י"ז אייר ,תשפ"א
 29אפריל2021 ,
לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה
שלום רב,

האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי י"ג בסיון תשפ"א ()25.5.2021
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי י"ג בסיון תשפ"א ( ,)25.5.2021בשעה ,14:30
באמצעות .Zoom
סדר היום:
מידע
.1
 .1.1עדכונים מוות"ת
 .1.2עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.3עדכונים בנושאים נוספים
אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה מיום ( 6.4.2021מצ"ב) ומיום ( 27.4.2021יישלח בהמשך).
.2
כללי
.3
 .3.1בקשת מכללת סכנין לדיון חוזר בהחלטת מל"ג מיום  18.6.19בעניין קול קורא להפעלת מסגרת
אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת -מוזמנים נציגי המוסד; (מסמך מס'  - 11037מצ"ב)
 .3.2הארכת אישור למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לקיים תכניות לימודי השלמה לסטודנטיות
חרדיות בקמפוס המכללה בתל-אביב וכן בלימודי בוגר במוסיקה לסטודנטיות חרדיות
בקונסרבטוריון ע"ש רון שולמית בירושלים; (מסמך מס'  - 11038מצ"ב)
ועדות משנה תחומיות
.4
 4.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 4.1.1המלצה על הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ( )B.Ed.דו-חוגי בלימודי ארץ ישראל
במסלול העל-יסודי למכללת אוהלו; (מסמך מס' 10987א'  -מצ"ב)
 4.1.2המלצה על הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ( )B.Ed.חד-חוגי במדע וטכנולוגיה
במסלול היסודי (א'-ו') למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון; (מסמך מס' 11020א' -
מצ"ב)
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 4.1.3אישור מינוי סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי לפתוח תוכנית
לימודים חדשה לתואר שני ( ).M.Edבמגוון ושוויון חינוכי (ללא תזה); (מסמך מס' 10958א' –
מצ"ב)
 . 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 זמנית (שנייה) לשנתיים ,עד מאי  ,2023להעניק תואר שני ( )M.A.עם תזה
בפיתוח וייעוץ ארגוני למכללה האקדמית עמק יזרעאל (מסמך מס' 11000א'  -מצ"ב).
 4.2.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד מאי  ,2023להעניק תואר שני עם תזה ()M.A.
בקרימינולוגיה קלינית למכללה האקדמית אשקלון (מסמך מס' 10934א' -מצ"ב).
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 4.2.3אישור הרכב ועדה/סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון חד-חוגי ( )B.A.בניהול מצבי חירום ומשבר; (מסמך מס' 11030א' –
מצ"ב); עולה מוועדת המשנה באותו היום.
 4.2.4אישור מינוי סוקר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני ( ).M.Aללא תיזה בפוליטיקה סייבר
וממשל אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת תל אביב ; (מסמך
מס'  11031א'  -מצ"ב); עולה מוועדת המשנה באותו היום.
 4.2.5אישור מינוי סוקרות לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית לימודים
חדשה תואר ראשון ( ).B.Aבניהול משאבי אנוש (חד-חוגי)( .מסמך מס'  11032א'-מצ"ב) ; עולה
מוועדת המשנה באותו היום.
 4.2.6אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון חד-חוגי ( )B.A.בניהול ושיווק מערכות; (מסמך מס' 11033א' – מצ"ב); עולה מוועדת
המשנה באותו היום.
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 4.2.7אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ועסקים להסמכה להעניק תואר
שני ( ).M.Aללא תזה בלימודי משפט ללא משפטנים בהתמחות משפט פלילי; (מסמך מס'
11034א'  -מצ"ב)
 4.2.8אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר אילן לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון
חד-חוגי ( )B.Aבלימודי מידע במסגרת תכנית לחרדים בקמפוס; (מסמך מס' 11035א'  -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 מתן הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.Sc.במערכות מידע תבוניות לאפקה,
המכללה האקדמית להנדסה בת"א (מסמך מס' 10928א'– מצ"ב).
 4.3.2המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.A.ב"ניהול הטיפול "case manager -
של הקריה האקדמית אונו (מסמך מס' 10980א'-מצ"ב)
 4.3.3המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד מאי  )2023להעניק תואר שני עם וללא
תזה ( )M.Sc.בכריית מידע למרכז האקדמי לב (מסמך -11022מצ"ב)
 4.3.4המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המעבדה הרפואית למכללה
האקדמית צפת (מסמך מס' 11023א' -מצ"ב)
אישור פרסום והרשמה
 4.3.5המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון בדימות רפואי (( (B.Sc.מסמך מס' 11024א'– מצ"ב)
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 4.3.6אישור מינוי סוקרים לבדיקת תכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.A.במנהל מערכות מידע,
אבטחת מידע וסייבר של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט (מסמך מס'  11035א  -מצ"ב).
עולה מוועדת המשנה באותו היום.
 4.3.7אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לקבל הסמכה להעניק תואר
ראשון ( ).B.Aבהפרעות בתקשורת (מסמך מס' 11036א'  -מצ"ב) .עולה מוועדת המשנה באותו
היום.
שונות
 4.3.8המלצה לאפשר להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב במסגרת
המח"ר למסלול האקדמי של המכללה למנהל (מסמך מס' 11025א'  -מצ"ב).
ועדות רוחביות
 5.1ועדת משנה למדיניות אקדמית ,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 מס' 10949ב'  -מצ"ב)
 5.1.2בקשת האוניברסיטה הפתוחה להארכת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה ולהענקת
תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני (מסמך מס' 11028א'  -מצ"ב)
 5.3ועדת משנה לפיקוח ואכיפה
 5.2.1בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לדחיית עמידתה בהחלטות מל"ג-ות"ת בשנה נוספת
בנוגע לתכניות האקדמיות לתואר ראשון הנלמדות במסגרת קורס טייס; (מסמך מס'
11027א'  -מצ"ב).
 5.2.2פרסומים של אוניברסיטת ת"א בדבר קיומם של לימודים לתואר מיקרו-מאסטר; (מסמך
מס' 11026א'  -מצ"ב).
שונות
 6.1דוח מבקר המדינה 71ב' מחודש מרץ  2021בנושא :מעבר יחידות אגף המודיעין ואגף התקשוב לנגב.
ודוחות מבקר המדינה 71ג' מחודש מאי  2021בנושאים :חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות ,ניהול
השקעות במוסדות להשכלה גבוהה ,תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה; (מסמך מס'  - 11035מצ"ב).
ב ב ר כ ה,
מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
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