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הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי ,כ"ד בניסן תשפ"א ()6.4.2021
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי ,כד' בניסן תשפ"א  ,6.4.2021בשעה 14.30
באמצעות .Zoom
סדר היום:
מידע
.1
 .1.1עדכונים מוות"ת
 .1.2עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.3עדכונים בנושאים נוספים
אישור פרוטוקול מועצה מיום ( 23.2.2020יופץ בהמשך).
.2
כללי
.3
" .3.1תכנית המאה" לקידום תחום מדעי הרוח בתכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב ; (מסמך מס' –10977
יופץ בהמשך).
ועדות משנה תחומיות
.4
 4.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 4.1.1המלצה על הסמכה לאלקאסמי ,מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר שני ( )M.Edללא תזה
בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון; (מסמך מס' 10938א'  -מצ"ב)
 4.1.2המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2024לסמינר הקיבוצים ,המכללה
לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני ( )M.Edעם תזה בחינוך מתמטי לביה"ס
היסודי; (מסמך מס' 10940א' – מצ"ב)
 4.1.3המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2024לסמינר הקיבוצים ,המכללה
לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני ( )M.Edעם תזה בחינוך סביבתי; (מסמך מס'
10954א' – מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
 4.1.4המלצה על הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Edחד-חוגי במתמטיקה במסלול העל-
יסודי למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון; (מסמך מס' 10942א'  -מצ"ב)
אישור פרסום והרשמה
 4.1.5המלצה על אישור פרסום והרשמה למכללת אורות ישראל לפתוח תכנית לתואר שני ()M.Ed
ללא תזה בהוראת היסטוריה (מסמך מס'  10902א'  -מצ"ב)
 4.1.6המלצה על אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה לפתוח תכנית
לתואר שני ( )M.Edללא תזה בעיצוב ,סביבה וחינוך; (מסמך מס' 10943א'  -מצ"ב)
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 4.1.7אישור סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת תל-אביב לשינוי כינוי התואר הראשון באנגלית
ל"ספרות אנגלית ולימודים אמריקניים"; (מסמך מס' 10956א' – מצ"ב) עולה באותו היום
מוועדת המשנה
 4.1.8אישור סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית דוד ילין לפתוח תכנית לימודים לתואר
 M.Edבחינוך לגיל הרך ; (מסמך מס' 10956א' – מצ"ב) עולה באותו היום מוועדת המשנה
 4.1.9אישור סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך קיי לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני  M.Edבמגוון ושוויון חינוכי; (מסמך מס' 10958א' – מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת
המשנה
שונות:
 4.1.10עדכון סעיף ב' ב"דגם המנחה לתכניות לימודים לתואר בוגר בהוראה במתמטיקה בעל-יסודי"
שעניינו "סגל ההוראה – החלטת מל"ג מיום ( ;10.6.2014מסמך מס' 10905א'  -מצ"ב)
 4.1.11יישום המתווה שנקבע להכשרה להוראה לחוג לחינוך ליסודי (א'-ו') – בהמשך להחלטת
המתווים בהוראה מיום  –23.2.21המלצת צוות היישום של החלטת המתווים בהוראה; (מסמך
מס' 10957א' – מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
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 . 4.2המלצות ועדת 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 במשפטים עם תזה ( (LL.M.בהתמחות במשפט מסחרי
ועסקי למכללה האקדמית נתניה; (מסמך מס' 10935א'  -מצ"ב)
 4.2.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2024להעניק תואר ראשון חד-
חוגי ( )B.S.W.בעבודה סוציאלית למכללה האקדמית הדסה בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר;
( מסמך מס' 10936א'  -מצ"ב).
 4.2.3המלצה על מתן הסמכה למרכז האקדמי מדע ומשפט להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה
בלימודי משפט( .מסמך מס' 10890א'  -מצ"ב).
 4.2.4המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2024להעניק תואר שני ()M.S.W.
ללא תיזה בעבודה סוציאלית למכללה האקדמית אשקלון; (מסמך מס' 10960א' – מצ"ב);
עולה באותו היום מוועדת המשנה.
אישור פרסום והרשמה
 4.2.5המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.A.במנהל מערכות בריאות( .מסמך מס' -10895 -מצ"ב).
 4.2.6המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ללא תזה ( )M.A.בתקשורת וניו מדיה; (מסמך מס' 10961א' -מצ"ב); עולה באותו היום
מועמ"ש.
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 4.2.7אישור הרכב ועדה בינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה לפתוח תכנית
לימודים לתואר שלישי ( )Ph.Dבממשל;(מסמך מס' 10962א'  -מצ"ב); עולה באותו היום
מוועדת המשנה.
 4.2.8אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ת"א יפו לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ) (M.A.ללא תזה בלימודי צעירים; (מסמך מס' 10963א' – מצ"ב); עולה באותו היום
מוועדת המשנה.
שונות:
 4.2.9אישור המשך הפעלה לשנה נוספת של תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות
המח"ר (לנשים) אשר מתקיימת במסלול האקדמי של המכללה למנהל; (מסמך מס' -10937
מצ"ב)
 4.2.10המלצה בדבר ביטול הקריטריונים לתכניות במנהל עסקים -החלטת המל"ג מיום ;26.2.2008
(מסמך מס' 10918א'  -מצ"ב)
 4.3המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 4.3.1המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2024להעניק תואר ראשון
( )B.Sc.בספורטתרפיה לקריה האקדמית אונו; (מסמך מס' 10929א'  -מצ"ב)
 4.3.2בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את שם התכנית מ" -ביוכימיה מזון ותזונה" ( )B.Scל-
"ביוכימיה מדעי המזון והתזונה" ( ,)B.Scולשנות את שם התכנית הבינלאומית המקבילה
באנגלית מ "Nutrition"-ל ”Nutritional Sciences”-ולהסמיכה להעניק תארים בשמות אלה;
(מסמך מס'  - 10930מצ"ב)
 4.3.3בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את שם התכנית מ"-בעלי החיים ווטרינריה" ( )M.Scל-
"מדעי בעלי החיים והווטרינריה" ( )M.Scולשנות את שם התכנית הבינלאומית המקבילה
באנגלית " "Animal Sciencesולהסמיכה להעניק תארים בשמות אלה; (מסמך מס' 10931א' -
מצ"ב)
המלצה על מתן אישור פרסום:
 4.3.4המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון במתכונת דו חוגית ( )B.Scבמערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים (מסמך מס'
10709א'  -מצ"ב).
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 4.3.5אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה להסמכה להעניק תואר ראשון
( )B.A.בהפרעות בתקשורת (מסמך 10964א' מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
 4.3.6אישור סוקר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה ( )M.Scבטכנולוגיות קוונטיות של
אוניברסיטת בן גוריון אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת בן
גוריון (מסמך 10965א' – מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
שונות
 4.3.7דיווח בדבר הודעת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה על סגירת תכנית הלימודים
לתואר ראשון ( ).B.Scבהנדסה אופטית; (מסמך מס' 10966א' – מצ"ב)
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ועדות רוחביות
5
 5.1ועדת משנה מדיניות הכרה והסמכה
 5.1.1בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לשנות את שמה ל"האקדמית להנדסה
עיצוב ואדריכלות ע"ש סמי שמעון (מסמך  10976א' – מצ"ב)
 5.1.2דחיית יישום הרפורמה הטרום אקדמית במכינות בשנה (מסמך מס' 10967א'  -מצ"ב)
 5.2ועדת משנה להבטחת איכות
 5.2.1עדכון הנחיות לתהליכי הערכה של תכניות לימודים; (מסמך מס'  – 10968מצ"ב)
 5.3ועדת משנה לפיקוח ואכיפה
 5.3.1עמידת המוסדות בהנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות;
(מסמך מס' 10971א' – מצ"ב).
 5.3.2קבלה ללימודים אקדמיים ללא תעודת בגרות או שווה ערך (מסמך מס' 10972א'  -מצ"ב).
שונות
6
 6.1דוח מבקר המדינה 71ב' מחודש מרץ  2021בנושא :פעולות המדינה להגדלת מספר העובדים בתעשיית
ההיי-טק; (מסמך מס'  – 10976מצ"ב).
דיווחים
 7.1דיווח – דוח הצוות לתיקון ליקויים לדוח מבקר המדינה 71א'; (מסמך מס'  – 10974מצ"ב).
ב ב ר כ ה,
מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
הערות :להלן מועדי ישיבות מועצה לשנת הלימודים תשפ"א;27.7.2021;22.6.20201 ;25.5.2021 ;27.4.2021 :
17.8.2021
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