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 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

 (62..20186) תשע"ח תמוז ב י"ג הנדון: סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי 

  
בשעה  (,26.6.2018) י"ג  בתמוז  תשע"חהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 

 ירושלים. 43, באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 14:30
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 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות

, למכללת אורנים להעניק תואר 2020המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד יוני  .5.1.1
 מצ"ב( -א'  9920)מסמך מס'   ;( עם תזה בהוראה רב תחומית במדעי הרוחM.Edשני )

בהוראה"  להעניק תואר ראשון "בוגרבקצרין אוהלו המלצה על הסמכה למכללה האקדמית  .5.1.2
(B.Ed. במתמטיקה )מצ"ב(-9921)מסמך מס'  ;י'(-למסלול העל יסודי )ז' חוגי-חד 

, למכללה האקדמית לחינוך 2020המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד יוני  .5.1.3
 מצ"ב( -א'  9923)מסמך מס'   ;( ללא תזה בחינוך לגיל הרךM.Edתלפיות להעניק תואר שני )
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, למכללה האקדמית לחינוך 2021 יוניהסמכה זמנית )ראשונה(, לשלוש שנים, עד המלצה על  .5.1.4
חוגי במדע וטכנולוגיה במסלול -דו (.B.Edגבעת וושינגטון, להעניק תואר "בוגר בהוראה" )

 (מצ"ב –א'  9864ו'(; )מסמך מס' -היסודי )א'
, למכללה האקדמית לחינוך 2021 יוניהסמכה זמנית )ראשונה(, לשלוש שנים, עד המלצה על  .5.1.5

)מסמך   ;יסודי-חוגי ביהדות למסלול העל-( דו.B.Edהוראה" )אוהלו להעניק תואר "בוגר ב
 מצ"ב(-9924מס' 

( ללא תזה בטכנולוגיות .M.Aהסמכה למכון הטכנולוגי בחולון להעניק תואר שני )המלצה על  .5.1.6
  עולה באותו יום מוועדת המשנהמצ"ב(;  -א 9955; )מסמך מס' למידה

 ראשון תואר העניקמכללת גבעת וושינגטון לל, 2019 יוני עד, לשנה זמנית סמכהה על המלצה .5.1.7
; )מסמך  חוגית-דו במתכונת'( י-'ז) יסודי-העל למסלול במתמטיקה.( B.Ed" )בהוראה בוגר"

 עדת המשנהועולה באותו יום מו ;מצ"ב –' 9956מס' א
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה

המלצה על אי מתן אישור פרסום ורישום למכללה ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר   .5.1.8
 .מצ"ב( –א 9868; )מסמך מס' ( ללא תזה בייעוץ חינוכיM.Edשני )

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לפתוח תכנית  .5.1.9
 -א'9968; )מסמך מס' ו'( -( למסלול היסודי )א'M.Teachלימודים לתואר מוסמך בהוראה )

 מוועדת המשנהעולה באותו יום  ;מצ"ב(
 :שונות
בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני "בלימודי א"י  .5.1.10

ל"לימודי ישראל" ואת שם תכנית הלימודים לתואר שני "היסטוריה של המזה"ת"  
 מצ"ב( -א' 9769ל"לימודי המזה"ת והאסלאם". )מסמך מס'  

לשנות את שם תכנית  מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך –אפרתה -אמונהקשת ב .5.1.11
( בעיצוב גרפי למסלול יסודי וחט"ב B.Edהלימודים לתואר ראשון  "בוגר בהוראה" ) 
; )מסמך וחט"ב( בתקשורת חזותית למסלול יסודי .B.Edלתואר ראשון "בוגר בהוראה" ) 
 עולה באותו יום מוועדת המשנה מצ"ב(; - 9957מס'  

הארכת תוקף האישור לקיום לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה"  .5.1.12
 (B.Ed )מסמך מס'   ; 6.3.18 הוראת מעבר בהמשך להחלטת מל"ג מיום – מגזר החרדיל(
  המשנהעולה באותו יום מוועדת  ;(יופץ בהמשך  - 9958 

 ותכניות רב תחומיות במדעי  משפטיםהמלצות ועדת משנה: חברה, משפטים, ניהול ועסקים,   .5.2
 הרוח והחברה  

 (: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
בפסיכולוגיה התפתחותית למכללה  ללא תזה  (.M.A)המלצה על הסמכה להעניק תואר שני  .5.2.1

 מצ"ב( -א 9908)מסמך מס'  ;האקדמית ת"א יפו
( M.A.) , להעניק תואר שני2021ראשונה( לשלוש שנים, עד מאי המלצה על הסמכה זמנית ) .5.2.2

בפסיכולוגיה התפתחותית למרכז ללימודים (.M.A) תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית ו
 מצ"ב( -א' 9909)מסמך מס'  ;אקדמיים באור יהודה

להעניק תואר ראשון , 2021עד מאי  ,שלוש שניםל ) שנייה(  הסמכה זמניתהארכת המלצה על  .5.2.3
(B.Aבמנהל, ממשל ומשפט למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט );  'א' 9910)מסמך מס- 

 מצ"ב(
תואר  להעניק ,2018עד דצמבר  הסמכה )טכנית( לתקופה של חצי שנה,הארכת ה על המלצה .5.2.4

 מצ"ב( -א' 9911מסמך מס' ) ;מרכז האקדמי שערי מדע ומשפטל בחשבונאות( B.A) ראשון
  ללא תיזה להעניק תואר שני ,2020, עד יוני שנתייםל )ראשונה(המלצה על הסמכה זמנית  .5.2.5

(.M.Aבלימודי משפט ללא משפטנים למכללה האקדמית נתניה );  'א'9912)מסמך מס- 
 מצ"ב(

 ;( בנדל"ן למכללה האקדמית נתניהM.A.)  ללא תיזה המלצה על הסמכה להעניק תואר שני .5.2.6
 מצ"ב( -א' 9913)מסמך מס' 

תואר שני ללא תיזה  להעניק  ,2020)ראשונה( לשנתיים, עד יוני המלצה על הסמכה זמנית  .5.2.7
M.A.)מצ"ב( -א' 9914)מסמך מס'  ;( בניהול המשאב האנושי למכללה האקדמית ספיר 

 ;ללא תזה במשפטים לקריה האקדמית אונו (LL.M).המלצה על הסמכה להעניק תואר שני   .5.2.8
 ועדת המשנהומבאותו יום עולה מצ"ב(;  –א' 9927)מסמך מס' 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים  .5.2.9

; )מסמך לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטניםללא תזה בלימודי משפט  (.M.A)לתואר שני 
 עדת המשנהויום מובאותו  עולהמצ"ב(;  –א' 9947מס' 
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 הרכבי ועדות:

המסלול האקדמי המכללה למנהל לפתוח לבדיקת בקשת  הרכב וועדהאישור מינוי  .5.2.10
מצ"ב(;  – א'9943מסמך מס' ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית; )( M.A) שניתואר לימודים ל 
 עדת המשנהויום מועולה באותו  

 אישור הרכב מעודכן של הוועדה הבינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה  .5.2.11
עולה באותו יום מצ"ב(;  –א' 9944; )מסמך מס'  .( במשפטיםPh.Dלפתוח תואר שלישי ) 
 ועדת המשנהומ 
 שונות:
.( בפסיכולוגיה במסגרת B.Aהמלצה להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ) .5.2.12

 מצ"ב( -א' 9916)מסמך מס' ; לימודים במח"ר המתקיימת באוניברסיטת בר אילןתכניות  
להסב את תכנית הלימודים לתואר למסלול האקדמי של המכללה למנהל המלצה לאפשר  .5.2.13

יום עולה באותו מצ"ב(;  –א' 9947)מסמך מס' ;במנהל עסקים לשפה האנגלית )M.B.A(.שני 
 עדת המשנהומו

 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה   .5.3
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: 

; בסיעוד של המכללה האקדמית אשקלון( B.S.Nהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) .5.3.1
 מצ"ב( -א' 9854)מסמך מס' 

( ללא M.Scלהעניק תואר שני ) ,2021עד מאי  ,זמנית, למשך שלוש שנים המלצה על הסמכה .5.3.2
 מצ"ב(  -א' 9885)מסמך מס'  ;תזה במערכות תבוניות של מכללת אפקה

 שונות:
המלצה להמשיך ולאפשר לאוניברסיטת תל אביב לקיים תכנית לימודים להכשרה קלינית   .5.3.3

לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נ"ז  - של תלמידי אוניברסיטת סט. ג'ורג'ברפואה 
 מצ"ב( -א'  9888)מסמך מס' ; אקדמיות

  :למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה משנה ועדת     .5.4
מסלול האקדמי של המכללה למנהל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון בלימודי בקשת ה .5.4.1

 מצ"ב( -' ג9544מסמך מס' ) ;דיון חוזר – משפט במתכונת דו חוגית
 שונות: .6

ט' בסדרי הנוהל לדיוני ועדות 4מינוי חבר בוועדת המשנה התחומית במדעי החברה בהתאם לסעיף  .6.1
 מצ"ב( - 9965 -; )מסמך מס' המשנה הקבועות של המל"ג

בנושאים: עבודה  2018מאי מחודש ג' 68עדכון לגבי דו"ח ביקורת של מבקר המדינה מס'  -דיווח  .6.2
 נוספת של מנהלים בכירים באוניברסיטאות, עבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי הבכיר

 ; קדמיהסדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות ובין האה ; באוניברסיטאות
 מצ"ב( - 9966מס' )מסמך 

 
 ב ב ר כ ה, 

 
 מיכל נוימן

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 

 הערות:
; 17.7.2018שנת תשע"ח: הבאות לישיבות המועצה אודה לכם אם תרשמו לפניכם את מועדי  רות:הע

14.8.2018 ;13.9.2018 
 


