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 ג' אלול, תשפ"א
 2021אוגוסט,  11

 
 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,
 ( 17.8.2021) ט' באלול תשפ"א סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי,הנדון: 

 
 14.30(, בשעה 17.8.2021) ט' באלול תשפ"אהנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי, 

 .במשרדי המועצה להשכלה גבוהה
 

 סדר היום:
 מידע .1

 עדכונים מוות"ת  1.1
 עדכונים בנושאים משפטיים  1.2
 דכונים בנושאים נוספיםע  1.3

 )מצ"ב(  20.7.2021אישור פרוטוקול מועצה מיום  .2
 כללי .3

 מצ"ב( -א' 11121)מסמך מס'  מתן ההכרה למרכז הבינתחומי בהרצליה כאוניברסיטה    3.1
 מצ"ב(  -11125 ; )מסמך מס' הארכה טכנית של ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית אחוה   3.2
 מצ"ב(א' 11088עדכון הרכב ועדה; )מסמך  -הקמת אוניברסיטה בגליל       3.3

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

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
חיפה להעניק תואר שני -הסמכה למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראלמתן המלצה על  4.1.1

(M.Ed. '( ללא תזה בלקויות למידה בשפה הערבית: הערכה והתערבות חינוכית; )מסמך מס
 .מצ"ב( -א' 11116

ללא תזה  (M.Edהסמכה למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני ) מתן המלצה על 4.1.2
עולה באותו ; מצ"ב( -א' 6112)מסמך מס'  ;חוות דעת הסוקרות – באנגלית כשפה בינלאומית

  מוועדת המשנה היום 
הסמכה/ הסמכה זמנית )שנייה( למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ  מתןהמלצה על  4.1.3

חוות דעת  – ללא תזה בהוראת מתמטיקה לביה"ס העל יסודי (M.Edוהרצוג להעניק תואר שני )
   מוועדת המשנהעולה באותו היום   ;מצ"ב( -א' 71112)מסמך מס'  ;הסוקרים

 :אישור פרסום והרשמה
אלקאסמי לפתוח תכנית  לחינוך האקדמית פרסום והרשמה למכללההמלצה על מתן אישור  4.1.4

  -א' 111128)מסמך מס'  ;(תזה ללא) חינוך מערכות בניהול וארגון (.M.Ed) שני לימודים לתואר
   מוועדת המשנהעולה באותו היום ; מצ"ב(

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
סמי שמעון והמכללה אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה  4.1.5

"בוגר בהוראת  (B.Ed.Techהאקדמית חמדת לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  )
יום העולה באותו  ;מצ"ב( – א'91112מס' )מסמך ;י''ב(-יסודי )ז'-במסלול העל "טכנולוגיה

  מוועדת המשנה
שני אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לקבל הסמכה להעניק תואר  4.1.6

(M.P.Sללא תזה בחברה ואמנויות ) ; 'יום מוועדת הבאותו עולה  ;מצ"ב( -א' 30111)מסמך מס
 . המשנה

אילן למתן פטור של שליש מנקודות הזכות -סוקר לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר יאישור מינו 4.1.7
)מסמך ;צבי" למשחק-( עבור בוגרי/ות בית הספר "ביתB.Aלתואר ראשון בספרות השוואתית )

   עולה באותו היום מוועדת המשנה  ;מצ"ב( -א'  11119מס' 
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל הסמכה להעניק תואר שלישי  4.1.8

(Ph.D. 'א' 11131( בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה; )מסמך מס-  ;)היום באותו עולהמצ"ב 
 המשנה מוועדת
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 שונות:

האקדמית תל חי לקיים באופן דיגיטלי את תכנית הלימודים לתואר שני בקשת המכללה  4.1.9
(M.A בטיפול באמצעות אמנויות ).– ;א' 11132)מסמך מס'  דרמה תרפיה למטפלים בפועל- 

 .יום מוועדת המשנההבאותו עולה  ;מצ"ב(
וארגון .( ב"ניהול M.Edבקשת המכללה לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להסב את התכנית לתואר שני ) 4.1.10

עולה  ;מצ"ב( -א' 11133מסמך מס' ; )מה באופן דיגיטלייקילמערכות חינוך" לשפה האנגלית ו
 .יום מוועדת המשנההבאותו 

 המלצות ועדת משנה: לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח  . 4.2
 והחברה

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
ה פסיכולוגיב" (.M.A)לתואר שני הלימודים בקשת המרכז האקדמי רופין לשנות את שם תכנית  4.2.1

קלינית גרונטולוגית" ל"פסיכולוגיה קלינית של הבגרות והזקנה" ולהסמיכו להעניק תואר זה; 
 .מצ"ב( -א' 11115)מסמך מס' 

ראשון  להעניק תואר, 2024הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים, עד אוגוסט הארכת המלצה על  4.2.2
. מצ"ב(  -א' 11134מסמך מס' ); בפסיכולוגיה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים( .B.Aחוגי )-חד

 באותו היום מוועדת המשנה.עולה 
להעניק תואר ראשון  2024אוגוסט ה( לשלוש שנים, עד יהסמכה זמנית )שניהארכת המלצה על  4.2.3

(B.Aבניהול משאבי אנוש למרכז האקדמי פרס ) 'עולה באותו  מצ"ב(; -א' 11135; )מסמך מס
  מוועדת המשנה. יוםה

 :אישור פרסום והרשמה
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית  4.2.4

 התמחות בייעוץ -( בגרונטולוגיה קהילתית .M.Aלימודים לתואר שני עם וללא תזה )
 .מוועדת המשנה יוםהעולה באותו ; מצ"ב( -א' 11136)מסמך מס'  ;גרונטולוגי

 שונות
תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת חיפה אשר נפתחה  4.2.5

 .(מצ"ב  -א' 11115מסמך מס' )במסגרת האוטונומיה; 
 :המלצות ועדת משנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ושלוחות מחו"ל  4.3

 )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:הסמכות 
( .B.Sc, להעניק תואר ראשון )(2022 אוגוסטעד )המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשנה,  4.3.1

 -11111קוגניציה והמוח לאוניברסיטת בן גוריון בנגב, )מסמך מס' מדעי החוגי ודו חוגי ב-חד
 ב(; "מצ

במדעי המחשב למכללה האקדמית   (.M.Sc)הסמכה להעניק תואר שני עם תזהמתן המלצה על  4.3.2
 מוועדת המשנהעולה באותו היום  ;ב("מצ -א' 11137 )מסמך מס'   תל אביב יפו

 ( במדעי הקוגניציהB.A/B.Scחוגית )-המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון במתכונת דו 4.3.3
 מוועדת המשנהעולה באותו היום  ;ב("מצ -א' 11138מס'  )מסמך לאוניברסיטת חיפה

 הרכבי ועדות/סוקרים: אישור
המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, לפתוח -אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אפקה  4.3.4

מצ"ב(;  -א' 11139 .( בהנדסה רפואית )מסמך מס'.M.Scתכנית לימודים בתואר שני ללא תזה )
 מוועדת המשנהעולה באותו היום 

 ועדות רוחביות  .5
 והסמכה הכרהאקדמית, מדיניות לועדת משנה    5.1

 מצ"ב( -א'11122עדכון הרכבי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים )מסמך מס'  5.1.1
: מתווה לבדיקת בקשות לפתיחת תכניות 19.5.2015הצעה לעדכון החלטת המועצה מיום  5.1.2

 – 'ג8430מסמך מס' )לימודים משותפות לתואר אקדמי בין מוסדות להשכלה גבוהה בישראל 
 מצ"ב(

 איכות ועדת משנה להבטחת   5.2
הוראת הגיל הרך מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום  5.2.1

 מצ"ב( –א' 11140; )מסמך מס'  במכללה האקדמית לחינוך תלפיות
 שונות  5

( .M.Sc) שנילתואר  פתוח תכנית לימודיםבקשת המכללה האקדמית הדסה לדיווח אודות משיכת    6.1
  ב("מצ -א'11141)מסמך מס' במדעי המעבדה הרפואית  

דיווח אודות משיכת בקשת המכללה האקדמית ת"א יפו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני    6.2
 (M.A 'א' 11142.( ללא תזה בלימודי צעירים; )מסמך מס-   ;)מצ"ב 
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.( M.Aדיווח אודות משיכת בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )   6.3
 מצ"ב(–א' 11143מסמך מס' ) ;עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית 

  
 

  ב ב ר כ ה,
 

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

 
 

; 16.11.2021; 19.10.12021: במועדי ישיבות מועצה לשנת הלימודים תשפ"אנא רשמו לפניכם את הערות: 
.12.202121 ;11.1.2022 ;.2.202251 ;8.3.2022 ;.4.20225 ;17.5.2022 ;214.6.202 ;12.7.2022 ;9.8.2022 ;20.9.22  

 
 

 

 


