עולה מוועדת המשנה באותו יום.
 .5ועדות רוחביות
 .5.1ועדת משנה להבטחת איכות
 .5.1.1דוחות הוועדה להערכת איכות – הוראת לשון עברית; (מסמך מס'  – 10658מצ"ב).
 .5.2ועדת משנה לפיקוח ואכיפה
 .5.2.1דוחות הצוות לתיקון ליקויים – דוח מבקר המדינה  70א'; (מסמך מס'  – 10659מצ"ב).
 .6שונות -נוהל הסדרת חריגות
 .6.1הצעה לעדכון הנוהל להוספת מסלול התמחות ,מגמה ,חטיבה ,אשכול או מוקד בתוכנית לימודים
אקדמית קיימת (ציון כלי/סגנון על גבי התואר הראשון בלימודי מוסיקה) – המלצת פורום יו"ר
ועדות משנה תחומיות; (מסמך מס'  – 10660מצ"ב)
 .6.2בקשת האוניברסיטה הפתוחה לרישום הדגשים על תעודת הבוגר  -המלצת פורום יו"ר ועדות
המשנה; ( – 10661מצ"ב) .
בברכה,
מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
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