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 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 
 ( 22.2011.22) פ"גתששלישי כ"א בחשון סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
 בשעה, (22.11.2022) פ"גתשבחשון  חכ"שלישי הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום 

 ירושלים. 43, באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 09:30
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 כללי .3
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 א'11040; )מסמך מס' ()מוזמנים נציגי המוסד ;מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת
 .מצ"ב( -

 במכללה האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל בשלוש שנים עד נובמברהזמנית  ההכרה הארכת  3.3
  מצ"ב( - 201; )מסמך מס'  2025

ם; )מסמך הארכת תקופת כהונתו של פרופ' שמגר בן אליהו כחבר ות"ת לתקופה של שלושה חודשי      3.4
   מצ"ב( - 248מס' 

 ועדות משנה תחומיות .4
 המלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות     4.1
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:    

בחברה  (M.P.S) ללא תזה שני תואר המלצה על הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק 4.1.1
 מצ"ב(  -א' 203 ת. )מסמך מס'ואמנויו

אריאל  ת, לאוניברסיט2025המלצה על הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים, עד נובמבר  4.1.2
 מצ"ב( –א' 204)מסמך מס'  ;(בחינוך (.B.A)חוגי -דולהעניק תואר ראשון 

 :אישור פרסום והרשמה
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הרצוג לפתוח תכנית לימודים  4.1.3

 -א' 154 )מסמך מס' ;אמנות חזותית -בטיפול באמצעות אומנויות (M.A.A.Tלתואר שני )
 מצ"ב( ; 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים  4.1.4
 מצ"ב(  -א 192 )מסמך מס' ;עם וללא תזה בפילוסופיה משולבת עשייה .(.M A)לתואר שני 

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים   4.1.5

)מסמך מס'  ; ללא תזה, בניהול ועיצוב למידה בלתי פורמלית ושיתופית .M.Ed)לתואר שני )
   ;מצ"ב(  -א' 161

תכנית לימודים  לפתוח יפו-אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ת"א 4.1.6
 מצ"ב -א' 206)מסמך מס'  ;בלימודי תרבות( .B.A) חוגי-ראשון דולתואר 

 שונות
בקשת המכללה האקדמית לחינוך גורדון לקיים בשפה האנגלית את תכנית הלימודים  4.1.7

 בניהול וארגון מערכות החינוך לצד תכנית הלימודים המתקיימת בעברית  M.Edלתואר 
 מצ"ב(  -195מס'  מסמך)
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  הרוחהמלצות ועדת משנה: למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי     4.2
 והחברה 

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
למכללה האקדמית  ,2025נובמבר  עד לשלוש שנים,( שנייה) זמנית המלצה על הסמכה 4.2.1

 מצ"ב( -א' 189יישומית; )מסמך מס' בכלכלה ( .M.A) שני ללא תזה אשקלון להעניק תואר
, לאוניברסיטת אריאל 2024 נובמברהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד  4.2.2

 -א' 158בקרימינולוגיה קלינית; )מסמך מס'  (.M.A) שבשומרון להעניק תואר שני עם תזה
  מצ"ב(

למרכז האקדמי , 2024הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים, עד נובמבר הסמכה/ המלצה על  4.2.3
עם התמחות בניהול ארגוני  ( בניהול.M.Aלמשפט ולעסקים להעניק תואר שני ללא תזה )

  מצ"ב( –א' 133)מסמך מס'  ;שרות
 שונות
בפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת חיפה אשר ( .M.A)תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה  4.2.4

 מצ"ב( -191א' נפתחה במסגרת האוטונומיה ; )מסמך מס' 
 :המלצות ועדת משנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ושלוחות מחו"ל      4.3

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
( למכון הטכנולוגי חולון 2024ר נובמבהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים )עד  4.3.1

   מצ"ב( -א'188( בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה; )מסמך מס' M.Scלהעניק תואר שני עם תזה )
( B.Sc.OT).בריפוי בעיסוק ל  (.B.O.T) בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את סימול התואר 4.3.2

 מצ"ב(  -א' 11052; )מסמך מס'  בריפוי בעיסוק ולהסמיכה להעניק תואר זה 
( .M.Dלהעניק תואר דוקטור ברפואה )  המלצה על הסמכה לאוניברסיטת אריאל בשומרון 4.3.3

  מצ"ב( -א' 207 מסמך מס' )דו"ח הוועדה;  –
( לאוניברסיטת חיפה 2025 נובמברהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד  4.3.4

 מצ"ב -א' 208מסמך מס' )במדעי הנתונים;  .B.Sc)להעניק תואר ראשון )
( למכון הטכנולוגי חולון 2025המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד נובמבר  4.3.5

 מצ"ב(   -א' 209( עם וללא תזה במדעי המחשב; )מסמך מס' .M.Scשני )להעניק תואר 
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:

יפו לפתוח תכנית  -אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל אביב  4.3.6
 מצ"ב( -א'185( עם תזה בסיעוד; )מסמך מס' M.S.Nלימודים לתואר שני )

בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח תכנית לימודים  אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת 4.3.7
 מצ"ב( -א'186( בסיעוד; )מסמך מס' B.S.Nלתואר ראשון )

אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה לפתוח תכנית  4.3.8
  מצ"ב( - 225 )מספר מסמך בהנדסה אזרחית .B.Sc))לימודים לתואר ראשון 

חי לפתוח תכנית לימודים  –אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל  4.3.9
 מצ"ב(  -א' 210 מספר מסמך) דאטה -בביו (.B.Sc) ראשוןלתואר 

)מסמך  לגיבוש קווים מנחים לתכנית לימודים לתואר שני "עוזר רופא"עדכון הרכב הוועדה  4.3.10
  ;צ"ב(מ - א'128מס' 

 שונות
תכנית הלימודים ב לתנאי קבלה מותאמים עבור כיתת המח"רת המרכז האקדמי רופין בקש 4.3.11

 מצ"ב(-187; )מסמך מס' ( במדעי הסיעוד.B.S.Nלתואר ראשון )
המלצה על מתן אישור למרכז האקדמי לב לקיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר  4.3.12

 מצ"ב(;  -א' 212)מסמך מס'  ;בסיעוד (.B.S.N) ראשון
 רוחביותועדות   5

 ועדת משנה להערכת איכות       5.1
 מצ"ב( - 175; )מסמך מס'  המשך דיון -דוחות ועדת הערכת איכות בתחום רפואה 5.1.1
)מסמך  ;דחיית מועד דיווח המוסדות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות להוראה 5.1.2

 .מצ"ב( - 215מס' 
 מצ"ב( - 183; )מסמך מס' מעקב הערכת איכות בתחום מדעי הים  5.1.3
  מצ"ב(  - 217)מסמך מס'  ;אישור הרכב ועדת איכות בינלאומית בתחום פילוסופיה 5.1.4
 .מצ"ב( - 218)מסמך מס'  ;אישור הרכב ועדת איכות בינלאומית בתחום מחשבת ישראל 5.1.5

 ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה      5.2
בנושא לימודי  בנושא "עדכון והאחדה של החלטות המל"ג 24.11.2020החלטת המל"ג מיום  5.2.1

שיפוט עבודת התזה בתוכנית לימודים בעניין  -התואר השני במוסדות להשכלה גבוהה"
 מצ"ב( - א140)מסמך מס'  ;לתואר שני מחקרי

כמבחן סיווג לרמת  V-TESTבקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לקיים מבחן  5.2.2
 מצ"ב( - א'184הלימודים באנגלית )מסמך מס'  

 – NQF (National Qualification Framework) -הקמת מערכת תעודות לאומית בישראל  5.2.3
 .(  צ"במ  -א' 141)מסמך מס'  ;נוסח מתארי רמות
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   ועדת משנה לפיקוח ואכיפה   5.3
בנושא הרחבת הנגישות  עמידת המכללה האקדמית הדסה ירושלים בהחלטות המל"גאי  5.3.1

 מצ"ב( - א'143 ; )מסמך מס'של ההשכלה הגבוהה לחרדים ופסיקת בג"צ בנושא
הענקת תארים משותפים של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים והאוניברסיטה  5.3.2

 מצ"ב( -א' 144; )מסמך מס' העברית בירושלים ללא אישור המל"ג
בניגוד להסמכה שנתנה  ברל-האקדמית ביתשינוי שם התואר הראשון בגיאוגרפיה במכללה  5.3.3

 מצ"ב(  - א'145; )מסמך מס' המל"ג
הענקת פטור מורחב מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים בתואר הראשון  5.3.4

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

ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דוח מבקר המלצות הצוות לתיקון  -דיווח  5.3.5
 מצ"ב( -א' 220)מסמך מס' ; 2022ג' ממאי 72המדינה 

 שונות  6
 מצ"ב( - 221)מסמך מס' ; דכון הרכב ועדת ההיגוי לבינלאומיות ואנגליתע    6.1
 מצ"ב( – 180; )מסמך מס'  להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיהעדכון הרכב ועדת ההיגוי     6.2
 מצ"ב( - 181עדכון הרכב ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח; )מסמך מס'       6.3

 נוהל קבלת החלטות בנוהל מיוחד  7
 מצ"ב( - 223)מסמך מס' ; המלצה על מינוי נציג מל"ג למועצת רואי חשבון    7.1

 
 

 בברכה
 
 

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

 
 

 הערות:
; 14.2.2023 ; 17.1.2023;13.12.2022  :2022-2023ג "להלן תאריכי ישיבות המועצה לשנת הלימודים תשפ

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 


