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 2021אוקטובר,  20
 

 
 

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 20211.161.תשפ"ב ) ב בכסלוסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי י"הנדון: 

 
(, בשעה 16.11.2021תשפ"ב ) כסלוב בי"הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי, 

 .במשרדי המועצה להשכלה גבוהה 14.30
 סדר היום:

 מידע .1
 עדכונים בנושאים משפטיים 1.1
 דכונים בנושאים נוספיםע 1.2

 )מצ"ב(  17.8.21אישור פרוטוקול מועצה מיום  .2
 כללי .3

 מצ"ב( – 11201; )מסמך מס' הארכה טכנית של ההכרה של המכללה האקדמית אחוה .3.1
 מצ"ב( – 11202; )מסמך מס' של הסמכות זמניות הארכות טכניות .3.2

 ועדות משנה תחומיות .4
  רוח, אמנויותהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה,  .4.1
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:  

למכללה האקדמית לחינוך  2024המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד נובמבר  .4.1.1
  חברה, סביבה, בריאות  –( ללא תזה בחינוך לקיימות M.Edע"ש דוד ילין להעניק תואר שני )

 מצ"ב( – 11188)מסמך מס' 
בחינוך למסלול  ""בוגר בהוראה  (.B.Ed)דו חוגיראשון המלצה על הסמכה להעניק תואר  .4.1.2

)מסמך מס' המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות  –לסמינר הקיבוצים ( ו-היסודי )א
 מצ"ב( -11189

( ב"לימודי מקרא" .B.Aבקשת האוניברסיטה העברית לשינוי שם התכנית לתואר ראשון ) .4.1.3
 – 11190( ב"מקרא" ולהסמיכה להעניק את התואר בשם זה )מסמך מס' .B.Aלתואר ראשון )

 מצ"ב(
, למכללה האקדמית 2023המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד נובמבר  .4.1.4

.( בחינוך בלתי פורמאלי B.Edלחינוך אלקאסימי להעניק התואר ראשון "בוגר בהוראה" )
עולה באותו יום  מצ"ב( -א' 11203; )מסמך מס'  חוגית-יסודי במתכונת דו-במסלול העל

 מוועדת המשנה
 אישור פרסום והרשמה  

חיפה לפתוח -המלצה על אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל .4.1.5
 מצ"ב( – 11192)מסמך מס'  ;( עם תזה בחינוך לשוניM.Edתכנית לתואר שני )

למכללה האקדמית וינגייט לפתוח תכנית לימודים לתואר המלצה על אישור פרסום ורישום      .4.1.6
 מצ"ב( -11193)מסמך מס'  " ללא תזה ב"מדעי האימון בספורט"חינוךב( "מוסמך .M.Edשני )

( ללא תזה בעיצוב, M.Ed.Desהמרכז האקדמי ויצו חיפה לפתוח תכנית לתואר שני ) בקשת .4.1.7
עולה  - מצ"ב( – א'11204)מסמך מס'  6.4.2021מיום  תיקון החלטת המל"ג -סביבה וחינוך

 באותו היום מוועדת המשנה
 שונות
בקשת המכללה לחינוך קיי לקיים באופן דיגיטלי את התכנית לתואר "מוסמך בהוראה"  .4.1.8

(M.Teach.במסלול העל )- '( מצ"ב  –א'  11194 יסודי )מסמך מס 
לימודים מחוץ לקמפוס  תשפ"ב לקיים בשנה"להמלצה על מתן אישור למכללה ירושלים  .4.1.9

א' 10717)מסמך מס'   ע, ומחשבת ישראל באילת "ך, תושב"בתנ (.B.Ed) לתואר בוגר בהוראה
 מצ"ב( –
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 ( בתקשורת חזותית .B.Desהמלצה להמשיך לקיים את תכנית הלימודים לתואר ראשון ) 4.1.10
אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים  –המתקיימת בבצלאל  במסגרת תכניות לימודים במח"ר 
 מצ"ב(  – א'11195)מסמך מס'  

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

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
( באסטרטגיה M.Aתואר שני ללא תזה )המלצה על הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק  4.2.1

 מצ"ב( -א 11197; )מסמך מס' דיגיטלית ותקשורת שיווקית
 :אישור פרסום והרשמה

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תכנית  4.2.2
-א' 11184בניהול מצבי חירום ומשבר; )מסמך מס' ( B.Aחוגי )-לימודים לתואר ראשון חד

 מצ"ב(
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית שערי מדע ומשפט לפתוח תכנית  4.2.3

-11185א' בניהול מערכות בריאות; )מסמך מס'  .M.H.A)) לימודים לתואר שני ללא תזה
 מצ"ב(

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה ירושלים לפתוח תכנית  4.2.4
א' ללא תזה בהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים; )מסמך מס' ( .M.Aלימודים לתואר שני )

 מצ"ב(-11186
 :המלצות ועדת משנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ושלוחות מחו"ל  4.3

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לשנות את שמות התכניות הבאות ולהסמיכה להעניק  4.3.1

 מצ"ב( -א'11170)מסמך מס' : אלהתארים 
ב" "מדעי המחש-ל (.B.Sc)"מדעי המחשב ומתמטיקה" -תכנית הלימודים משינוי שם  •

(B.Sc.) 
" מתמטיקה" -ל( .B.Sc)"מתמטיקה ומדעי המחשב" -שינוי שם תכנית הלימודים מ •

(B.Sc.)  
 ( "מתמטיקה יישומית ומדעי המחשב".M.Scפיצול תכנית הלימודים לתואר השני ) •

 ישומית"ימתמטיקה "ב( .M.Sc)מדעי המחשב" ותואר שני "ב( .M.Sc)לתואר שני 
 במערכות (.B.A) בוגר התואר וסימולהתכנית  שם את לשנותבקשת המכללה האקדמית צפת  4.3.2

; )מסמך ( במערכות מידע ולהסמיכה להעניק תואר זה.B.Sc)במדעים  לבוגר ניהוליות מידע
 מצ"ב( -א' 11171מס' 

( במערכות מידע .B.A) להעניק תואר ראשון למרכז האקדמי פרס מתן הסמכההמלצה על  4.3.3
 ב("מצ -א' 11173מסמך מס' ניהוליות; )

 אישור פרסום והרשמה  
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תכנית לימודים לתואר  4.3.4

  ("במצ -א'  11174 )מסמך מס' במדעי הנתונים (.M.Sc)שני ללא תזה 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר  4.3.5

  ב("מצ -א'  11175 )מסמך מס'בפיזיקה חישובית קוונטית  (.B.Sc)ראשון 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תכנית לימודים לתואר  4.3.6

  ב("מצ-א' 11176 )מסמך מס' במדעי הנתונים  (.B.Sc)ראשון 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים  4.3.7

  (ב"מצ -א' 11120 )מסמך מס'  במדעי האופטומטריה (.B.Optom)לתואר ראשון 
לפתוח  מכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעוןהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה ל 4.3.8

 ב("מצ -א' 11178א )מסמך מס'במדעי המחשב  (.B.Sc)תכנית לימודים לתואר ראשון 
 ועדות רוחביות         .5

 ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה    5.1
הצעה לעדכון החלטת  - מהאוניברסיטה הפתוחהלסטודנטים חסרי תעודת בגרות אפיק מעבר  5.1.1

 מצ"ב( - א'10445; )מסמך מס' 30.11.1999מיום  המל"ג
הצעה לעדכון קריטריונים ותנאים לאישור מתן תואר פרופסור על ידי המוסדות )במוסדות  5.1.2

להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי( ולעדכון סדרי הנוהל לעבודת הוועדות 
הה )להם אין הסמכה להעניק העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבו

 מצ"ב( -א' 1158)מסמך מס' ; תואר פרופסור באופן עצמאי(
 ותועדת המשנה להבטחת איכ    5.2

 מצ"ב( – 11205 ; )מסמך מס' עדכון החלטת המל"ג בנושא הסטנדרטים לחינוך רפואי 5.2.1
 11206; )מסמך מס' אישור הרכב הוועדה להערכת איכות תחום היסטוריה  )כללית ויהודית( 5.2.2

 מצ"ב(. –
 מצ"ב( - 11207מסמך מס' ; )אישור הרכב הוועדה להערכת איכות תחום אדריכלות 5.2.3
 מצ"ב( - 11208; )מסמך מס' .אישור הרכב הוועדה להערכת איכות תחום תקשורת 5.2.4
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; )מסמך מס' ועדת ליווי לתהליך ההכרה הבינלאומי בלימודי רפואה בישראלעדכון הרכב  5.2.5
 מצ"ב( - 11209

 שונות.      6
דיווח )דו"ח ביניים(;   – בשומרון ברפואה של אוניברסיטת אריאל (.M.D) תכנית הלימודים לתואר  6.1

 מצ"ב(  - 11181)מסמך מס' 
לתואר  לימודים פתוח תכניתדיווח אודות משיכת בקשת עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ל   6.2

 מצ"ב(; -א' 11210; )מסמך מס'  בהנדסה אזרחית( .B.Sc)ראשון 
שני עם וללא  לתואר פתוח תכנית לימודיםל בשומרון אריאל אוניברסיטתדיווח אודות משיכת בקשת    6.3

; )מסמך מס'  התכנית לאדריכלות ואורבניזם בני קיימא - בארכיטקטורה  (M.A./ M.Arch)תזה 
 מצ"ב(; -א' 11211

 קבלת החלטות בנוהל מיוחד.       7
 ב("מצ -א'9080)מסמך מס' ; המרכז למורשת הדרוזים בישראלים עבור מועצת מועמדהצעה ל . 7.1

 
 
 
 

  ב ב ר כ ה,
 

 
 מרב אברהמי

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

 
 

; 11.1.2022; 21.12.2021 :הערות: אנא רשמו לפניכם את מועדי ישיבות מועצה לשנת הלימודים תשפ"ב
15.2.2022 ;8.3.2022 ;5.4.2022 ;17.5.2022 ;14.6.2022 ;12.7.2022 ;9.8.2022 ;20.9.22  

 


