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סדר היום:
מידע
.1
 .1.1עדכונים מוות"ת
 .1.2עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.3עדכונים בנושאים נוספים
כללי
.2
 .2.1הארכה טכנית של הסמכה זמנית; (מסמך מס'  – 10737מצ"ב)
אישור פרוטוקול מועצה מיום  23.6.2020ומיום ( - 9.7.20מצ"ב).
.3
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 אוגוסט  ,2023למכללה האקדמית
לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Edבמתכונת דו-חוגית ,בחינוך חברתי
קהילתי למסלול העל יסודי (ז'-י');(מסמך מס' 10679א'  -מצ"ב)
 .4.1.2המלצה על הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון ( )B.Aבלימודי
תיאטרון במתכונת חד חוגית ודו חוגית; (מסמך מס'  - 10685מצ"ב)
 .4.1.3המלצה על הסמכה למכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "מוסמך בהוראה"
( )M.Teach.למסלול העל-יסודי ; (מסמך מס' 10681א'  -מצ"ב)
 .4.1.4המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים ,עד אוגוסט  ,2023לאלקאסמי מכללה
אקדמית לחינוך להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teach.למסלול העל-יסודי; (מסמך
10164א'  -מצ"ב).
 .4.1.5המלצה על הסמכה למכללת גבעת וושינגטון להעניק תואר שני ( )M.Edללא תזה בהוראת
תנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו וערכיו;(מסמך מס' 10679א'  -מצ"ב)
אישור פרסום והרשמה
 .4.1.6הארכת תוקף מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.A.במוזיקה במתכונת דו חוגית; (מסמך מס' 10694א'  -מצ"ב); עולה
באותו היום מוועדת המשנה
 .4.1.7המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך אלקאסימי לפתוח
תכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל
יסודי במתכונת דו-חוגית; (מסמך מס' 10695א'  -מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת
המשנה
 .4.1.8המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום לפתוח
תכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בהוראת המתמטיקה במסלול העל
יסודי; (מסמך מס' 10696א'  -מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
.4.1.9המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללת אוהלו בקצרין – מכללה אקדמית לחינוך,
מדעים וספורט לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בהוראת
המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול היסודי במתכונת דו חוגית; (מסמך מס' 10697א') –
מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
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אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 .4.1.10אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של אורנים  -המכללה האקדמית לחינוך לפתוח
תכנית לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teach.עם תזה למסלול העל יסודי;
(מסמך מס' 10698א'  -מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
 .4.1.11אישו ר הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ( )M.Aעם וללא תזה בלימודי המזה"ת ומדעי המדינה; (מסמך מס' 19699א'
 מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה .4.1.12אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית
לתואר שני ( )M.Edעם ובלי תזה בחינוך מדעי בינתחומי (( ;)STEMמסמך מס' 10700א'
 מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה .4.1.13אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתו של המרכז האקדמי ויצו חיפה לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני ( )M.Ed.Desללא תזה בעיצוב ,סביבה וחינוך); (מסמך מס'
10701א'  -מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
 .4.1.14אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך,
לטכנולוגיה ולאמנויות לקבל הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Edעם תזה בחינוך
סביבתי (מסמך מס' 10720א'  -מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
שונות
 .4.1.15בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח התמחות במשחק לתיאטרון וקולנוע
במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Aבלימודי תיאטרון; (מסמך מס'
10642א' – מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה.
 .4.1.16אישור למכללה האקדמית לחינוך שאנן על התאמת תכנית הלימודים לתואר "בוגר
בהוראה" ( ).B.Edבמתמטיקה (על-יסודי) במתכונת דו-חוגית לתכנית לימודים לתואר
"בוגר בהוראה" ( ).B.Edבמתמטיקה (על יסודי) במתכונת חד-חוגית (בהתאם לדגם
שנקבע בהחלטת מל"ג מיום ( ;)10.6.14מסמך מס' 10743א' – מצ"ב)
 .4.1.17בקשת מכללת הרצוג מיסודה של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ לקיים תכנית לימודי
השלמה לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו חוגי במדעי המחשב למסלול העל-יסודי (ז'-
י') במסגרת המח"ר ,בקמפוס נוות ישראל (נשים) (מסמך מס'  10734א' – מצ"ב) ;
עולה באותו היום מועדת המשנה
 .4.2ועדת משנה :לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח
והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .4.2.1המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) (M.A.בפסיכולוגיה של הספורט למסלול האקדמי
של המכללה למנהל; (מסמך מס' -10666מצ"ב)
 .4.2.2המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון במתכונת חד-חוגית ובמתכונת דו-חוגית ( )B.Aרב
תחומי למכללה האקדמית גליל מערבי; (מסמך מס' 10667א'  -מצ"ב)
 .4.2.3המלצה על הסמכה זמנית /הסמכה לתכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.S.Wבעבודה
סוציאלית אשר מתקיימת במכללה האקדמית עמק יזרעאל ; (מסמך מס' 10671א'  -מצ"ב);
עולה באותו היום מוועדת המשנה.
 .4.2.4המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשנתיים ,עד אוגוסט  ,2022להעניק תואר ראשון
במתכונת חד חוגית ) (B.A.רב תחומי למכללה האקדמית כנרת; (מסמך מס' 10704א -
מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה.
 .4.2.5המלצה על פתיחה והסמכה זמנית לתקופה לשלוש שנים ,עד אוגוסט  ,2023לאוניברסיטה
הפתוחה להעניק תואר ראשון במתכונת חד חוגית במדע המדינה ומדיניות ציבורית
(במסגרת איגום קורסים קיימים באוניברסיטה); (מסמך מס' 10705א'  -מצ"ב);
אישור פרסום והרשמה:
 .4.2.6המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון דו-חוגי ) (B.A.בניהול מידע וידע; (מסמך מס' 10706א'  -מצ"ב);
עולה באותו היום מוועדת המשנה.
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 .4.2.7הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים לתואר עם
וללא תזה ( )M.Aבפסיכולוגיה התפתחותית; (מסמך מס' 10617א'  -מצ"ב); עולה מוועדת
המשנה באותו יום.
 .4.2.8אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה לקבל הסמכה בתכנית
הלימודים לתואר ראשון ( )B.S.Wבעבודה סוציאלית (מסמך מסמך 10726א'-מצ"ב); עולה
באותו היום מוועדת המשנה.
 .4.2.9אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה ) )M.H.Aבמנהל מערכות בריאות; (מסמך מס' 10727א' –
מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה.
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אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני עם או בלי תזה ( )M.Aבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; (מסמך מס' 10728א' –
מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה.

שונות:
 .4.2.11המלצה לאפשר לקיים מסלול התמחות בחברה דיגיטלית במסגרת תכנית הלימודים
לתואר ראשון דו חוגי ) )B.A.בסוציולוגיה למכללה האקדמית גליל מערבי– ללא ציון
המסלול ע"ג התעודה; (מסמך מס' 10729א' – מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת
המשנה.
 .4.3המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .4.3.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד אוגוסט  ,2022להעניק תואר שני ללא תזה
( )M.S.Nבסיעוד למכללה האקדמית צפת (מסמך מס'  10674א' -מצ"ב)
 .4.3.2המלצה על הסמכה לתואר ראשון חד חוגי ( )B.Sc.בפיסיקה-מתמטיקה באמצעות איגום
קורסים למרכז האקדמי לב (מסמך מס'  10676א'-מצ"ב)
 .4.3.3המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי ) (B.Aבמערכות מידע ניהוליות למכללה
האקדמית צפת (מסמך מס' 10707א' -מצ"ב) ; עולה באותו היום מוועדת המשנה
אישור פרסום והרשמה:
 .4.3.4המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ,דו-חוגי ( )B.Scבמערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים; (מסמך מס'
10707א'  -מצ"ב) ; עולה באותו היום מוועדת המשנה.
 .4.3.5המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם וללא תזה ( )M.Sc.בהנדסת מערכות אנרגיה והספק
חשמלי; (מסמך מס' -10672מצ"ב)
 .4.3.6המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני עם וללא תזה (  )M.Sc.במדעי המחשב (מסמך מס' 10708א'  -מצ"ב); עולה
באותו היום מוועדת המשנה.
 .4.3.7המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למסלול האקדמי של המכללה למנהל לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון ( )B.Scבמדע הנתונים; (מסמך מס' -10673מצ"ב)
 .4.3.8המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכון טכנולוגי חולון לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני עם תזה ( )M.Sc.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה; (מסמך מס' 10731א' – מצ"ב); עולה
באותו היום מועדת המשנה
שונות
 .4.3.9בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את סימולי התארים בחוג לסטטיסטיקה ,תואר ראשון
( )B.Aותואר שני ( )M.Aלתואר ראשון ( )B.Scותואר שני ( )M.Scבהתאמה; (מסמך
מס' 10657א'  -מצ"ב)
 .4.3.10בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את שמות התארים בחוג לכלכלת סביבה וניהול
בפקולטה לחקלאות; (מסמך מס'  10675א'  -מצ"ב)
ועדות רוחביות
 5.1ועדת משנה מדיניות אקדמית הכרה והסמכה
הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית אחוה; (מסמך מס' 10710א'  -מצ"ב).
5.1.1
בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר ראשון )(B.A.
5.1.2
במדעי המדינה לקורס חובלים בבסיס ההדרכה של חיל הים בת-גלים; (מסמך מס'
10687א'  -מצ"ב)
בקשת אוניברסיטת תל אביב לקיים את תכנית הלימודים הבינלאומית לתואר שני
5.1.3
במדעי הצמח מחוץ לקמפוס הראשי  -בערבה; (מסמך מס' 10688א' -מצ"ב)
הצעה להסדרת נושא ההכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר;
5.1.4
(מסמך מס' 10447א'  -מצ"ב)
 5.2ועדת היגוי חרדים
מדיניות מל"ג בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים -סוגיות לדיון (מסמך מס'
5.2.1
10735א' – יופץ בהמשך)
 5.3ועדת משנה לפיקוח ואכיפה
דוחות הצוותים לתיקון ליקויים – דוח מבקר המדינה  70ב'; (מסמך מס 10690א' –
5.3.1
מצ"ב)
בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל
5.3.2
שלהמוסד; (מסמך מס' 10691א' – מצ"ב)
קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות בניגוד לכללי המל"ג באקדמיה למוסיקה ולמחול
5.3.3
בירושלים; (מסמך מס' 10692א'  -מצ"ב)
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פ תיחת תכנית השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" בהוראת מדעי הטבע והסביבה
5.3.4
לאוכלוסייה החרדית ,ללא אישור ,במכללה האקדמית לחינוך "אורנים";(מסמך מס'
10720א'-מצ"ב)
קבלת החלטות בנוהל מיוחד
 6.1הצעה למינוי חברי סגל אקדמי בכיר לשתי ועדות מרכזיות לתקינה של מכון התקנים על פי
חוק התקנים ,התשי"ג( ;1953 -מסמך מס' 9510א' – מצ"ב)
 6.2הצעה למועמדים חברי הסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה מתחום הרפואה
והפסיכומטריקה– לכהונה בועדת המומחים מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה
במוסדות על-תיכוניים ,התשס"ח( ;2008 -מסמך מס' 10111א' – מצ"ב)

ב ב ר כ ה,
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
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