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 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,
 ( 4.202127.) תשפ"אט"ו באייר סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי, הנדון: 

 
 14.30, בשעה 27.4.2021 תשפ"אט"ו באייר הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי, 

 .Zoomבאמצעות 
 

 סדר היום:
 מידע .1

 עדכונים מוות"ת .1.1
 עדכונים בנושאים משפטיים .1.2
 עדכונים בנושאים נוספים .1.3

 (.יופץ בהמשך) 6.4.2020אישור פרוטוקול מועצה מיום  .2
 כללי .3

; )מסמך מס' לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה (בהקמה)בקשת המכללה האקדמית באקה  .3.1
 . מצ"ב( – 11017

 מצ"ב(  - 11018עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית )מסמך מס'      3.2
 ועדות משנה תחומיות .4

 המלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות   4.1
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

(  בהוראת העברית כשפה זרה .B.Edהמלצה על הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ) 4.1.1
 -א' 10985חיפה; )מסמך מס'  –גילאי למכללה האקדמית הערבית לחינוך -שנייה במסלול רב

 מצ"ב(
( בהוראת הערבית במסלול .B.Edעל הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" )המלצה  4.1.2

 מצ"ב( -א' 10986חיפה; )מסמך מס'  –רב גילאי למכללה האקדמית הערבית לחינוך 
חוגי בתרבות ישראל -דו (.B.Ed) "ובחינוך "בוגר בהוראה המלצה על הסמכה להעניק תואר 4.1.3

 האקדמית לחינוך גורדון למכללהי'( -יסודי )ז'-לול העלו'( ובמס-ומורשתו במסלול היסודי )א'
 .מצ"ב( -א' 10988)מסמך מס' 

 שני( לתואר M.Ed)בלמידה והוראה השני קשת מכללת לוינסקי לחינוך לשנות את שם התואר ב 4.1.4
(M.Ed. ),מסמך מס' ולהסמיכה להעניק תואר בשם זה  בהוראה, למידה ומנהיגות חינוכית(

 מצ"ב( -א'  10863
 אישור פרסום והרשמה

המלצה על אישור פרסום והרשמה לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות  4.1.5
 .מצ"ב(-10989( עם תזה בהערכה בחינוך; )מסמך מס' א' M.Edלפתוח תכנית לתואר שני )

המלצה על אישור פרסום והרשמה למכללה אקדמית לחינוך גורדון לפתוח תכנית לימודים  4.1.6
עולה באותו מצ"ב( -א' 61100; )מסמך מס' המתמטיקה ללא תיזה בהוראת EdM.. שנילתואר 

 היום מוועדת המשנה 
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:

ניק תואר שני ללא תזה אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו להסמכה להע 4.1.7
(M.A. ( בתכניות לטיפול באמצעות אמנויות )טיפול באמצעות אמנות חזותית; טיפול באמצעות

תכנית למטפלים  ;טיפול בדרמהטיפול באמצעות תנועה ומחול, באמצעות טיפול  ; פסיכודרמה
אמנות תכנית למטפלים בפועל בתנועה ומחול ותכנית למטפלים בפועל בפסיכודרמה, בבפועל 

 עולה באותו היום מוועדת המשנהמצ"ב(  -א' 11008(; )מסמך מס' חזותית
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  4.1.8

מצ"ב(   -א' 11009טיפול במוסיקה )מסמך מס'  -( בטיפול באמצעות אמנויותM.A.ללא תזה )
 עולה באותו היום מוועדת המשנה.
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סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תכנית מינוי אישור  4.1.9
 –א' 11010; )מסמך מס' גרטיביתבגישה אינט STEM-( ללא תזה בM.Edלתואר שני )לימודים 

 עולה באותו היום מוועדת המשנה מצ"ב(;
תוכנית לימודים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בווינגייט לפתוח  יםסוקרמינוי אישור   4.1.10

עולה באותו  מצ"ב(;  –א' 19110; )מסמך מס'  .( במדעי האימון בספורטM.Ed) שנילתואר 
 יום מוועדת המשנהה

סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית דוד ילין לפתוח תכנית לימודים מינוי אישור   4.1.11
יום מוועדת העולה באותו  מצ"ב(;  –א' 10957)מסמך מס'  בחינוך לגיל הרך;  M.Ed לתואר שני

  המשנה
 שונות:
( .B.Ed"בוגר בהוראה ובחינוך" ) לתואר המלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית השלמה  4.1.12

                          הרצוג ר בקמפוס נוות ישראל למכללה האקדמית "המח במסגרת בתנ"ך ולימודים כלליים 
 מצ"ב( -א' 10991מס' מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג; )מסמך       

לתואר ראשון "בוגר  "ממורה מוסמך בכירהמלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית השלמה "  4.1.13
( לאוכלוסייה החרדית6 -( בגיל הרך במסלול הגן )לידה B.Edבהוראה ובחינוך" ). 
 מצ"ב( -א' 10992; )מסמך מס' המתקיימת במכללה האקדמית בית ברל 

לתואר ראשון "בוגר  "ממורה מוסמך בכירנית השלמה "המלצה לאפשר להמשיך לקיים תכ  4.1.14
 המתקיימת  ( לאוכלוסייה החרדית6-21חוגי בחינוך מיוחד )-( דוB.Edבהוראה ובחינוך" ). 
 מצ"ב( -א' 10993; )מסמך מס' במכללה האקדמית בית ברל     

 ות במדעי הרוחהמלצות ועדת משנה: לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, משפטים ותכניות רב תחומי  . 4.2
 והחברה

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
   משפט, ממשל ומנהל( בלימודים בינתחומיים: .B.Aהסמכה להעניק תואר ראשון )המלצה על  4.2.1

 מצ"ב( -א' 10982)מסמך מס'  ;למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
, להעניק תואר שני 2024 אפרילהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד   4.2.2

 מוועדת המשנהיום העולה באותו ;  בפסיכולוגיה קלינית למסלול האקדמי המכללה למנהל
 מצ"ב( -א' 10983)מסמך מס' 

 אישור פרסום והרשמה
המלצה על אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תכנית לימודים לתואר  4.2.3

 מצ"ב( -10895א' -.( במנהל מערכות בריאות )מסמך מס'B.Aראשון )
המלצה על אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  4.2.4

(.M.A) עולה באותו ;  מצ"ב( – 11001; )מסמך מס' א'בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם וללא תזה
 מוועדת המשנההיום 

לימודים המלצה על אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית  4.2.5
עולה מצ"ב(;  –א' 11003; )מסמך מס' ( ללא  תזה במנהל ומדיניות ציבורית M.A.לתואר שני )
 מוועדת המשנהבאותו היום 

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
לפתוח תכנית לימודים לתואר  אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון 4.2.6

עולה באותו היום מצ"ב( ;  –א' 11004; )מסמך מס' תזה(.( בפסיכולוגיה רפואית )עם M.Aשני )
 מוועדת המשנה

.( ללא תיזה במגוון ומגדר, M.Aאישור מינוי סוקרת לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני ) 4.2.7
לאוניברסיטה העברית;  )מסמך מס' אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג 

 עולה באותו היום מוועדת המשנהמצ"ב(  -א' 11005
 שונות:

ה; בפסיכולוגי תנאי קבלה לתואר שניבדבר  22.12.2020הצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום  4.2.8
 מצ"ב( -א'  10984)מסמך מס'  

 :מחו"להמלצות ועדת משנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ושלוחות   4.3
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

( במדעי התזונה למכללה האקדמית .M.Scהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני עם וללא תזה ) 4.3.1
 עולה באותו היום מוועדת המשנה -מצ"ב(  - א' 11010סמך מס' ) מתל חי 

בהנדסת  .B.Sc)מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון ) -המלצה על הסמכה לטכניון  4.3.2
 מוועדת המשנה היום עולה באותו -מצ"ב(  - א'11011) מסמך מס'  נתונים ומידע 

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
בפיזיולוגיה של ( M.Scסוקר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה ) מינויאישור  4.3.3

המל"ג אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה  תל אביבשל אוניברסיטת  המאמץ
 מוועדת המשנהעולה באותו היום  ; מצ"ב( -א' 11012)מסמך  ; תל אביבלאוניברסיטת 

ראשון להעניק תואר  אריאל בשומרון חינת מתן הסמכה לאוניברסיטתלבאישור הרכב ועדה  4.3.4
(.B.O.Tבריפוי בעיסוק ); מוועדת המשנהעולה באותו היום  ;(מצ"ב -א' 11013 מס' )מסמך 
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( בטכנולוגיות M.Scלבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה ) יםסוקרמינוי אישור  4.3.5
קוונטיות של אוניברסיטת בן גוריון אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג 

 משנההמוועדת היום עולה באותו מצ"ב(  -א' 10965)מסמך מס'  ן; לאוניברסיטת בן גוריו
 שונות
( במדעי המחשב במסגרת מח"ר .B.Scראשון ) המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר 4.3.6

 .מצ"ב( -א' 10981מסמך מס' ); )לנשים( למכללה האקדמית הדסה
  ועדות רוחביות  5

 ועדת משנה מדיניות הכרה והסמכה   5.1
 בקשת המכללה האקדמית תל חי להארכת ההסמכה הזמנית להעניק תואר פרופ' חבר  5.1.1

 מצ"ב( -א' 10998. )מסמך מס' בתחום הביוטכנולוגיה באופן עצמאי
בקשת המכללה האקדמית תל אביב יפו לקבל הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ' חבר בתחום  5.1.2

 מצ"ב( -א' 10999. )מסמך מס' הניהול באופן עצמאי
 ועדת משנה להבטחת איכות   5.2

מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנוגע לדוח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום  5.2.1
 מצ"ב( – 11014; )מסמך מס' פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה

מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנוגע לדוח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בהנדסת  5.2.2
 מצ"ב( – 11015; )מסמך מס' הנדסה. עיצוב. אמנות –תכנה במכללת שנקר 

 ועדת משנה לפיקוח ואכיפה   5.3
אי עמידת אוניברסיטת תל אביב בהחלטת המל"ג בנושא דוח ועדת גרונאו לבחינת נושא  5.3.1

. תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים-התוכניות החוץ
 .מצ"ב( -א' 10995)מסמך מס' 

 חריגתבנושא  19.1.2021קשת האוניברסיטה העברית בנוגע להחלטת המל"ג מיום ב 5.3.2
התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית  ,נוהל להוספת מסלולמטה האוניברסי

 מצ"ב(-10996. )מסמך מס' לימודים אקדמית קיימת
פתיחת מגמות ללא אישור המל"ג במסגרת התואר השני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן  5.3.3

 מצ"ב(-10997. )מסמך מס' גוריון בנגב
 קבלת החלטות בנוהל מיוחד  6

 מכון התקנים בפולימרים של לתקינה מרכזיתה העדולוסגל אקדמי בכיר  חברמינוי ל הצעה    6.1
 מצ"ב( -א'  9510)מסמך מס' ;  - 1953ג"תשים, ההתקני חוק פי על  
 מצ"ב( – 11016ת; )מסמך מס' אומית להערכת איכות בתחום הרוקחועדכון הרכב הוועדה הבינל   6.2

 
 

  ב ב ר כ ה,
 

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

 
 

 17.8.2021; 27.7.2021;2.6.20201; 25.5.2021בות מועצה לשנת הלימודים תשפ"א: הערות: להלן מועדי ישי
 

 
 


