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 י"ח טבת, תשפ"ג
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 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,
 
 

 ( 3.20201.17תשפ"ג ) טבתב דסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי כ"הנדון: 
 

 , בשעה(17.01.2023תשפ"ג ) טבתב דכ", שלישיהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום 
 ירושלים. 43, באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 14:30

  
 סדר היום:
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 עדכונים מות"ת  1.1
 עדכונים בנושאים משפטיים  1.2
 עדכונים בנושאים נוספים  1.3

 אישורי פרוטוקולים .2
 (מצ"ב) 13.12.2022מיום )מצ"ב(  ו 22.11.2022-מיום ה יםאישור פרוטוקול 2.1

 כללי .3
 מצ"ב( - 273; )מסמך מס'   האוכלוסייה החרדית בפריפריה הגיאוגרפית צרכיל מענה  3.1
לאוכלוסייה החרדית תכנית רב שנתית דיון תכנוני בבקשות להגשת תכניות חדשות לתואר ראשון       3.2

 .מצ"ב(  - 274; )מסמך מס'  תשפ"ה-לשנים תשפ"ג
; )מסמך מס'    תכניות בינלאומיות –תשפ"ח -תכנון הפיתוח האקדמי בתכנית הרב שנתית תשפ"ג  3.3

 מצ"ב( - 307
-תשפ"דשנים נוספות בשנה"ל  5-ל (NSCF-ISF)הארכת פעילות הקרן המשותפת ישראל סין   3.4

   .מצ"ב( - 306; )מסמך מס'  תשפ"ח
 ועדות משנה תחומיות .4

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

 -, למרכז האקדמי לוינסקי 2025 ינוארהמלצה על הסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד  4.1.1
 מצ"ב( -א' 229; )מסמך מס' ה( עם תזה בהוראה ולמיד.M.Edשני )וינגייט להעניק תואר 

לימודי ( ב.M.A) עם תזה תואר שני להעניק המלצה על הסמכה למכללה האקדמית תל חי 4.1.2
 מצ"ב(  -א' 269גליל )מסמך מס' 

"בוגר  (.B.Ed)ראשון חד חוגי  המלצה על הסמכה למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר 4.1.3
 מצ"ב( -א' 192גילאי; )מסמך מס' -לית במסלול רבבהוראה" בהוראת אנג

חוגי -דו .B.Edבקשת המכללה האקדמית בית ברל לשנות את שם התכנית לתואר  4.1.4
אדם וסביבה במסלול  -חוגי בגיאוגרפיה-דו B.Edיסודי לתואר -בגיאוגרפיה במסלול העל

 עולה באותו יום מוועדת המשנהמצ"ב(;  -א' 275יסודי ; )מסמך מס' -העל
( ללא M.Edהמלצה על הסמכה למכללה לחינוך ע"ש קיי לקבל הסמכה להעניק תואר שני ) 4.1.5

 ; עולה באותו יום מוועדת המשנה מצ"ב( -א' 276תזה בחינוך לגיל הרך )מסמך מס' 
מכללה האקדמית כנרת ל, 2025 ינוארהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד  4.1.6

עולה ;  מצ"ב( –א' 292יתוח התנהגות; )מסמך מס' ( בנ.M.Aלהעניק תואר שני ללא תזה )
 באותו יום מוועדת המשנה

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
לפתוח  המכללה האקדמית לחינוך ע''ש א. ד. גורדוןאישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת  4.1.7

   - א'277; )מסמך מס' ( בחינוך רגשי חברתי.M.Edתכנית לימודים לתואר שני ללא תזה )
 .מצ"ב(

 שונות
במוזיקה במתכונת דו חוגית של המכללה   (.B.Aאי פתיחת תכנית הלימודים לתואר ראשון ) 4.1.8

 מצ"ב(  -א' 270דיווח; )מסמך מס'   -האקדמית ספיר 
( בהוראת מתמטיקה במכללת סמינר .M. Teachסגירת התכנית לתואר מוסמך בהוראה ) 4.1.9

 מצ"ב( -א' 271דיווח; )מסמך מס'  –הקיבוצים 
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.( בהוראת היסטוריה של המכללה M.Edבפועל של תכנית הלימודים לתואר שני )פתיחה  4.1.10
דיווח המכללה בהמשך להחלטת מל"ג בדבר פתיחת  –האקדמית לחינוך אורות ישראל 

 עולה באותו יום מוועדת המשנהמצ"ב(;  -א' 255תכנית הלימודים; )מסמך מס'  
, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח  המלצות ועדת משנה: למדעי החברה, משפטים    4.2

 והחברה 
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

חוגי  -להעניק תואר ראשון חד  מכללה האקדמית הדסה ירושליםהמלצה על הסמכה ל 4.2.1
(B.A.;במדעי ההתנהגות ) 'מצ"ב( -א' 265 )מסמך מס  

( בניהול .B.Aחוגי ) -תואר ראשון חד להעניק מכללה האקדמית כנרת המלצה על הסמכה ל 4.2.2
  מצ"ב( - א'266 )מסמך מס' משאבי אנוש;

 אישור פרסום והרשמה:
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ת"א יפו לפתוח תכנית לימודים  4.2.3

חוות דעת  -מדע המדינה-כלכלה-( בפילוסופיה.B.A)בין תחומי   חוגי -לתואר ראשון חד 
 מצ"ב( -א' 267 )מסמך מס' סוקרים;

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תכנית  4.2.4
עולה  ;מצ"ב( -א' 278)מסמך מס'  ( במנהל עסקים;.M.B.Aלימודים לתואר שני ללא תזה )

 באותו היום מוועדת המשנה
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:

הסמכה קבל לברמת גן האקדמית לישראל המכללה  אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת 4.2.5
עולה  מצ"ב(; -א' 279)מסמך מס'  ביזמות וחדשנות( .B.A) חוגי-תואר ראשון דו להעניק

 .מוועדת המשנה באותו היום
אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן  4.2.6

 ;(מצ"ב -  א'280)מסמך מס' ( במנהל ומדיניות ציבורית; .M.Aלהעניק תואר שני ללא תזה )
 עולה באותו היום מוועדת המשנה.

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

 (.M.Sc)המלצה על הסמכה למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר שני עם וללא תזה  4.3.1
 מצ"ב( -א' 262במדעי המים )מסמך מס' 

( .M.D) ברפואה הבינלאומית הלימודיםתכנית  אתלהסב  בנגב גוריון בן אוניברסיטת בקשת 4.3.2
להעניק ( ארבע שנתית לסטודנטים ישראלים ולהסמיכה .M.D) ברפואה לימודים לתכנית

 עולה באותו היום מוועדת המשנה ;מצ"ב( -א' 263  )מסמך מס'; תואר זה
 אישור פרסום והרשמה:

 למכללה האקדמית הדסה ירושלים לפתוח תכנית המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה 4.3.3
במדעי המעבדה הרפואית. )מסמך מס'  תזה ללא ( (.M.Med.Lab.Scשני לתואר לימודים

 באותו היום מוועדת המשנה עולהמצ"ב(;  -א' 281
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:

; רופא"דכון הרכב הוועדה לגיבוש קווים מנחים לתכנית לימודים לתואר שני "עוזר ע 4.3.4
 נהעולה באותו היום מוועדת המשמצ"ב(;  -א' 128)מסמך מס' 

 לתוארתכנית לימודים  לפתוח אישור מינוי סוקרים לבדיקת  בקשת אוניברסיטת בר אילן 4.3.5
עולה באותו היום מצ"ב(;  -א' 282כדור הארץ והסביבה; )מסמך מס' במדעי ( ScB..ראשון )

 מוועדת המשנה
 תשונו

להארכת תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים בקשת המכללה האקדמית כנרת  4.3.6
 -א'264; )מסמך מס' תעשיות מים (  בהנדסת.M.Sc)ללא תזה לתכנית הלימודים לתואר שני 

 מצ"ב(
 ועדות רוחביות  5

 ועדת משנה להערכת איכות       5.1
 283; )מסמך מס'  דוחות הוועדה להערכת איכות תחום הוראת המדעים במכללות להוראה 5.1.1

 מצ"ב( -
  .מצ"ב( - 284; )מסמך מס'  הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום היסטוריה דוחות 5.1.2
לדוחות הפרטניים של הוועדה מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע  5.1.3

 .מצ"ב( - 285; )מסמך מס'  להערכת איכות בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות
 - 286; )מסמך מס' (IQAמוסדיים להבטחת איכות )-פניםהמנגנונים של הפיילוט הארכת ה 5.1.4

 מצ"ב(
 מצ"ב(  - 287; )מסמך מס'  הוועדה המקצועית המלווה לחינוך הרפואי בישראלעדכון הרכב  5.1.5
 מצ"ב(  - 288; )מסמך מס' הרכב ועדה להערכת איכות בתחום מחשבת ישראלעדכון  5.1.6
הרכב ועדה לבחינת  -הערכת איכות בתחום הוראת הגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך 5.1.7

 מצ"ב( - 308; )מסמך מס' מעקב אחר יישום החלטות מל"ג
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   ; )מסמך מס'בינלאומייםב ועדה להערכת איכות בתחום מדע המדינה ויחסים כעדכון הר 5.1.8
 מצ"ב( -309

 ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה      5.2
עדכון החלטת מל"ג מיום  -התאמות ברפורמה האקדמית במכינות הקדם אקדמיות 5.2.1

 מצ"ב( -א' 186 )מסמך מס'   21.12.2021
 שונות  6

  ac.ilבדבר כללים לאישור שימוש בשמות מתחם בעלי סיומת  22.6.2021תיקון החלטת מל"ג מיום    6.1  
 .מצ"ב( - 289)מסמך מס' ; למוסדות שקיבלו היתר/הכרה כמוסד להשכלה גבוהה  

 קבלת החלטות בנוהל מיוחד  7
ם, התקני חוק פי על מכון התקנים של לתקינה תומרכזיות לועדסגל אקדמי בכיר  יחברמינוי ל הצעה 7.1

 מצ"ב(  - 290; )מסמך מס'  - 1953ג"תשיה
; )מסמך בקשת המרכז האקדמי פרס ובקשת מכללת אורנים להוספת שם מתחם דומיין בעברית 7.2

 .מצ"ב( – 310מס' 
 
 

 בברכה
 
 

 מרב אברהמי
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים 

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 
 

 הערות:
; 2.5.2023; 21.3.3023; 21.2.2023  :2022-2023ג "להלן תאריכי ישיבות המועצה לשנת הלימודים תשפ

6.6.2023;4.7.2023  ;1.8.2023 ;12.9.2023 ;24.10.2023 ;21.11.1012 ;19.12.2023 
 


