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 לכבוד
 חברי המועצה להשכלה גבוהה

 
 שלום רב,

 ( 7102.91.0) זתשע" אלולב כ"אסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
בשעה  ,(07.9.7102) זתשע" אלולב כ"אהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

 ירושלים. 33, באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 03:31
 

 סדר היום:
 מידע 1.
 1יופץ במועד מאוחר יותר – 818102.8  אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום 01
 כללי: 31

 יופץ בהמשך( - 9339)מסמך מס' המרכז האקדמי כרמל;  31.1
 (ב"מצ – .932' מס מסמך); לעניין המכינות הקדם אקדמיות תמשרדי-ביןמינוי ועדת היגוי  3101
 – 9320; )מסמך מס' החרדי למגזר הפלטפורמות(/רים"המח) החרדים מסגרות לבחינת צוות 3131

 מצ"ב(
 (מצ"ב – 9323מסמך מס' ; )למרכז האקדמי פרס שאיננה מוגבלת בזמןמתן הכרה  3131
ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו וסיום פעילותה מתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה  3191

 מצ"ב( – 9990; )מסמך מס' של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות כמוסד להשכלה גבוהה
; )מסמך מס' אישור הרכב לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית לישראל ברמת גן 3131

9323) 
 9329; )מסמך מס' מערבי לגלי אישור הרכב לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית 3171

 מצ"ב(1 –
 מצ"ב( – 9302; )מסמך מס' הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות : מקבץ תכניות 3181

 עדות משנה תחומיותו 31
 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו 31.1

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
להעניק תואר ראשון , 7171ספטמבר עד המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים,  .3.0.0

.(B.Aבלימודי תיאטרון למכללה האקדמית גליל מערבי ) ; 'מצ"ב(; – 'א6961)מסמך מס 
 (משנהה ועדתומ יום באותו עולה)

 מערכות וארגון בניהול.( M.Ed) שני תואר להעניק ירושלים למכללה הסמכה מתן על המלצה .3.0.7
 מצ"ב( –א' 9993; )מסמך מס' חינוך

 שני תואר להעניק, 7109 ספטמבר עד, לשנתיים( ראשונה) זמנית הסמכה הארכת על המלצה .3.0.3
(M.Ed )מצ"ב( –א' 9993; )מסמך מס' לחינוך לוינסקי למכללת מיוחד בחינוך תזה ללא 

דו חוגי בחינוך במסלולים היסודי  (.B.Ed)המלצה על הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה"  .3.0.3
)עולה מצ"ב(;  –א' 9619' מס)מסמך ; האקדמית לחינוך "אורנים" מכללהוהעל יסודי ל

 (משנהה מוועדתבאותו יום 
 :אישור פרסום של תכניות לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודים

לפתוח תכנית  להכשרת עובדי הוראה המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללת סכנין .3.0.9
)מסמך ; "יסודי -( "מוסמך  בהוראה" במסלול העלM.Teachלימודים לתואר שני ללא תיזה )

 (משנהה ועדתומ יום באותו עולה)  מצ"ב(; – א'9961מס' 
 תכנית לפתוח לחינוך אקדמית מכללה, לאלקאסמי והרשמה פרסום אישור מתן על המלצה .3.0.6

)מסמך "; ובסיכון בהדרה לתלמידים מכליל בחינוך תזה ללא( M.Ed) שני לתואר לימודים
 (המשנה מוועדת יום באותו עולה) מצ"ב(; – א'2961 'מס
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 לימודים תכנית לפתוח קיי ש"ע לחינוך למכללה והרשמה פרסום אישור מתן על המלצה .3.0.2
 באותו עולה)   מצ"ב(; – א'0196)מסמך מס' ; "הרך לגיל בחינוך תזה ללא( M.Ed) שני לתואר

 .(המשנה מוועדת יום
 :סוקרים/ועדות הרכבי אישור

 לטכנולוגיה, לחינוך המכללה, הקיבוצים סמינר בקשת לבדיקת סוקרים מינוי אישור .3.0.9
 א'9990' מס מסמך; )מתמטי בחינוך תזה עם( M.Ed) שני תואר להעניק להסמכה   ולאמנויות

 (משנהה מוועדת יום באותו  עולה) ;(ב"מצ –
 לטכנולוגיה, לחינוך המכללה, הקיבוצים סמינר בקשת לבדיקת סוקרים מינוי אישור .3.0.9

 א'9999' מס מסמך; )סביבתי בחינוך תזה עם( M.Ed) שני תואר להעניק להסמכה ולאמנויות
 (משנהה מוועדת יום באותו עולה); ( ב"מצ –

 :שונות
 ר"מח במסגרתבאמנות  (.B.F.A) ראשון לתואר לימודים תכנית לקיים להמשיך המלצה .3.0.01

)מסמך מס' ; "ועיצוב בירושליםבצלאל, אקדמיה לאמנות ל לנשים בקמפוס )נשים( 
 משנה(ה מוועדת יום באותו)עולה   מצ"ב(;  – א'0096 

חוגי בייעוץ חינוכי -דו( .B.Aהמלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ) .3.0.00
 )עולה מצ"ב(; – א'9607)מסמך מס'  ;אילן-במסגרת מח"ר )לנשים( לאוניברסיטת בר 
 (משנה מועדתבאותו יום  

חוגי -דו (.B.Edראשון ) לתואר /לימודי השלמהלאפשר לקיים תכנית לימודיםהמלצה  .3.0.07
לנשים/גברים( למכללה האקדמית )כיתת חרדים בקמפוס  ( במסגרת70-6בחינוך מיוחד ) 
 (מוועדת המשנה)עולה באותו יום  מצ"ב(;  –א' 9677מסמך מס' )בית ברל;  

במתמטיקה חוגי -דו( .B.Edראשון ) לתואר המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים .3.0.03
לנשים/גברים( למכללה )כיתת חרדים בקמפוס  במסגרת ו'( -למסלול היסודי )א' 
 (מוועדת המשנה)עולה באותו יום  מצ"ב(; –א' 9673)מסמך מס' ;האקדמית בית ברל 

חוגי -דו( .B.Edראשון ) לתואר /לימודי השלמההמלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים .3.0.03
לנשים/גברים( )כיתת חרדים בקמפוס  ותעודת עובד חינוך במסגרתבקידום נוער  
מוועדת)עולה באותו יום מצ"ב( ;  –א' 9673מסמך מס' ) למכללה האקדמית בית ברל; 
 (המשנה 

ראשון  לתואר לימודי השלמה "ממורה מוסך בכיר"המלצה לאפשר לקיים תכנית  .3.0.09
 (B.Ed.) כיתת חרדים בקמפוס  ( במסגרת6-בגיל הרך במסלול הגן )לידה
 )עולה באותו מצ"ב (; –א' 9679)מסמך מס' למכללה האקדמית בית ברל;לנשים/גברים( ) 
 (המשנה מוועדתיום  

ותכניות רב תחומיות במדעי  , משפטיםהמלצות ועדת משנה: חברה, משפטים, ניהול ועסקים 3101
 הרוח והחברה 

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות: 
)מסמך  פרס האקדמי למרכז ההתנהגות במדעי ראשון תואר להעניק הסמכה על המלצה .3.7.0

 (המשנה עדתומו היום באותו)עולה מצ"ב(;   -א' 9611 מס'
מכללה האקדמית ל, 7171עד ספטמבר , שנים לשלושעל הסמכה זמנית )ראשונה(  המלצה .3.7.7

( .M.Aיפו לקיים מסלולים עם תזה במסגרת המגמות הקיימות בתואר שני ) ביבא לת
בפסיכולוגיה: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית 

 (המשנה עדתומובאותו יום  עולה)מצ"ב(;  - א' 9613; )מסמך מס' ופסיכולוגיה תעסוקתית 
 :אישור פרסום של תכניות לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודים

כללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תכנית המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למ .3.7.3
 .מצ"ב( –א' 9923(  בכלכלה; )מסמך מס' B.Aלימודים לתואר ראשון דו חוגי )

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תכנית לימודים  .3.7.3
 עולה) מצ"ב(; – א'9603)מסמך מס' ; ( ללא תזה בניהול ארגוני שירות.M.Aלתואר שני )

 (המשנה מוועדתבאותו יום 
 :ונותש

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים מסלול לימודים בזמן חלקי  בתכנית  בקשת .3.7.9
)עולה באותו יום  מצ"ב(; -א' 9603; )מסמך מס'  במשפטים (.LLB)הלימודים לתואר ראשון 

   (המשנה ועדתומ
בתכנית הלימודים לתואר בקשת המכללה האקדמית נתניה לקיים התמחות בחשבונאות  .3.7.6

 (המשנה ועדתומ יום)עולה באותו א(; 9679; )מסמך מס' ראשון במנהל עסקים
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המרכז האקדמי רופין לקיים מסלול לימודים בזמן חלקי בתכנית הלימודים לתואר  בקשת .3.7.2
 עדתומו)עולה באותו יום   מצ"ב(; -א' 9609; )מסמך מס'  במנהל עסקים (.B.A)ראשון 
 (המשנה

ב"לוגיסטיקה  (.M.A)המרכז האקדמי רופין לשנות את שם התכנית לתואר שני  בקשת .3.7.9
 -א' 9606)מסמך מס'   שרשרת האספקה הגלובלית"וומערכות ימיות" ל"לוגיסטיקה 

 עדת המשנה(ו)עולה באותו יום מו מצ"ב(;
 (.M.A)בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל לשנות את שם התכנית לתואר שני  .3.7.9

ב"פסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני" ל"פסיכולוגיה של הספורט המאמץ והביצוע" 
  עדת המשנה(ו)עולה באותו יום מומצ"ב(; -א' 9602)מסמך מס'  

 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: משנה ועדתהמלצות  3131
 :בדיקה ועדת המלצות/לימודים תכניות של פרסום אישור

על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית לימודים לתואר  המלצה .3.3.0
 יום באותו עולה)מצ"ב(; -א' 9609; )מסמך מס' ( בקוגניציה B.Sc\B.Aחוגי )-ראשון דו

 (המשנה מוועדת
 :סוקרים/ועדות הרכבי אישור

 לתואר לימודים תכנית לפתוח אונו האקדמית הקריה בקשת לבדיקת סוקרים מינוי אישור .3.3.7
 מוועדת יום באותו עולה) (;ב"מצ - א9609'  מס מסמך) בספורטתרפיה  (.B.Sc)ראשון 
 המשנה(. 

 ועדות משנה רוחביות 91
 הערכת איכות והבטחתהעדת המשנה לו 91.1

 "ב(.מצ  - 9999'   מס; )מסמך הרפואה לימודי הערכתהחלטת מל"ג בנושא  יישום .9.0.0
 והסמכהועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה  9101

'    מס)מסמך לאחר תגובת המוסדות: הצעת החלטה  -סוגית אפשרות החריגה מתנאי הקבלה .9.7.0
 "ב(מצ -א' 9999

לביטול ההסמכה שניתנה למסלול האקדמי של המכללה למנהל להעניק תואר המלצה  .9.7.7
 "ב(מצ - א'  9963'  מס)מסמך  ;עצמאיחבר בתחומים ספציפיים באופן -פרופסור

 ואכיפה לפיקוח המשנה ועדת 9131
 מיום ג"המל להחלטת בניגוד העברית באוניברסיטה לקמפוס מחוץ לימודים קיום .9.3.0

 (ב"מצ-א' 9937' מס מסמך) ; 76.2.7100 ומיום 07.07.7116
, המוסד נשיא של כהונתו להארכת חיפה ויצו וחינוך לעיצוב האקדמי המרכז בקשת .9.3.7

 (המשנה מוועדת היום באותו עולה) ;(ב"מצ -9921א' ' מס מסמך) ;אלכסנדר דוד פרופסור
 נשיא מ"כמ ברנדס יהודה ר"ד של תוכהונ הארכתל הרצוג האקדמית המכללה בקשת .9.3.3

 (המשנה מוועדת היום באותו עולה)מצ"ב(;  -א' 9670)מסמך מס'  ;המכללה
 נותשו  31

מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה לכהונה במועצה המייעצת  בעלימועמדים  על שנילהמלצה  הצעה .6.0
 (ב"מצ -א' 9993' מס מסמך;  )7119–ט"התשס, העצמאות בית חוק פי עלשל בית העצמאות, 

 נוהל קבלת החלטות בכתב  71
 לקות עם תלמידים זכויות חוק מכוח המומחים עדתובו כחבר לכהונהלהמלצה על מועמד  הצעה .2.0

 .(ב"מצ  –' א9919' מס מסמך) 7119 -ח"התשס , תיכוניים-על במוסדות למידה
 

 ב ב ר כ ה, 
 

 מיכל נוימן
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים

 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 הערות:
; 102.7..081 ; 3.1.2102.7 :שנת תשע"חל ישיבות המועצהאודה לכם אם תרשמו לפניכם את מועדי  1.

031.0102.7 ;310102.8 ;313102.8 ;0313102.8 ;0919102.8 ;0313102.8 ;.717102.8 ;.318102.8 ;.319102.8 
 טנטטיבי( -)יום חמישי 


