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לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי ט"ז באייר תשפ"ב ()17.5.2021
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי ט"ז באייר תשפ"ב ( ,)17.5.2021בשעה
 ,14:30באולם הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.
סדר היום:
מידע
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 .1.1עדכונים מות"ת
 .1.2עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.3עדכונים בנושאים נוספים
אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום .10.4.2022
.2
כללי:
.3
 .3.1הקמת צוות לעדכון ההנחיות התאגידיות לאוניברסיטאות; (מסמך מס'  - 001מצ"ב).
 .3.2הארכות "טכניות" של הסמכות זמניות; (מסמך מס'  - 002מצ"ב).
 .3.3המלצה על מתן הכרה למכללה האקדמית גליל מערבי ; (מסמך מס'  – 023מצ"ב).
 .4ועדות משנה תחומיות
 4.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות)  -המלצות מישיבתה מיום :22.2.2022
 4.1.1המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2024למכללה למנהל להעניק
את התואר השני ( )M.A.בייעוץ חינוכי – דיון חוזר; (מסמך מס' 11253א' – מצ"ב)
 4.1.2המלצה לאפשר למכללה האקדמית לחינוך תלפיות לקיים באופן זמני (עד סוף תשפ"ד) את
תכנית ההשלמה לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ( )B.Ed.בחינוך מיוחד (לידה)6-
במבח"ר;(מסמך מס'  – 11292מצ"ב)
 4.1.3המלצה לאפשר למכללה האקדמית לחינוך תלפיות לקיים באופן זמני (עד סוף תשפ"ד) את
תכנית ההשלמה לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ( )B.Ed.בגיל הרך ולימודים כלליים
במסלול הגן במבח"ר; (מסמך מס'  – 11291מצ"ב)
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 4.2המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות) :המלצות מישיבתה מיום 22.2.2022
 4.3.1המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשנתיים עד מאי  2024למכללה האקדמית להנדסה אורט
בראודה להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.Sc.בהנדסת מכונות; (מסמך מס'  – 11326מצ"ב)
אישור פרסום והרשמה
 4.3.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.Sc.במדעי המחשב; (מסמך מס'  – 11359מצ"ב)
שונות
 .5.1דו"חות הוועדה להערכת איכות בתחום הגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך – מעקב (מסמך
מס'  - 003מצ"ב)
 .5.2הארכת תוקף מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בממשל וחברה אזרחית; (מסמך מס'  – 004מצ"ב).
 .5.3דוחות מבקר המדינה; (מסמך מס'  005מצ"ב)
 5.3.1דוח מיוחד של מבקר המדינה מחודש אוקטובר  2021בנושא פעולות ממשלת ישראל
והיערכותה למשבר האקלים.
 5.3.2דוח מיוחד של מבקר המדינה מחודש פברואר  2022בנושא הגנה על קטינים במרחב המקוון;
 5.3.3דוח מבקר המדינה 72ג' בנושא היבטים כספיים בפעילות המוסדות להשכלה גבוהה.
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 .5.4דיווח אודות משיכת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ,אורנים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
) (M.Ed.עם תזה בחינוך לגיל הרך; (מסמך מס'  - 11311מצ"ב)
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 .5.5דיווח אודות משיכת בקשת עזריאלי המכללה להנדסה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון
( )B.Sc.בהנדסה אזרחית; (מסמך מס'  - 006מצ"ב)
קבלת החלטות בנוהל מיוחד:
 .6.1אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ועסקים להסמכה להעניק תואר שני
( )M.A.ללא תזה בניהול; (מסמך מס'  – 007מצ"ב)
 .6.2אישור מינוי סוקר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.ב""Analytics Management
של אוניברסיטת רייכמן אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה; (מסמך מס'  – 008מצ"ב)
 .6.3אישור מינוי סוקר לבחינת בקשת המרכז האקדמי לב להעניק פטור עד שליש מהיקף הנ"ז לתואר
ראשון ) (B.A.בחשבונאות ומערכות מידע לסטודנטיות בוגרות הסמינרים של בית יעקב; (מסמך
מס'  – 009מצ"ב)
 .6.4אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתיחת תכנית לימודים לתואר
ראשון ) (B.Scבהנדסת מחשבים ותוכנה; (מסמך מס'  – 010מצ"ב)
 .6.5אישור מינוי סוקר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה ) (M.Scבפיסיקה סביבתית
ואנרגיית השמש של אוניברסיטת בן גוריון בנגב אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה; (מסמך מס'
 – 011מצ"ב)
 .6.6אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך תלפיות להסמכה להעניק תואר
ראשון ( )B.Ed.דו חוגי "בוגר בהוראה ובחינוך" בהוראת התושב"ע לבית הספר יסודי; (מסמך מס'
 – 012מצ"ב).
 .6.7אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל להסמכה להעניק תואר ראשון ()B.A.
במתכונת דו-חוגית בלימודי ארץ ישראל; (מסמך מס'  – 013מצ"ב).
 .6.8אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל להסמכה להעניק תואר ראשון ()B.A.
במתכונת דו-חוגית בלימודי ארכיאולוגיה; ( מסמך מס'  – 014מצ"ב).
 .6.9אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל חי להסמכה להעניק תואר ראשון חד
חוגי )" (B.Ed.בוגר בהוראה ובחינוך" בהוראת אנגלית במסלול רב-גילאי; (מסמך מס' – 015
מצ"ב).
 .6.10אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להסמיכה להעניק
תואר ראשון חד-חוגי ( )B.A.בתרבות חזותית וחומרית; (מסמך מס'  – 016מצ"ב)
 .6.11אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה לחינוך ע"ש קיי לקבל הסמכה להעניק תואר שני
( )M.Edללא תזה בחינוך לגיל הרך; (מסמך מס'  – 022מצ"ב)
 .6.12אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל חי להסמכה להעניק תואר שני ללא
תזה ) (M.A.בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות; (מסמך מס'  – 018מצ"ב)
 .6.13אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי לב להסמכה להעניק תואר שני ללא תזה
( )M.S.Nבסיעוד; (מסמך מס'  – 019מצ"ב)
 .6.14עדכון הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון ) (B.S.N.בסיעוד; (מסמך מס'  – 020מצ"ב)
 .6.15אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון ( )B.O.T.בריפוי בעיסוק; (מסמך מס'  – 021מצ"ב)
 .6.16אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.Aעם תזה בייעוץ חינוכי; (מסמך מס'  – 024מצ"ב)

ב ב ר כ ה,
מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
הערות:
להלן מועדי ישיבות המועצה לשנת תשפ"ב (.20.9.22 ;9.8.2022 ;12.7.2022 ;14.6.2022 :)2022-2023
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