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 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,
 ( 20217.20.) תשפ"א' באב איסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי, הנדון: 

 
 14.30, בשעה 20.7.2021 תשפ"א ' באבאיהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי, 

 .במשרדי המועצה להשכלה גבוהה
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  (מצ"ב) 22.6.2021ומיום  25.5.2021אישור פרוטוקול מועצה מיום  .2
 כללי .3

 מצ"ב( - 11088הקמת אוניברסיטה בגליל; )מסמך מס'  .3.1
 מצ"ב( - 11087; )מסמך מס' הארכת הסמכות טכניות .3.2

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

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
-( במסלול העלM.Teachבהוראה" )המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני "מוסמך  4.1.1

 מצ"ב(  -11080)מסמך מס'   י'( למכללה האקדמית הערבית לחינוך חיפה-יסודי )ז'
חוגי -( דו.B.Edהמלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה ובחינוך" ) 4.1.2

י'( לדוברי השפה הערבית למכללה האקדמית -גילאי )א'-בשפה וספרות ערבית במסלול רב
 מצ"ב(-א' 11081; )מסמך מס כל עוד למוסד יש הכרהה אחו

 ,2024, עד יולי זמנית )שנייה( לשלוש שנים הארכת הסמכה /המלצה על מתן הסמכה 4.1.3
תואר וחוגי בלימודים הומניסטיים -( דו.B.Aלמרכז האקדמי שלם להעניק תואר ראשון )

; )מסמך מס' .יהודית חוגי בתכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות-דו( .B.Aראשון )
 המשנה ועדתומבאותו יום  עולה מצ"ב(; -א' 11089

, למרכז האקדמי שלם 2023המלצה על הארכת הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים, עד יולי  4.1.4
)מסמך ; במתכונת דו חוגית בלימודי מזרח תיכון והאסלאם(B.A) להעניק תואר ראשון 

  המשנה ועדתומבאותו יום  עולה  מצ"ב(; –  א' 11090מס' 
 אישור פרסום והרשמה

 תכנית לפתוח מערבי גליל האקדמית למכללה והרשמה פרסום אישור מתן על המלצה 4.1.5
 ( מצ"ב –א' 11082 )מסמך מס ;וחדשנות בחינוך באוריינות( .M.A) שני לתואר לימודים

 לימודים תכנית לפתוחמכללת לוינסקי לחינוך ל והרשמה פרסום אישור מתן על המלצה 4.1.6
)מסמך  ;( ללא תזה בחינוך מתמטי בעידן דיגיטלי בבית הספר העל יסודי.M.Ed) שניתואר ל

 המשנה ועדתומעולה באותו יום ; מצ"ב( – א' 11091מס' 
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:

    תכנית  לפתוח בירושלים ולמחול למוסיקה האקדמיה בקשת לבדיקת ועדה הרכב אישור  4.1.7
  עולה; מצ"ב( - א'11092מסמך מס' ; במוסיקה( .M.Mus) תזה עם שני לתוארלימודים  
  המשנה ועדתומ יום באותו 
 שונות:

לימודים מחוץ לקמפוס  להמשיך לקיים מכללה האקדמית דוד יליןהמלצה על מתן אישור ל 4.1.8
א' 10716מסמך מס' )  ;( במזרח ירושלים21-6( בחינוך מיוחד ).B.Edתואר "בוגר בהוראה" )ל
 מצ"ב( -

 למתן פטור של שליש מנקודות הזכות לתואר ראשוןהמכללה האקדמית ספיר בקשת  4.1.9
)מסמך  (  עבור בוגרי בית הספר "גודמן" למשחק ולבימוי.B.A) ב"תרבות, יצירה והפקה"

 עולה באותו יום מוועדת המשנהמצ"ב(;  –א' 11093מס' 
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ותכניות רב תחומיות במדעי המלצות ועדת משנה: לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, משפטים   . 4.2
 והחברה הרוח

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
 שני עם וללא תזה להעניק תואר ,2023י ליו עד לשנתיים,( שניה) זמנית המלצה על הסמכה 4.2.1

(M.A. )א' 11072; )מסמך מס' לבפסיכולוגיה חינוכית למכללה האקדמית עמק יזרעא- 
 מצ"ב( 

להעניק תואר שני  ,2024)ראשונה( לשלוש שנים, עד יולי  זמנית המלצה על הסמכה/הסמכה 4.2.2
(M.A ללא תזה בלימודי משפט ללא משפטנים בהתמחות משפט פלילי למרכז האקדמי )

  המשנה ועדתומבאותו יום  עולה מצ"ב(; –א' 11094; )מסמך מס' למשפט ועסקים
להעניק תואר שני עם וללא  2024שנים, עד יולי  המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש 4.2.3

; )מסמך מס' ( בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות למכללה האקדמית אחווה.M.Aתזה )
 מצ"ב( -א11074

 אישור פרסום והרשמה
חי לפתוח תכנית לימודים -המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל 4.2.4

      -א' 11095; )מסמך מס' ( בפסיכולוגיה התפתחותית.M.Aלתואר שני עם וללא תזה )
 המשנה ועדתומיום עולה באותו  מצ"ב(;

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים  4.2.5
עולה  מצ"ב(; -א' 11096; )מסמך מס' ( בעבודה סוציאליתM.S.Wלתואר שני ללא תזה )

 יום מועדת המשנהבאותו 
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:

תכנית  לפתוח גן ברמת לישראל האקדמית המכללה בקשת לבדיקת סוקרים מינוי אישור 4.2.6
       -א' 11097 ; )מסמך מס'השינוי וייעוץ ארגוני בניהול( .M.A) תזה ללא שני לתוארלימודים 

 "ש באותו היום.מועמעולה  מצ"ב(;
בפוליטיקה  ללא תיזה (.M.Aסוקר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני )מינוי אישור  4.2.7

; ת תל אביבאשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיט  סייבר וממשל
  המשנה ועדתומיום עולה באותו  מצ"ב(; –א' 11098)מסמך מס' 

 שונות
תכנית לימודים חוץ תקציבית בינלאומית מקוונת בקשת אוניברסיטת תל אביב לקיים  4.2.8

 ועדתומיום עולה באותו  מצ"ב(; –א' 11099; )מסמך מס' ( במנהל עסקיםMBA) לתואר שני
 המשנה

 :המלצות ועדת משנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ושלוחות מחו"ל  4.3
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:

 להעניק תואר שני עם תזה , 2024 יוליהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד  4.3.1
(M.Sc.)  א' 11100)מסמך מס'  ח הוועדה"דו – בניהול טכנולוגיה למכון הטכנולוגי חולון-     

 . מוועדת המשנה יוםבאותו עולה ; ב("מצ
, להעניק תואר ראשון 2024המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד יולי  4.3.2

(B.S.N.)  ב(."מצ -א' 11101)מסמך מס' ; דו"ח הוועדה -בסיעוד לקריה האקדמית אונו 
 ללא והשיקום הבריאות במדעי (.M.A) תחומי ביןמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ה 4.3.3

   ב("מצ -א'  11102מסמך מס' ) המשנה ועדתומבאותו יום  עולהלקריה האקדמית אונו  תזה
, להעניק תואר ראשון 2023י להמלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד יו 4.3.4

(B.Sc.) ב("מצ -א' 11062מסמך מס' ) במערכות מידע למרכז האקדמי למשפט ועסקים  
 אישור פרסום והרשמה

על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים  המלצה 4.3.5
עולה  מצ"ב(; –א' 11104; )מסמך מס' בהנדסת תעשיות מים (.M.Sc)לתואר שני ללא תזה 

 ועדת המשנהובאותו יום מ
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים: 

תואר ימודים ללבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תוכנית ל הרכב ועדהאישור  4.3.6
עולה  ;מצ"ב( -א' 11066)מסמך מס' ; חד חוגי בהנדסת חומרים וננו טכנולוגיה (.B.Sc)ראשון 

  ועדת המשנהובאותו יום מ
 שונות
( בסיעוד .M.S.Nהלימודים לתואר שני )בקשת המרכז האקדמי לב להסב את תכנית  4.3.7

 מצ"ב( -א' 11078)מסמך מס'  ;)במסלול רפואה פנימית( לשפה האנגלית
בהנדסה אזרחית   (.B.Sc)בקשת אוניברסיטת אריאל לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון 4.3.8

 מצ"ב( -א' 11079)מסמך מס'  ;במסגרת המח"ר
 The University -  UIBE -( ל 2024המלצה על מתן רישיון זמני ומותנה לשלוש שנים )עד יולי  4.3.9

 of International Business and Economics "- לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון מסין ,
עולה באותו מצ"ב(;  - א'31110 ; )מסמך מס' במנהל עסקים, במרכז הלימוד בפתח תקווה

   המשנה ועדתומיום 
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  ועדות רוחביות .5
 ועדת משנה מדיניות הכרה והסמכה   5.1

 הסכם - לוינסקי לחינוך האקדמית והמכללה וינגייט האקדמית המכללה של מיזוג בקשת 5.1.1
 "ב(מצ -א' 11085'  מס)מסמך ; גישור

 -  א' 11086 'מס; )מסמך המלצה על הארכת ההכרה לתקופה של שנה למרכז האקדמי שלם 5.1.2
 "ב(מצ

 משנה להבטחת איכותועדת    5.2
  מצ"ב( – 11104; )מסמך מס' תשפ"ג-תכנית הערכת איכות תחומית לשנים: תשפ"ב 5.2.1
מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תכניות לימודים במדעי  5.2.2

 מצ"ב( – 11105; )מסמך מס' הים
; ותלמודמעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מקרא  5.2.3

 מצ"ב( – 11106)מסמך מס' 
 ועדת משנה לפיקוח ואכיפה   5.3

בנושאים: חינוך לחיים  'ג 71דוח מבקר המדינה  –לתיקון ליקויים  יםהצוותדוחות  5.3.1
משותפים ולמניעת גזענות, ניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה, תשתיות מחקר 

 המשנה ועדתומעולה באותו יום  ;מצ"ב( – 07171; )מסמך מס' מרכזיות באקדמיה
 שונות  6

.( בחינוך B.Aבקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )   6.1
 עולה ;(מצ"ב -א'  11108 )מסמך מס'  דיווח. -משיכת הבקשה על ידי המוסד -דיגיטלית ותרבות 

 המשנה ועדתומ  יום באותו
ש א. ד. גורדון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני בחינוך ”בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע   6.2

 (M.Edללא תזה בחינוך רגשי חברתי ).- 11109; )מסמך מס' דיווח -משיכת הבקשה על ידי המוסד
 המשנה ועדתומבאותו יום  עולה מצ"ב(; –א'  

 משותפת פתוח תכנית לימודיםאחוה לבקשת המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית     6.3
; )מסמך מס' משיכת הבקשה על ידי המוסדות -במדעי החיים וקדם רפואה (  .B.Sc) ראשוןלתואר  
   עולה באותו יום מוועדת המשנהמצ"ב(;  -א'  11110 

 
  ב ב ר כ ה,

 
 מרב אברהמי

 מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים 
 ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

 
 

 17.8.2021להלן מועדי ישיבות מועצה לשנת הלימודים תשפ"א:  הערות:
 


