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 "ב טבת תשפ"בי
 2021דצמבר  16

 
 

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 21.12.2021)י"ז בטבת תשפ"ב  ג' סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביוםהנדון: 

 
(, בשעה 21.12.2021) פ"בתש י"ז בטבתהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

 ירושלים. 43הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי  , באולם14:30
  

 סדר היום:
 מידע .1

 עדכונים בנושאים משפטיים .1.1
 עדכונים בנושאים נוספים .1.2

 )מצ"ב(  5.12.2021ומיום  16.11.2021מיום  19.10.2021אישור פרוטוקול מועצה מיום  .2
 כללי .3

 היוצא התאחדות הסטודנטיםפרידה משלומי יחיאב, יו"ר  3.1
 ועדות משנה תחומיות .4

  המלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות .4.1
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:  

, למכללת אורנים להעניק 2024המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים, עד דצמבר  .4.1.1
  מצ"ב( – 11212)מסמך מס'  ( עם תזה בייעוץ חינוכי;.M.Edתואר שני )

"מוסמך בהוראה" במסלול  (.M.Teach) תואר שני ללא תזה המלצה על הסמכה להעניק .4.1.2
עולה באותו היום (  "ב(מצ -א'11235 'מס)מסמך ; חמדת האקדמית למכללה ייסוד-העל

 מוועדת המשנה
 אישור פרסום והרשמה  

( .M.Edלימודים לתואר שני ) ש דוד ילין לפתוח תכנית"בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע .4.1.3
 מצ"ב( – א'11213)מסמך מס' ; בחינוך לגיל הרךללא תיזה 

 ( .M.Edלתואר שני )  ש קיי לפתוח תכנית לימודים "בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע .4.1.4
 מצ"ב( – א'11214)מסמך מס' ; במגוון ושוויון חינוכיללא תיזה 

 אישור הרכבי ועדות:
בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר אישור הרכב ועדה לבדיקת  .4.1.5

 מצ"ב(-א'11215)מסמך מס'  ;( בנוירופדגוגיה.M.Edשני ללא תזה )
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל הסמכה  .4.1.6

מצ"ב(  -א'11237)מסמך מס'  ;( ללא תזה בניהול במערכות חינוך.M.Aלהעניק תואר שני )
 עולה באותו היום מוועדת המשנה

 ראשון לתואר חדשה תכנית לפתוח אילן-בר אוניברסיטת בקשת לבדיקת סוקרים אישור .4.1.7
(B.A ).המשנה מוועדת היום באותו עולה(  ב"מצ –א'11238' מס מסמך; )אסיה בלימודי 

 לתואר לימודים תכנית לפתוח חי-תל האקדמית המכללה בקשת לבדיקת ועדה הרכב אישור .4.1.8
 עולה( ב"מצ –א'11239' מס מסמך; )עשייה משולבת בפילוסופיה תיזה וללא עם( M.A) שני

 המשנה מוועדת היום באותו
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה  .4.1.9

( עם תזה בהוראת מדעי הרוח בגישה רב M.Edולאמנויות לקבל הסמכה להעניק תואר שני )
 עולה באותו היום מוועדת המשנהמצ"ב(  -11234תחומית )מסמך מס' 

 שונות

אילן למתן פטור של שליש מנקודות הזכות לתואר ראשון בספרות -בקשת אוניברסיטת בר .4.1.10
 –א'11119)מסמך מס'  ;צבי" למשחק-( עבור בוגרי/ות בית הספר "בית.B.Aהשוואתית )

 מצ"ב(
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 המלצות ועדת משנה: לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי  . 4.2

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

( במדעי ההתנהגות לקריה .B.Aחוגי )-המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד 4.2.1
 מצ"ב(-א'11216האקדמית אונו; )מסמך מס' 

( בניהול תיירות ומלונאות בשפה .M.Aהסמכה להעניק תואר שני ללא תזה )המלצה על  4.2.2
 מצ"ב( -א'11217האנגלית למכללה האקדמית כנרת; )מסמך מס' 

מכללה ל( בלימודים רב תחומיים .B.Aחוגי )-תואר ראשון חד המלצה על הסמכה להעניק 4.2.3
 מצ"ב( -א'11218)מסמך מס'  ;האקדמית כנרת

בעניין  17.8.2021החלטת המועצה מיום  עלבקשת המרכז האקדמי פרס לקיים דיון חוזר  4.2.4
 מצ"ב( -א' 11182)מסמך מס'  ( בניהול משאבי אנוש.B.A) ראשון לתואר הלימודים תכנית

; במשפטים לקריה האקדמית אונו( LL.Mעם תזה ) תואר שני המלצה על הסמכה להעניק 4.2.5
 באותו היום מוועדת המשנה עולה מצ"ב( -א'11240)מסמך מס' 

בפסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה   (.M.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) 4.2.6
 מצ"ב( -א' 11220)מסמך מס'  ;הסדרת המגמות - גוריון בנגב-חברתית לאוניברסיטת בן

 אישור פרסום והרשמה:
תכנית לימודים המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ת"א יפו לפתוח  4.2.7

 מצ"ב(. -א'11219( בפסיכולוגיה התפתחותית; )מסמך מס' .M.Aלתואר שני עם תזה )
 אישור הרכבי ועדות:    

לתואר תכנית לימודים  לפתוח אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחווה 4.2.8
עולה באותו  מצ"ב( - א'11241)מסמך מס'  ;בפסיכולוגיה חינוכית( .M.A) שני עם וללא תזה

 היום מוועדת המשנה
 :המלצות ועדת משנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ושלוחות מחו"ל  4.3

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
המלצה על מתן הסמכה לעזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים להעניק תואר  4.3.1

 מצ"ב( -א'11223)מסמך מס'  ;( בהנדסת מכונות.B.Scראשון )
בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לשנות את שמות התארים "בוגר/מוסמך במדעי  4.3.2

"בוגר/מוסמך למדעים במדעי כדור הארץ והסביבה", ובהתאמה  -הגיאולוגיה והסביבה" ל 
ולהסמיכה  "B.Sc./M.Sc. in Earth and Environmental Sciences" –באנגלית 

 מצ"ב( -'א11225)מסמך מס'  ;להעניק תארים אלה
 אישור הרכבי ועדות:

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תכנית לימודים לתואר 
 עולה באותו היום מוועדת המשנה מצ"ב( -א'11242)מסמך מס'   ;יקהז( בפי.M.Scעם תזה )שני 

  שונות
המלצה על מתן אישור לקריה האקדמית אונו לקיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים  4.3.3

 מצ"ב( -א'11228( בסיעוד; )מסמך מס' .B.S.Nלתואר ראשון ) 
המלצה על מתן אישור לעזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים להמשיך לקיים  4.3.4

)מסמך מס'  ;רת מח"ר( בהנדסת תעשייה וניהול במסג.B.Scתכנית לימודים לתואר ראשון )
 מצ"ב( -א'11229

 .        ועדות רוחביות 5
 ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה    5.1

בדבר יישום הרפורמה הטרום אקדמית  26.5.2020החלטת המל"ג מיום הצעה לעדכון  5.1.1
 מצ"ב( -11243)מסמך מס' ; במכינות

 ועדת המשנה להבטחת איכות   5.2
 מצ"ב( -11244)מסמך מס' ; להערכת איכות בפיזיותרפיה דוחות הוועדה הבינלאומית 5.1.2
מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הוראת אנגלית במכללות  5.1.3

 מצ"ב( -11245)מסמך מס' ; לחינוך
 .      שונות6

( .B.Scאודות משיכת בקשת המרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )על דיווח  . 6.1
 מצ"ב( -11246בהנדסה אזרחית; )מסמך מס'  

 .       קבלת החלטות בנוהל מיוחד7
 ב("מצ -א'9080; )מסמך מס' הצעה למועמדים עבור מועצת המרכז למורשת הדרוזים בישראל . 7.1
 מצ"ב(-11247; )מסמך מס' עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בהיסטוריה   7.2
 מצ"ב(-11259הבינלאומית להערכת איכות בתקשורת; )מסמך מס'  עדכון הרכב הוועדה   7.3
 מצ"ב(-11249; )מסמך מס' אישור הרכב ועדת ההערכה לחינוך מיוחד במכללות לחינוך 7.4
 מצ"ב(-11248בקשת אוניברסיטת רייכמן לשנות את שם הדומיין של המוסד; )מסמך מס'  7.5
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  ב ב ר כ ה,

 
 

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

 
 

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


