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1089/12 UהחלטהUגבוהה לצורך הקמת ועדת המומחים  : מועמדים חברי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה

 2008-תיכוניים, התשס"ח-מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על

, פנה 2008 -תיכוניים, התשס"ח-בהתאם לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על  .א

להשכלה  מועמדים חברי הסגל האקדמי במוסדות 6שר החינוך אל המל"ג בבקשה כי תמליץ על 

שהם בעלי ידע, מומחיות והשכלה בתחומים שלהלן, אחד מכל תחום: תחום גבוהה המוכרים, 

הפסיכומטריקה, תחום לקויות הלמידה, תחום הרפואה, תחום הריפוי בעיסוק, תחום קלינאות 

 , לצורך מינוי וועדת המומחים המוזכרת בחוק.התקשורת ותחום הפסיכולוגיה

, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא לאחר שהובאו 24.3.2015ום בישיבתה שהתקיימה בי . ב

בפניה המלצות למועמדים, שגיבש הצוות הקבוע של מל"ג המטפל בצורה שוטפת בבקשות 

להמלצת המל"ג על מינוי מועמדים לגופים חיצוניים (פרופ' שמואל האוזר, ד"ר לאה בם, 

ם שהעבירו המוסדות להשכלה גבוהה, ומנכ"ל המועצה מר גדי פרנק), אשר התבססו על מועמדי

חיים של המועמדים, לאור קריטריונים מקצועיים שגיבשה -מכתב ול"מ בנושא, ובחינת קורות

 ועדת ההיגוי של ות"ת לתמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה, כלהלן:

  המומחיות בתחום לקויות למידה ( על פי- CV ,המלצות המוסד והיכרותם עם  שלהם

 עבודתם המקצועית)
 הקשור ללקויות למידה., פרסומים מקצועיים בתחום הידע של המועמד 
  מעורבות בתחום הבעיות בתחום לקויות הלמידה, בהתפתחות החקיקה ובעבודה

 .בעשור האחרון ולאורך תהליכי החקיקה)המועמדים הנדרשת בוועדות ( מעורבות 

 למידה.וותק בתחום לקות ה 

 .עמידה בדרישות החוק 
 בכפוף לדרישות המומחיות והחוק.ייצוג הולם של המוסדות להשכלה גבוהה , 

לאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה להמליץ לשר החינוך על .           ג

 מועמדים לוועדת המומחים ללקויות למידה, דלהלן: 6רשימה של  

 

 מוסד מומחיות דרגה לתחום שם המועמד 
היבטים  מומחה-חבר-פרופ' לקויות למידה פרופ' מיכל שני .1

רגשיים בקרב 
לקויי למידה 

צעירים 
 ומבוגרים

אוניברסיטת 
 חיפה

ד"ר קותייבה  .2
 אג'בריה

פסיכולוגיה  בכיר-מרצה פסיכולוגיה
 חינוכית

מכללת 
 -אלקאסמי

מכללה 
אקדמית 

 לחינוך
האוניברסיטה  לקויות למידה מרצה בכירה בעיסוקריפוי  ד"ר נעמי וינטראוב .3



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  2 ו מ  ע
 

 העברית
-פרופ' יהודית אהרון .4

 פרץ
-פרופ' מן המנין רפואה

 קליני
נוירולוגיה 

 קוגניטיבית
 הטכניון

הפרעות  און-ד"ר עמליה בר .5
 בתקשורת

הפרעות קריאה  מרצה בכירה
 וכתיבה

אוניברסיטת 
 תל אביב

קוגניציה  בכירהמרצה  פסיכומטריקה ד"ר דנה גנאור .6

 -נומרית 

 מטריקהופסיכ

המכללה 

האקדמית 

 אחווה
 
 

1090/12 UהחלטהU 2013החלטת מל"ג מיוני בהמשך ל –: אנגלית כשפה זרה 

 מאמצת והיא שבנדון בנושא גבוהה להשכלה המועצה דנה ),24.3.2015( תשע"ה בניסן ד'  ביום בישיבתה

 כלהלן: ומחליטה אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת המלצת את

 כלים קבעה זרה כשפה אנגלית בנושא 11.6.2013 מיום בהחלטתה כי ומבהירה שבה המועצה א.

 והאחדה גבוהה להשכלה במוסדות ראשון לתואר הסטודנטים של האנגלית רמת וסיווג למיון

 מוסדות בין הדדית הכרה תבטיח זו האחדה .באנגלית הלימודים רמות של מוסדית-בין

 לא ההחלטה אחר. מוסד בכל ללמוד בבואם סטודנטים, של והפטורים האנגלית בקורסי

 .האנגלית רמת סמך-על ראשון לתואר קבלה התנתה
 מבחני וטוהר אמינות לשיפור החינוך משרד של המהלך ובעקבות זו החלטה יישום במסגרת ב.

 :הסטודנט של האנגלית רמת לקביעת הבא המנגנון לבחון ג"המל מחליטה הבגרות
 ס"לבתיה החינוך משרד י"ע שנערך הבגרות בחינות מהימנות למיפוי בהמשך .1

 רמה( 'ב מתקדמים לרמת מועמדים של וסיווג מיון לאפשר, הארץ ברחבי התיכוניים

 כמהימנים החינוך משרד י"ע שמופו ס"בבתי שלמדו לתלמידים), הפטור לפני אחת

 בציון באנגלית ל"יח 5  ברמת  בכלל) ועד( ד"תשע ל"שנה עד בבגרות ונבחנו ")ירוקים("

 .90 סף

 :הבאים הנתונים של בזמינותם מותנה זה מנגנון יישום .2
 .מהימנים)( ירוקים״"כ החינוך משרד י"ע שסווגו הספר בתי רשימת •

 .אנגלית ל"יח 5  ברמת הבגרות בחינות ציוני זמינות •
 את ג"המל תבחן ושבסיומ, לשנתיים פיילוט תהווה הנ"ל האפשרות מקרה, בכל, כי יובהר ג.

 לציוני בהתאם סטודנטים לסווג ואיך אם תקבע זה ולאור הצלחתה מידת ואת תוצאותיה

 תלות ללא בחשבון ילקח תשע״ה משנה״ל נבחנים של ציונם כי יובהר כן כמו. שלהם הבגרות

 .למדו בו התיכון של בסיווגו
 בהחלטת נקבעו אשר האנגלית לרמות והסיווג המיון לדרכי נוספת אפשרות יהווה הפיילוט ד.

 .2013 ימיונ ג"מל

 מתוקף אשר , ורישוי בקרה ,מעקב תחום ממונה של ומינויה ות״ת/מל״ג במינהל השינוי לאור ה.

 ההחלטה יישום אחר המעקב לבסס מוצע , ג"מל החלטות ואכיפת מעקב על אמונה תפקידה

 ונציג אוניברסיטאות נציג( ג"מל חברי שני שיכלול צוות ועל עליה זו והחלטה 2013 מיוני

  ההחלטות. יישום אחר במעקב לה ושיסייע, סטודנטים ונציג מכללות)
 .גבוהה להשכלה במוסדות ההחלטות יישום תהליך  לבחינת הנחיות יגבש הצוות .1

 . הרמות בכל האנגלית הוראת איכות לבחינת הנחיות יגבש הצוות .2

 מיושמת אכן האם-  המוסדות בין האנגלית רמות האחדת מידת את יבחן הצוות .3

 .אופן ובאיזה

 .המוצע הפיילוט לבחינת הנחיות יגבש הצוות .4

5  באנגלית בגרות ציוני סמך על שהתקבלו מועמדים  של הצלחתם מידת יבחן הצוות 5.

 .מאנגלית הפטור במבחני  - הפיילוט במסגרת  - ל"יח
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 הסיווג מנגנוני לפי מועמדים של בפטור הצלחה מידת בין השוואה בצעי הצוות .6

 .המוצע הפיילוט ולפי 2013 מיוני ג"מל החלטת לפי : השונים

 .בנדון שיוגשו המוסדות דיווחי את יבחן הצוות .7

 בנוגע אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה לוועדת תקופתי דיווח יעביר הצוות .8

 .בנדון המלצותיו ואת בנושא המוסדות להתקדמות

 ג"למל המלצתה ותגבש הצוות ח"בדו תדון אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת .9

 .בפרט זו שבהחלטה הפיילוט ויישום בכלל 2013 מיוני ג"מל החלטת ליישום הנוגע בכל

 מיוני ג"מל בהחלטת 3  בסעיף הוחלט הקמתו שעל המעקב צוות את יחליף זה צוות 10.

2013. 

 

1091/12 UהחלטהUהקמת פורום יו"ר ועדות עליונות למינוי פרופסורים : 

 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום 

יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי  פורום לפיתוח ומדיניות אקדמית ומחליטה להקים המשנה

 עזר. את-ר ועדת ההיגוי/איתור למינוי פרופסורים, פרופ' יהודית גלפרופסורים שבראשו תעמוד יו"

 .מורדוך סיגלגב'  תרכז הפורום

 אחר ומעקב יישום לצורך הרלבנטיים בנושאים לדון בכדי בשנה פעמים ארבע-הפורום יתכנס כשלוש

 :כגון, החלטות קודמות של המל"ג בנושא מינוי פרופסורים

 .בנדון חדשות בקשות ובדיקת עצמאי באופן חבר סורפרופ להעניק שיםהמור המוסדות דיווחי בחינת. 1

 .סוריםפרופ למינוי בתקנון מבוקשים שינויים בחינת. 2

 .סוריםפרופ למינוי העליונות הועדות הרכבי עדכון. 3

 הנוגע בכלסורים פרופ למינוי העליונות הועדות מתוך שתעלינה שונות בסוגיות הפורום ידון, בנוסף

 מידע על מחקר ופרסומים, נוהל, לוועדה המוגשים המסמכים בפורמט (כדוגמת אחידות למינויים

 של וסטטיסטיקות הוועדות פעילות על נתונים יוצגו הפורום בפני . וכדומה) הדיונים, פרוטוקולים

 דרגה, מגדר, מוסד, תחום: של בחתכים למינויים הוועדות ולהמלצות לבקשות הנוגע בכל הוועדות

 . ועוד מבוקשת

בהחלטות קודמות של המל"ג בנושא מינוי פרופסורים כמפורט  שנקבעו את הגופים יחליף זה פורום

 להלן:

 באופן עצמאי; חבר סורבדבר מינוי דרגת פרופ 2005 החלטת מל"ג מאפריל •
 לקביעת הרכבי הוועדות העליונות למינוי האיתור/ההיגוי בדבר ועדת 2012 החלטת מל"ג מדצמבר  •

  ;סוריםפרופ

 . סוריםפרופ למינוי בדבר התקנון 2014 החלטת מל"ג מיולי •

לקבלת החלטה  כ"ואח אקדמית ומדיניות לפיתוח ועדת המשנה בפני לדיון תובאנה הפורום המלצות

 .ג"במל

 

1092/12 UהחלטהU) הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתוכנית הלימודים לתואר שני :M.Ed.ללא תזה במידענות (-

 במערכות חינוך של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד יליןספרנות 

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו. .1
שאינה מוגבלת בזמן את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק להסמיך לתקופה  .2

 ספרנות במערכות חינוך.-) במידענות.M.Edתואר שני (
 כנית סדנת הכנה לפרויקט גמר.ומומלץ למכללה להוסיף לת .3
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1093/12 UהחלטהU לאקדמיה למוסיקה 2020: מתן הסמכה זמנית ראשונה לתקופה של חמש שנים (עד מרץ (

 ) ללא תזה במחול M.Danceלמחול להעניק תואר שני (ו

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה על עבודתה. .1
) M.Danceלהעניק תואר שני (האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים להסמיך את  .2

). לקראת תום תקופה של 2020(עד מרץ  שנים תקופה של חמשל , ללא תזה במחול

 ת בשנית. תוכניתיבדק ה ,שלוש שנים, וכתנאי לחידוש ההסמכה
בעל תואר שלישי במחול עם נסיון  יעל המוסד להמשיך בגיוס ובגיבוש סגל איכות .3

ת בתחום הכוריאוגרפיה/קומפוזיציה וכניתאקדמי הוראתי, שיוכל להוביל את ה

 ובתחום הביצוע.  

 ש"ש כל אחד. 2-על המוסד להגדיל את היקף הקורסים המעשיים ב  .4

בדבר "הגבלת מספר ההסמכות  22.7.2014הארכת ההסמכה כפופה להחלטת המל"ג מיום  .5

 הזמניות למוסדות להשכלה גבוהה."
 

1094/12 UהחלטהU לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (: אישור פרסום ורישוםM.Ed. עם תזה בהוראת (

 תחומית של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות-מדעי הרוח בגישה רב

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 ליטה כלהלן:המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והח

 להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יאירה אמית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
ת תוכנילאשר לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח את  .2

 תחומית.-) עם תזה בהוראת מדעי הרוח בגישה רב.M.Edהלימודים לתואר שני (
 הבאים: על המכללה לפעול בנושאים .3

ת בכלל ובעבודות התזה בפרט, ולהדגיש את תוכניתחומיות ב-את נושא הרב לחזק א.

 הזיקה בין הדיסציפלינות השונות.
ש"ש ולכלול אותו במסגרת  2-על המכללה להגדיל את היקף הקורס בשיטות מחקר ל ב.

 קורסי החובה.
בחטיבת מתודולוגיות יש לכלול במסגרת קורסי החובה קורס נוסף מבין אלו הנכללים  ג.

 המחקר.
 31-ג' לא יאוחר מה3-ב' ו3על המכללה לדווח למל"ג על ביצוע השינויים הנדרשים בסעיפים  .4

ת הינו בכפוף לתיקונים לשביעות רצון תוכני. החלטת המל"ג על אישור פתיחת ה2015למאי 

 ועדת המשנה.
 

1095/12 UהחלטהU לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון : אישור פרסום והרשמה לשנת הלימודים תשע"ו

)B.Mus.תחומית של הקריה האקדמית אונו-) במוסיקה רב 

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

לאשר לקריה האקדמית אונו רישום לשנת הלימודים המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה 

שנה"ל התוכנית בפתיחת  ) במוסיקה רב תחומית. .B.Musכנית הלימודים לתואר ראשון (ו"ו לתתשע

(לא יתאפשר לקיים את  ת תתקיים בקמפוס הקריה האקדמית אונותוכנינה בכפוף לכך שהיתשע"ו ה

 הלימודים מחוץ לקמפוס). 

 

 

 



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  5 ו מ  ע
 

1096/12 UהחלטהUבקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון דו :-

 חוגית בניהול משאבי אנוש -חוגי בניהול משאבי אנוש על בסיס תוכנית הלימודים החד

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -ם, ניהול ועסקים, ותוכניות רבהמשנה לחברה, משפטי

 כלהלן:

 להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. .1
ת תוכנית ולרשום סטודנטים בתוכנילאשר למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח  .2

 .) בניהול משאבי אנוש.B.Aחוגי (-הלימודים לקראת תואר ראשון דו
חוגי בניהול משאבי אנוש -ת הלימודים לתואר ראשון חדתוכניועדת הבדיקה אשר תבחן את  .3

 חוגית. -ת במתכונת הדותוכנית, תתבקש לבחון גם את התוכנילקראת הסמכת ה
 חוגית.-ת לימודים נוספת במתכונת דותוכנית הלימודים מותנית בקיום תוכניהפעלת  .4

 

1097/12 UהחלטהU :מכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ) ל2018שלוש שנים (עד מרץ הסמכה זמנית ל

 חוגית בלימודי תיירות-) במתכונת דו.B.Aראשון (

ועדת המשנה -המלצות תתבהמועצה להשכלה גבוהה  דנה), 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

בעניין הסמכת המכללה ח שהגישה הוועדה המלווה "לחינוך, הוראה, רוח ואמנות אשר דנה בדו

ועדת המשנה -חברי תת  חוגית בלימודי תיירות.-האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון  במתכונת דו

שמעו את נציגי המוסד ואת פרופ' נעם שובל, יו"ר הוועדה המלווה. בהמשך להתחייבות שהציגו נציגי 

ת הלימודים החל תוכניה בהמוסד כי  פרופ' חיים נוי, איש סגל בכיר בתחום, ילמד במשרה מלא

משנה"ל תשע"ו, ובהמשך לאישורו של פרופ' נעם שובל כי צירופו של פרופ' חיים נוי מהווה מענה ראוי 

ועדת המשנה -את המלצת תת להשכלה גבוהה המועצה  אימצהלדרישות הוועדה בנוגע לסגל ההוראה, 

 כלהלן:והחליטה 
 ם שובל על עבודתה המקצועית.להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' נע .1

ת הלימודים ובכפוף לכך, תוכניבהסתמך על התחייבות המוסד בדבר גיוסו של פרופ' חיים נוי ל .2

) את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר 2018להסמיך לשלוש שנים (דהיינו, עד מרץ 

 ראשון במתכונת דו חוגית בתיירות . 
ת הלימודים בשנים הבאות. המל"ג תוכניימשיך ללוות את  בכיר מתחום התיירות UאקדמיUיועץ  .3

 ממליצה כי פרופ' פליישר תמשיך בליווי זה.
של פרופ' נוי לחבר סגל במכללה האקדמית אשקלון  UבפועלUהחלטה זו מותנית וכפופה לגיוסו  .4

במשרה מלאה. ככל שפרופ' נוי לא יצטרף לסגל ההוראה וכן אם יחול שינוי בנוגע להיקף 

ת, על המכללה לדווח על כך לאלתר למל"ג תוכניתו במוסד או במידת מעורבותו בהעסק

 ת הלימודים.תוכניולהפסיק מידית לרשום סטודנטים חדשים ל

 

1098/12 UהחלטהUבקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון דו :-

 חוגית בפסיכולוגיה -החדחוגי בפסיכולוגיה  על בסיס תוכנית הלימודים 

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב

 כלהלן:

 להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. .1
ת לימודים לקראת תואר ראשון תוכנילאשר למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לקיים  .2

 ) בפסיכולוגיה..B.Aחוגי (-דו
 .חוגית-לימודים נוספת במתכונת דו תוכניתכנית הלימודים מותנית בקיום והפעלת ת .3
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1099/12 UהחלטהUאר שני (: מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תוM.A. עם (

 וללא תזה בפסיכולוגיה חברתית

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב

 כלהלן:

 ב שול על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יעק .1
לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה שאינה מוגבלת בזמן  .2

 .) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חברתית.M.Aלהעניק תואר שני (

 

1100/12 UהחלטהU) הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון :B.A.בחינוך וחברה (במסגרת העברת ( 

תוכניות שאושרו למכון לנדר לקריה האקדמית אונו להפעלה בירושלים) והמשך רישום לתוכנית 

 ופתיחתה בשנה"ל תשע"ו

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

החברה, והחליטה תחומיות במדעי הרוח ו-המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב

 כלהלן:

 להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו. .1
ת הלימודים לתואר תוכנילאור המלצת הסוקרות, לאפשר את פתיחתה של  .2

בחינוך וחברה גם בשנה"ל תשע"ו, ולהסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק  (.B.A) ראשון

אונו תוכל להעניק תואר ראשון בחינוך וחברה את התואר בחינוך וחברה. הקריה האקדמית 

לסטודנטים הלומדים בקמפוס בירושלים, הפועל לפי המתווה שאושר בהחלטת בית המשפט 

 .19.8.2014  העליון מיום

מועד   ,16.9.14ולהחלטת מל"ג מיום   19.8.14בהתאם למתווה של בית המשפט העליון מיום  .3

ת אונו בירושלים יהיה למחזור שיחל לימודיו ההרשמה האחרון לקמפוס הקריה האקדמי

 . 2016 באוקטובר

מותנית בכך  Uבקרית אונוU ת בחינוך וחברה בקמפוס הקריה האקדמיתתוכנייצוין כי הפעלת ה .4

ת המתקיימת בקרית אונו ובירושלים בכל הנוגע לסגל ההוראה, תוכנישתהיה זהות בין רמת ה

כד', תנאי הקבלה ותשתיות פיזיות. ככל שהקריה ת ותכניה, בחינות, עבודות ותוכנימבנה ה

ת זו גם בקמפוס שלה בקרית אונו, יהא עליה להצהיר תוכניהאקדמית תבקש כאמור לקיים 

ת הלכה למעשה בקמפוס תוכניפתיחת ה ות. תוכניולהתחייב על שמירת הזהות והרמה בין ה

 קבלת אישור המל"ג לכך.ובכפוף ללאחר  UרקU בקרית אונו תתאפשר

 

1101/12 UהחלטהU) מתן הסמכה זמנית (ראשונה) למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון :LL.B.במשפטים ( 

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב

 כלהלן:

בדו"ח הוועדה המלווה  24.3.2015המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  .1

 ..LL.Bלמתן הסמכה זמנית (ראשונה) למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון במשפטים 
המל"ג מודה לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' אריאל בנדור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה  .2

 ..LL.Bלמתן הסמכה זמנית (ראשונה) למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון במשפטים 

 24.3.2015המל"ג מאמצת את המלצת תת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה מיום  .3

קדמי פרס בהסמכה זמנית (ראשונה) להעניק תואר ראשון ומחליטה להסמיך את המרכז הא

, בכפוף לתנאים המפורטים 2018, לתקופה של שלוש שנים, עד מרס (.LL.B)במשפטים 

 בסעיפים הבאים.
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המידה הרגילות:  זכאות -מהסטודנטים שיתקבלו לתוכנית יתקבלו לפי אמות 80%לפחות  .4

 580ות או ציון במבחן הפסיכומטרי של לפח 90לתעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל של 

לפחות. שיעור הסטודנטים בשנה ב' שהתקבלו  80לפחות עם ממוצע בגרות משוקלל של 

מכלל התלמידים  20%לתוכנית דרך "מסלול הגשמה" או בקבלה חריגה אחרת לא יעלה על 

 בשנה ב'. הוראה זאת תיושם החל מהקבלה לשנת הלימודים תשע"ז.
פי -המרצים למספר הסטודנטים יישמר בכל שנות קיומה של התוכנית, על היחס בין מספר .5

 אמות המידה של מל"ג. במניין חברי הסגל התקני לעניין זה לא יימנו דוקטורנטים.
מערך חברי הסגל הפנימי במשרה מלאה בתוכנית, הן מבחינת מספר המרצים, הן מבחינת  .6

לאמות המידה של המל"ג לענין זה. חברי סגל היקף העסקה והן מבחינת בכירות, יהיה בהתאם 

במסלול הנלווה לא ייחשבו כבעלי בכירות לצורך זה. כחברי סגל פנימי לא ייחשבו אלא מרצים 

 שמוקד עיסוקם הוא בהוראה, במחקר ובניהול אקדמי במוסד.
המוסד יעודד את חברי הסגל התקני בדרגת מרצה להתפתח כחוקרים, כך שרובם יגיע לדרגת  .7

 בכירות עד שלב הדיון בהסמכה קבועה.
 ידי חברי סגל תקני במשרה מלאה.-הרוב המכריע של מקצועות החובה בתוכנית יילמדו על .8
לימודי  – 2013על המוסד ליישם בקפדנות וללא כל חריגה את האמור בהחלטת המל"ג מיוני  .9

אנגלית כשפה זרה (לרבות היקפי הלימודים). זאת בכפיפות לכך שבחינת פטור באנגלית לא 

) מבחן 85בפרק האנגלית), מבחן אמיר"ם ( 85תהיה בחינה פנימית אלא בחינה פסיכומטרית (

ידי המל"ג. בשום מקרה לא יינתן פטור -), או בחינה חיצונית אחרת אם תוכר על185אמי"ר (

 אנגלית על סמך בחינה פנימית.מלימודי 
. בנקודת זמן זו, תבחן ועדה מלווה של 2016אבן דרך בתקופת ההסמכה הזמנית תהיה פברואר  .10

מל"ג את התפתחות התוכנית בדגש על יישום המלצותיה של הוועדה המלווה. רישום 

 סטודנטים לתוכנית במשפטים לשנה"ל תשע"ז מותנה בקבלת אישור מהמל"ג על כך. 
ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית של המל"ג  תדון באופן רוחבי בנושא של "מסלול  .11

מידה מיוחדות אחרות לקבלת סטודנטים. על פי ההצעה, מוצע להקים ועדת -הגשמה" ואמות

מומחים מיוחדת לצורך בדיקה זו שתגיש המלצותיה לועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית 

מידה -מסקנותיה של ועדת המומחים ל"מסלול הגשמה" ואמות ולמל"ג. המטרה היא כי

מיוחדות אחרות לקבלת סטודנטים, תהווינה בסיס לקבלת החלטה רוחבית של המל"ג בנושא 

 ותהיינה לעזר בבדיקת תוכניות קיימות ואלה אשר תוגשנה בעתיד, למל"ג.
את הספרייה בדיקה לקראת השלב הבא של הארכת ההסמכה, תשוב הוועדה המלווה ותבדוק  .12

 מקצועית, במטרה לוודא, בין היתר, כי ההמלצות שניתנו בשלב האישור בוצעו.
, תגיש ועדה מלווה של המל"ג 2018לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית, היינו בפברואר  .13

מסכם בשאלת ההסמכה בתוכנית, בהתאם להתפתחות התוכנית ואופן יישום המלצות  ח"דו

 ידי המוסד.-על כל רכיביהן, עלהוועדה הנוכחית, 
החלטה זו, להסמיך בהסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים את המרכז האקדמי פרס להעניק  .14

בדבר "הגבלת מספר  22.7.2014, כפופה להחלטת המל"ג מיום  (.LL.B)תואר ראשון במשפטים 

 ההסמכות הזמניות למוסדות להשכלה גבוהה".

 

1102/12 UהחלטהUנה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני (: מתן הסמכה שאיM.A. (

 בבנקאות ושוק ההון 

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב

 כלהלן:

 הודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.ל .1
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לאמץ את המלצת הוועדה הבודקת ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית  .2

 ) בבנקאות ושוק ההון..M.Aנתניה להעניק תואר שני (

 

1103/12 UהחלטהU) מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון :B.S.N. (

 בסיעוד

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, 

 והחליטה כלהלן:

 דו"ח שהגישה ועל עבודתה.להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' תמר קרוליק על ה .1

לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את המכללה האקדמית צפת  .2

 בסיעוד, ללא צורך בהמשך מעקב. ) .B.S.N(  להעניק תואר ראשון

לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה  .3

  קדמית צפת כמוסד להשכלה גבוהה.שתינתן למכללה הא

המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי המכללה התחייבה להגביל את שיעור המתקבלים  .4

 .10% -(החריגים), לסוגיהם, ל

 

1104/12 UהחלטהUאילן להעניק תואר -: הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של ארבע שנים לאוניברסיטת בר

 לרפואה בצפת) בפקולטה .M.Dדוקטור ברפואה (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, 

 והחליטה כלהלן:

דו"ח הוועדה המלווה ב 24.3.2015המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  . 1

 .M.Dלאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה  הסמכה זמנית (ראשונה)למתן 

 . בצפת בפקולטה לרפואה

המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' ירון כהן על עבודתה ועל  . 2

אילן להעניק תואר דוקטור  לאוניברסיטת בר הסמכה זמנית (ראשונה)הדו"ח שהגישה למתן 

 .בצפת לרפואה  בפקולטה .M.Dברפואה 

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעים מיום  . 3

תואר דוקטור זמנית (ראשונה) להעניק  הסמכהולהסמיך את אוניברסיטת בר אילן ב 24.3.2015

 ).2019(עד חודש מרץ  שנים 4של תקופה להתוכנית,  לבוגרי .M.D ברפואה

-, ההסמכה הזמנית מותנית בקבלת ההסכם הבין18.3.2015על פי החלטת ות"ת בנושא מיום  . 4

גליל וות"ת). בהמשך -משרדי חתום על ידי כל המשרדים (משרדי האוצר, הבריאות, פיתוח נגב

יר את , ות"ת סבורה שיש להסד2014-2015משרדי לאיזון הפקולטה בשנים -לסיכום הבין

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

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

 בתקציב הפקולטה.

ח , הצוות המקצועי באגף התקציבים ישוב וידוו18.3.2015על פי החלטת ות"ת בנושא מיום  . 5

השלמת עלויות בגין הקמת הפקולטה  משרדי על-לות"ת אודות התקדמות הכנת סיכום בין

ה ואודות יכולת אוניברסיטת בר אילן לאזן את תקציב הפקולטה לקראת פתיחת שנה"ל לרפוא

 תשע"ו.

בנושא  12.1.2010המועצה להשכלה גבוהה חוזרת על הדרישות שנכללו בהחלטת המל"ג מיום  . 6

ן מגורי הסגל הבכיר של הפקולטה בצפון, ומבקשת כי הנושא ייבחן שוב יטה לעניפתיחת הפקול

 לקראת מועד הארכת ההסמכה.
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תואר זמנית (ראשונה) לאוניברסיטת בר אילן להעניק  הסמכהעל החלטה זו, בדבר מתן  . 7

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

 ההסמכות הזמניות למוסדות להשכלה גבוהה".

 

1105/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות :

 אביב-באדריכלות באוניברסיטת תל

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 כות, והחליטה כלהלן:המשנה להבטחת אי

 להודות לפרופ' דיוויד לת'רבארו על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. . 1

חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד. אנו מצפים מן המוסד להמשיך ולפעול בהתאם  . 2

 להמלצותיו והערותיו של הסוקר.

 ההערכה הבא.היישום המלא של המלצות הוועדה ייבחן בסבב  . 3

 

1106/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות :

 אקדמיה לאמנות ולעיצוב ירושלים -באדריכלות בבצלאל 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 ליטה כלהלן:המשנה להבטחת איכות, והח

 להודות לפרופ' דיוויד לת'רבארו על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. . 1

חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד. אנו מצפים מן המוסד להמשיך ולפעול בהתאם  . 2

 להמלצותיו והערותיו של הסוקר.

 היישום המלא של המלצות הוועדה ייבחן בסבב ההערכה הבא. . 3

 

1107/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות :

 באדריכלות באוניברסיטת אריאל

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

 וויד לת'רבארו על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.להודות לפרופ' די . 1

. אנו מצפים מן המוסד להמשיך ומל"ג יו"ש חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד . 2

 ולפעול בהתאם להמלצותיו והערותיו של הסוקר.

 ., בתאום עם מל"ג יו"שהיישום המלא של המלצות הוועדה ייבחן בסבב ההערכה הבא . 3

 

1108/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות :

 אביב-במתמטיקה באוניברסיטת תל

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

התוכנית תיבדק בסבב    ניכר כי המוסד פועל ליישום המלצות ועדת האיכות.בהתאם לדיווח המוסד, 

 ההערכה הבא.

 

1109/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות :

 במתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים

המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת ), אימצה 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

התוכנית תיבדק בסבב   בהתאם לדיווח המוסד, ניכר כי המוסד פועל ליישום המלצות ועדת האיכות.

 ההערכה הבא.
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1110/12 UהחלטהUות : מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכ

 מכון טכנולוגי לישראל -במתמטיקה בטכניון 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

התוכנית תיבדק בסבב   בהתאם לדיווח המוסד, ניכר כי המוסד פועל ליישום המלצות ועדת האיכות.

 .ההערכה הבא

 

1111/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות :

 אילן-במתמטיקה באוניברסיטת בר

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

התוכנית תיבדק בסבב    , ניכר כי המוסד פועל ליישום המלצות ועדת האיכות.בהתאם לדיווח המוסד

 ההערכה הבא.

 

1112/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות :

 גוריון בנגב -בביולוגיה באוניברסיטת בן

המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת ), אימצה 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

התוכנית תיבדק בסבב   בהתאם לדיווח המוסד, ניכר כי המוסד פועל ליישום המלצות ועדת האיכות.

 ההערכה הבא.

 

1113/12 UהחלטהUת : מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכו

 בביולוגיה באוניברסיטת אריאל

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

התוכנית תיבדק בסבב   בהתאם לדיווח המוסד, ניכר כי המוסד פועל ליישום המלצות ועדת האיכות.

 ."ג יו"ש, בתאום עם מלההערכה הבא

 

1114/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות :

 בתקשורת במסלול האקדמי של המכללה למינהל

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

 להודות לפרופ' וולפגאנג דונסבך על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. .1

חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד. אנו מצפים מן המוסד להמשיך ולפעול בהתאם  .2

 להמלצותיו והערותיו של הסוקר.

 התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא. .3

 

1115/12 UהחלטהUת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות : מעקב אחר יישום החלט

 בתקשורת במכללה האקדמית נתניה

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

 המוסד ומתן חוות דעתו.להודות לפרופ' וולפגאנג דונסבך על בדיקת הדיווח שהגיש  .1
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חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד. אנו מצפים מן המוסד להמשיך ולפעול בהתאם  .2

 להמלצותיו והערותיו של הסוקר.

 התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא. .3

 

1116/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות :

 בתקשורת במכללה האקדמית ספיר

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

 להודות לפרופ' וולפגאנג דונסבך על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. .1

המוסד. אנו מצפים מן המוסד להמשיך ולפעול בהתאם  חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת .2

 להמלצותיו והערותיו של הסוקר.

 התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא. .3

 

1117/12 UהחלטהU עדכון -: הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים לאוכלוסיה החרדית בתחום המשפטים 

להשכלה גבוהה את המלצות ועדת ), אימצה המועצה 24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

המשנה להבטחת איכות, והחליטה לעדכן את הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים לאוכלוסיה 

 החרדית בתחום המשפטים.  הרכב הוועדה המעודכן כלהלן:

 אביב, יו"ר הוועדה -הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל -פרופ' אריה אדרעי  •

 לטה למשפטים, אוניברסיטת חיפההפקו - קורן-פרופ' ניבה אלקין •
 אילן -הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר - פרופ' גדעון פרחומובסקי •

 מרכזת הוועדה -אפרתי -גב' תמר מעגן •

 

1118/12 UהחלטהUהרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסת חשמל : 

המלצות ועדת  ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את24.3.2015בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (

המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל.  

 הרכב הוועדה שאושר כלהלן:

• Prof. Alan Oppenheim - Department of Electrical Engineering and Computer Science - 
MIT, USA  - Chair of the Committee  

• Prof. Susan Conry - Wallace H. Coulter School of Engineering Electrical & Computer 
Engineering - Clarkson University, USA 

• Prof. Roch Guerin - Department Chair and Professor of Computer Science Department -  
Washington University in St. Louis, USA  

• Prof. Ehud Heyman, School of Electrical Engineering - Department of Physical 
Electronics - Tel Aviv University, Israel  

• Prof. Eby G. Friedman - Department of Electrical and Computer Engineering - University 
of Rochester, USA 

• Prof. Mathukumalli Vidyasagar - Chair in Systems Biology Science,  Erik Jonsson 
School of Engineering & Computer Science - The University of Texas at Dallas, USA 

• Dr. Orly Yadid-Pecht , iCORE/ATIF  Strategic Chair in Integrated Sensors/Intelligent 
Systems, Professor and Lab Director - University of Calgary, Canada  

• Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann- Chair of Multimedia Communications and Signal 
Processing- University Erlangen-Nuremberg, Germany  

 מרכזת הוועדה. -גב' דניאלה סנדלר 
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Uד י ו ו ח י ם 

 

 16.9.2014שינויים בתנאי הקבלה ללימודים לתואר ראשון בתשע"ו בהתאם להחלטת המל"ג מיום U דיווח:

 ינוכי" בנושא "הרצף הח
שינויים בתנאי הקבלה בתשע"ו בעקבות 00T Tהמועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את הדיווח בנושא

במסגרת הדיווח נמסר כי האגף האקדמי פועל   ."בנושא "הרצף החינוכי 16.9.14החלטת המל"ג מיום 

בהתאם להחלטתה האמורה של המל"ג ומנחה את הסוקרים ואת ועדות הבדיקה לאפשר מסלולי 

תוכניות  20 -קבלה חלופיים.  יחד עם זאת, מספר מוסדות הציגו הצעה למסלולי קבלה חלופיים בכ

בדיקת ראשי הוועדות המלוות ו/או יו"ר לימודים להן אין הסמכה קבועה.  הבקשות מוינו והועברו ל

ועדת המשנה התחומית הרלוונטית לפי העניין, כאשר בסופו של תהליך  הוחזר משוב למוסדות לפיו 

 חלקן אינן סבירות וחלקן עומד ברוח ההחלטה.

 

 
בעניין הגדרת סוגי תוכניות לימודים לתואר ראשון שאינן  10.6.2014יישום החלטת מל"ג מיום U דיווח:

 דיווח -חוגית -במתכונת לימודים חד

 10.6.2014המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את הדיווח על כך שבעקבות החלטת מל"ג מיום 

חוגיות, פנו מספר -בעניין הגדרת סוגי תוכניות לימודים לתואר ראשון שאינן במתכונת לימודים חד

כן, רושמת המל"ג -ום הדרגתי.  כמומוסדות עם שאלות להבהרה או בקשות להשהיית היישום או ייש

ובמקרים בהם מבקשים  ,לפניה כי הצוות המקצועי באגף האקדמי נותן מענה לשאלות המוסדות

 ורישוי. הסמכההכרה, מוסדות לאשר חריגה, יובא הנושא לשיקול דעתה של הוועדה העליונה ל

 
 


	Uשהתקיימה בירושלים ביום ד'  בניסן  תשע"ה  (24.3.2015)

