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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 

 תמוז, תשפ"ב חכ"
 2022יולי,  27

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 22.208.2) פ"ב תש סיוןב שלישי ה'סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 
 

, 14:30 בשעה , (2.8.2022) פ"ב תש סיוןב ה'הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 
 ירושלים. 43באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 

  
 סדר היום:

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

 מצ"ב  - 14.6.2022 אישור פרוטוקול מועצה מיום .2
 כללי .3

 מצ"ב( – 118; )מסמך מס' הארכות טכניות  3.1
 מצ"ב( – 119)מסמך מס' ; עדכון הרכב ועדות היגוי/ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג  3.2
קול קורא לעידוד פעילויות ייחודיות וחדשניות ולמחקרים יישומיים לקידום ושיפור איכות ההוראה       3.3
  – 129; )מסמך מס' עדכון תקצוב –והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת   
 מצ"ב(  

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

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:     
, למכללה האקדמית אחוה 2025המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט   4.1.1

 מצ"ב( -א' 107( ללא תזה בייעוץ חינוכי; )מסמך מס' M.Edלהעניק תואר שני )
מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך להעניק תואר שני  –אפרתה -המלצה על הסמכה לאמונה 4.1.2

(M.Edללא תזה בזיכרון, מורשת יש ) 'עולה מוועדת מצ"ב(  -א' 120ראל וחינוך; )מסמך מס
 המשנה באותו יום

המלצה על הסמכה למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני  4.1.3
(M.Edללא תזה בחינוך מיוחד ) 'עולה מוועדת המשנה באותו יוםמצ"ב(  -א' 121; )מסמך מס 

( ללא תזה בלימודי ארץ .M.Aלהעניק תואר שני )וח לכנרת, הנדסה, חברה ורהמלצה על הסמכה  4.1.4
 מצ"ב( - א'79מסמך מס' ) .ישראל

( ללא תזה בחינוך M.Edוינגייט להעניק תואר שני )-המלצה על הסמכה למרכז האקדמי לוינסקי 4.1.5
 מצ"ב( -א' 106)מסמך מס' ; לאורח חיים פעיל ובריא

( M.Teach) , ללא תזה,שניהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר  4.1.6
 מצ"ב( -א' 102; )מסמך מס' יסודי-במסלול העל" מוסמך בהוראת המתמטיקה"

, למכללה האקדמית גליל 2025המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט  4.1.7
 מצ"ב( -א' 104; )מסמך מס' בלקויי למידה( .B.Aמערבי להעניק תואר ראשון דו חוגי )

והסמכת האוניברסיטה  העבריתבאוניברסיטת  חינוךבמסגרת התואר השני ב שנפתחו תכניותה 4.1.8
 מצ"ב( -א' 109)מסמך מס'  ; 1להעניק בהן תואר

, למכללה האקדמית גליל 2024המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד אוגוסט  4.1.9
 צ"ב(מ -א' 105.( ללא תזה בניהול במערכות חינוך; )מסמך מס' M.Aמערבי להעניק תואר שני )

 המלצות ועדת משנה: למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי     4.2
 והחברה  הרוח  

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
למכללה האקדמית תל חי , 2024עד אוגוסט  לשנתיים, המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( 4.2.1

( בניהול .M.Aלהעניק תואר שני ללא תזה ) )תוכנית משותפת(ולמכללה האקדמית גליל מערבי 
 מצ"ב( -א' 111מסמך מס' ) וכלכלה;

                                                           
 , מדיניות ומנהיגות בחינוך; . מנהל5מיוחד;  . חינוך4והוראה;  . למידה3חינוכי;  . ייעוץ2לקויות למידה; 1  1
 . חינוך יהודי7; . לימודים משולבים6



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  2 ו מ  ע

 

שאבי אנוש; מבניהול ( .B.Aתואר ראשון ) להעניקהמרכז האקדמי פרס  המלצה על הסמכת 4.2.2
 מצ"ב( -א' 113)מסמך מס' 

( במדעי .B.Aלשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון )בקשת אוניברסיטת אריאל  4.2.3
 א' 114 )מסמך מס' ( בפסיכולוגיה ולהסמיכה להעניק תואר זה; .B.Aההתנהגות לתואר ראשון )

 מצ"ב( -
   :אישור פרסום והרשמה

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית  4.2.4
 ;מצ"ב( -א' 122בניהול מערכות בריאות; )מסמך מס'  (.M.A)א תזה לימודים לתואר שני לל

 עולה באותו היום מוועדת המשנה
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:   

לפתוח תכנית לימודים לתואר  אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה 4.2.5
עולה  ;מצ"ב( -א' 127 מסמך מס' )  ;בקיימות במרחב האורבני והכפרי( .M.Aללא תזה ) שני

 באותו היום מוועדת המשנה
   :שונות
אקדמיים -בקשה לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לא 4.2.6

( בחשבונאות  במרכז .B.Aלבוגרות סמינר בית יעקב בעלות רישיון רו"ח בתכנית לתואר ראשון )
 .מצ"ב( –א' 009; )מסמך מס' האקדמי לב

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

למכללה האקדמית עמק יזרעאל ( 2024זמנית ראשונה לשנתיים )עד אוגוסט מלצה על הסמכה ה 4.3.1
 מצ"ב( -א'  036)מסמך מס'  בסיעוד (.M.A)שני ללא תזה להעניק תואר 

( במדעי (.M.Scאוניברסיטת אריאל בשומרון להעניק תואר שני עם תזה  תהסמכ המלצה על 4.3.2
 מצ"ב(   -א' 038התזונה )מסמך מס' 

( למכללה האקדמית תל 2025המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד אוגוסט  4.3.3
 ( במערכות מידע עם התמחות בטרנספורמציה(.M.Scיפו להעניק תואר שני ללא תזה  -אביב 

 מצ"ב( -א 124)מסמך מס'  דיגיטלית או מדעי הנתונים;
 אישור פרסום והרשמה:

המלצה על מתן אישור למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח את שנת הלימודים  4.3.4
  -א 125 בארכיטקטורה; )מסמך מס' .B.Arch)תשפ"ג בתכנית הלימודים לתואר ראשון )

 מצ"ב(
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:

אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר  4.3.5
  מצ"ב( -א' 125 )מסמך מס' בהנדסת תוכנה (.B.Sc)ראשון 

אישור מינוי הרכב ועדה לגיבוש קווים מנחים לתכנית לימודים לתואר שני "עוזר רופא";  4.3.6
 מצ"ב( -א' 128)מסמך מס'  

 שונות:
במדעי הנתונים של אוניברסיטת תל  .B.Sc))רשת הביטחון בתכנית הלימודים לתואר ראשון  4.3.7

 מצ"ב(   -א' 100עדכון )מסמך מס'  -אביב 
בקשת המכללה האקדמית אחוה לקיים צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תכנית הלימודים  4.3.8

  מצ"ב( -א' 127 במדעי החיים; )מסמך מס' (.B.Scלתואר ראשון )
 קבלת החלטות בנוהל מיוחד   5

 .מצ"ב(  - 131; )מסמך מס'   אישור הרכב ועדת הערכת איכות בתחום מדעי החיים      5.1
 

  ב ב ר כ ה,
 
 

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

 הערות:
  .20.9.22 (:2022) ב"פישיבות המועצה לשנת תש

 ;17.1.2023;13.12.2022; 15.11.2022  :2022-2023ג "להלן תאריכי ישיבות המועצה לשנת הלימודים תשפ
14.2.2023 ;14.3.3023;2 2.5.2023 ;6.6.2023; 4.7.2023 ;1.8.2023; 12.9.2023 ;24.10.2023 ;21.11.1012 ;

19.12.2023 

                                                           
   בחודש אפריל לא נקבעה ישיבה בגלל חופשת פסח יום השואה ויום העצמאות2

 


