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 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( .202211.1תשפ"ב ) שבטב ט'סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום ג' הנדון: 
 

(, בשעה 11.1.2022תשפ"ב ) שבטב ט'הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 
 ירושלים. 43הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי , באולם 14:30

  
 סדר היום:

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

 
 יופץ בהמשך -21.12.2021אישור פרוטוקול מועצה מיום  .2
 כללי .3
 ועדות משנה תחומיות .4

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

, למכללה למנהל להעניק 2025 ינוארהמלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים, עד  .4.1.1
 מצ"ב( – א'11253)מסמך מס' ; חינוכי ( בייעוץ.M.A) ללא תזה השניתואר 

 -בטיפול באמצעות אמנויות   (.M.A.A.T) המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה .4.1.2
 -בטיפול באמצעות אמנויות   (.M.A.A.T)  טיפול באמנות חזותית ובתכנית לתואר שני

 מצ"ב( -א'11252אמנות חזותית למטפלים בפועל למכללה האקדמית בית ברל; )מסמך מס' 
בלימודי ( .M.Aהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר שני ללא תזה ) .4.1.3

 מצ"ב( –א'11236)מסמך מס'  ;תרבות

 אישור פרסום והרשמה  
 ללא תזה לתואר שניתכנית   לפתוחהמכללה האקדמית לחינוך "אורות ישראל" בקשת  .4.1.4

(M.Ed.בהוראת המתמטיקה במסלול העל )- מצ"ב( – א'11254)מסמך מס' יסודי 
 ( "בוגר בהוראה.B.Edתכנית לתואר ראשון ) פתוחלמכללת סמינר הקיבוצים בקשת  .4.1.5

 מצ"ב( –א'11255)מסמך מס'  ;פורמלי-" בחינוך בלתיובחינוך
( עם תזה M.Edבקשת אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תכנית לתואר שני ) .4.1.6

 מצ"ב( – א'11256)מסמך מס'  ;בהוראה ולמידה
 אישור הרכבי ועדות:

ברל לפתוח תוכנית לימודים  אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית  .4.1.7
)מסמך מס'  ;( במיינדפולנס, מוח ולמידה חברתית רגשית.M.Ed)לתואר שני עם וללא תזה 

 עולה באותו היום מוועדת המשנה מצ"ב( -א'11270
בקשת המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין לקבלת הסמכה בדיקת ל יםאישור מינוי סוקר .4.1.8

"בוגר בחינוך ובהוראה" בהוראת עברית כשפה נוספת  (.B.Edלהעניק את התואר הראשון )
 היום באותו עולה מצ"ב( –א'11271ו'(; )מסמך מס' -לחברה הערבית במסלול היסודי )א'

 המשנה מוועדת

 :שונות

הארכת תוקף מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים  .4.1.9
 מצ"ב( –א'11258)מסמך מס'  ;במוזיקה במתכונת דו חוגית  (.B.Aלתואר ראשון )
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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(:

האקדמי למשפט , למרכז 2025 ינוארהמלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים, עד  4.2.1
)מסמך מס'  ;מערכות בריאות במנהל( .B.Aחוגי ) -ולעסקים להעניק תואר ראשון חד 

 מצ"ב( -א' 11260
בפסיכולוגיה  (.M.A )לאוניברסיטת בן גוריון בנגב להעניק תואר שני המלצה על הסמכה  4.2.2

 מצ"ב( -א'  11262)מסמך מס'  ;חינוכית
את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לשנות  4.2.3

(B.A.) ולהסמיכו להעניק  ל"מדיניות ציבורית, ממשל ומשפט" ""מנהל, ממשל ומשפטב
 מצ"ב( -' א11183)מסמך מס' ; תואר זה

   :אישור פרסום והרשמה
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים  4.2.4

 מצ"ב( -א' 11261)מסמך מס'  ;עם תזה בפסיכולוגיה רפואית( .M.Aלתואר שני )
 אישור הרכבי ועדות:   

בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים  אישור מינוי סוקרים לבדיקת 4.2.5
באותו היום עולה  מצ"ב(-א'11283; )מסמך מס' ( במשפטים.LL.Mלתואר שני ללא תזה )

 מוועדת המשנה

 :שונות

במדעי  (.B.Aתכנית לימודים לתואר ראשון ) אישור להמשיך לקייםעל מתן המלצה  4.2.6
-א'11272; )מסמך מס' למסלול האקדמי של המכללה למנהלמח"ר הבמסגרת  ההתנהגות

 מצ"ב(
 

 :המלצות ועדת משנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ושלוחות מחו"ל  4.3
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

 והרשמה:אישור פרסום 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר  4.3.1

 מצ"ב( -א'11250)מסמך מס'  ;( במידענות טכנולוגית בבריאותM.H.Iשני ללא תזה )
לפתוח  המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה 4.3.2

 מצ"ב(-11273; )מסמך מס' ( בהנדסה אזרחית.B.Scתואר ראשון )תכנית לימודים ל

 אישור הרכבי ועדות:

 שנתיתלימודים שש  תכנית אישור הרכב ועדה לבדיקת  בקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח 4.3.3
 באותו היום מוועדת המשנהעולה  מצ"ב( -א'11274 )מסמך מס' ;(M.D) רפואה ללימודי

אישור הרכב ועדה לבחינת מתן הסמכה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב להעניק תואר ראשון  4.3.4
(B.Sc.בהנדסת נתונים ); 'באותו היום מוועדת המשנהעולה מצ"ב(  -א'11275 )מסמך מס 

 שונות 

במערכות ( .B.Sc) ראשון לתואר לימודים תכנית לקיים יפו-המכללה האקדמית ת"א בקשת 4.3.5
 ב("מצ-א'11251)מסמך מס'  ;ר"חבהמ במסגרת מידע

 9בעניין מקצועות הלימוד באדריכלות לפי סעיף  רשם המהנדסים והאדריכליםדרישות  4.3.6
; )מסמך מס' היוועצות עם המל"ג -המהנדסים והאדריכלים והתייחסויות המוסדות לחוק

 מצ"ב(-11276

 ועדות רוחביות  .5

 ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה    5.1
לפתיחת  ("אוטונומיה"הסמכה כללית ) -11.12.2018הצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום  5.1.1

)מסמך  ;תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוההולהענקת תואר ב
 ב("מצ-11277 מס'

עולה באותו מצ"ב(  –א'11278המלצה למתן הכרה למכללה האקדמית אחוה )מסמך מס'  5.1.2
 היום מוועדת המשנה

; ועדת מומחים לעניין המכינות הקדם אקדמיות בתחום מדעי המחשבאישור הרכב   5.1.3
 באותו היום מוועדת המשנהעולה  מצ"ב(-א'11279)מסמך מס' 
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 ועדת המשנה להבטחת איכות   5.2
 מצ"ב(-11280; )מסמך מס' דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בסיעוד 5.2.1
אחר יישום החלטת מל"ג בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות מעקב  5.2.2

 מצ"ב(-11281; )מסמך מס' לחינוך האקדמיות הגיל הרך במכללותהוראת 
 

 ועדת משנה לפיקוח ואכיפה      5.3
 19.3.2019קיום לימודים מחוץ לקמפוס באוניברסיטת חיפה בניגוד להחלטת המל"ג מיום  5.3.1

 מצ"ב(-א'11264(; )מסמך מס' 12.12.2006מיום  )עדכון החלטת המל"ג
אי עמידת אוניברסיטת חיפה בהחלטת המל"ג בנושא דוח ועדת גרונאו לבחינת נושא  5.3.2

תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים -התוכניות החוץ
 מצ"ב(-א'11265בתכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למנהלים; )מסמך מס' 

בדבר  14.8.2018מיום ו 8.7.2014ת המל"ג מיום וחריגת המרכז האקדמי לב מהחלט 5.3.3
 מצ"ב(-א'11266"דרישות סף בהתייחס למבנה בו פועל מח"ר" )מסמך מס' 

כהונת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור במכללה האקדמית הרצוג מיסודן של  5.3.4
ות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם חריגה מההנחיות התאגידי -מכללות ליפשיץ והרצוג

 מצ"ב(-א'11267אוניברסיטאות; )מסמך מס' 
חריגה מההנחיות  -כהונת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור במכללה ירושלים 5.3.5

-א'11268התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות; )מסמך מס' 
 מצ"ב(

סימולים אותם אישרה המל"ג במסגרת הענקת תארים עם סימולי תואר שאינם תואמים ל 5.3.6
 מצ"ב(-א'11269הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית; )מסמך מס' 

 קבלת החלטות בנוהל מיוחד .6

 מצ"ב(-11282; )מסמך מס' עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות באדריכלות  6.1
 

 
 

  ב ב ר כ ה,
 

 
 מרב אברהמי

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

 
 

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

 
 

 
 

 
 


