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 סדר היום

 מידע .1
 

 גבוהה פתיחת שרות מחשוב ענן לחוקרים במוסדות להשכלה 1.1

 עדוף נושאים לקידוםית -עדכון בדבר החלטת המל"ג בעניין תוכנית ארסמוס פלוס  1.2

 בעניין המכללה האקדמית להנדסה אורט הרמלין 3.3.2015החלטת מל"ג מיום  1.3

 ירות המתנהלות בבית המשפט העליוןתעדכון בעניין ע 1.4

 לימודי בחו"לדיווח מביקור  -אקרדיטציה ב אוטונומיה מודולרית 1.5

 
 אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת .2
 

 4.2.2015יום שהתקיימה ב 5) 1022מישיבת ות"ת מס' (   2.1

 25.2.2015יום שהתקיימה ב 6) 1023מישיבת ות"ת מס' (   2.2

 
 דוקטורנטים-מלגות פולברייט לפוסטהתוכנית  .3
 
 לסטודנטים מסין והודוקצוב בתוכנית ללימודי תואר ראשון ושני תעדכון מודל ה .4
 
 (פתיחהבעניין תוכניות לימודים במכללה האקדמית אשקלון  3.3.2015החלטת המל"ג מיום  .5

 )ללא קבלת אישור המל"ג
 
בקשת עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה בירושלים להגיש בקשה לפתיחת תוכניות  .6

 ושליםלימודים בהנדסת תעשיה וניהול במח"ר המכללה בהר החוצבים ביר
 
 בפקולטה לרפואה בצפת) .M.D(להעניק תואר ד"ר ברפואה אילן -הסמכת אוניברסיטת בר .7
 
סיקה ולמחול להעניק ו), לאקדמיה למ2020מתן הסמכה לתקופה של חמש שנים (עד מרץ  .8

 ) ללא תזה במחולM.Danceתואר שני (
  
לפתיחה והסמכה ור ות"ת לבקשת המוסדות להשכלה גבוהה לקבלת "אוטונומיה" שיא .9

 יות לימודים לתואר שני נלהעניק תואר בתוכ
 

* * * * * * * * * * * 

 

 אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת .2
 

 4.2.2015 מיום 5) 1022' (מס"ת ות מישיבת 2.1
 , אושרו פה אחד.4.2.2015מיום  5) 1022פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (

 
 

 25.2.2015 מיום 6) 1023' (מס"ת ות מישיבת 2.2
 , אושרו פה אחד.25.2.2015מיום  6) 1023פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (

 

 

 דוקטורנטים-לפוסט פולברייטמלגות ה תוכנית .3

כי מידע חיוני לגבי נתוני המלגות השונות במסגרת התכנית צפוי להתקבל  העובדה בשל :לסיכום

 בקרוב, הוחלט לדחות בשלב זה את הדיון בנושא. 
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 עדכון מודל התקצוב בתוכנית ללימודי תואר ראשון ושני לסטודנטים מסין והודו .4

 

 החלטה: – 42תשע"ה/

 ושני ראשון לתואר תקצוב המלגות תמהיל שינוי .1

מלגה תהא ות"ת מחליטה לשנות את מודל התקצוב בתכנית, כך שיהיה אחיד לכלל המלגאים, בו כל 
 מתעריף ות"ת לתחום ומשכ"ל מתוקצב. 75%בשיעור של 

  ראשון לתואר פריסת המלגות שינוי .2

שנים, תוך מיתון הירידה  4ות"ת מחליטה לפרוס את המלגות הניתנות לתכניות לתואר ראשון על פני 
מלגות  20מלגות בשנה ב',  20מלגות בשנה א',  30משנה לשנה במלגות המוענקות, כך שהפריסה תהא 

 מלגות בשנה ד' לכלל התכניות לתואר ראשון.   20-בשנה ג' ו

השינויים ייערכו במודל המקורי ולכן  נוהמלגות שנית פיאת היק יםסת המלגות משמרפרי ישינוי
 במסגרת התקציב הקיים.

 התקיימה הצבעה
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 

לימודים במכללה האקדמית אשקלון  בעניין תוכניות 3.3.2015החלטת המל"ג מיום  .5
 (פתיחה ללא קבלת אישור המל"ג)

 
 

 החלטה: – 43תשע"ה/
 

 ללא לימודים תכניות פתיחת בדבר  3.3.2015 מיום ג "המל החלטתדנה ות"ת ב 17.3.15בישיבתה ביום 
 המשנה ועדת המלצתבהסתמך על החלטת המל"ג ועל  אשקלון, האקדמית במכללה המל"ג אישור קבלת

 לעבור מיועדים שהיו או/ו שהועברו התקציבים את להפחית ת"מחליטה ות ,בנושא ואכיפה לפיקוח
 הלימודים בתכניות חרדים סטודנטים להוראת ייחודיים תקצוב רכיבי עבור  ,הבאות בשנים למוסד

  הבא:  לפירוט בהתאם   וניהול, ובכלכלה סוציאלית בעבודה

 ,התכנית אישור ועד ד"תשע ל"משנה החל האמור התקציב יופחת סוציאלית בעבודה התכנית עבור -
 .שתאושר ככל

 יופחתו זו לתכנית  ,השנה בדצמבר ניתן התכנית עבור והאישור היות, וניהול בכלכלה התכנית עבור -

 .ה"ותשע ד"תשע שנים בגין התקציבים
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 אחדההחלטה התקבלה פה 
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בקשת עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה בירושלים להגיש בקשה לפתיחת  .6
 תוכניות לימודים בהנדסת תעשיה וניהול במח"ר המכללה בהר החוצבים בירושלים

 

 החלטה: – 44תשע"ה/

ה החרדית ולאשר יות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסי

להגיש בקשה לפתיחת תוכנית בהנדסת תעשיה וניהול במח"ר  המכללה להנדסה בירושלים -עזריאלי ל

 המכללה בהר החוצבים.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

) ברפואה בפקולטה .M.Dאילן להעניק תואר ד"ר (-הסמכת אוניברסיטת בר .7

 לרפואה בצפת

 החלטה: – 45תשע"ה/
 

הסמכה זמנית למתן דו"ח הוועדה המלווה ב דנה ות"ת  18.3.2015בישיבתה שהתקיימה בתאריך 

והיא , בפקולטה לרפואה בצפת .M.Dלאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה  (ראשונה)

  ממליצה למועצה להשכלה גבוהה כדלקמן:

 

 רואה אינה ת"ות כי ולקבוע עבודתה על כהן ירון' פרופ של בראשותו המלווה לוועדה להודות .1

 להעניק אילן בר לאוניברסיטת ראשונה זמנית הסמכה למתן הוועדה המלצת את לאמץ מניעה

 ).2019 מרץ חודש עד( שנים 4 של לתקופה, התוכנית לבוגרי .M.D ברפואה דוקטור תואר

 

, ות"ת סבורה שיש 2014-2015 משרדי לאיזון תקציב הפקולטה בשנים-בהמשך לסיכום הבין .2

להסדיר את הנושא גם ברמה הרב שנתית ועד תשע"ז (שנה בה צפויה להסתיים תקופת ההקמה), 

כך שיתייתר הצורך לקיים מדי שנה דיוני תקציב עם כלל המשרדים, בנוגע להשתתפותם השנתית 

 בתקציב הפקולטה.

 

משרדי -ת התקדמות הכנת סיכום ביןהצוות המקצועי באגף התקציבים ישוב וידווח לות"ת אודו .3

ה ואודות יכולת אוניברסיטת בר אילן לאזן את השלמת עלויות בגין הקמת הפקולטה לרפוא על

 תקציב הפקולטה לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו.
 

בנושא פתיחת הפקולטה לענין מגורי  12.1.2010לחזור על הדרישות שנכללו בהחלטת המל"ג מיום  .4

 הפקולטה בצפון, ולבקש כי הנושא ייבחן שוב לקראת מועד הארכת ההסמכה.הסגל הבכיר של 
 

תואר דוקטור זמנית ראשונה לאוניברסיטת בר אילן להעניק  הסמכהעל החלטה זו, בדבר מתן  .5

בדבר הגבלת מספר ההסמכות  22.7.2014, חלות הוראות המל"ג מהחלטתה מיום .M.D ברפואה

 הזמניות.
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 בחדר הישיבותוההחלטה היועצת המשפטית לא נכחה בעת הדיון 
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סיקה ולמחול ו), לאקדמיה למ2020מתן הסמכה לתקופה של חמש שנים (עד מרץ  .8

 ) ללא תזה במחול M.Danceלהעניק תואר שני (

 

 

 החלטה: – 46תשע"ה/
 בבקשת הסגל העסקת תנאי של ובהיבט התקציבי בהיבט ת"ות דנה 18.03.2015 ביום בישיבתה .1

 ) M.Dance( תזה ללא שני תואר להעניק  ,בירושלים רובין ש"ע ולמחול למוסיקה האקדמיה
 .במחול

 
אין מניעה מן ההיבטים התקציבים התכנוניים ות"ת מעבירה את הבקשה למל"ג בצירוף המלצתה כי . 2

 לאשר את הבקשה.  ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ 
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 5 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 

אשור ות"ת לבקשת המוסדות להשכלה גבוהה לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה  .9

 יות לימודים לתואר שני נוהסמכה להעניק תואר בתוכ

 

 החלטה: - 47תשע"ה/

לאשר את החלטת המל"ג  מצדה מניעה מחליטה ות"ת כי אין 10.9.13בהמשך להחלטת המל"ג מיום 

 אוניברסיטת  ,חיפה אוניברסיטת  ,בירושלים העברית האוניברסיטה(אוניברסיטאות  לחמש להעניק

 תואר להענקת והסמכה לפתיחה אוטונומיה   אילן)בר  אוניברסיטת , הטכניון  ,בנגב גוריון בן

 .האוטונומיה למתווה ג"מל בתנאי תנהושנים ומ 3 ל קצוב  ,שני לתואר חדשות לימודים בתכניות

 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 5 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 

 אסתי יעקברשמה: 
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