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 ' כסלו, תשפ"בה
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 לכבוד
 חברי ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל

 
 שלום רב,

 
 (21.2011.16)ב "פתש יום שלישי י"ב בכסלו בסדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים הנדון: 

 
בחדר  11:00, בשעה (16.11.2021י"ב בכסלו תשפ"ב )שלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 

 , קומה ב', בבניין המועצה. רימוןהישיבות 
 

 :סדר היום
 
 מידע .1

 מצ"ב – 19.10.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

 (.B.Sc)ראשון להעניק תואר  ירושליםלעזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה הסמכה מתן על המלצה  .3.1
 מצ"ב( -11223 )מסמך מס'; חוו"ד סוקר -בהנדסת מכונות 

תואר שני לבתכנית הלימודים  התואר התכנית וסימוללשנות את שם האקדמית אונו  בקשת הקריה .3.2
 Master( בסיעוד M.Aתואר שני ללא תזה ).ל"   case manager-( ב"ניהול הטיפול M.Aללא תזה ).

in Nursing  מצ"ב( -11224 )מסמך מס' ולהסמיכה להעניק תואר זה; עם התמחות בניהול הטיפול 
"בוגר/מוסמך במדעי הגיאולוגיה שמות התארים בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לשנות את  .3.3

 –"בוגר/מוסמך למדעים במדעי כדור הארץ והסביבה", ובהתאמה באנגלית  -ל  והסביבה"
"B.Sc./M.Sc. in Earth and Environmental Sciences"   מסמך ; ולהסמיכה להעניק תארים אלה(

 מצ"ב( -11225 מס'
 

 :אישור פרסום והרשמה .4

לפתוח תכנית לימודים לתואר  למכללה האקדמית צפתמתן אישור פרסום והרשמה אי המלצה על  .4.1

לשעה  מוזמנים ויו"ר הוועדה המקצועית נציגי המוסד – המשך דיון –בריפוי בעיסוק  (.B.O.T)ראשון 

 (ב"מצ-11177)מסמך מס' ; 11:10
להעניק  אביבהמכללה האקדמית להנדסה בתל  -אפקהלאישור פרסום והרשמה מתן המלצה על אי  .4.2

 -11226 )מסמך מס'חוו"ד סוקר;  –במדעי הנתונים באמצעות איגום קורסים  (.B.Sc) תואר ראשון
 מצ"ב(

המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  .4.3

(B.Sc.) מצ"ב( -11227 חוו"ד סוקרים; )מסמך מס' - בהנדסת נתונים 

 

 :שונות .5

       לקיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון לקריה האקדמית אונוהמלצה על מתן אישור  .5.1
( B.S.N) מצ"ב( -11228 ; )מסמך מס'בסיעוד 

קיים תכנית לימודים המשיך לללעזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים  על מתן אישורהמלצה  .5.2

 -11229 )מסמך מס'; חוו"ד סוקר –בהנדסת תעשייה וניהול במסגרת מח"ר (.B.Sc) ראשוןלתואר 
 מצ"ב(
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לחוק המהנדסים  9 עיףדרישות הרשם בעניין מקצועות הלימוד בתכניות הלימוד באדריכלות לפי ס .5.3
 מצ"ב( -11230 )מסמך מס'; והאדריכלים

פתוח תכנית דיווח על אודות משיכת בקשת עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ל .5.4
 מצ"ב(- 11210; )מסמך מס' למל"גיום העולה באותו בהנדסה אזרחית ( .B.Sc)ראשון לתואר  לימודים 

שני עם  לתואר לימודים פתוח תכנית ל אוניברסיטת אריאל בשומרוןדיווח על אודות משיכת בקשת  .5.5
עולה באותו ) -קיימאלאדריכלות ואורבניזם בני  התכנית -בארכיטקטורה  (M.A./ M.Arch)וללא תזה 

 מצ"ב(-11211; )מסמך מס' למל"גיום ה
 

 

 

 
 

 
 
 

 בברכה,
  

 אתי נעים
 הנדסההרפואה וה ,מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע

 אגף אקדמי
 
 


