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 ' תמוז, תשפ"בה
 2022יולי,  4

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 
 (12.7.2022תשפ"ב ) בתמוז י"גסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
, 14:30, בשעה (12.7.2022תשפ"ב ) י"ג בתמוזהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

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

 סדר היום:
 מידע .1

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

 (יופץ במועד מאוחר יותר; ) 14.6.2022אישור פרוטוקול מועצה מיום  .2
 כללי .3

 מצ"ב( - 087; )מסמך מס'  להשכלה גבוהה קבועות של המעצהעדכון סדרי נוהל ועדות משנה  .3.1
 - 088)מסמך מס' נציג ציבור מבין חברי המועצה לפורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות מינוי  .3.2

 מצ"ב(
 מצ"ב( – 116מס ; )מסמך הגדלת מספר הסטודנטים בשנה א' בפיזיותרפיה .3.3

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

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

א' 070' מס מסמך; )דיגיטלית למידה בטכנולוגיות( A..M) תזה ללא שני תואר  להעניק גן ברמת
 .(ב"מצ -

 חוגית - חד לימודים תכנית לקיים שאנן לחינוך הדתית האקדמית למכללה לאפשר המלצה 4.1.2
 חוגית-הדו הלימודים תכנית במקום) באנגלית" ובחינוך בהוראה בוגר.( "B.Ed) ראשון לתואר

 (ב"מצ -א' 071' מס מסמך; )זו במתכונת התואר את להעניק  המכללה את ולהסמיך( הקיימת
( B.Edראשון  חד חוגי )  תואר להעניק מכללה האקדמית לחינוך גורדון להמלצה על הסמכה  4.1.3

 מצ"ב( -א 069; )מסמך מס' "בוגר בחינוך ובהוראה" במתמטיקה במסלול העל יסודי
 מנהל בתוכנית. M.A לתואר. M.Ed התואר סימול לשינוי אחוה האקדמית המכללה בקשת 4.1.4

 (ב"מצ-'א10601' מס מסמך; )  זה בסימול התואר את להעניק ולהסמיכה חינוך מערכות
 תואר להעניק ולאמנויות לטכנולוגיה, לחינוך המכללה, הקיבוצים לסמינר הסמכה על המלצה 4.1.5

 (ב"מצ -א' 072' מס מסמך) תחומית רב בגישה הרוח מדעי בהוראת תזה עם( M.Ed) שני
מכללה האקדמית לחינוך גורדון , ל2024המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד יולי  4.1.6

 מצ"ב(  -א 073 )מסמך מס' ;בחינוך וטכנולוגיות ( ללא תזה בחדשנותM.Edלהעניק תואר שני )
חוגי "בוגר -מכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר ראשון דוהמלצה על הסמכה ל 4.1.7

 עולה "ב(; מצ –א'  089; )מסמך מס' יסודיהבתושב"ע במסלול   .B.Ed)) בהוראה ובחינוך"
 .יום באותו המשנה מוועדת

המלצה על הסמכה למכללת לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות,  4.1.8
 מצ"ב( -א' 068)מסמך מס' ; ( עם תזה באוריינות חזותית בחינוךM.Edלהעניק תואר שני )

( ללא תזה M.Edהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן להעניק תואר שני ) 4.1.9
 מצ"ב( -א 059 )מסמך מס' בייעוץ חינוכי

 אישור פרסום והרשמה  
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לתואר . 4.1.10

 מצ"ב(; -א'  090; )מסמך מס' ( "מוסמך בהוראה" בחינוך מיוחדM.Teach)שני, עם וללא תזה, 
 יום באותו המשנה מוועדת עולה

סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ל הרשמהאישור פרסום ומתן המלצה על  4.1.11
( עם תזה בחינוך לפעילות גופנית .M.Edתכנית לימודים לתואר שני )פתוח ולאמנויות ל

 יום באותו המשנה מוועדת עולהמצ"ב(;  -א 091; )מסמך מס'  ולבריאות 
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תואר לעל מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים  המלצה 4.1.12
עולה  ;מצ"ב( -א' 092 מסמך מס'; חזותית אמנות - באומנויות בטיפול תזה ללא (M.A.A.T) שני

  מוועדת המשנה באותו יום
 שונות:
לתואר ראשון על בסיס  לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז אילן-ת אוניברסיטת ברבקש 4.1.13

( B.Aן )בתכנית לתואר ראשו  למוסיקה בית הספר  -רימון  אקדמיים לבוגרי-לימודים לא
 מצ"ב( -א' 076במוסיקה; )מסמך מס' 

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

 הסמכות(: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת
, למכללה האקדמית גליל מערבי 2025יולי המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים, עד  4.2.1

 מצ"ב(-א' 027בלוגיסטיקה; )מסמך מס' ( .B.Aחוגי ) -ראשון דו  להעניק תואר
( .M.Aהמלצה על הסמכה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר שני ללא תזה ) 4.2.2

 מצ"ב( -א' 029; )מסמך מס' התמחות במשפט וחברה -משפטנים בלימודי משפט ללא 
 , למרכז האקדמי רופין להעניק תואר2024 יוליהמלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים, עד  4.2.3

 מצ"ב( -א' 030בפסיכולוגיה קלינית; )מסמך מס' ( .M.Aשני עם תזה )
   :אישור פרסום והרשמה

למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה  4.2.4
 צ"ב(א' מ033)מסמך מס'  ;דוח הוועדה -( בניהול ושיווק מערכות .B.Aחוגי ) -לתואר ראשון חד 

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:   
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים לתואר  4.2.5

מוועדת עולה  מצ"ב(;-א' 093; )מסמך מס' בפסיכולוגיה שיקומית (.M.Aשני עם וללא תזה )
 באותו היוםהמשנה 

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

האקדמית אחוה (, למכללה 2025מתן הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים )עד יולי המלצה על  4.3.1
 מצ"ב(  - א'035)מסמך מס'  ;( במערכות מידע.B.Scלהעניק תואר ראשון )

 (N.S.Mהמלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר שני ללא תזה ). 4.3.2
 מצ"ב( - א'041)מסמך מס'  ;בסיעוד

 אישור פרסום והרשמה:
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להעניק תואר ראשון  4.3.3

(B.A.) מצ"ב(.  -א' 47מערכות מידע, אבטחת מידע וסייבר; )מסמך מס'  בניהול 
 ועדות רוחביות  .5

 ועדת משנה להבטחת איכות    5.1
  .מצ"ב – 095; )מסמך מס' תחום רוקחותהוועדה הבינלאומית להערכת איכות ות דוח 5.1.1
מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הפרטניים של הוועדה  5.1.2

 .מצ"ב( – 096; )מסמך מס' איכות בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות תלהערכ
; מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת לשון עברית במכללות האקדמיות לחינוך 5.1.3

 .מצ"ב( – 097)מסמך מס' 
שום החלטות מל"ג בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות מעקב אחר יי 5.1.4

 .מצ"ב( – 098; )לחינוך
 .מצ"ב( - 099; )אישור הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדע המדינה ויחב"ל 5.1.5

 ועדת משנה למדיניות אקדמית הכרה והסמכה    5.2
 בנושא אפיק מעבר לסטודנטים חסרי תעודת בגרות 16.11.2021מיום  החלטת המל"ג 5.2.1

)מסמך התחולה;  מועדעדכון  – מהאוניברסיטה הפתוחה למוסדות להשכלה גבוהה אחרים
 מוועדת המשנה באותו היוםעולה מצ"ב(  -א 04451  מס'

 ועדת משנה לפיקוח ואכיפה  5.3
 חריגת המכללה האקדמית לחינוך "אורנים" בנושא כהונת המשנה לנשיא לעניינים  5.3.1

שלא בהתאם להנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם  -אקדמיים/רקטור 
  .מצ"ב( –א' 083; )מסמך מס' אוניברסיטאות

 בנושא קיום  14.6.2022מיום  בעניין החלטת המל"ג בקשת אוניברסיטת חיפה לדיון חוזר 5.3.2
א' 084)מסמך מס' התכנית לתואר שני בהתפתחות הילד מחוץ לקמפוס בניגוד להחלטת המל"ג 

 .מצ"ב( –
 הענקת תארים ראשונים בחינוך והוראה במסלול גילאי שאינו תואם למסלול הגילאי אותו  5.3.3

 –א' 085; )מסמך מס 'מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך –אפרתה  - אישרה המל"ג באמונה
 .מצ"ב(

 ודוח 2021דוח מיוחד של מבקר המדינה מחודש אוקטובר  –דו"ח הצוות לתיקון ליקויים  5.3.4
 מצ"ב( –א' 086; )מסמך מס' 2022מיוחד של מבקר המדינה מחודש פברואר 
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 שונות .6
הוראת ב בקשת המכללה האקדמית הרצוג לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשוןעל משיכת  דיווח .6.1

 - B.Ed)). חוגית-דובמתכונת ו.B.Ed.F.A) חוגית )במתכונת חד יב'( -יסודי )ז'-הקולנוע במסלול העל
 מצ"ב( -א' 077על ידי המוסד; )מסמך מס' 

 
 

 
  ב ב ר כ ה,

 
 

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

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


