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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 ח' חשון, תשפ"ב

 2021אוקטובר,  14
 
 
 

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 21.2010.19) שלישי י"ג בחשון תשפ"בסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
, בשעה (19.10.2021) י"ג בחשון תשפ"בהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי, 

 .במשרדי המועצה להשכלה גבוהה 14.30
 

 סדר היום:
 מידע .1
 )מצ"ב(  17.8.2021אישור פרוטוקול מועצה מיום  .2
 כללי .3

  ;פרידה מיו"ר ות"ת היוצאת, פרופ' יפה זילברשץ .2.1
 ;שנה"ל תשפ"בסקירה לפתיחת  .2.2

 ועדות משנה תחומיות .4
  המלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
ינוך למכללה האקדמית לח, עד סוף שנה"ל תשפ"ב הסמכה זמנית )שנייה(המלצה על  4.1.1

-במסלול היסודי )א'חוגי בתושב"ע -( דו.B.Edבוגר בהוראה" )תלפיות להעניק תואר ראשון "
 מצ"ב(  -א' 11152)מסמך מס'  ;ו'(

לקריה האקדמית אונו , 2024 הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים, עד אוקטוברהמלצה על  4.1.2
  מצ"ב(.  -א' 11153( בחינוך; )מסמך מס' .M.Aלהעניק תואר שני )

שני להעניק תואר  ,2024אוקטובר  עד לשלוש שנים,( ראשונה) זמנית המלצה על הסמכה 4.1.3
; הנדסה עיצוב אמנות לשנקר, משחקים דיגיטלייםעיצוב ופיתוח ( ב.M.Desללא תזה )

   מצ"ב( -א' 11154)מסמך מס' 
( .B.Aתואר ראשון )האקדמי של המכללה למינהל להעניק המלצה על הסמכה למסלול  4.1.4

 מצ"ב( -א' 11155בחינוך; )מסמך מס' 
 ( עם וללא תזה(.M.Aתואר שני להעניק בשומרון אוניברסיטת אריאל המלצה על הסמכה ל 4.1.5

 יום מוועדת המשנה(ה)עולה באותו  מצ"ב( -א' 11161; )מסמך מס' במורשת ישראל
לשנות את שם תכנית הלימודים  לתואר  ןבקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטו 4.1.6

-גילאי )א'-( חד חוגי "בהוראת הנגינה בקבוצות" במסלול רב.B.Ed.Mus"בוגר בהוראה" )
סמיכה להעניק את ( ולהי"ב-גילאי )א'-מוזיקה" במסלול רב"לתואר "בוגר בהוראה" בי"ב( 

 יום מוועדת המשנה(ה)עולה באותו מצ"ב(  – 11083א' )מסמך מס' התואר בשם זה; 
, להעניק תואר שני 2024ר המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוקטוב 4.1.7

)מסמך  ;אמנות חזותית לאוניברסיטת בר אילן -בטיפול באמצעות אמנויות (.M.Aללא תזה )
 (עולה באותו היום מוועדת המשנה)מצ"ב(  -Xמס' 

  .B.Edלשינוי של סימול התואר  מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך -אפרתה -אמונהבקשת  4.1.8
 B.Ed -באמנות; ו .B.Ed.FAבאמנות לתואר  B.Edבתיאטרון;  .B.Ed.FAבתיאטרון לתואר 

בעיצוב תקשורת חזותית ולהסמיכה להעניק את  B.Ed.Desבעיצוב תקשורת חזותית לתואר 
 מצ"ב( –11157התואר בסימולים אלו )מסמך מס' 

 המלצות ועדת משנה: לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי  . 4.2
 והחברה הרוח

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון  4.2.1

(B.A.)  ;ב"מנהל מערכות בריאות" ל"ניהול מערכות בריאות" ולהסמיכו להעניק תואר זה
 מצ"ב(-א' 11150)מסמך מס' 

, להעניק תואר 2024 אוקטוברשנים, עד  שלוש( לשנייההמלצה על הארכת הסמכה זמנית ) 4.2.2
מסמך מס' ; )למרכז האקדמי למשפט ולעסקים פסיכולוגיה חינוכית( ב.M.Aשני ללא תזה )

 (מוועדת המשנה )עולה באותו היום מצ"ב(; –א'  11163
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, 2024הארכת הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים, עד אוקטובר הסמכה/ המלצה על  4.2.3
( בניהול מערכות בריאות למרכז האקדמי למשפט .B.Aחוגי )-ראשון חד להעניק תואר

 (.מוועדת המשנה )עולה באותו היום מצ"ב(; –א'  11164)מסמך מס'  ולעסקים
 :המלצות ועדת משנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ושלוחות מחו"ל  4.3

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
 אישור פרסום והרשמה  

בארכיטקטורה במכללה  (.B.Arch)המלצה על פתיחת תכנית הלימודים לתואר ראשון  4.3.1
  (מצ"ב –א' 11146; )מסמך מס' סמי שמעון שהאקדמית להנדסה ע"

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
, להארכת הסמכה להעניק בשומרון אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל 4.3.2

 ב("מצ-11145)מסמך מס' בהנדסה אזרחית;  (Sc.)B.ון ראשתואר 
לפתוח  ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב-לבדיקת בקשת אפקה  יםאישור מינוי סוקר 4.3.3

 -א'11139 )מסמך מס' ( בהנדסה רפואית.M.Sc) ללא תזה תואר שניבתכנית לימודים 
 מוועדת המשנהעולה באותו היום מצ"ב(; 

 שונות
 בסיעוד (.B.S.N) ראשון לתואר לימודים תכנית לקיים האקדמית אשקלוןהמכללה  בקשת 4.3.4

 ב("מצ-א'11148)מסמך מס'  ר;"המח במסגרת
 ועדות רוחביות  .5

 הכרה והסמכהאקדמית, מדיניות לועדת משנה    5.1
; לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי במכון ערבהבנגב גוריון -בקשת אוניברסיטת בן 5.1.1

 מצ"ב( -א'  11160)מסמך מס' 
 ועדת משנה פיקוח ואכיפה   5.2

חריגה מההנחיות התאגידיות למוסדות - המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל 5.2.1
 מצ"ב(-א'11123; )מסמך מס' להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב חריגה מהנחיות התאגידיות למוסדות  5.2.2
 מצ"ב(-א'11144; )מסמך מס' תלהשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאו

 החרדית לאוכלוסיהההשכלה הגבוהה  להנגשתההיגוי  ועדת   5.3
סדרי עדיפות וקידום התחומים הנדרשים בתכניות לימודים לתואר אקדמי בהוראה במגזר  5.3.1

   מצ"ב( - 11165 'מס)מסמך  החרדי
   מצ"ב( - 11166' מסצרכי האוכלוסייה החרדית בפריפריה הגיאוגרפית ובבית שמש )מסמך  5.3.2
 בנוגע להגדרת החריגים בשנה למכללה האקדמית   2020דחיית החלת עדכון מדיניות  5.3.3

   מצ"ב(- 11167' מס)מסמך  הדסה ולבצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב
 שונות .6

פתוח תכנית דיווח על אודות משיכת בקשת עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ל   6.1
 מצ"ב(;-א' 11168בהנדסת תעשייה וניהול; )מסמך מס' ( .M.Sc)ללא תזה  שנילתואר  לימודים 

 (.M.Aדיווח אודות משיכת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )    6.2
 מצ"ב( -א' 11169 ; )מסמך מס'ללא תזה בניהול משאבי אנוש וייעוץ ארגוני 

 קבלת החלטות בנוהל מיוחד .7
    11196; )מסמך מס' הרוקחות הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום לימודיעדכון       7.1

 מצ"ב(
 

 
 

  ב ב ר כ ה,
 

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

 
 

 ;12.202121.; 16.11.2021 :במועדי ישיבות מועצה לשנת הלימודים תשפ"אנא רשמו לפניכם את הערות: 
11.1.2022 ;.2.202251 ;8.3.2022 ;.4.20225 ;17.5.2022 ;214.6.202 ;12.7.2022 ;9.8.2022 ;20.9.22  


