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 ' סיון, תשפ"בט
 2022, יוני 8

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,
 ( 14.6.2022תשפ"ב ) ט"ו בסיווןסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום ג' הנדון: 

 
, בשעה (14.6.2022תשפ"ב ) ט"ו בסיווןהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

 ירושלים. 43אולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי  ,14:30
  

 סדר היום:
 מידע .1

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

 (יישלח בהמשך);  17.5.2022אישור פרוטוקול מועצה מיום  .2
 כללי .3

בין המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה לבין אישור עקרוני לקידום הליך המיזוג  .3.1
 מס' מצ"ב(. - 55; )מסמך אוניברסיטת חיפה

מעקבים אחר יישום החלטות -הערכת איכות בתחום הוראת הגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך .3.2
 מצ"ב(. – 003; )מסמך מס'  מל"ג

 .מצ"ב( - 54; )מסמך מס'  מתן הכרה למכללה האקדמית צפת .3.3
 .מצ"ב( - 56; )מסמך מס' נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"תעדכון  .3.4

 ועדות משנה תחומיות .4
 המלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות     4.1

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:     
בתכנית ( עם וללא תזה M.Edבקשת מכללת אורנים לשנות את שם התואר מוסמך בחינוך ) 4.1.1

( M.Edהלימודים ב"הוראת שפות זרות )עברית, ערבית, אנגלית(" לתואר מוסמך בחינוך )
 עולה ;מצ"ב( -א' 57)מסמך מס'  ;ב"הוראת שפות זרות", ולהסמיכה להעניק תואר בשם זה

 .היום באותו המשנה מוועדת
וללא תזה ( עם M.Edבקשת המכללה האקדמית בית ברל לשנות את שם התואר מוסמך בחינוך ) 4.1.2

( ב"חדשנות M.Edבתכנית הלימודים ב"הערכה ותכנון לימודים" לתואר מוסמך בחינוך )
 ;מצ"ב( - א' 58)מסמך מס'  ;פדגוגית: פיתוח, ניהול והערכה" ולהסמיכה להעניק תואר בשם זה

 .היום באותו המשנה מוועדת עולה
למכללה האקדמית הדתית , (2025עד יוני )המלצה על הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים,  4.1.3

 ;מצ"ב(- 59א)מסמך מס'  ;( ללא תזה בלקויות למידהM.Edלחינוך תלפיות להעניק תואר שני )
 .היום באותו המשנה מוועדת עולה

המלצה על הסמכה למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני ללא תזה  4.1.4
(M.Teachמוסמך בהוראה" במסלול העל" ).-עדת ועולה מו מצ"ב(;-א' 60)מסמך מס' ; יסודי

 .יוםההמשנה באותו 
"מוסמך ( .M.Teach)להעניק תואר שני ללא תזה חי -המלצה על הסמכה למכללה האקדמית תל 4.1.5

 .יוםהעולה מוועדת המשנה באותו  מצ"ב(; –א' 80; )מסמך מס' יסודי-בהוראה" במסלול העל
 אישור פרסום והרשמה  

למכללה האקדמית לחינוך תלפיות לפתוח תכנית  והרשמההמלצה על מתן אישור פרסום  4.1.6
 - א'61 )מסמך מס' ;חינוך בחברה משתנה-( ללא תזה בהוראה הטרוגנית M.Edלתואר שני )

 .היום באותו המשנה עדתומו עולה ; (מצ"ב
לימודים המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאקדמיה למוסיקה ולמחול לפתוח תכנית  4.1.7

עדת המשנה ועולה מו; מצ"ב( -א' 62)מסמך מס'   ;( במוסיקהM.Mus.) לתואר שני עם תזה
 .באותו היום
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 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
( M.Edאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית חמדת לפתוח תכנית לתואר שני ) 4.1.8

 עולה מוועדת המשנה באותו היום ;(מצ"ב -א' 63מסמך מס' ) ;עם תזה בניהול מערכות חינוך
המלצות ועדת משנה: למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח  4.2

 והחברה
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

, למסלול האקדמי של (2025עד יוני )המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים,  4.2.1
 ;בניהול מערכות מידע ( דו חוגיB.Aלהעניק תואר בלימודי תואר ראשון )המכללה למנהל 

 מצ"ב( -א' 11043)מסמך מס' 
, למכללה האקדמית גליל מערבי (2024עד יוני )המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה(, לשנתיים,  4.2.2

עדת ומועולה  מצ"ב(; -א' 82; )מסמך מס' ( בקרימינולוגיהM.A.להעניק תואר שני ללא תזה )
  יוםהבאותו המשנה 

למרכז האקדמי למשפט ולעסקים (, 2024עד יוני )המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים,  4.2.3
עולה  מצ"ב(; -א' 31)מסמך מס' ( בפסיכולוגיה התפתחותית; M.A.להעניק תואר שני ללא תזה )

  יוםהבאותו  דת המשנהועומ
   :אישור פרסום והרשמה

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תכנית  4.2.4
 - א'11360)מסמך מס'  ;בניהול השינוי וייעוץ ארגוני (.M.A)לימודים לתואר שני ללא תזה 

  היוםבאותו  מועדת המשנהעולה  ;מצ"ב(
לימודים לתואר המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית  4.2.5

עדת ועולה מומצ"ב(;   -א' 32; )מסמך מס' ביזמות וחדשנות בארגונים( M.A.) שני ללא תזה
 .המשנה באותו היום

 שונות:
בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לשנות את רשת הביטחון בתכנית הלימודים לתואר  4.2.6

המשנה  ועדתומעולה (; מצ"ב -א' 34)מסמך מס'  ; בפסיכולוגיה רפואית( M.A.שני ללא תזה )
 .באותו היום

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

 ((.M.Aתזה  ללאשני להעניק תואר  למכללה האקדמית עמק יזרעאלהסמכה מתן המלצה על  4.2.7
 המשנה באותו היום מוועדתעולה מצ"ב(;  -א'  36' )מסמך מס בסיעוד

בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את סימול התארים בתכניות לימודים בפקולטה  4.3.1
 :מצ"ב( –א' 37; )מסמך מס' לחקלאות ולהסמיכה להעניק תארים אלה כמפורט להלן

  (.B.Sc.Nutr). למדעי התזונה (.B.Sc)תואר ראשון במדעי התזונה  •
 לביוכימיה, מדעי המזון(B.Sc) תואר ראשון בביוכימיה, מדעי המזון וביוטכנולוגיה  •

  עולה מוועדת המשנה באותו היום ; )B.Sc.Agr(.וביוטכנולוגיה
לאוניברסיטת אריאל  (2025הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד יוני המלצה על מתן  4.2.8

א' 38)מסמך מס'  ;בפיסיקה ((.M.Scבשומרון לפתוח את תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה 
  מוועדת המשנה באותו היוםעולה מצ"ב( ;  -

(, למכללה האקדמית צפת 2025המלצה על מתן הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים )עד יוני  4.2.9
 עדתומועולה (; מצ"ב -א' 39)מסמך מס'  ;ברפואת חירום  )B.EMS.(להעניק תואר ראשון 

 המשנה באותו היום
אביב להעניק תואר ראשון -המכללה האקדמית להנדסה בתל -המלצה על מתן הסמכה לאפקה  4.2.10

).B.Sc(  'עדתומועולה מצ"ב(;  -א' 40במדעי הנתונים באמצעות איגום קורסים )מסמך מס 
 המשנה באותו היום

 והרשמה:אישור פרסום 
( Sc.Bהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר ראשון ) 4.2.11

 אותו היוםמוועדת המשנה בעולה  ;מצ"ב( -א' 43בדימות רפואי; )מסמך מס' 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר  4.2.12

המשנה באותו  עדתומועולה  ;מצ"ב( -א' 44 בהנדסת מכונות;)מסמך מס' (ScM.שני עם תזה )
  היום

אביב להעניק -המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל 4.2.13
המשנה  עדתומועולה  ;מצ"ב( -א' 45 בהנדסה רפואית; )מסמך מס' (ScM.תואר שני ללא תזה )

  באותו היום
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להעניק תואר ראשון  4.2.14

.)B.A( ועדתומעולה  ;מצ"ב( -א' 47 מערכות מידע, אבטחת מידע וסייבר; )מסמך מס' בניהול 
  המשנה באותו היום
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 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת להסמכה להעניק תואר   4.2.15

המשנה  עדתומועולה  ;מצ"ב( -א'49 בהנדסת אנרגית גז ונפט; )מסמך מס' (ScB..ראשון ) 
  באותו היום

 אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי רופין להסמכה להעניק תואר שני עם    4.2.16
 עולה מוועדת המשנה באותו היום ;מצ"ב( -א'48)מסמך מס'  ;הים( במדעי M.Sc.תזה ) 
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון   4.2.17

(.B.Sc 'א' 50 ( בהנדסת חומרים; )מסמך מס – )עולה מוועדת המשנה באותו היום; מצ"ב 
 ועדות רוחביות  .5

 ועדת משנה לפיקוח ואכיפה  5.1
בנושא קיום לימודים מחוץ  11.1.2022בקשת אוניברסיטת חיפה בנוגע להחלטת המל"ג מיום  5.1.1

 עדת המשנה באותו היוםועולה מו מצ"ב(; -א' 82; )מסמך מס' לקמפוס בניגוד להחלטת המל"ג
 קבלת החלטות בנוהל מיוחד.       6

 מצ"ב( -א'81הצעה להרכב צוות אקדמי לבחינת ממצאי דוחות ההערכה בכלכלה )מסמך      6.1
 שונות .7

במדעי (M.Optom) המלצה לאפשר למכללה האקדמית הדסה להסב את תכנית לתואר שני   7.1
 עולה מועדת המשנה באותו היום ;מצ"ב( - 67הראייה והאופטומטריה לשפה האנגלית; )מסמך מס' 

משיכת בקשת הקריה האקדמית אונו לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר שני ללא דיווח אודות  7.2 
( בסיעוד M.Aלתואר שני ללא תזה ).תכנית לימודים "  ל case manager-( ב"ניהול הטיפול M.Aתזה ).

Master in Nursing  'עדת ועולה מו ;ב("מצ -א' 10980עם התמחות בניהול הטיפול; )מסמך מס
 המשנה באותו היום

 
 

  ב ב ר כ ה,
 

 
 מרב אברהמי

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

 
 הערות:

 .20.9.22; 2.8.2022; 12.7.2022 (:2022) ב"פמועדי ישיבות המועצה לשנת תש להלן

 


