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 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 
 

 
 
 "ב אדר תשפ"גכ

 2023מרץ,  15
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 ( 23.203.21) תשפ"ג שלישי כ"ח באדרסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
, 14:30, בשעה (21.3.2023) תשפ"ג כ"ח באדרהנכם 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
 עדכונים בנושאים נוספים .1.3

 במצ" – 21.2.2023ומיום  17.1.2023אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה ביום  .2
 כללי .3

 340)מסמך מס' ; החרדית בפריפריה הגיאוגרפית ובבית שמש ההאוכלוסייעדכון החלטה בדבר צרכי  .3.1
 מצ"ב( -

; )מסמך מס' ויצו חיפה לבין אוניברסיטת חיפהלעיצוב ולחינוך אישור המיזוג בין המרכז האקדמי  .3.2
 מצ"ב( - 341

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

 :)קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(הסמכות 
חוגי -חדתואר ראשון להעניק  םבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלילהמלצה על הסמכה  .4.1.1

(B.A.בתרבות חזותית וחומרית ) 'מצ"ב( -א' 330; )מסמך מס 
, לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, 2025המלצה על הסמכה )ראשונה( לשלוש שנים, עד מרץ  .4.1.2

א' 331( עם תזה בהערכה בחינוך; )מסמך מס' M.Edולאמנויות להעניק תואר שני )לטכנולוגיות 
 מצ"ב( -

. B.Aבקשת האוניברסיטה העברית לשנות את השם באנגלית של תכנית הלימודים לתואר  .4.1.3
  Arts( לתוארMultidisciplinary Program in Humanitiesתכנית רב תחומית במדעי הרוח )

B.A. Liberal העניק את התואר בתרגום לאנגלית ל ולהסמיכה ל– Liberal Arts  'מסמך מס( ;
 מצ"ב( -א' 314

חוגי באנגלית במסלול -דו B.Edהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית חמדת להעניק תואר  .4.1.4
חוגי בחינוך מיוחד )לצד תכנית הלימודים הקיימת בהוראת אנגלית -היסודי בצירוף דו

 מצ"ב( -א' 332(; )מסמך מס' גילאי-חוגית במסלול רב-במתכונת חד
 אישור פרסום והרשמה:

תכנית לימודים על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל חי לפתוח המלצה  .4.1.5
 צ"ב(מ - א'138; )מסמך מס' בייעוץ חינוכי ללא תזה (.M.Aלתואר שני )

 שונות:
.( B.Edחוגית לתואר ראשון )-לקיים תכנית לימודים חד  הרצוגמכללה האקדמית ה בקשת .4.1.6

-)במקום תכנית הלימודים הדו גילאי-במסלול רבאנגלית הוראת "בוגר בהוראה ובחינוך" ב
 מצ"ב( -א' 334; )מסמך מס' (יסודי-במסלול העל חוגית הקיימת

ת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון והמכללה האקדמית חמדמשיכת בקשת  עלדיווח  .4.1.7
''בוגר בהוראת טכנולוגיה" ( B.Ed.Techראשון ) לפתוח תוכנית לימודים משותפת לתואר

 מצ"ב( -א' 335; )מסמך מס' יסודי-במסלול העל
בגיל הרך במכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי;  B.Edתכנית הלימודים לתואר  עלדווח  .4.1.8

 מצ"ב( -א' 336)מסמך מס' 
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 המלצות ועדת משנה: למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח   .4.2
  והחברה

 :הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(
( במדעי .B.Aבקשת המכללה האקדמית כנרת לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון ) .4.2.1

א' 245)מסמך מס'  העניק תואר זהבפסיכולוגיה ולהסמיכה ל (.B.Aההתנהגות לתואר ראשון )
 באותו היום מוועדת המשנהעולה  ; מצ"ב( -

 אישור פרסום והרשמה:
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תכנית  .4.2.2

עולה מצ"ב(;  -א' 334)מסמך מס'  ( במנהל עסקים;B.Aחוגי )-לימודים לתואר ראשון חד
 באותו יום מוועדת המשנה

לפתוח תכנית לימודים לתואר  למרכז האקדמי פרסהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.2.3
 יוםהבאותו  מוועדת המשנהעולה  מצ"ב(; -א' 344מסמך מס'  בתקשורת;( B.A.חוגי )-דו ראשון

 :אישור הרכבי ועדות/סוקרים

לימודים לתואר שלישי אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת רייכמן לפתוח תכנית  .4.2.4
(Ph.D במנהל עסקים ) 'יוםהבאותו  מוועדת המשנהעולה   מצ"ב(; -א'  534מסמך מס 

להעניק תואר בתכנית  הלהסמכת אילן-אוניברסיטת ברלבדיקת בקשת  תאישור מינוי סוקר .4.2.5
 המדינה מדעי -כלכלה -מחשבת ישראל מכ''מ:ב (.B.Aחוגי )-ראשון חד לימודים לתואר

 יוםהבאותו  מוועדת המשנהעולה  מצ"ב(; -א'  634)מסמך מס'  ;איגום קורסיםבאמצעות 
 שונות:

בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להוספת מסלול התמחות ב"קידום בריאות בקהילה"  .4.2.6
 .מצ"ב( - 'א190במנהל מערכות בריאות; )מסמך מס'  (.B.Aבמסגרת התואר הראשון )

האקדמית  ( רב תחומי אשר מתקיימת במכללה.B.Aתכנית הלימודים לתואר ראשון ) עלדיווח  .4.2.7
 מצ"ב( -א' 325כנרת; )מסמך מס' 

חקלאות ושלוחות , רפואי פארה ביולוגיה,, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: משנה ועדת .4.3
 :מחו"ל

 :הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(
לאוניברסיטת בן גוריון בנגב להעניק  (2025 מרץהמלצה על הסמכה זמנית שנייה לשנתיים )עד  .4.3.1

 מצ"ב( -א' 238 )מסמך מס'( במדעי הקוגניציה והמוח .B.Scתואר ראשון דו חוגי וחג חוגי )
בקשת המכללה האקדמית צפת לשנות את שם התכנית וסימול התואר המלצה לא לאשר את  .4.3.2

לא ( ב"מערכות מידע" ו.B.Sc) לבוגר במדעים ב"מערכות מידע ניהוליות"( .B.Aמבוגר )
 מצ"ב( -א'297)מסמך מס'  להסמיכה להעניק תואר זה;

 אישור פרסום והרשמה:
לפתוח תכנית לימודים  למכללה האקדמית כנרתהמלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה  .4.3.3

  .מצ"ב( -א'328בהנדסה אזרחית; )מסמך מס'  (.B.Sc) לתואר ראשון
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תכנית לימודים  .4.3.4

 .מצ"ב( -א'329)מסמך מס'  ( בהנדסת מחשבים ותכנה.B.Sc)לתואר ראשון 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים  .4.3.5

 מוועדת המשנהעולה  ;מצ"ב( -א' 347וי בעיסוק; )מסמך מס' בריפ (.B.O.T)לתואר ראשון 
 יוםהבאותו 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תכנית  .4.3.6
מוועדת עולה ;מצ"ב( -א'348במדעי הסיעוד; )מסמך מס'  (.B.S.N)לימודים לתואר ראשון 

 יוםהבאותו  המשנה
המכללה האקדמית להנדסה ירושלים  ,והרשמה לעזריאלי המלצה על מתן אישור פרסום .4.3.7

מצ"ב(  - א'224בהנדסה אזרחית; )מסמך מס'  (.B.Sc)לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון 
 באותו היום מוועדת המשנהעולה 

מכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר להמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.3.8
  מצ"ב( - א'11177)מסמך מס'  בריפוי בעיסוק .B.O.T)ראשון )

  שונות:
( B.Scעל משיכת בקשת המרכז האקדמי פרס לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )דיווח  .4.3.9

 מצ"ב(-  360במדעי המחשב; )מסמך מס' 
 ועדות רוחביות .5

 ועדת משנה להערכת איכות .5.1
 מצ"ב( - 349)מסמך מס'  ; דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום תקשורת .5.1.1
מעקב אחר יישום ההחלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוח  הוועדה להערכת איכות  .5.1.2

 מצ"ב( - 350)מסמך מס'  ; שאנןה האקדמית גיל הרך במכללהבתחום 
מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוח הוועדה להערכת איכות  .5.1.3

 מצ"ב( - 351)מסמך מס'  ; של האוניברסיטה הפתוחה בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות
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מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע להערכת איכות ביה"ס למדעי  .5.1.4
 מצ"ב(  - 352)מסמך מס'  ; ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה

)מסמך ; (IQA( לתהליכי הערכת איכות פנימיים )EQAהרכב ועדה להערכת איכות חיצונית ) .5.1.5
 מצ"ב(  - 353  מס'

 ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית .5.2
בקשת האוניברסיטה העברית להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה  .5.2.1

 מצ"ב( –א' 354; )מסמך מס' לימודים חדשות לקראת תואר שני  להענקת תואר בתכניות
)"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה בקשת אוניברסיטת בן גוריון להארכת ההסמכה הכללית  .5.2.2

 מצ"ב( –א' 355; )מסמך מ' להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לקראת תואר שני
בקשת אוניברסיטת חיפה להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה  .5.2.3

 מצ"ב( –א' 356; )מסמך מ' חדשות לקראת תואר שני  להענקת תואר בתכניות לימודים
בקשת אוניברסיטת תל אביב להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה  .5.2.4

 מצ"ב( –א' 357; )מסמך מ' לימודים חדשות לקראת תואר שני  להענקת תואר בתכניות
 קבלת החלטות בנוהל מיוחד .6

וסמינר הקיבוצים להוספת שם מתחם דומיין , אוניברסיטת בר אילן ת האוניברסיטה הפתוחהובקש .6.1
 מצ"ב(  – 358; )מסמך מס' בעברית

הצעה להמלצה על מועמד/ת, חבר/ת סגל אקדמי בכיר ממוסד להשכלה גבוהה מוכר, לכהונה כחבר/ת  .6.2
 מצ"ב( - 359; )מסמך מס' 2018-פי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-ועדת הערר על

 
 
 

 מרב אברהמי
 

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים 
 להשכלה גבוההומזכיר המועצה 

 
 הערות:

; 1.8.2023  4.7.2023;;6.6.2023; 2.5.2023  :2022-2023ג "להלן תאריכי ישיבות המועצה לשנת הלימודים תשפ
12.9.2023 ;24.10.2023 ;21.11.1012 ;19.12.2023 

 
 

 
 

 

 


