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 – 10736 חוות דעת תכנונית ) מסמך מס'  -בקשות להגשת תכניות לימודים נוספות למגזר החרדי     3.2
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 בהמשך(   

 עדות משנה תחומיותו  4
 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו 4.1

 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
לאוניברסיטה  2023ספטמבר לשלוש שנים עד  )ראשונה המלצה על מתן הסמכה זמנית 4.1.1

( בתולדות האמנות במתכונת דו חוגית; )מסמך מס' .B.Aלהעניק תואר ראשון )הפתוחה 
 .מצ"ב( –א' 10693

( בעיצוב .M.Desי )שנ תוארלהעניק  אמנות. עיצוב סה.הנד –הסמכה לשנקר מתן המלצה על  4.1.2
 מצ"ב(-10744; )מסמך מס'  תזה אלל

, למכללה האקדמית בית 2022 ספטמברהסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד מתן המלצה על  4.1.3
 מצ"ב(-10745שפות; )-( ללא תזה בהוראה ולמידהM.Edברל להעניק תואר שני )

לאוניברסיטת אריאל להעניק  2021זמנית )ראשונה( עד אוקטובר הסמכה מתן המלצה על  4.1.4
 מצ"ב(-10746' עם וללא תזה במורשת ישראל; )מסמך מס (.M.A) שניתואר 

, למכללת הרצוג מיסודן 2022ספטמבר הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד  המלצה על 4.1.5
)מסמך מס: ; ( ללא תזה בחינוך מיוחדM.Edשל מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני )

 מצ"ב(. -' א10680
"בכלי ( B.Musבקשת האקדמיה למוזיקה ולמחול לפצל את תכנית הלימודים לתואר ראשון ) 4.1.6

( "בכלי נשיפה B.Mus( "בכלי מיתר" ולתואר ראשון )B.Musתזמורת" לתואר ראשון )
 מצ"ב(-10702; )מסמך מס' ולהסמיכה להעניק תארים אלו והקשה"

, לסמינר הקיבוצים, המכללה 2023הסמכה זמנית )ראשונה(, עד ספטמבר מתן המלצה על  4.1.7
 (M.Teach) ה""מוסמך בהוראת המתמטיקלחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, להעניק תואר 

 מוועדת המשנה עולה באותו יום מצ"ב(; –א' 10751; )מסמך מס' יסודי -במסלול העל
-( דו.B.Aהלימודים לתואר ראשון ) תכניתהמלצה על הסמכת המחזורים הקיימים בלבד ב 4.1.8

 מצ"ב(-10747חוגי בספרות באוניברסיטת אריאל; )מסמך מס' 
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לתקופה של שלוש שנים )עד ספטמבר  )ראשונה( סמכה זמניתהמלצה על מתן הסמכה/ה 4.1.9
 מס' ; )מסמךבחינוך ( דו חוגי.B.Aתואר ראשון )לאוניברסיטת אריאל להעניק  (2023

 מוועדת המשנה עולה באותו יוםמצ"ב(; א' 10766
 אישור פרסום והרשמה 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל לפתוח תכנית    4.1.10
; )מסמך מס' ( ללא תזה בטכנולוגיות למידה דיגיטלית.M.Aלימודים לתואר שני ) 
 עולה באותו יום מוועדת המשנה.מצ"ב(;  –א' 10753 

 ועדות/סוקרים: הרכבישור אי
אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת אוהלו לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר    4.1.11

 10755; )מסמך מס' חוגי בלימודי ארץ ישראל במסלול העל יסודי-( דו.B.Edבהוראה" ) 
 עולה באותו יום מוועדת המשנה  מצ"ב(;  -א'  

תואר ראשון אישור סוקרים לבדיקת מתן הסמכה למכללה האקדמית גורדון להעניק    4.1.12
ו'( -חוגי בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי )א'-דו (.B.Ed) "בוגר בהוראה" 
 עולה באותו יום מוועדת מצ"ב(;  –א' 10765)מסמך מס' (;  י'(-יסודי )ז'-ובמסלול העל 
 המשנה 

ותכניות רב תחומיות במדעי  משפטיםחברה, משפטים, ניהול ועסקים, לעדת משנה: ו המלצות  4.2
 הרוח והחברה

 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
שני  להעניק תואר ,2023 ספטמבר עד שנים, לשלוש( ראשונה) זמנית המלצה על הסמכה 4.2.1

(M.A.)  ללא תזה בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינו משפטים לקריה האקדמית
 מצ"ב(  -א' 10703 אונו; )מסמך מס'

רופין לפצל את תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות  המרכז האקדמיבקשת  4.2.2
לתכנית לימודים דו חוגית בפסיכולוגיה ותכנית לימודים דו חוגית לסוציולוגיה 

 מצ"ב( -א' 10738ולקבל הסמכה להעניק תארים אלה; )מסמך מס' ואנתרופולוגיה 
להעניק תואר ראשון , 2022ספטמבר  המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים, עד 4.2.3

במתכונת דו חוגית במשאבי אנוש   (.B.A)דו חוגית בניהול ותואר ראשון  (.B.A)במתכונת 
 מצ"ב(  -א' 10739; )מסמך מס' -במכללה האקדמית לישראל 

במגמות: קלינית,  -( עם תזה בפסיכולוגיהM.A) שני תואר להעניק הסמכה על המלצה 4.2.4
-א' 10756)מסמך מס'  –אביב יפו -שיקומית, רפואית ותעסוקתית למכללה האקדמית תל

 עולה באותו יום מוועדת המשנה;   (מצ"ב
 שונות:

( בעבודה סוציאלית B.S.Wהמלצה לאפשר להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ) 4.2.5
)לנשים ולגברים( אשר מתקיימת במכללה האקדמית אשקלון; )מסמך מס'  במסגרת המח"ר

 מצ"ב( -א' 10740
 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: משנה ועדת המלצות  4.3

 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
שני  להעניק תואר  2024שנים, עד אוגוסט ארבע להמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה(  4.3.1

(M.Scעם תזה בהנדסה ירוקה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ).  מסמך(
 מצ"ב( -א'  10730מס'

( במדעי המחשב והמידע למרכז (B.Scהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי  4.3.2
 מצ"ב( -א'  10742האקדמי רופין; )מסמך מס'

 ועדות רוחביות 5
 והסמכהועדת משנה מדיניות אקדמית הכרה   6.1

בדבר הגדרת סוגי תכניות לימודים לתואר  18.6.2019מועצה מיום הצעה לעדכון החלטת ה 5.1.1
 מצ"ב( - 'א10686 מסמך מס' ; )חוגית-ראשון שאינם במתכונת לימודים חד

הצעה לעדכון והאחדה של החלטות המל"ג בנושא לימודי התואר  עדכון החלטתהצעה ל 5.1.2
 מצ"ב( -א' 10245מסמך מס' השני במוסדות להשכלה גבוהה; )

בקשת המכללה האקדמית דוד ילין לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר "בוגר  5.1.3
 מצ"ב( -א' 10716 ( במזרח ירושלים ; )מסמך מס'21-6( בחינוך מיוחד ).B.Edבהוראה" )

 בקשת מכללה ירושלים לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר "בוגר בהוראה" 5.1.4
(B.Ed.) תואר "בוגר בהוראה", תנ"ךב (B.Ed.) בתושב"ע( "ותואר "בוגר בהוראה ,B.Ed. )

 מצ"ב( -א' 10717 באילת; )מסמך מס' במחשבת ישראל
על עדכון סדרי הנוהל של  הוועדות העליונות למינוי פרופסורים והקריטריונים  המלצה 5.1.5

והתנאים לאישור מתן תואר פרופסור ע"י המוסדות: א. שינוי מבנה הוועדות והרכבן ב. דיון 
הליך מקוצר ג. מספר הממליצים הנדרש ד. דרגת יו"ר ועדה מקצועית )מסמך מס'  –חדש 

 "ב(מצ -א'  10732
; ז הבינתחומי הרצליה לקבל הסמכה להעניק תארי פרופסור באופן עצמאיבקשת המרכ 5.1.6

 :מצ"ב( - א'10750 - מסמך מס' )
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  הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ' מן המניין בתחומים משפטים ומדעי המחשב באופן
 עצמאי

 הסמכה קבועה להעניק תואר פרופ' חבר בתחום משפטים באופן עצמאי 
 רופ' חבר בתחום התקשורת באופן עצמאיהסמכה זמנית להעניק תואר פ 
  הארכת הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ' חבר בתחומים ממשל ומנהל עסקים באופן

 עצמאי
 ועדת משנה להבטחת איכות     6.2

 -מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מקרא ותלמוד באוניברסיטת בר 6.2.1
 מצ"ב( – 10762אילן;)מסמך מס'   

 מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום הנדסה רפואית וביו רפואית;   6.2.2
 מצ"ב( – 10763)מסמך מס'   

 לפיקוח ואכיפהועדת משנה   6.3
 מצ"ב( -א'  10749אוניברסיטת חיפה )מסמך מס' ב אישור ללא תכניות פתיחת 6.3.1

 שונות:
 מצ"ב(-10748סיכום תהליך נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג )מסמך מס'  6.3.2

 שונות 6
 מצ"ב( - 10767 )מסמך מס'  לצורך סיווג לרמות אנגלית ACTלהכיר במבחן  בקשה    7.1

 מיוחד בנוהל החלטות קבלת 7
 מצ"ב( – 10760; )מסמך מס' אישור הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום סיעוד  8.1
לחינוך;  האקדמיות במכללות המדעים הוראת בתחום איכות להערכת הוועדה הרכב עדכון  8.2
 מצ"ב( – 10761)מסמך מס'   

 
 

 ב ב ר כ ה, 
 
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 


