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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 ' סיון תשפ"בז

 2022יוני  06
 

 לכבוד
 והחברה הרוח במדעי תחומיות רב ותכניות ועסקים ניהול, משפטים, למדעי החברה תחומית משנה ועדת

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ט"ו בסיון תשפ"ב )14.6.2022(

 
, בשעה (2.2026.41תשפ"ב ) בסיון וביום שלישי ט"הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך 

ירושלים. 43רח' ז'בוטינסקי , משרדי המועצה להשכלה גבוהה', באקומה , גפןבחדר הישיבות , :0011  
 

 סדר היום:
 סקירה כללית אודות עבודת ועדת המשנה .1
 יו"ר ועדת המשנהלבחירת מ"מ  .2
 )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: הסמכות  .3

, למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק 2024המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים, עד יוני  .3.1

 מצ"ב(-027)מסמך מס'  ;חוות דעת סוקרים  -בלוגיסטיקה (.B.Aחוגי ) -ראשון דו  תואר

, למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק 2024)ראשונה(, לשנתיים, עד יוני המלצה על הסמכה זמנית  .3.2

עולה באותו מצ"ב( -028)מסמך מס'  חוות דעת סוקרות; –( בקרימינולוגיה M.A.תואר שני ללא תזה )
 יום למל"ג 

בלימודי  (.M.A) המלצה על הסמכה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר שני ללא תזה .3.3
 מצ"ב(-029)מסמך מס' ; סוקרחוות דעת  -התמחות במשפט וחברה  -משפט ללא משפטנים 

שני  , למרכז האקדמי רופין להעניק תואר2024המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים, עד יוני  .3.4
 מצ"ב(-030)מסמך מס'  ;דוח ועדה -בפסיכולוגיה קלינית  (.M.Aעם תזה )

, למרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק 2024)שנייה( לשנתיים, עד יוני  המלצה על הסמכה זמנית .3.5
עולה  מצ"ב(-031)מסמך מס'  ;דוח ועדה -בפסיכולוגיה התפתחותית  (.M.Aשני ללא תזה ) תואר

 באותו יום למל"ג 

 והרשמה:אישור פרסום  .4
נית לימודים המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תכ .4.1

-11360חוות דעת סוקרים; )מסמך מס'  –בניהול השינוי וייעוץ ארגוני  (.M.A)לתואר שני ללא תזה 
 למל"ג באותו יום עולה מצ"ב( 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .4.2
עולה מצ"ב( - 032)מסמך מס'  דעת סוקרים; חוות -  ( ביזמות וחדשנות בארגונים.M.Aללא תזה )

 למל"ג באותו יום 
המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.3

 מצ"ב(-033)מסמך מס'  ;דוח הוועדה -( בניהול ושיווק מערכות .B.Aחוגי ) -ראשון חד 

 :שונות .5
ת את רשת הביטחון בתכנית הלימודים לתואר שני ללא בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לשנו .5.1

 למל"ג באותו יום עולה מצ"ב( -034בפסיכולוגיה רפואית; )מסמך מס'  (.M.Aתזה )
 

  ,בברכה
 

  דבורה קליין
 תחומי בלמדעי החברה והר תחוםממונה 


