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 "א שבט, תשפ"גכ
 2023פברואר,  12

 
 

 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 21.2.2023) שלישי ל' בשבט תשפ"ג סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 
 

, 14:30בשעה , (21.2.2023ל' בשבט תשפ"ג )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
 יםעדכונים בנושאים נוספ .1.3

 ועדות משנה תחומיות .2
 המלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות  .2.1

 :הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(
בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם  תכנית הלימודים בתיאטרון )בתואר הראשון ובתואר  .2.1.1

)עולה באותו היום  מצ"ב(; -א' 253)מסמך מס'  ;"לימודי תיאטרון ופרפורמנס" -השני( ל 
 המשנה(מוועדת 

חי לשנות את סימול התואר בתכנית הלימודים לתואר שני -בקשת המכללה האקדמית תל .2.1.2
M.Ed  בניהול וארגון מערכות חינוך לתואר שניM.A מסמך  ;בניהול וארגון מערכות חינוך(

 )עולה באותו היום מוועדת המשנה( ;מצ"ב( -א' 315מס' 
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:

אישור מינוי ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תכנית  .2.1.3
)עולה  ;מצ"ב( -א' 316)מסמך מס'  ;בעיצוב תעשייתי (B.Des)חוגי -לימודים לתואר ראשון חד

 (מוועדת המשנהבאותו היום 
 שונות:

 295; )מסמך מס' דיווח -אפרתה -פתיחת תכניות לימודים לגברים במכללה האקדמית אמונה .2.1.4
 מצ"ב( -

 המלצות ועדת משנה: למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח   .2.2
  והחברה

 :הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(
 עם תזה המלצה על הסמכה למכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן להעניק תואר שני .2.2.1

(M.A.)  מצ"ב( –א'301)מסמך מס'  ;ארגוניבפיתוח וייעוץ. 
 אישור פרסום והרשמה:

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים  .2.2.2
 ;מצ"ב( -א' 317)מסמך מס'  ;( בקיימות במרחב העירוני והכפרי.M.Aלתואר שני ללא תזה )

 )עולה באותו היום מוועדת המשנה(
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים  .2.2.3

)עולה  ;מצ"ב( -א' 318)מסמך מס'  ;בפסיכולוגיה שיקומית (.M.A) לתואר שני עם וללא תזה
 באותו היום מוועדת המשנה(

 
 שונות:

( .B.Aבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי להסב את תכנית הלימודים לתואר ראשון ) .2.2.4
  מצ"ב(  -א'302)מסמך מס'  בכלכלה לשפה האנגלית

( .B.Aבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי להסב את תכנית הלימודים לתואר ראשון ) .2.2.5
 מצ"ב(  -א'303)מסמך מס'   לשפה האנגלית ניהולב

חקלאות ושלוחות , רפואי פארה ביולוגיה,, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: משנה ועדת .2.3
 :מחו"ל
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 :הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(
בהנדסה  (.B.Sc)המלצה על הסמכה לאוניברסיטת אריאל בשומרון להעניק תואר ראשון  .2.3.1

 מצ"ב(   - א'296אזרחית; )מסמך מס' 
( במדעי הים; .M.Scהמלצה על הסמכה למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני מחקרי ) .2.3.2

 מצ"ב( - א'298)מסמך מס' 
אוניברסיטת תל אביב לשנות את שם התכנית מ"נוירוביולוגיה" על מתן אישור ל המלצה .2.3.3

 (.M.Sc) ( ל"נוירוביולוגיה ומדעי המוח ההתנהגותיים" מוסמך עם תזה .M.Scמוסמך עם תזה )
 מצ"ב(  -א'  299ולהסמיכה להעניק תואר זה; )מסמך מס' 

בר אילן  ת( לאוניברסיט2026פברואר המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד  .2.3.4
)עולה  ;מצ"ב( -א' 319; )מסמך מס' ( בתכנית השש שנתיתM.D)דוקטור ברפואה להעניק תואר 

 (מוועדת המשנהבאותו היום 
( לאוניברסיטת בן 2026המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד פברואר  .2.3.5

מצ"ב(  -א' 320 ; )מסמך מס'ברפואה (Ph.D) ותואר( M.D) משולב להעניק תוארגוריון בנגב 
 (מוועדת המשנה)עולה באותו היום 
 אישור פרסום והרשמה:

לפתוח תכנית לימודים לתואר  למכללה האקדמית צפתאישור פרסום והרשמה  המלצה על מתן .2.3.6
  (מצ"ב – א'042; )מסמך מס' בפיזיותרפיה (M.P.T) שני ללא תזה

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
לתואר לימודים התכנית קיים את ל אוניברסיטת חיפהאישור מינוי סוקרים לבדיקת  בקשת  .2.3.7

)עולה באותו היום  ;מצ"ב( - 321; )מסמך מס' במתכונת חד חוגית בביולוגיה .B.Sc)(ראשון 
 מוועדת המשנה(

 שונות:
 על גיוס סגל לתכנית הלימודים לתואר ראשון דיווח המכללה האקדמית לישראל ברמת גן  .2.3.8

(B.Sc. במדעי המחשב בהתאם להחלטת המל"ג מיום )א' 311 ; )מסמך מס'22.02.2022 -  
 (מצ"ב

 ועדות רוחביות .3
 ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית .3.1

עד חודש פברואר של המרכז האקדמי שלם בשלוש שנים הזמנית המלצה על הארכת ההכרה  .3.1.1
 מצ"ב( -א' 313)מסמך מס'  ;2026

בקשת אוניברסיטת רייכמן למתן הסמכה כללית )'אוטונומיה'( לפתיחת והענקת תואר  .3.1.2
 - א'196מסמך מס'  בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני ללא תזה ולתואר שני עם תזה, )

 מצ"ב(
 ועדת משנה להערכת איכות .3.2

 מצ"ב( - 322)מסמך מס'  ;עדכון הרכב ועדת הערכת איכות בתחום מדע המדינה .3.2.1
 ועדת משנה לפיקוח ואכיפה .3.3

הענקת פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים בתארים ראשונים  .3.3.1
באוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם המכללה האקדמית בית ברל, בניגוד להחלטת מל"ג מיום 

 מצ"ב( - 304)מסמך מס'  22.12.2020
 בברכה

 
 

 מרב אברהמי
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים 

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
 

 הערות:
  4.7.2023;6.6.2023; 2.5.2023; 21.3.3023  :2022-2023ג "להלן תאריכי ישיבות המועצה לשנת הלימודים תשפ

1.8.2023 ;12.9.2023 ;24.10.2023 ;21.11.1012 ;19.12.2023 


