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 ' אדר תש"פז

 2020מרץ  03
 לכבוד

 ברי המועצה להשכלה גבוההח
   

   שלום רב,

 (17.3.2020) פש"שלישי כ"א באדר תסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
, בשעה (17.3.2020) פש"שלישי כ"א באדר תהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום 

 ירושלים. 43הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי  , באולם14:30
 

 סדר היום:
 מידע .1

 עדכונים מוות"ת .1.1
 עדכונים בנושאים משפטיים .1.2
 עדכונים בנושאים נוספים  .1.3

במועד מאוחר  ץ)יופ -18.2.2020ומיום )מצ"ב(  14.1.2020ביום ה יתואישור פרוטוקול מועצה מישיב .2
 יותר(

 כללי .3
 מצ"ב( - 10585; )מסמך מס'    הארכות טכניות של הסמכות .3.1
הסמכות ה מספרבדבר הגבלת   13.11.2018 םגבוהה מיו להשכלהעדכון החלטת המועצה הצעה ל .3.2

 ."ב(מצ -  'ב10075; )מסמך מס' זמניות ה
 עדות משנה תחומיותו .4

 ת יוהמלצות ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנו .4.1
 המלצה על אישור פרסום ורישום תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:אישור פרסום של 

 למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים המלצה לאישור פרסום והרשמה  .4.1.1
   ;(Education System Management) מוסדות חינוך ללא תזה בניהול (M.A) לתואר שני

 המשנה מוועדתעולה באותו יום   מס' מצ"ב(  -א' 10586)מסמך 
 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות

-יסודי )ז'-במסלול העל ( בהיסטוריה.B.Edלהעניק תואר "בוגר בהוראה" )המלצה על הסמכה  .4.1.2
 מצ"ב( -א'  10562)מסמך מס'  ;למכללת שאנן חוגית-במתכונת דו י'(

במסגרת לאוניברסיטה העברית בלימודים רומאניים  B.A.להעניק תואר  המלצה על הסמכה .4.1.3
עולה באותו היום מוועדת (; מצ"ב –א' 10404מסמךהסדרת חריגות מהחלטות מל"ג )נוהל 

  המשנה
 הרכבי ועדות:

 תכנית לפתוח לחינוך אקדמית מכללה - ישראל אורות בקשת לבדיקת סוקריםמינוי  אישור .4.1.4
  ; )מסמך מס'י'(-)ז'יסודי -במסלול העל( .M.Teach" )בהוראה"מוסמך  לתואר לימודים

 המשנה מוועדת יום באותו עולה(; מצ"ב  -א 10586
העניק תואר ראשון קבל הסמכה להמרכז האקדמי שלם ל בקשתועדה לבדיקת הואישור הרכב  .4.1.5

(.B.A '10551( בלימודי מזרח תיכון והאסלאם )במתכונת דו חוגית(; )מסמך מס-)עולה ;מצ"ב 
 המשנה מוועדת היום באותו

 שונות:
בקשת המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין לשנות את סימול התואר בתכנית הלימודים לתואר  .4.1.6

)מוסמך במדעי  MLISספרנות במערכת החינוך לתואר  –)מוסמך בחינוך( במידענות  M.Edשני 
 -א' 10587 )מסמך מס' ;( Library and Information Scienceהספרנות( במידענות וספרנות )

 המשנה מוועדתעולה באותו יום מצ"ב(; 
(, דו חוגי, בחינוך B.Aבקשת  אוניברסיטת חיפה לקיים תכניות לימודים לתואר ראשון ) .4.1.7

 מוועדת יום באותו עולהמצ"ב(;  -א' 10588; )מסמך מס'  במסגרת המכללה הצבאית מלט"ק 
 המשנה

לתואר ראשון בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תכנית לימודים  .4.1.8
(B.Des. בעיצוב תעשייתי )–  'מצ"ב(-10565משיכת הבקשה על ידי המוסד; )מסמך מס. 
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 הרוח והחברה ותכניות רב תחומיות במדעי משפטיםחברה, משפטים, ניהול ועסקים, : לעדת משנהו .4.2
 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות

( להעניק 2030לעשר שנים ) עד מרץ בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבל הסמכה זמנית  .4.2.1
 עולה באותו היום מועדת המשנהמצ"ב(;   –א' 10576) מסמך מס'  בפסיכולוגיה;  תואר שלישי

)מסמך  –למרכז האקדמי פרס  במשפטים   (.LL.B) ראשוןהמלצה על הסמכה להעניק תואר  .4.2.2
 מצ"ב( -א' 10568מס' 

למרכז האקדמי שערי  מערכות בריאותבמנהל  (.B.A)תואר ראשון המלצה על הסמכה להעניק  .4.2.3
 מצ"ב( -א' 10570מדע ומשפט; )מסמך מס' 

 (.B.A)להעניק תואר ראשון ( 2023)עד למרץ  המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים  .4.2.4
 מצ"ב( -א' 10571בניהול ומשאבי אנוש למכללה האקדמית כנרת; )מסמך מס' 

 (.B.A)להעניק תואר ראשון  ( 2022עד למרץ  )המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים  .4.2.5
 מצ"ב(. -א' 10572)מסמך מס' ; חוגי בלוגיסטיקה למכללה האקדמית גליל מערבי -דו

 ( בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית.M.Aהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ) .4.2.6
 מצ"ב( -א'  10573)מסמך מס' ; למרכז האקדמי רופין   

בקשת המכללה האקדמית תל אביב יפו לפתוח  תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו  .4.2.7
ולהסמיכה להעניק תארים אלה חוגית בסוציולוגיה ותכנית לימודים דו חוגית במדע המדינה 

 מצ"ב( -א' 10574במקום תכנית הלימודים בחברה ופוליטיקה המתקיימת במוסד )מסמך מס' 
 :ועדות הרכבי 

הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל אביב יפו לפתוח תכנית לימודים  אישור   .4.2.8
) מסמך מס'   ;, כלכלה ומדע המדינהבפילוסופיה(.B.A)לתואר ראשון בין תחומי חד חוגי 

  העולה באותו היום מועדת המשנ(;  מצ"ב -א'  10577
 בתכנית הסמכה לקבל אונו האקדמית המכללה בקשת לבדיקת סוקרים מינוי אישור   .4.2.9

) מסמך  ;בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים (.M.A)  שני לתואר הלימודים
  העולה באותו היום מועדת המשנ(;  מצ"ב -א'  10578מס'  

מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית שערי מדע ומשפט לפתוח תכנית  אישור .4.2.10
 -א'  10580) מסמך מס'   ;תזה במנהל מערכות בריאות ללא(.M.A)לימודים לתואר שני  

  העולה באותו היום מועדת המשנ(;  מצ"ב
 שונות:
 ; 26.2.2008 "ג מיום המלהחלטת  - בדבר ביטול הקריטריונים לתכניות במנהל עסקים המלצה .4.2.11

 מצ"ב(  -א' 10525 )מסמך מס'
 :ל"מחו ושלוחות, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיה: המלצות ועדת משנה  .4.3

 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות
המכללה  -אפקה וניהול של ( בהנדסה.M.Scהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ) .4.3.1

  (.מצ"ב –א 10473; )מסמך מס' האקדמית להנדסה בתל אביב
 :ועדות הרכבי
הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תכנית לימודים  אישור .4.3.2

 באותו עולה; מצ"ב(  -א10581 ( בדימות רפואי )מסמך מס'B.Sc.חוגי )-לתואר ראשון חד
 המשנה מוועדת

אישור מינוי סוקר לבדיקת דיווח המרכז הבינתחומי הרצליה על פתיחת תכנית הלימודים  .4.3.3
(, במסגרת האוטונומיה HCIמחשב )-( באינטראקציית אדם.M.Aוללא תזה ) עםלתואר שני 

 המשנה מוועדת היום באותו עולה ; מצ"ב( -א' 10582 מס'  מסמך)
אישור הרכב וועדה לבחינת מבנה תכניות הלימודים ברפואה ומיפוי השדות הקליניים בלימודי  .4.3.4

 המשנה מוועדתעולה באותו היום  ; )מצ"ב  10583 -  )מסמך מס ההרפוא
 :שונות
 (Nursing) בסיעוד( B.S.Nאת שם התכנית לתואר ראשון ) לשנותהמרכז האקדמי רופין  בקשת .4.3.5

 "ב(מצ -א'10575)מסמך מס'  ; (Bachelor of Science in Nursing" בוגר מדעי הסיעוד" ) -ל
החלטת  –המלצה בדבר ביטול מתווה קווים מנחים לתכניות הלימודים בתחום מערכות מידע  .4.3.6

 מצ"ב(-10522; )מסמך מס' 14.6.11מל"ג מיום 
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 ועדות רוחביות .5
 הכרה והסמכה ,למדיניות אקדמיתועדת משנה  .5.1

)מסמך מס'  המלצות ועדת המומחים העליונה –הרפורמה הטרום אקדמית במכינות  יישום  .5.1.1
 "ב(מצ -א'10538

 
 בברכה,

 
 מרב אברהמי

 מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים 
 להשכלה גבוההומזכיר המועצה 

 
 

; 21.7.2020; 16.6.2020; 12.5.2020; 31.3.2020: 2020-2019 תש"פלהלן מועדי ישיבות המועצה לשנה"ל 
18.8.2020 ;15.9.2020; 

 
 

 


