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 "ה אלול תשפ"בכ

 2022ספטמבר,  21
 

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 22.209.82) גפ"תש ' בתשריג רביעיסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 
 

 בשעה, (28.9.2022) תשפ"ג רביעי ג' בתשריהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום 
 ירושלים. 43, באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 15:30

  
 סדר היום:

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

 מצ"ב -2.8.2022 ומיום   12.7.2022  אישור פרוטוקול מועצה מיום .2
 כללי .3

 מצ"ב( -147 )מסמך מס'  הקמת אוניברסיטה בגליל לנושאדו"ח הוועדה  .3.1
 - 149)מסמך מס'  מינוי ועדת מומחים ללימודי עברית לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם  3.2
 מצ"ב(       
 2012-עדכון כללי זכויות הסטודנט )התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים(, התשע"ב  3.3

 150)מסמך מס'  ה קצרהאסטודנטים החייבים בשירות מילואים ושנקראו לשירות מילואים בהתר
 מצ"ב(  -

 פניית משרד החינוך להגדיר את תחום הוראת הלשון כצורך לאומי     3.4
 ועדות משנה תחומיות .4

 המלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות     4.1
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:    

חוגית -לקיים תוכנית לימודים חד ש דוד ילין”מכללה האקדמית לחינוך עהמלצה לאפשר ל 4.1.1
גילאי -באנגלית והוראתה במסלול רב" ובחינוך בהוראה בוגר"(  .B.Edלתואר ראשון )

 התואר את להעניק  המכללה את ולהסמיך( הקיימת חוגית-הדו הלימודים תכנית)במקום 
 מצ"ב(-א' 135)מסמך מס'  ;זו במתכונת

, למכללה האקדמית בית 2025 ספטמברהמלצה על הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים, עד  4.1.2
-במסלול העל" מדעיםמוסמך בהוראת ה( "M.Teach)ברל להעניק תואר שני, ללא תזה, 

 מצ"ב( -א' 136; )מסמך מס' יסודי
מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך, לשנות את המסלול  –בקשת מכללת אמונה אפרתה  4.1.3

הגילאי בתארים בהוראת העיצוב ובהוראת האמנות במכללה ולהסמיכה להעניק תארים 
 מצ"ב(-137; )מסמך מס' י"ב(-גילאי )א'-אלה במסלול הרב

 
 :אישור פרסום והרשמה

פרסום ורישום למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית הלימודים המלצה על אישור  4.1.4
; )מסמך מס' ( עם תזה בלקויות למידה: הערכה והתערבות חינוכית.M.Edלתואר שני )

 יוםהבאותו  מוועדת המשנהעולה  מצ"ב(; -א' 151
 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח ותוכנית לימודים 4.1.5

 צ"ב(; מ - א'152; )מסמך מס'   ( "מוסמך בחינוך" בנוירופדגוגיהM.E.dשני ללא תזה )לתואר 
  יוםהבאותו  מוועדת המשנהעולה 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית חמדת לפתוח תוכנית לימודים  4.1.6
  "ב(;מצ - א'153; )מסמך מס' ( "מוסמך בחינוך" בחינוך מיוחדM.E.dלתואר שני ללא תזה )

  יוםהבאותו  מוועדת המשנהעולה 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים  4.1.7

מס'      )מסמך; טיפול במוסיקה  -ללא תזה בטיפול באמצעות אומנויות .M.A) לתואר שני )
  יוםהבאותו  דת המשנהועועולה מ  מצ"ב(; - א'155
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פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי בחולון לפתוח תכנית לימודים המלצה על מתן אישור  4.1.8
עולה מצ"ב(;  - א'156)מסמך מס' ; בעיצוב לסביבה טכנולוגית  (.M.Des)לתואר שני

 באותו היום מוועדת המשנה
חי לפתוח תכנית -תוקף מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל הארכת 4.1.9

 .מצ"ב( - א'139במתמטיקה במסלול היסודי  )מסמך מס'  .B.Edלימודים לקראת תואר 
 שונות
חוגי -המלצה לאשר למכללה ירושלים לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון דו 4.1.10

B.Ed)יסודי ואת תכנית הלימודים לתואר ראשון דו-.( בתנ"ך במסלול העל-( חוגיB.Ed ).
חוות דעת  -לקמפוס באילת במחשבת ישראל במסלול העל יסודי במסגרת לימודים מחוץ 

 באותו היום מוועדת המשנהעולה מצ"ב(  -א'157סוקרים; )מסמך מס' 
 המלצות ועדת משנה: למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי     4.2

 והחברה  הרוח 
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

( .M.Aזה )יהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני ללא ת 4.2.1
   ;מצ"ב( -א' 133)מסמך מס' ; בניהול ארגוני שירות

 (.M.A) בקשת הקריה האקדמית אונו לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר שני ללא תיזה 4.2.2
( באסטרטגיה .M.A)ללא תיזה באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית לתואר שני 

  מצ"ב(;  -א' 159; )מסמך מס'  דיגיטלית וניהול השיווק ולהסמיכה להעניק תואר זה
בקשת אוניברסיטת תל אביב לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר שני עם וללא תיזה  4.2.3

(M.A. )עם וללא תיזה  בארצות מתפתחות לתואר שני (M.A. ) בפיתוח בר קיימא ולהסמיכה
 מצ"ב(;   - א'160; )מסמך מס' להעניק תואר זה 

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

   - א'161)מסמך מס' ; קרימינולוגיה בקהילה ובחינוך( .B.A) חוגי -לתואר ראשון חד 
  מצ"ב(;

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים  4.2.5
, בהתמחות בלימודי המשפט, בעידן המידע ( במשפטים.LL.Mזה )ילתואר תואר שני ללא ת

   מצ"ב(;    - א'162)מסמך מס'  ; והטכנולוגיה
 :ושלוחות מחו"להמלצות ועדת משנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים,       4.3

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
האקדמי ( למרכז 2025המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד ספטמבר  4.3.1

 - א'166 )מספר מסמך במדעי המחשב  B.Sc)) למשפט ועסקים להעניק תואר ראשון 
  ;מצ"ב(

( .M.Scממוסמך עם תזה )בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לשנות את שם התכנית  4.3.2
" מדע וטכנולוגיה קוואנטיים( ".M.Sc" למוסמך עם תזה )טכנולוגיות קוונטיותב"

 .מצ"ב( - א'169ך )מספר מסמ ולהסמיכה להעניק תואר זה;
 אישור פרסום והרשמה:

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים  4.3.3
  מצ"ב(   - א'170 )מספר מסמך; בהנדסת נתונים )ScB.(.לתואר ראשון 

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה בראודה לפתוח תכנית  4.3.4

  ; מצ"ב( - א'171 )מסמך מס' ;בביוטכנולוגיהM.Sc) ) עם תזה לימודים לתואר שני
 ועדות רוחביות  5

 ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית ההיגוי להנגשתועדת     5.1
 .חרדים באקדמיה -סקירה 5.1.1
שנתית של מל"ג/ות"ת להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה -הארכת התכנית הרב 5.1.2

 מצ"ב( - 173 )מסמך מס'  תשפ"ב( בשנה-לאוכלוסייה החרדית )תשע"ז
וינגייט לקיים תכניות לימודים ייעודיות -הארכת האישור למרכז האקדמי לוינסקי 5.1.3

 מצ"ב( - 174)מסמך מס'  אביב בשנת תשפ"ג-לסטודנטים חרדיים בקמפוס המכללה בתל
 ועדת משנה להערכת איכות       5.2

 מצ"ב( - 175)מסמך מס'  דוחות ועדת הערכת איכות בתחום רפואה 5.2.1
 מצ"ב(  - 176)מסמך מס'   דוחות הערכת איכות בתחום אדריכלות 5.2.2
 מצ"ב( - 177מס'   )מסמך מעקב הערכת איכות בתחום מדעי הים  5.2.3
 מצ"ב( - 178)מסמך מס'  עדכון תכנית העבודה של האגף  5.2.4

 הסמכהוהכרה למדיניות אקדמית, ועדת משנה       5.3
האקדמית המכללה שנות את שמה ל"אורט בראודה להנדסה בקשת המכללה האקדמית ל 5.3.1

   ;מצ"ב( – א'142להנדסה בראודה כרמיאל"; )מסמך מס' 
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 ועדת משנה לפיקוח ואכיפה    5.4
עמידת המכללה האקדמית הדסה ירושלים בהחלטות המל"ג בנושא הרחבת הנגישות אי  5.4.1

 מצ"ב( - א'143 ; )מסמך מס'של ההשכלה הגבוהה לחרדים ופסיקת בג"צ בנושא
הענקת תארים משותפים של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים והאוניברסיטה  5.4.2

 מצ"ב( -א' 144; )מסמך מס' העברית בירושלים ללא אישור המל"ג
בניגוד להסמכה שנתנה  ברל-שינוי שם התואר הראשון בגיאוגרפיה במכללה האקדמית בית 5.4.3

 מצ"ב(א' 145; )מסמך מס' המל"ג
אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים בתואר הראשון  הענקת פטור מורחב מלימודים 5.4.4

-146 ; )מסמך מס' ברפואת חירום באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בניגוד להחלטת המל"ג
 (מצ"ב

 שונות  6
 .מצ"ב( - 179דומיין;  )מסמך מס'  מתחם לשינוי שם וינגייט-מרכז האקדמי לוינסקיבקשת ה      6.1
 מצ"ב( - 180)מסמך מס'    להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיהועדת ההיגוי  עדכון הרכב      6.2

 קבלת החלטות בנוהל מיוחד    7
 183  )מסמך מס' עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום ביולוגיה ומדעי החיים     7.1

 .מצ"ב(   
 
 
 

  ,בברכת גמר חתימה טובה
 
 

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

 
 הערות:

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

19.12.2023 
 


