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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 
 

 
 ז' תמוז, תשפ"א

 2021יוני,  17
 

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 21.206.22) א"פתש תמוזב שלישי י"טסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 
 

, בשעה (22.6.2021) א"פתש תמוזב י"טי שתיערך ביום שלישהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, 
 .Zoomבאמצעות , 14:30

 
 סדר היום:

 מידע .1
 עדכונים מוות"ת .1.1
 עדכונים בנושאים משפטיים .1.2
 עדכונים בנושאים נוספים .1.3

 (.יופץ בהמשך) 25.5.2021מועצה מיום המישיבת  אישור פרוטוקול .2
 ועדות משנה תחומיות .3

 מלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות ה  3.1
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

למכללה ( עם תזה בהערכה ותכנון לימודים .M.Edתואר שני )מלצה על הסמכה להעניק ה 3.1.1
 מצ"ב(  -א' 11046)מסמך מס'   ;האקדמית בית ברל

בלבד  םבמסלול היסודי למחזור הקיי( M.Teachהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) 3.1.2
 מצ"ב(  -א 10994)מסמך מס'  וינסקי לחינוךללמכללת 

 באנגלית ראשוןתכנית הלימודים לתואר  שם אוניברסיטת תל אביב לשינויבקשת  3.1.3
ולהסמיכה להעניק את התואר בשם זה; )מסמך " אמריקניים ולימודים אנגלית ספרות"ל

 מצ"ב( -א' 11047מס' 
בקשת אוניברסיטת חיפה לשינוי שם התואר הראשון והשני בלמידה הוראה והדרכה  3.1.4

לתואר ראשון ושני במדעי הלמידה וההוראה ולהסמיכה להעניק את התואר בשם זה; 
 . מצ"ב( -א' 11048)מסמך מס' 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
תכנית לימודים אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית בית ברל לפתוח  מתן המלצה על 3.1.5

 -א' 11049; )מסמך מס' ( )ללא תזה(STEM( בחינוך מדעי בינתחומי ).M.Edלתואר שני )
 מצ"ב(

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר  3.1.6
עולה  ;מצ"ב( -א' 11057"ת ומדעי המדינה )מסמך מס' עם וללא תיזה במזה )M.A (.שני

 מוועדת המשנה באותו היום
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אלקאסמי המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תכנית  3.1.7
 –א'   11050( עם תזה בהוראת לימודי האסלאם; )מסמך מס'  .M.Edלימודים לתואר שני )

 היום באותו המשנה מוועדתעולה  ; מצ"ב(
 שונות:

המלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית השלמה "ממורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר  3.1.8
יסודי( בקמפוס נוות ישראל )מח"ר( למכללה -.( באנגלית )מסלול עלB.Edבהוראה ובחינוך" )

 מצ"ב( -א' 11051; )מסמך מס' האקדמית הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
המלצות ועדת משנה: לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, משפטים ותכניות רב תחומיות   3.2

 במדעי הרוח והחברה
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

 חוגי -ראשון דו להעניק תואר ,2023 יוני עד לשנתיים,( ראשונה) זמנית המלצה על הסמכה 3.2.1
(B.A. ) מצ"ב( -א' 11042למכללה האקדמית גליל מערבי; )מסמך מס' בחשבונאות 

 (.B.Aראשון )להעניק תואר  ,2024 יוניעד  ,המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים 3.2.2
 מצ"ב( -א' 11043למסלול האקדמי המכללה למנהל; )מסמך מס' בניהול מערכות מידע 
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 (.B.A)בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים לשנות את שם התכנית לתואר ראשון  3.2.3
 -א' 11044ב"ניהול ארגוני שירות" ל"ניהול" ולהסמיכה להעניק תואר זה; )מסמך מס' 

  יוםהעולה מוועדת המשנה באותו  מצ"ב(
חוגי -דו (.B.A) חוגי בניהול ותואר ראשון-דו (.B.A)ראשון המלצה על הסמכה להעניק תואר  3.2.4

 מצ"ב(.  -א' 11045ברמת גן ; )מסמך מס'  מכללה האקדמית לישראללבמשאבי אנוש 
לאוניברסיטת  בניהול משאבי אנוש( .B.Aחוגי )-להעניק תואר ראשון חד ההמלצה על הסמכ 3.2.5

  מצ"ב( –א' 10891)מסמך מס'  אילן-בר
 :והרשמהאישור פרסום 

והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים  המלצה על מתן אישור פרסום 3.2.6
ולה ע ;מצ"ב( –א' 11058; )מסמך מס' בעבודה סוציאלית( M.S.W.) לתואר שני ללא תזה

  מוועדת המשנה באותו היום
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים  3.2.7

 מצ"ב( -א' 11002מסמך מס'  בניהול מערכות בריאות )תזה  ללא( (M.H.Mלתואר שני 
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:

לפתוח תכנית לימודים לתואר  המרכז האקדמי שלםאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  3.2.8
 –א'  11060)מסמך מס'  ;בלימודי אסטרטגיה, דיפלומטיה ומלחמה (.B.Aחוגי )-ראשון דו

 באותו היוםעולה מוועדת המשנה ; מצ"ב(
לפתוח תכנית לימודים לתואר  המכללה האקדמית צפתאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת   3.2.9

עולה מוועדת  מצ"ב(; –א'  11061; )מסמך מס' בניהול ושיווק מערכות )B.A (.חוגי-ראשון חד
 המשנה באותו היום

תכנית  לפתוח אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת גן  3.2.10
 -א' 11030בניהול מצבי חירום ומשבר; )מסמך מס' ( .B.A) חוגי-לתואר ראשון חדלימודים 

 עולה מוועדת המשנה באותו היוםמצ"ב( 
 :המלצות ועדת משנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ושלוחות מחו"ל  3.3

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
להעניק תואר שני עם וללא  ,2023 יוניעד , לשנתיים (ראשונה)המלצה על מתן הסמכה זמנית  3.3.1

 מצ"ב( -א' 11022)מסמך ( בכריית מידע למרכז האקדמי לב .M.Scתזה )
( בהנדסת תוכנה לעזריאלי, .M.Scהמלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ) 3.3.2

 מצ"ב( -א' 10978סמך מס' מכללה אקדמית להנדסה ) מ
 בריפוי בעיסוקמוסמך לשנות את סימול התואר בירושלים בקשת האוניברסיטה העברית  3.3.3

(M.Sc.עם ) מוסמך וללא תזה ל( בריפוי בעיסוקM.Sc.OT.עם וללא תזה ולהסמיכה להעניק ) 
 מצ"ב( - א'10979סמך מס' )מ תואר זה;

להעניק תואר ראשון  ,2024יוני עד  ,לשלוש שנים (ראשונה) זמנית המלצה על מתן הסמכה 3.3.4
.)B.Sc(  'עולה  ;(מצ"ב א'11062במערכות מידע למרכז האקדמי למשפט ועסקים )מסמך מס

 באותו היוםמוועדת המשנה 
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:

 להמשיך לקיים עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסהבדיקת בקשת סוקר למינוי אישור  3.3.5
)מסמך מס'  מח"רהבמסגרת בהנדסת תעשייה וניהול  (.B.Sc)לתואר ראשון תכנית לימודים 

 באותו היוםמוועדת המשנה עולה  ;מצ"ב( -א'  11063
תכנית לפתוח  עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסהבקשת לבדיקת  יםסוקרמינוי אישור  3.3.6

 ;מצ"ב( -א' 11064)מסמך מס'  וניהולבהנדסת תעשייה ( ScM.) שני ללא תזהלימודים לתואר 
 באותו היוםמוועדת המשנה עולה 

תואר אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון להסמכה להעניק  3.3.7
מוועדת עולה  ;מצ"ב( -א' 11065 )מסמך מס' ( בהנדסה תעשייה וניהולM.Sc.שני ללא תזה )

 באותו היוםהמשנה 
לתואר  לימודים אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תוכנית 3.3.8

)מסמך  ;חד חוגי בהנדסת חומרים וננו טכנולוגיה ולהסמיכה להעניק תואר זה (.B.Sc)ראשון 
  באותו היוםמוועדת המשנה עולה  ;מצ"ב( -א' 11066מס' 

  ועדות רוחביות .4
 הכרה והסמכה אקדמית, מדיניותלועדת משנה   4.1

 לשנות את שמה ל"המכללה האקדמית "המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום"בקשת  4.1.1
 מצ"ב(  -א'  11056חמדת" )מסמך מס'    

 ועדת משנה לפיקוח ואכיפה  4.2
  פעולות הממשלה יםב' בנושא 71דוח מבקר המדינה  –לתיקון ליקויים  יםהצוות ותדו"ח 4.2.1

; )מסמך ומעבר יחידות אגף המודיעין ואגף התקשוב לנגב מספר העובדים בהיי טקהגדלת 
 באותו היוםמוועדת המשנה עולה  מצ"ב(; -א' 11070מס' 
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 שונות .5
 ac.ilעדכון והאחדת החלטות מל"ג בנושא כללים לאישור שימוש בשמות מתחם בעלי סיומת   5.1
 .מצ"ב( -א' 11071; )מסמך מס' גבוהה למוסדות שקיבלו היתר/הכרה כמוסד להשכלה  

 קבלת החלטות בנוהל מיוחד .6
 מכון התקנים בהגנת הסביבה של לתקינה מרכזיתה הלועדסגל אקדמי בכיר  יחברמינוי להצעה     6.1 

 מצ"ב( – 10973; )מסמך מס' - 1953ג"תשים, ההתקני חוק פי על
( M.Edבית ברל לפתוח תכנית לתואר שני )אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית   6.2

 מצ"ב(-א' 11055עם תזה בלקויות למידה: הערכה והתערבות חינוכית; )מסמך מס' 
 

  ב ב ר כ ה,
 

 
 מרב אברהמי

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

 
 17.8.2021; 20.7.2021הערות: להלן מועדי ישיבות מועצה לשנת הלימודים תשפ"א: 

 

 


