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U25) 453עשרה מס'  (-השתיםישיבת המועצה להשכלה גבוהה החלטות מ  
U 12.11.2013(  דתשע" ט'  בכסלו  ביום בירושליםשהתקיימה( 

* * * * * * * * * * * * 

 ה ח ל ט ו ת
 

554/12 UהחלטהU לוועדה לתכנון ולתקצוב:  מינוי חבר 

), אישרה המועצה להשכלה גבוהה את מינויו של 12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 .11.11.2016ועד ליום  12.11.2013מר ישי פרנקל כחבר ות"ת, לתקופה של שלוש שנים, מיום 

 

555/12 UהחלטהU :לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון (2016לשלוש שנים (עד יולי  הסמכה (B.A. (

 חוגי בקולנוע-דו

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

 ודתם ועל חוות הדעת שהגישו.להודות לסוקרים על עב .1

, להעניק תואר 2016להסמיך את האוניברסיטה הפתוחה לתקופה של שלוש שנים, עד יולי  .2

 חוגי בקולנוע.-) דו.B.Aראשון (

לבקש מהסוקרים שבחנו את התוכנית עד לשלב ההסמכה, להמשיך ולעקוב אחר התוכנית  .3

בקריטריונים האקדמיים המהותיים, במהלך תקופת ההסמכה הזמנית, בכדי לוודא עמידה 

 שפורטו בגוף הדו"ח.

לקראת שלב ההסמכה הקבועה, יבחנו הסוקרים אם ניתן יהא להמליץ על אישור הסמכה  .4

חוגי בקולנוע, לאור עמידת -) דו.B.Aקבועה לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון (

 המוסד בתנאים שנקבעו לתוכנית, ויגישו המלצה למל"ג.

 

556/12 UהחלטהU(עד תום שנת הלימודים תשע"ה) של  ההסמכה שניתנה  ות:  הארכה בשנתיים נוספ

) בלימודי ארץ ישראל, בעקבות .B.Aלמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (

 החלטת הוועדה לפיקוח ואכיפה

 את המלצת ועדת ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, ואת המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה 

 , והחליטה כלהלן:10.9.2013מישיבתה ביום 
להאריך בשנתיים, עד תום שנת הלימודים תשע"ה, את הסמכת המכללה האקדמית כנרת  .1

 ארץ ישראל.   ) בלימודי.B.Aבעמק הירדן להעניק תואר ראשון (

על המכללה לקיים את הלימודים לתואר ראשון במתכונת לימודים רגילה, מלאה, רציפה  .2

ומתמשכת במשך שלושה ימים בשבוע לפחות, על פני שלוש שנים, ומכל מקום על פני תקופה 

 שלא תעלה על שש שנים.

 .על המכללה להקפיד על פרסום מדויק של התוכנית, בהתאם לאישור המל"ג .3

לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי לחידושה, תיבחן התפתחות התוכנית בכללותה וקיום  .4

 נהלי המל"ג כלשונם.
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557/12 UהחלטהU) אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני  :M.Ed. ב"חינוך בעידן (

 טכנולוגיות מידע" של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.11.2013' בכסלו תשע"ד (בישיבתה ביום ט

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
 ח שהגישה. "הודות לוועדה בראשותו של פרופ' איליה לוין על עבודתה ועל הדול .1
כנית לימודים ולחינוך ע"ש קיי לפרסם את דבר פתיחתה של תהאקדמית לאשר למכללה  .2

) בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל .M.Edלקראת תואר שני (

 בה את הלימודים.
יש לחזק את מצבת הסגל האקדמי בחברים בעלי דרגות בכירות בתחום טכנולוגיית מידע,  .3

 כנית.ווביל של התאשר יהוו את הגרעין העתידי המ
ח התקדמות, שיכלול, בין היתר, את "המכללה תגיש בתום שנה"ל הראשונה להפעלתה דו .4

כנית, וזאת על מנת להתרשם מהקשר הקיים בין והפרוטוקולים של ישיבות הצוות על הת

 כנית.וחברי הסגל והעוסקים בת
 

558/12 UהחלטהU אישור הרכב ועדה בודקת לבחינת הבקשה של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, לפתוח  :

 ) ללא תזה: התמחות במשפט מסחרי גלובלי.LL.Mתוכנית לימודים לקראת תואר שני במשפטים (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

וך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת המשנה התחומית לחינ

בקשתו של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני במשפטים 

)LL.M.:ללא תזה: התמחות במשפט מסחרי גלובלי, כלהלן ( 

 לים, יו"רהפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירוש -פרופ' משה הירש  •

 ביה"ס למשפטים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל -פרופ' איריס קנאור  •

 ביה"ס למשפטים, המכללה האקדמית צפת -ד"ר נלי מונין  •

 

559/12 UהחלטהU שינוי בהרכב הוועדה לבדיקת הבקשה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון לפתוח  :

חוגי בהוראת תרבות ישראל ומורשתו -) דו.B.Ed(תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" 

 י')-ו') ובמסלול העל יסודי (ז'-במסלול היסודי (א'

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

ה המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את השינוי בהרכב הוועד

לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר  לבדיקת הבקשה של המכללה האקדמית

ו') ובמסלול -חוגי בהוראת תרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-) דו.B.Ed"בוגר בהוראה" (

 .  להלן הרכב הוועדה  המעודכן:י')-העל יסודי (ז'

 יו"ר -אביב -הודי בביה"ס לחינוך באוניברסיטת תלמרכז קלמן לחינוך י -פרופ' דוד זיסנויין  •

 אילן (אמריטוס) ומכללת גבעת וושינגטון-אוניברסיטת בר -פרופ' משה ציפור  •

 המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית -פרופ' דליה עופר  •

 האוניברסיטה העברית (אמריטוס) ומכללת חמדת הדרום -פרופ' אביגדור שנאן  •

 מרכזת הוועדה - גב' בתיה הקלמן •
 

560/12 UהחלטהU של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית 2015:  הארכה בשנתיים  (עד נובמבר (

 ) בלוגיסטיקה.B.Aספיר להעניק תואר ראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:המשנה התחומית לחברה, ניהול, 
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) את ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה 2015להאריך בשנתיים נוספות (עד נובמבר  .1

 חוגית בלוגיסטיקה.-האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון במתכונת חד

לקראת תום תקופת ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התקדמות כולל, כמקובל.  דו"ח  .2

 מות של התוכנית יועבר לבדיקתו של סוקר.ההתקד

 

561/12 UהחלטהU של ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז 2014:  הארכה טכנית בשנה נוספת (עד אוקטובר (

 ) בפסיכולוגיה.B.Aללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (

 ה את המלצת ועדת), אימצה המועצה להשכלה גבוה12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה  להאריך (טכנית) 

, את הסמכת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר 2014בשנה, דהיינו עד נובמבר 

למוסד להגיב ) בפסיכולוגיה, וזאת בשל התארכות הבדיקה ועל מנת לתת שהות נוספת .B.Aראשון (

 לחוות דעת המומחים.

 

562/12 UהחלטהU למכללה האקדמית לישראל ברמת גן (חל"צ) 2015:  הסמכה לשנתיים (עד אוקטובר (

 ) בניהול מערכות מידע.B.Aלהעניק תואר ראשון (

 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1

לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהסמיך את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן  .2

) בניהול מערכות מידע לתקופה קצובה של שנתיים, דהיינו .B.A(חל"צ) להעניק תואר ראשון (

 .2015עד אוקטובר 

לקראת תום התקופה וכתנאי להארכת ההסמכה, יש לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית  .3

 הלימודים על כל היבטיה.

 

 

563/12 UהחלטהU חל"צ) ) למכללה האקדמית לישראל ברמת גן (2016:  הסמכה לשלוש שנים (עד אוקטובר

 ) בניהול מערכות בריאות.B.Aלהעניק תואר ראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
 על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דב צ'רניחובסקי .1

לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהסמיך את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן  .2

) בניהול מערכות בריאות לתקופה קצובה של שלוש שנים, .B.A(חל"צ) להעניק תואר ראשון (

 .2016דהיינו עד אוקטובר 

לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית  לקראת תום התקופה וכתנאי להארכת ההסמכה, יש .3

 הלימודים על כל היבטיה.

 

564/12 UהחלטהU של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית הדסה 2015:  הארכה בשנתיים (עד אוקטובר (

 ) בניהול ארגוני שירות.B.Aירושלים להעניק תואר ראשון (

לה גבוהה את המלצת ועדת ), אימצה המועצה להשכ12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
, את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית הדסה 2015להאריך בשנתיים, עד אוקטובר  .1

 ) בניהול ארגוני שירות..B.Aירושלים להעניק תואר ראשון (

 לקראת הארכת ההסמכה, יש לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית הלימודים בשנית. .2
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565/12 UהחלטהU למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר 2015:  הסמכה לשנתיים (עד אוקטובר (

 ) בלימודי פוליטיקה ותקשורת.B.Aראשון (

 השכלה גבוהה את המלצת ועדת), אימצה המועצה ל12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' אבי דיסקין, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1

יקה ) בפוליט.B.Aלהעניק למכללה האקדמית הדסה ירושלים הסמכה להעניק תואר ראשון ( .2

 .2015ותקשורת, לתקופה קצובה של שנתיים, עד אוקטובר 

לקראת חידוש ההסמכה, יש לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית הלימודים על כל  .3

 היבטיה.

) בפוליטיקה ותקשורת לעובדי .B.Aהמוסד לא יפתח כיתות ייעודיות ללימודי תואר ראשון ( .4

כיתות ייעודיות, עליו לעשות כן באמצעות הגשת  רשות השידור.  היה והמוסד יבקש לפתוח

בקשה חדשה למועצה להשכלה גבוהה, בהתאם להחלטה העקרונית של המל"ג מיום 

 , לעניין פתיחת תוכניות לאוכלוסיות מיוחדות.26.7.2011, ועדכונה מיום 2.11.2004

 

566/12 UהחלטהUבשומרון, בהמשך  :  הכרה בתואר שני בלימודי פסיכולוגיה של אוניברסיטת אריאל

  20.12.2012להחלטת מל"ג יו"ש מיום 

 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להכיר בתואר שני 

)M.A.תעסוקתית -חברתית-יה שיקומית ופסיכולוגיה ארגונית) בלימודי פסיכולוגיה במגמות פסיכולוג

במסלולים עם תזה ובלי תזה, של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה (שאינה מוגבלת 

 לה ע"י מל"ג יו"ש. הבזמן) שניתנ

 

567/12 UהחלטהU הכרה בתואר ראשון בלימודי תקשורת של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך  :

 16.1.2013יו"ש מיום להחלטת מל"ג 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להכיר בתואר ראשון

)B.A.בהמשך להסמכה חוגית  של אוניברסיטת אריאל בשומרון, -) בלימודי תקשורת במתכונת חד

 לה ע"י מל"ג יו"ש. ה(שאינה מוגבלת בזמן) שניתנ

 

568/12 UהחלטהU בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בייעוץ ופיתוח ארגוני  :

) ללא תזה .M.Aבשילוב אמנויות וכלים יצירתיים, במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (

 בייעוץ ופיתוח ארגוני

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.11.2013ביום ט' בכסלו תשע"ד ( בישיבתה

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
 להודות למומחה שבדק את הבקשה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. .1

ל לפתוח התמחות בייעוץ ופיתוח לאשר את בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינה .2

) .M.Aארגוני בשילוב אמנויות וכלים יצירתיים במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (

 בייעוץ ופיתוח ארגוני.

 ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים. .3

 

569/12 UהחלטהU לימודים לקראת :  אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו, לפתוח תוכנית

 תחומיים-) בלימודים רב.B.Aתואר ראשון (

 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב 
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) .B.Aהוועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (

 תחומיים, כלהלן:-בלימודים רב

 יו"ר -בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה  -פרופ' יורם שחר  •

 אביב-החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל -פרופ' עפרה גולדשטיין גדעוני  •

 אילן-הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר -ד"ר דניאלה גורביץ  •

 המכון ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית -נתן -ד"ר גליה פרס בר •

 מרכזת הוועדה -גב' שרון הרדון  •
 

570/12 UהחלטהUלימודים  :  אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה, לפתוח תוכנית

 ) בכלכלה וחשבונאות.B.Aלקראת תואר ראשון (

 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

דסה לפתוח תוכנית לימודים להקים ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ה .1

 ) בכלכלה וחשבונאות..B.Aלקראת תואר ראשון (

 לאשר את הרכב הוועדה, כלהלן: .2

 יו"ר -בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל  -פרופ' דן אלנתן  •

 החוג לכלכלה, אוניברסיטת אריאל בשומרון -פרופ' ג'פרי קנטור  •

 אילן-מחלקה לכלכלה, אוניברסיטת ברה -פרופ' יעקב רוזנברג  •

 מרכזת הוועדה -אופנר -גב' מוניקה שמילוביץ •

 דו"ח הוועדה יובא לדיון לאחר קבלת חוות דעת אגפי ות"ת הרלוונטיים. .3

 

571/12 UהחלטהU אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, לפתוח תוכנית  :

 ) בניהול ובניית מותגים.B.Aן (לימודים לקראת תואר ראשו

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
תוכנית להקים ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח  .1

 ) בניהול ובניית מותגים..B.Aלימודים לקראת תואר ראשון (

 ועדת הבדיקה תתבקש לבחון את נחיצותו של התחום כתחום אקדמי. .2

 ועדת הבדיקה תתבקש לבחון את התאמת התוכנית לשם המוצע.  .3

דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה / במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי  .4

 הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.

 לאשר את הרכב הוועדה, כלהלן:  .5

 -ראש התוכנית ללימודי מוסמך במינהל עסקים, המרכז האקדמי רופין  -פרופ' יוג'ין יפה  •

 יו"ר

ראש החוג לניהול מערכות בריאות, תיירות, והתמחות במשאבי  -פרופ' שלמה למפרט  •

 הדסה ירושליםאנוש במכללה האקדמית 

 הפקולטה למינהל עסקים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמן גן -פרופ' רם הרשטיין  •

 מרכזת הוועדה -גב' שרון הרדון  •
 לחזק את הרכב הוועדה בחבר נוסף מתחום העיצוב הגרפי והפרסום. .6

 לאחר אישורו של פרופ' עזרי טרזי את החבר הנוסף, תוכל הוועדה להתחיל בעבודתה. .7
 

572/12 UהחלטהU העברת הבקשה של המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר  :

חוגית לבדיקתה של ועדה מקצועית ואישור -חוגית ודו-) בלימודים כלליים במתכונת חד.B.Aראשון (

 הרכב הוועדה
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 את המלצת ועדת ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב 

הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון 

)B.A.חוגית,  כלהלן:-חוגית ודו-) בלימודים כללים במתכונת חד 
 יו"ר -קולטה ללימודי מזרח תיכון, אוניברסיטת אריאל בשומרון הפ -פרופ' אלכס בליי  •

 גוריון בנגב-המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן -פרופ' יוסי יונה  •

 אילן-הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר -ד"ר דניאלה גורביץ  •

 הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה -ד"ר מיכל בירון  •

 

573/12 UהחלטהUאילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (-:  בקשת אוניברסיטת ברB.Sc. (

 באופטומטריה במסגרת תוכניות לימודים במח"ר

 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 פארה רפואי, והחליטה כלהלן:המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה ו

) .B.Scאילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (-לאשר לאוניברסיטת בר .1

 באופטומטריה, במסגרת תוכניות לימודים במח"ר.

 ).2015תשע"ה (ספטמבר  אלולאישור ההפעלה ניתן לשנתיים, ועד לחודש  .2

 המשך אישור הפעלתה. לקראת תום אישור ההפעלה, תיבדק התוכנית לקראת .3

 

574/12 UהחלטהU אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת, להסמיכה  :

 ) במדעי המעבדה הרפואית.B.Scלהעניק תואר ראשון (

 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה ופארה רפואי, והחליטה לאשר המשנה התחומית לטכנולוגיה

את הרכב הוועדה המקצועית המלווה לבדיקת קשת המכללה האקדמית צפת לקבל הסמכה להעניק 

 ) במדעי המעבדה הרפואית, כלהלן:.B.Scתואר ראשון (

 יו"ר  -גוריון בנגב -אוניברסיטת בן -פרופ' ברכה רגר  •

 הפקולטה לרפואה, הטכניון -פרופ' אורן זינדר  •

 גוריון בנגב-בית הספר למדעי המעבדה הרפואית, אוניברסיטת בן -פרופ' אסתר פריאל  •

מנהל מערך המעבדות ומנהל המחלקה לביוכימיה קלינית, בית החולים  -פרופ' מיכאל מאייר  •

 הדסה עין כרם והפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים

 מרכזת הוועדה -ווייס גב' ג'סיקה סטר •
 

575/12 UהחלטהU מעקב אחר ביצוע החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות  :

 אילן-בלימודים במינהל עסקים, באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת בר

 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:
-בר ואוניברסיטת חיפה אוניברסיטת של הדיווחים בחינת על קורנבלוט יונתן' לפרופ להודות .1

 .בנושא ג"המל והחלטות עסקים נהליבמ איכות להערכת הוועדה המלצות יישום בנושא אילן
 חיפה באוניברסיטת עסקים נהליבמ איכות להערכת הוועדה המלצות יישום את לפניה לרשום .2 

 .אילן-בר ובאוניברסיטת
 ייבדק אלה מוסדות בשני עסקים נהליבמ איכות להערכת הוועדה המלצות של המלא היישום .3

 . הבא ההערכה סבב במסגרת
 

 

576/12 UהחלטהUלהערכת איכות בשפה וספרות ערבית הוועדה :  אישור הרכב 
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 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013(בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד 

המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב ועדת הערכת האיכות בשפה וספרות ערבית,  

 כלהלן:

• Prof. David Wasserstein  - Department of History, Vanderbilt University - Tennessee, 
USA.  Committee Chair 

• Prof.  Li Guo - Department of Classics and Program of Arabic Language and Culture, 
University of Notre Dame - Indiana, USA 

• Prof. Beatrice Gruendler - Near Eastern Languages & Civilizations, Yale University - 
Connecticut, USA 

• Prof. Otto Jastrow -  Estonian Institute of Humanities, Tallinn University - Estonia  
• Prof. Joseph Sadan  - Professor Emeritus  Department of Arabic Language and 

Literature,  Tel Aviv University - Israel  
 .הגב' דניאלה סנדלר תרכז את עבודת הוועד

 

577/12 UהחלטהUהאיכות ברפוא להערכת הוועדה :  אישור הרכב 

 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב ועדת הערכת האיכות ברפואה,  כלהלן:
• Prof. Stephen  Schoenbaum - The Josiah Macy Jr. Foundation, New York, USA: Committee 

Chair 
• Prof. Raymond H. Curry - Northwestern University Feinberg School of Medicine, Illinois, 

USA 
• Prof. Shimon Glick - Professor Emeritus in Medicine,  Faculty of Health Sciences, Ben 

Gurion University of the Negev, Israel   
• Prof. Peter Crome -   School of Medicine, Keele University, United Kingdom 
• Prof.  Eliot Gershon - University of Chicago Medicine, Illinois, USA  
• Prof. Jo Shapiro - Harvard Medical School, Harvard University, Massachusetts,  USA  
• Prof. David Katz - Professor Emeritus of Immunopathology, Faculty of Medical Sciences, 

University College London, United Kingdom  
 גב' דניאלה סנדלר תרכז את עבודת הוועדה.

 

578/12 UהחלטהU  :איכות בהנדסת חומרים  להערכת הוועדה אישור הרכב 

 ימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת), א12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב ועדת הערכת האיכות בהנדסת חומרים,  כלהלן:
• Prof. Enrique J. Lavernia -  College of Engineering, University of California, Davis, 

California, USA:  Committee Chair  
• Prof. David N. Seidman - Materials Science and Engineering, Northwestern University,  

Illinois USA 
• Prof. Reiner Kirchheim - institute für Materialphysik, Gottingen University, Germany  
• Prof. Ronald  Gibala -  Materials Science and Engineering, University of Michigan, Michigan, 

USA  
• Prof. Doron Aurbach - Department of Chemistry, Bar-Ilan University, Israel    

 גב' דניאלה סנדלר תרכז את עבודת הוועדה.
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579/12 UהחלטהU אישור הרכבים של ועדות להערכת הלימודים לחרדים בתחומים: עבודה סוציאלית  :

 וניהול/מינהל עסקים

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.11.2013בכסלו תשע"ד (בישיבתה ביום ט' 

המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את ההרכב של ועדות להערכת איכות הלימודים לחרדים, 

 כלהלן:
ות שמקיימות אוניברסיטת חיפה תוכניועדה להערכת איכות בעבודה סוציאלית (תעריך את ה א.

 אילן במכללה החרדית בירושלים):-במבח"ר ואוניברסיטת בר

 -בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית  - (אמריטוס) פרופ' גייל אוסלנדר •

 יו"ר הוועדה 

  אוניברסיטת תל אביבבית הספר לעבודה סוציאלית,  - פרופ' ריקי סויה •
 גוריון בנגב-המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן - פרופ' ג'ולי צוויקל •
 ,הפקולטה לבריאות, עבודה סוציאלית וחינוך, אוניברסיטת אוקספורד - פרופ' שולה רמון •

 בריטניה 

וה ות שמקיימים ביה"ס הגבתוכנינהל עסקים (תעריך את היועדה להערכת איכות בניהול/מ ב.

 לטכנולוגיה במבח"ר ובלוסטיג והקריה האקדמית קריית אונו):

  יו"ר הוועדה -הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב  - פרופ' שמעון בנינגה •
  יפו - בביה"ס לניהול וכלכלה, המכללה האקדמית תל אבי - ד"ר שלומית זוטא •
   יורק, ארה"ב-ניו אוניברסיטת סירקיוס, הפקולטה לניהול - פרופ' יצחק פריד •
 בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית  - פרופ' יונתן קורנבלוט •

 ביליק תרכז את עבודת הוועדות.-הגב' אלכס בוסלוביץ

 

580/12 UהחלטהUשינוי שמו של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים  : 

 להשכלה גבוהה את המלצת ועדת), אימצה המועצה 12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, והחליטה לרשום לפניה את בקשת בית הספר הגבוה 

לטכנולוגיה בירושלים לשנות את שם המוסד ל"המרכז האקדמי לב, מרכז אקדמי לטכנולוגיה 

 ומדעים ירושלים".

 

581/12 UהחלטהU לתוכנית השלמה לתואר ראשון בחינוך : תנאי קבלה של בעלי תעודת מורה מוסמך בכיר

B.Ed. 

 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, והחליטה כלהלן:
 זכאות לעניין לרבות, ג"המל שקבעה הקבלה בתנאי לעמוד ראשון לתואר מועמדים על .1

 .  ערך שוות או בגרות לתעודת

 ראשון לתואר השלמה לתוכנית בכיר מוסמך מורה תעודת בעלי של הקבלה תנאי סוגיית .2

 ותובא, אלה בימים הנערכת ההשלמה תוכנית של העקרונית הבחינה במסגרת תבחן בחינוך

 . ג"במל עקרוני לדיון
 בעלי סטודנטים, בנושא הבהירות ואי, 27.10.13 מיום החינוך משרד של פנייתו נוכח, זאת עם .3

 בחינוך ראשון לתואר ההשלמה בתוכנית לימודיהם שהחלו ,בכיר מוסמך מורה תעודת

, להלן שתפורטנה ובהשלמות סאלד בבחינות בהצלחה עמדו אשר, ד"תשע - ג"תשע ל"בשנה

 :הבאים בתנאים האקדמיים לימודיהם את לסיים יוכלו

 מעבר וזאת, פטור לרמת עד ולהיבחן אנגלית לימודי להשלים יידרשו הסטודנטים . א

 .האקדמי לתואר ההשלמה לצורך הנדרשת הלימודים למכסת
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 מעבר וזאת", אקדמית אוריינות" בקורס בחינה ולעבור ללמוד יידרשו הסטודנטים . ב

 .האקדמי לתואר ההשלמה לצורך הנדרשת הלימודים למכסת
 הלימודים של קיומם המשך אפשרות עצם על להשליך כדי זו בהחלטה אין, ספק הסר למען .4

 של ההשלמה לימודי של העקרוני בנושא תתקבלנה אשר ,ג"המל בהחלטות מותנים אלה וכי

 ר"מח פתיחת אפשרות ובנושא לחינוך במכללות ,.B.Ed אקדמי לתואר ,בכיר מוסמך מורה

 .בסמינרים
 

582/12 UהחלטהU עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכניות להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית ואישור תקנון  :

 הוועדה

 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והחליטה לאשר את עדכון הרכב ועדת ההיגוי 

בועה, המשותפת לות"ת ולמל"ג, להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית.   ההחלטה הק

 כפופה לאישור ות"ת.  להלן הרכב הוועדה המעודכן:

 הוועדה ר"יו - טרכטנברג מנואל' פרופ •

 התפקיד מכח, ג"מל ר"סיו •
 תפקידו מכח, ת"ות/ג"מל ל"מנכ •

 ת"ות חברת, חובב-רפפופרט מלכה' פרופ •

 ג"מל חברת, אלדר יונינה' פרופ •

 ת"ות חבר, פרנקל ישי מר •

 אביב-אוניברסיטת תל ,קישון-פרופ' ליאת רבין •

 יפו-א"ת האקדמיתהמכללה , פרופ' אסף מידני •

 מיימון דב ר"ד •

 מרכז הוועדה - מר רביד עומסי •

 

 :הם הועדה תפקידי 

 .הגבוהה להשכלה ,החרדית האוכלוסייה של הנגישות מצב על שוטף ומעקב בחינה .א

 בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתוכנית. ת"ולות ג"למל ולהמליץ לדון .ב
 נגישות להרחבת ת"וות ג"מל של והפעילויות התוכניות כלל את ,שוטף באופן וללוות לבחון .ג

 .החרדית לאוכלוסייה הגבוהה ההשכלה
 ההקמה בתהליכי שיעלו קשיים עם ולהתמודד, והפלטפורמות רים"המח התפתחות את ללוות .ד

 :זה ובכלל וההתפתחות
 המוסדות בחירת הליך ועל, רים"המח להקמת מהמוסדות הדרישות על להמליץ )1

 .להקמתם
 .רים"המח את שיקימו המוסדות על ולהמליץ שיתקבלו ההצעות את לבחון )2
 .השיקולים לכלל בהתאם, רים"מהמח אחד לכל התפתחות תוכנית על להמליץ )3
הנמצאים  למוסדות בפרט, אקדמיים למוסדות הפלטפורמות על האחריות להעברת לפעול )4

 .גאוגרפית בקרבה
 החרדיות במסגרות האקדמיות התוכניות איכות הבטחת מנגנוני על להמליץ )5

 .ובפלטפורמות
 .החרדית לאוכלוסייה ת"ות של וההלוואות המלגות תוכניות את ללוות  .ה
 . ובפלטפורמות החרדיות במסגרות האיכות הבטחת תוכנית את ללוות  .ו
 .החרדית לאוכלוסייה הגבוהה ההשכלה נגישות את להרחיב מנת על שונות יוזמות על יץולהמל לעצב  .ז

  לעיל.  שפורטוהועדה תגיש המלצותיה למל"ג ולות"ת בנושאים 

 תקנון הועדה מצורף כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
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 הנספח להלן הינו חלק אינטגרלי של החלטה המל"ג דלעיל.

 

Uהחרדית לאוכלוסייה הגבוהה ההשכלה להנגשת לתוכנית ת"וות ג"למל המשותפת ההיגוי ועדת תקנון 

 כללי .1
, הנושא לבחינת מקצועי צוות ת"ות/ג"במל 2011 בפברואר הוקם החרדי למגזר תתוכני קידום לצורך .1.1

 מהאוכלוסייה המונעים החסמים את בחן הצוות. טרכטנברג מנואל' פרופ, ת"ות ר"יו בראשות

 תוכנית גובשה, שנאסף והמידע הנתונים מגוון לאור. הגבוהה ההשכלה בשערי להיכנס החרדית

 תקצוב מודל עבורן ונבנה לפרטים מאפייניהן עוצבו זה בשלב. החדשות המסגרות של ואופיין הפעולה

 .מתאים
 תוך, בכך החפצים חרדים לסטודנטים האקדמיים הלימודים הנגשת עקרון על מתבססת התוכנית .1.2

 הפרדה בין המלך דרך מציאת תוך אך, המיוחדים לצרכיהם הולם מענה ומתן חייהם אורח כיבוד

 .לשילוב
 המזמין' קורא קול' גבוהה להשכלה למוסדות הופץ, ת"ובות ג"במל ואישורו המודל גיבוש לאחר .1.3

 .רים"מח להקמת הצעות להגיש אותם

 לאוכלוסייה הגבוהה ההשכלה נגישות הרחבת את לקדם מנת ועל, 7/3/2012-מה ת"ות בהחלטת .1.4

את הניהול השוטף  מלווההוועדה  .לנושא ת"וות ג"למל משותפת קבועה היגוי ועדת הוקמה, החרדית

 מובאות ההיגוי ועדת המלצותשל התוכנית ומתמודדת עם סוגיות עקרוניות שעולות מעת לעת. 

 .ג"ומל ת"ות בפני לאישור

 ההיגוי וועדת ותפקידי מטרות .2

 .הגבוהה להשכלה החרדית האוכלוסיה של הנגישות מצב על שוטף ומעקב בחינה .2.1
 בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתוכנית. ת"ולות ג"למל ולהמליץ לדון .2.2
 ההשכלה נגישות להרחבת ת"וות ג"מל של והפעילויות התוכניות כלל את שוטף באופן וללוות לבחון .2.3

 .החרדית לאוכלוסייה הגבוהה
 ההקמה בתהליכי שיעלו קשיים עם ולהתמודד, והפלטפורמות רים"המח התפתחות את ללוות .2.4

 :זה ובכלל וההתפתחות
 המוסדות בחירת הליך ועל, רים"המח להקמת מהמוסדות הדרישות על להמליץ .2.4.1

 .להקמתם
 .רים"המח את שיקימו המוסדות על ולהמליץ שיתקבלו ההצעות את לבחון .2.4.2
 .השיקולים לכלל בהתאם, רים"מהמח אחד לכל התפתחות תוכנית על להמליץ .2.4.3
 בקרבה למוסדות בפרט, אקדמיים למוסדות הפלטפורמות על האחריות להעברת לפעול .2.4.4

 .גאוגרפית
 החרדיות במסגרות האקדמיות התוכניות איכות הבטחת מנגנוני על להמליץ .2.4.5

 .ובפלטפורמות
 .החרדית לאוכלוסייה ת"ות של וההלוואות המלגות תוכניות את ללוות .2.5
 . ובפלטפורמות החרדיות במסגרות האיכות הבטחת תוכנית את ללוות .2.6
 .החרדית לאוכלוסייה הגבוהה ההשכלה נגישות את להרחיב מנת על שונות יוזמות על ולהמליץ לעצב .2.7

 ההיגוי וועדת הרכב .3

 ומנציגי גבוהה להשכלה השונים מהמוסדות שונים בתחומים אקדמיה מאנשי תורכב ההיגוי ועדת .3.1

 וחבר ג"מל חבר לפחות ובתוכם חברים מחמישה פחות לא תמנה ועדהוה. בנושא הבקיאים ציבור

 .אחד ת"ות
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 ותקצוב בתכנון לפרויקטים ביחידה רים"המח פרויקט מנהל ידי על ייעשה הועדה עבודת ריכוז .3.2

 או והצורך העניין לפי ת"ות/ג"מל נהלימ של נוספים נציגים להצטרף יוכלו הוועדה דיוני אל  .ת"בות

 .הוועדה ר"יו החלטת לפי אחרים מוזמנים
 .ת"וות ג"מל לנהלי בהתאם ימונו ההיגוי ועדת חברי .3.3

 כהונה תקופת .4

) שלוש( 3 לעד הארכה אפשרות עם שנים) שלוש( 3 עד של לתקופה יתמנו והחברים ההיגוי וועדת ר"יו .4.1

 . בלבד נוספות שנים

 שתקופת כך, ג"במל או ת"בות חברותו בתקופת תלויה בוועדה ג"מל נציג או ת"ות נציג של כהונתו .4.2

 ). העניין לפי( ת"בות או ג"במל כהונתו סיום במועד תסתיים ההיגוי בוועדת כהונתו

 .מדורגת בצורה הניתן ככל תיעשה החברים החלפת .4.3

 ההיגוי וועדת ישיבות .5

 .ההיגוי וועדת ר"יו י"ע שיקבע במועד בשנה פעמים ארבע לפחות תתכנס ההיגוי וועדת .5.1
 את המרכז ת"בות המקצועי הצוות עם בהתייעצות ההיגוי וועדת ר"יו י"ע ייקבע הישיבה יום סדר .5.2

 .הוועדה עבודת
 .הישיבה מועד לפני לפחות ימים 6 הוועדה חברי לכל יופצו לדיון הנוגע החומר וכל היום סדר .5.3
 המועד לפני לפחות ימים 7 ר"ליו בהודעה, היום לסדר לנושא הצעה להעלות יוכל ההיגוי ועדת חבר .5.4

 .לישיבה שנקבע
; הראש יושב וביניהם חברים שלושה לפחות של נוכחות יהיה ההיגוי וועדת ישיבת לקיום קוורום .5.5

 חשש של במקרים לרבות, הוועדה בישיבת להשתתף הוועדה ראש מיושב נבצר בהם חריגים במקרים

 מהקוורום לגרוע כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקומו את ג"מל או ת"ות נציג ימלא, עניינים לניגוד

 .זה סעיף לפי ישיבה לקיום הנדרש המינימלי

 . בישיבה הנוכחים החברים של קולות ברוב בהצבעה תתקבלנה ההיגוי וועדת החלטות .5.6
     באמצעות החלטות לקבל יהיה ניתן, שתנומק ר"היו החלטת פ"וע ודחופים חריגים במקרים .5.7

 : אלו מצטברים תנאים שני בהתקיים, האלקטרוני הדואר       
 מקביל דיון המאפשרים אלקטרונים באמצעים או, ישיבה במסגרת בנושא דיון קיימה הוועדה .5.7.1

 . הוועדה חברי כל של
 .זה באופן ההחלטה לקבלת מהחברים מי של התנגדות הייתה לא .5.7.2

 .מנומקות תהיינה ההיגוי וועדת החלטות .5.8
 חברי לכל יישלח הפרוטוקול העתק. הדיון עיקרי ובו פרוטוקול יירשם ההיגוי וועדת של ישיבה בכל .5.9

 הערה הוועדה חבר הגיש לא; הוועדה ר"יו ידי על שאושר לאחר, הבאה הישיבה מועד לפני הוועדה

 הערה הוועדה חבר הגיש; לאישור הפרוטוקול יוגש, שליחתו מיום ימים שלושה בתוך לפרוטוקול

 לתיקון הסכמה ובאין הישיבה בראשית ראש היושב אותו יקרא, לפרוטוקול תיקון בה והציע כאמור

 .דיון ללא בהצבעה בו יוכרע, המוצע
 .ההיגוי וועדת ראש יושב ביד ייחתם, והחלטה פרוטוקול כל .5.10

 עניינים לניגוד חשש מניעת .6

 לבין בוועדה תפקידם מילוי בין עניינים לניגוד חשש בה שיש פעולה מכל ימנעו ההיגוי וועדת חברי .6.1

 בוועדה תפקידם במסגרת מטיפול וימנעו האישיים ענייניהם לבין או, האחרים תפקידיהם מילוי

 ;עסקי או אישי בקשר עימם נמצאים אשר גורמים מעורבים שבהם בנושאים
  – זה בסעיף .6.2

   עובדים או מנהלים קרובו או שהחבר גוף של עניין או קרובו של אישי עניין לרבות –" אישי עניין" .6.2.1
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 לקבל בזכות, שלו המניות בהון חלק מהם אחד לכל שיש גוף של עניין או, בו ניהולי בתפקיד    

 ; הצבעה בזכות או מנהל למנות בזכות, רווחים
, חותן, דודה, דוד, גיסה, גיס, וילדיהם אחות או אח, זוגם ובני בת, בן, הורה, זוג בן –" קרוב" .6.2.2

 על הסמוך אחר אדם וכן, מאומץ או חורג לרבות, נכדה או נכד, כלה, חתן, חמות, חם, חותנת

 .חבר של שולחנו

 בדיון ישתתפו ולא מטיפול ימנעו גבוהה להשכלה במוסד סגל חברי שהינם ההיגוי וועדת חברי .6.3

 אחד יהיו ולא, פועלים או מועסקים הם בהם גבוהה להשכלה למוסדות הנוגעים בנושאים ובהצבעה

 : גבוהה להשכלה במוסד, אלו לתפקידים מהותית הדומים תפקידים או, שלהלן התפקידים מבעלי
 וועדת חבר, המתמדת הוועדה חבר, הדירקטוריון חבר, המנהל הוועד חבר, הפועל הועד חבר .6.3.1

 ;ב"וכיו הקבע
 ;עליונה אקדמית מועצה ר"יו, רקטור, ל"מנכ, לנשיא משנה, נשיא סגן, נשיא .6.3.2
 בית למעט, ספר בית ראש, ספר בית מנהל, סטודנטים דיקן, וסגניהם מכללה דיקן, פקולטה דיקן .6.3.3

 ;במוסד חוג כשל ומעמדו מפקולטה חלק שהינו ספר
 לתועלת חברה או עמותה של כללית אסיפה של מקבילות סמכויות לו אשר בגוף תפקידים בעלי .6.3.4

 ;הציבור
 . כספים אגף ראש כמו ל"למנכ ישירות הכפופים ניהוליים תפקידים בעלי .6.3.5

 .עניינים מניגוד להימנע התחייבות על יחתמו ההיגוי וועדת חברי .6.4

 סודיות על שמירה .7

, פרוטוקולים, מסמכים מסירת לרבות, הוועדה דיוני אודות מידע ממסירת ימנעו ההיגוי וועדת חברי .7.1

 גבוהה להשכלה המועצה מינהל באמצעות יימסר המידע; מתאים הסדר על ויחתמו, ועוד החלטות

 .בלבד

 

583/12 UהחלטהUהמסלול האקדמי של המכללה  - :  אישור להגשת בקשה לפתיחת תוכניות אקדמיות במח"ר

 למינהל

 ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת12.11.2013בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (

 ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והחליטה כלהלן:
לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל להגיש בקשה לפתיחת תוכניות לימודים  .1

, 168ת למגזר החרדי במסגרת מח"ר בבנייני 'שקל' בבני ברק ברח' זאב ז'בוטינסקי אקדמיו

בני ברק.  ועדת ההיגוי בדקה כי זמן הנסיעה בין קמפוס המוסד ומיקום המח"ר המבוקש, 

עומד בכללים שנקבעו.  יחד עם זאת, תתקיים הקפדה יתרה על רמת הלימודים והסגל 

ס והמסגרת החרדית.  למען הסר ספק, המח"ר אינו בתוכניות, לאור הריחוק בין הקמפו

 מתוקצב ע"י ות"ת.

תוכניות הלימודים המאושרות להגשה במסגרת המח"ר הן: כלכלה, מדעי המחשב, מדעי  .2

 ההתנהגות, משפטים, מינהל עסקים.

לאחר אישור המל"ג, המוסד יידרש להגיש בקשות פרטניות לפתיחת תוכניות הלימודים  .3

 ת, ואלה ייבדקו בהתאם להחלטות ולנהלי מל"ג וות"ת/משרד החינוך.במח"ר/מכינו
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