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U 5.2017.28תשע"ה  (  באב  י"בשהתקיימה בירושלים ביום( 

 

Uה ח ל ט ו ת 
 

1253/12 UהחלטהUאילן בפלטפורמה בירושלים-תחומיים של אוניברסיטת בר-בלימודים רב : תוכנית 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, אשר נדונו גם בות"ת בישיבתה  ביום 

 , והחליטה כלהלן:16.7.2015

אילן להגיש לפתיחה בפלטפורמה החרדית בירושלים (המכללה -לאשר לאוניברסיטת בר .1

תחומי במדעי החברה. אישור תוכנית זו נועד לקדם את המתווה -רב .B.Aהחרדית) תוכנית 

-המתגבש להעברת האחריות המלאה על הפלטפורמה החרדית בירושלים לאוניברסיטת בר

יבית של הפלטפורמה. כמו כן, תוכנית זו תחליף אילן, בפרט לאור החשש ליציבותה התקצ

אילן (החוג המשולב במדעי החברה) שפעלה במכללה -תוכנית דומה של אוניברסיטת בר

 החרדית עד לפני שנים אחדות.
מל"ג, האישור יינתן לתקופה זמנית של שנה ובכפוף ע"י הככל שהתוכנית תאושר לפתיחה  .2

אה על הפלטפורמה החרדית בירושלים להתקדמות תהליך להעברת האחריות המל

תחומיות אינה בעדיפות גבוהה -אילן. כמו כן, כי מאחר ופתיחת תוכניות רב-לאוניברסיטת בר

במחזור (נשים  100עבור המגזר החרדי , מספר התלמידים שיתקבלו לתוכנית זו לא יעלה 

 וגברים).

 

1254/12 UהחלטהUבקשות לפתיחת תוכניות לחרדים : 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 28.7.2015י"ב באב תשע"ה ( בישיבתה ביום

ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, אשר נדונו גם בות"ת בישיבתה  ביום 

 , והחליטה כלהלן:20.5.2015

ות"ת לגבש המלצה לקריטריונים לבחינה ואישור של תוכניות -לבקש מהצוות המקצועי במל"ג .1

חרדים המתקיימות בתוך הקמפוסים הרגילים של המוסדות ותוכניות נוספות במח"רים. ל

 המלצות הצוות יובאו לאישור באחת הישיבות הקרובות של ועדת ההיגוי.

בנוסף לכך, על מנת לא לעצור את הטיפול בבקשות שהוגשו מל"ג, יימשך הטיפול בבקשות  .2

שיש חשיבות רבה בקיומן ובהתחשב בשני היבטים מרכזיים: ברשימת התחומים הנדרשים 

) או הכשרת 1כפי שהוגדרה בקול הקורא להקמת המח"רים (רק התחומים שנכללו באשכול 

של תוכניות הלימודים לחרדים כיום. בהתאם לכך, להלן מורים ובהתחשב בפריסה גאוגרפית 

 רשימת התוכניות לאוכלוסיה החרדית בכיתות נפרדות בתחומי הקמפוס המאושרות להגשה:
 

 תחום הלימודים המוסד

 מדעי המחשב  מכון טכנולוגי חולון

 מתמטיקה שימושית מכון טכנולוגי חולון
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 חינוך מיוחד .B.Ed בית ברל

 בקידום נוער .B.Ed-השלמה ל בית ברל

 בחינוך מיוחד (לבעלי תעודת הוראה בחינוך מיוחד) .B.Ed-השלמה ל בית ברל

 בית ברל
בחינוך מיוחד (לבעלי תעודת הוראה במקצועות  .B.Ed-השלמה ל

 שונים)

 לגיל הרך .B.Edהשלמת  בית ברל

 אנגלית רב גילאי .B.Edהשלמת  בית ברל

 עם התמקצעות במתמטיקה ומדעיםליסודי  .B.Ed בית ברל

 
 האישור לבקשות של בית ברל כפוף לקבלת חוות דעת חיובית של משרד החינוך. .3

לימודים במדעי המחשב  תוכניתהבקשה של המכון הטכנולוגי חולון, לפתיחת  הגשת .4

בעניין  "גהמל"ג על עמידת המוסד בהחלטת המלהחרדית, מותנית באישור  לאוכלוסיה

 .3.3.2015הדוחות להערכת איכות בתחום מדעי המחשב כפי שהתקבלה ביום 

על  התוכניות לעמוד בכל התנאים שנקבעו בנושא, לרבות בהגדרת קהל היעד כפי שנקבע         . 5

 בהחלטות מל"ג וות"ת.

, שלא לאשר את בקשותיהם של המרכז 13.7.2015לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי מיום        . 6

האקדמי אור יהודה והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן לפתיחת תוכניות לימודים 

לאוכלוסייה החרדית. המלצה זו גובשה לאחר שוועדת ההיגוי דנה בערעורים שהגישו 

ולעסקים , לרבות שמיעת נציגי המרכז האקדמי למשפט 13.7.2015-המוסדות הנ"ל בישיבתה ב

 ברמת גן ושקלה את נימוקיהם. 
 

1255/12 UהחלטהU תוכנית פיילוט לחילופי חוקרים -: שיתוף פעולה בין ישראל לאיטליה 

) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר חתימה על 28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

פיילוט בת שלוש שנים מסמך היישום בעניין שיתוף פעולה בין ישראל לאיטליה במסגרת תוכנית 

לחילופי חוקרים בין ישראל לאיטליה, המסתמכת על הסכם המסגרת הקיים לשיתוף פעולה בין 

משרד החוץ האיטלקי למשרד הכלכלה הישראלי.  זאת בכפוף לאישור ות"ת את התקציב של תוכנית 

 הפיילוט, שאמורה להתקיים במסגרת מרכזי המצוינות ומתוך תקציבם.

פת הפיילוט, יוצגו בפני המל"ג תוצאות התוכנית ומסקנותיה (כולל מסקנות לקראת תום תקו

והמלצות ות"ת), ובהתבסס על כך יוחלט לגבי המשכה וכן  לגבי עצם המעורבות של המל"ג בתוכניות 

 מסוג זה.

 

1256/12 UהחלטהUהארכת ההכרה במרכז האקדמי פרס : 

להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה  ה) דנה המועצ28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

העליונה להכרה, הסמכה ורישוי מאותו יום, בנושא הארכת ההכרה למרכז האקדמי פרס, והחליטה 

 כלהלן:

בנוגע לניהול  26.7.2015המל"ג רושמת לפניה את המידע הנוסף שהמוסד העביר ביום   א.

 האקדמי, סגל ההוראה ונושאים נוספים.
הזמנית של המוסד באופן "טכני" לתקופה של שנה (דהיינו עד יולי להאריך את ההכרה   ב.

2016.( 
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במהלך תקופה זו, יידרש המוסד להעביר דיווח על ביצוע התיקונים הנדרשים, ותיבחן   ג.

ות"ת בנושא הניהול האקדמי, בנושא העסקה נוספת וכן -עמידתו בכל החלטות/הנחיות מל"ג

מל"ג יסיים במהלך תקופה זו את הטיפול -צועי בוות"תסגל ליבתי במוסד. כמו כן הצוות המק

  מול המוסד בסוגיות השונות העולות מדו"ח רואה החשבון.
בנושא נוהל פנימי לביצוע תהליך הבדיקה להכרה של  30.6.15בהתאם להחלטת המל"ג מיום  ד.

מוסדות להשכלה גבוהה, תוקם ועדה לבחינת הארכת ההכרה במוסד שתתבקש להגיש למל"ג 

 את חוות דעתה בדבר הארכת ההכרה במוסד.
 

1257/12 UהחלטהU למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין 2018: הסמכה לתקופה של שלוש שנים (עד יולי (

ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות  -) בטיפול באמצעות אמנויות .M.A.A.Tלהעניק תואר שני (

טיפול בתנועה ומחול; טיפול באמצעות  -אמנויות טיפול באמנות חזותית; טיפול באמצעות  -

 טיפול במוסיקה -אמנויות 

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 שהגישה ועל עבודתה. דו"חה להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' אדיר כהן על .1
הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר  דו"חלאמץ את  .2

טיפול  -ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות  -בטיפול באמצעות אמנויות .M.A.A.T)שני (

צעות טיפול בתנועה ומחול; טיפול באמ -באמנות חזותית; טיפול באמצעות אמנויות

). לקראת תום התקופה 2018טיפול במוסיקה לתקופה של שלוש שנים (עד יולי -אמנויות

 ות בשנית.תוכניוכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדקנה ה

). חריגים ייחשבו מועמדים תתוכניחריגים לכל היותר (בכל  10%על המוסד להקפיד על קבלת  .3

. לא תתאפשר כלל קבלת חריגים בדרישות 85-ל 75עם ציון ממוצע בלימודי הבוגר שבין 

 הקדם. 
לקראת תום תקופת ההסמכה ידווח המוסד על הפעולות שנקט כדי להבטיח את רמתם  .4

 האקדמית  של הסטודנטים שהתקבלו ללא תנאי הסף הנדרשים.
לפחות, ובמיוחד להקפיד  80יון מעבר משנה א' לב' וציון סיום של על המוסד להקפיד על צ .5

 ות עומדים בתנאי זה.תוכנישכל הסטודנטים החריגים שהתקבלו ל
ות, על המוסד לחשוף את הסטודנטים ליותר תוכניבמסגרת הקורסים המשותפים לארבע ה .6

 תכנים בטיפול במגוון האמנויות.
ת תוכניהסגל לפרסם ולחקור בתחומם, כראוי ב על המוסד להמשיך ולעודד את חברי .7

 אקדמית לתואר שני.

 יש להמשיך להקפיד על שילוב פריטים רלוונטיים ומעודכנים ברשימות הקריאה. .8
ות החוץ תוכניות הלימודים יצטרכו לעמוד בהמשך בכל החלטה שתתקבל בנושא התוכני .9

 תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.

בנושא "הגבלת  22.7.2014ת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום הארכ .10

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 

1258/12 UהחלטהU : לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, ) 2018הסמכה לתקופה של שלוש שנים (עד יולי

ביבליותרפיה;  -באמצעות אמנויות  ) בטיפול.M.A.A.Tלהעניק תואר שני ( לטכנולוגיה ולאמנויות

טיפול בתנועה; טיפול  -; טיפול באמצעות אמנויות בפסיכודרמהטיפול  -טיפול באמצעות אמנויות 

 באמנות חזותית טיפול  -באמצעות אמנויות 

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

 חינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:המשנה התחומית ל

 שהגישה ועל עבודתה. דו"חלהודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' אדיר כהן על ה .1
הוועדה ולהסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה  דו"חלאמץ את  .2

ביבליותרפיה; טיפול  -בטיפול באמצעות אמנויות  .M.A.A.T)ולאמנויות להעניק תואר שני (

טיפול בתנועה; טיפול  -טיפול בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות  -באמצעות אמנויות 
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). לקראת 2018טיפול באמנות חזותית לתקופה של שלוש שנים (עד יולי  -באמצעות אמנויות 

 נית. ות בשתוכניתום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדקנה ה
ת ומרצה מומחה מחו"ל יש לחזק את תוכניבקורסים הנלמדים בשיתוף פעולה של מרצה ב .3

המעורבות של המרצות מחו"ל הן באינטראקציה שלהן עם הסטודנטים והן באחריות שלהן 

 ללמידה ולהערכת הלמידה של הסטודנטים. 

הסטודנטים ליותר ות, על המוסד לחשוף את תוכניבמסגרת הקורסים המשותפים לארבע ה .4

 תכנים בטיפול במגוון האמנויות.
ות תכלול את מספר החדרים הנחוץ לצורך קיום המפגשים תוכנייש להקפיד כי התשתית ל .5

ההתנסותיים במספר קטן של סטודנטים, ויש להקפיד במיוחד כי קורסי ההדרכה הקבוצתית 

 סטודנטים. 6-7בשנה ב' לא יעלו על סך של 
 יך ולעודד את חברי הסגל לפרסם ולחקור בתחום.על המוסד להמש .6
 יש להמשיך להקפיד על שילוב פריטים רלוונטיים ומעודכנים ברשימות הקריאה. .7
ות החוץ תוכניות הלימודים יצטרכו לעמוד בהמשך בכל החלטה שתתקבל בנושא התוכני .8

 תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.

בנושא "הגבלת  22.7.2014פה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום הארכת ההסמכה תהיה כפו .9

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 

1259/12 UהחלטהU לסמינר הקיבוצים, המכללה 2018: הסמכה (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יולי (

 ) בהערכה בחינוך.M.Edלחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת28.7.2015יבתה ביום י"ב באב תשע"ה (ביש

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 ח שהגישה."להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו .1

לטכנולוגיה ולאמנויות, לתקופה של שלוש להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך  .2

 ) בהערכה בחינוך..M.Ed) להעניק תואר שני (2018שנים (עד יולי 

 :כדלקמן לפעול המכללה על .3
 .התמחותם בתחום יותר לפרסם בתוכנית הסגל חברי את לעודד א.
 .חיים קורות של ומסודר אחיד נוסח להעביר ב.
 יעניקו ולא השתתפות יחייבו אורחים מרצים י"ע שניתנים הקורסים כי להקפיד ג.

 .זכות נקודות
 .יותר כבד משקל יינתן החובה שלקורסי כך ,הבחירה לקורסי שונה משקל מתן לשקול ד.

לתוכנית, שיתייחס,  התקדמות ח"דו הוועדה של לעיונה המכללה תעביר ו"תשע ל"שנה בתום .4

 עי שנעשו גמר פרויקטי של רשימה יכלול ח"הדו כן לעיל. כמו 3 היתר, לסעיף בין
 .לעיונה פרויקטים במספר תבחר הוועדה בתוכנית, מתוכה הסטודנטים

בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .5

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 

1260/12 UהחלטהU של ההסמכה שניתנה למכללת אמונה2017יולי : הארכה (שלישית) לשנתיים  (עד (-

-יסודי (כיתות ז'-חוגי במתמטיקה למסלול העל-) דו.B.Edאפרתה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (

 י') 

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

 החליטה כלהלן:המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, ו

 להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' דורית פטקין על עבודת עד כה ועל הדו"ח שהגישה.  .1
אפרתה להעניק את התואר "בוגר -להאריך בשנתיים את ההסמכה של מכללת אמונה .2

י'), ולאפשר למכללה לקלוט -יסודי (ז'-חוגי במתמטיקה במסלול העל-) דו.B.Edבהוראה" (

 ף בתשע"ו.מחזור נוס
בהמשך, ובכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המעבר שנקבעה ליישום הדגם המנחה להכשרת  .3

י') במכללות לחינוך (החלטת מל"ג מיום -יסודי (ז'-מורים למתמטיקה למסלול העל
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ת יהיה להיבדק ע"י ועדת היישום שהוקמה לנושא, בשאלת עמידתה תוכני), על ה10.6.2014

ות תוכניימודים בתנאים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה לקיומן של ת הלתוכניהמלאה של 

 י'). -יסודי (ז'-) במתמטיקה למסלול העל.B.Edלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (
על המכללה להמשיך בבנייה של גרעין של חברי סגל אקדמי צעיר ורענן מבחינה אקדמית,  .4

ציאל קידום (מפרסמים בארץ ובעולם בעלי תואר שלישי בתחום החינוך המתמטי ובעלי פוטנ

ומשתתפים בכנסים בינ"ל ובכנסים מרכזיים בארץ) שיועסקו במשרה מלאה במוסד 

 ת ("סגל ליביתי").  תוכנית, ושיהוו בעתיד גרעין הסגל העיקרי והמוביל של התוכניוב

ת בדרגת מרצה בכיר ומעלה, ובעל רקורד אקדמי תוכניעל המכללה לפעול להעמדת ראש  .5

 ת, פיתוחה ומיצובה.תוכנימוכח בתחום (חוקר ומפרסם) שיוכל לפעול לבניית ה

ת הלימודים הנדונה פעם נוספת לקראת סוף שנה"ל תוכניועדת הבדיקה תתכנס לדון ב .6

תשע"ו, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה, ואת התקדמות 

עדת הבדיקה, לרבות פרסומים חדשים המכללה בנושאים השונים כמפורט בגוף הדו"ח של ו

 ת.  תוכנישל חברי הסגל ב
בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .7

 מספר ההסמכות הזמניות  של מוסד להשכלה גבוהה".

 

1261/12 UהחלטהU) בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון :B.A. במוסיקה (

 אישור שמות סוקרים -חוגית שקיימת באוניברסיטה) -חוגית (בנוסף למתכונת דו-במתכונת חד

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

י להעביר את הבקשה לבדיקה של שנהמשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה 

 :סוקרים ולאשר את שמות הסוקרים לבדיקת הבקשה כלהלן
 אביב-מהטה, אוניברסיטת תל-בית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן -פרופ' (אמריטוס) מירה זכאי  •

 החוג למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית -פרופ' אדווין סרוסי  •
 

1262/12 UהחלטהUתואר "בוגר בהוראה" בלשון : בקשת המכללה האקדמית בית ברל לקיים תוכנית לימודים ל

י') ולהסמיכה להעניק את התואר -גילאי (ג'-חוגית במסלול רב-וספרות ערבית במתכונת חד

-חוגית הקיימת במכללה במסלול היסודי ובמסלול העל-בתוכנית (בנוסף  לתוכנית הלימודים הדו

 יסודי)

ועדת -והה את המלצות תת), אימצה המועצה להשכלה גב28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 .שהגישו הדעת חוות ועל עבודתם על לסוקרים להודות .1
 וספרות בלשון" בהוראה בוגר" לתואר לימודים תתוכני לקיים ברל בית למכללת לאשר .2

 .תתוכניב התואר את להעניק ולהסמיכה') י-'ג( גילאי-רב במסלול חוגית-חד במתכונת ערבית

 

1263/12 UהחלטהU הסמכה (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים  למרכז האקדמי שערי משפט להעניק תואר :

 ) בלימודים בינתחומיים: משפט, ממשל ומינהל.B.Aראשון (

 ועדת-), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

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

 והחליטה כלהלן:

 לוועדה בראשותו של פרופ' ערן ויגודה גדות על עבודתה.  להודות .1
להעניק הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים למרכז האקדמי שערי משפט  .2

 בלימודים בינתחומיים: משפט, ממשל ומנהל (.B.A)להעניק תואר ראשון 
לקראת תום תקופת ההסמכה על המוסד לעבות את סגל ההוראה בתחום הממשל והמנהל  .3

  ת לקראת חידוש ההסמכה. תוכניהציבורי. מרכיב זה יהיה מרכזי בבדיקת ה
בנושא "הגבלת  22.7.2014שהתקבלה ביום  מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג .4

 "מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה
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1264/12 UהחלטהU בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר :

 ראשון בניהול ובניית מותגים

בוהה במכלול החומר שהוצג ), דנה המועצה להשכלה ג28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

 ללימודים המרכז שמבקש מותגים ובנייתלפניה לגבי תוכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול  

לתת ועדת  הנושא את להחזיר הצעה הועלתהבתום דיון ארוך,   . לפתוח יהודה באור אקדמיים

 .המבוקשת תתוכניה את לפתוח יהיה כן ניתן תנאים באילו המלצה לגבש מנת על המשנה התחומית 

 

Uתוצאות ההצבעה במל"ג 

 בעד 5

 נגד 5

 1 -נמנע 

 ההצעה לא התקבלה

 בהתאם לכך, החלטת המל"ג הינה:

לאחר בחינה מעמיקה של הבקשה ודיון במסקנות הוועדה המקצועית שבדקה את בקשת המרכז 

לימודים לתואר ראשון בניהול ובניית מותגים,  תתוכניללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח 

 מחליטה המל"ג כלהלן:  

ת לימודים מלאה ועצמאית תוכניהמועצה להשכלה גבוהה לא השתכנעה כי יש מקום לכינון  .1

 הדורשת ממוקדת בהתמחות מדובר, ג"המל לתואר ראשון ב"ניהול ובניית מותגים". לראיית

 ובתחומים הניהול מקצועות בכל ומגוון בסיסי חומר ידיעת הכוללת רחבה השכלתית תשתית

 וידע, גישות, תיאוריות, מושגים הכרת, ומתודולוגיים תיאורטיים כלים רכישת וכן משיקים

 .מותגים ובניית ניהול ללימודי הלומד יפנה בטרם וזאת, מקצועי
של  שאלות באשר למעמדו מעוררת המכללה שהעבירה ל"בחו הלימודים ותתוכני רשימת .2

בניהול ובניית מותגים,  בוגר בתואר מזכות אינן כלל ותתוכנימה התחום בחו"ל שכן  רבות

ות בתחום תוכניות לימודים במנהל עסקים או בתוכנימסלולים בתוך  ובחלקן מדובר על

 העיצוב.  

 בתוך לימודים חטיבת של במסגרת שילמד יכול זה שתחום סבורה המועצה להשכלה גבוהה .3

 .רלוונטיים (כגון: ניהול או עיצוב) בתחומים ראשון לתואר מודיםלי תתוכני

אי לכך מחליטה המועצה לדחות  את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח  .4

 ת לימודים לתואר ראשון בניהול ובניית מותגים.תוכני

 

1265/12 UהחלטהU בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לשנות את תנאי הקבלה בתוכנית :

 הלימודים לקראת תואר ראשון במינהל עסקים

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

דעי הרוח והחברה, תחומיות במ-המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והחליטה כלהלן:

  ,לאחר שבחנה את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, ואת מכלול החומר שהובא בפניה .1

מליאת המועצה מחליטה לאשר למוסד קבלת סטודנטים לתכנית לתואר ראשון  במנהל עסקים אשר 

 :  UבמצטברUיוכיחו עמידה בשלושת התנאים הבאים 
 ומעלה. 95ן ממוצע בגרות בציו .א
 .עם דגש על ידע מתמטיומעלה או מעבר של מבחני מיון  650פסיכומטרי  .ב

 מעבר של ראיון אישי עם סגל אקדמי. .ג
חריגים ממכסת הסטודנטים המתקבלים לתכנית אשר אינם  10%כמקובל, המוסד יוכל לקבל עד  .2

ו את מבחני המיון עומדים בתנאי הקבלה שפורטו לעיל במעמד על תנאי, ובתנאי שהסטודנטים ישלימ

 הפנימים של המרכז עם דגש על ידע במתמטיקה.
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) ייבדקו , בין היתר, נתוני הקבלה של הסטודנטים 2017לקראת תום תקופת ההסמכה (פברואר  .3

 לתכנית.
בנושא "הגבלת מספר  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4

 הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה". ההסמכות

 

1266/12 UהחלטהU בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר :

 ראשון בניהול תשתיות מידע

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

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

 והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יובל שחר על עבודתה.   .1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה אישור   .2

 בניהול תשתיות מידע. (.B.A)ראשון לתואר ת הלימודים תוכניפרסום ורישום סטודנטים ל
לחייב את המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים   .3

להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה)  3כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  

יק בשלב זה תואר ראשון כי המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה איננו מוסמך להענ

(B.A.) בניהול תשתיות מידע, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך להעניק את

בניהול  (.B.A)התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון 

ת הלימודים לתואר תוכניתשתיות מידע, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת 

 במנהל עסקים עם התמחות  בניתוח מערכות מידע המתקיימת בקריה האקדמית אונו. ראשון
 על המרכז לעמוד בתנאי הקבלה הבאים:   א.   .4

וציון  75 -או שוות ערך/ ציון בגרות נמוך מ 75זכאות לתעודת בגרות מלאה בציון  .1

 . 530 -פסיכומטרי שאינו נופל מ
חסרי תעודת בגרות יחויבו בתעודה של מכינה מוכרת ע"י האגף לחינוך מבוגרים  .2

 באחד משני המסלולים  או מכינה בגרותית או מכינה ייעודית.

יח"ל במתמטיקה  U :4ממכינה מוכרתUאו ציון שווה ערך  ציון בגרות במתמטיקה .3

 לפחות. 75יח"ל במתמטיקה בציון  5 ;לפחות 85בציון 
בקבלת סטודנטים על תנאי שלא עומדים  10%אפשרות לחרוג מעבר למכסה של  לא תינתן  ב. 

 בתנאי הקבלה הנ"ל.
ת ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה תוכנילקראת תום השנה הראשונה להפעלת ה  .5

ת הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה תוכנילדון ב

תבחן את התקדמות המוסד בנושאים השונים המפורטים בדו"ח  למעשה במוסד. הוועדה

 הוועדה. 
ת לימודים זאת (בין אם תפוצתו תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל  .6

תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה 

 להשכלה גבוהה". 
תוקף בנושא " 16.9.2014והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  אישור הפרסום  .7

 ".ת לימודים חדשהתוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל
 

1267/12 UהחלטהU בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני :

 "פיתוח וייעוץ ארגוני"-"בייעוץ ופיתוח ארגוני" ל

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת28.7.2015ם י"ב באב תשע"ה (בישיבתה ביו

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

 לתואר הלימודים תוכנית שם את לשנות יזרעאל עמק האקדמית המכללהלאשר את בקשת  והחליטה

 ."ארגוני וייעוץ פיתוח"ל" ארגוני ופיתוח בייעוץ" שני
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1268/12 UהחלטהU למרכז האקדמי רופין להעניק 2018: הסמכה (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יוני (

 ) בסיעוד.B.S.Nתואר ראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות המשנה התחומית 

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה בראשות פרופ' קרוליק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
הוועדה במלואו ולהסמיך את המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון  דו"חלאמץ את  .2

B.S.N.) לקראת תום התקופה וכתנאי 2018לתקופה של שלוש שנים (עד יוני ) בסיעוד .(

 ת בשנית, לרבות הנושאים המפורטים בהחלטה זו. תוכנילחידוש ההסמכה תיבדק ה
 ת בסיעוד. תוכנימסך המתקבלים ל 10%על המרכז להקפיד כי אחוז החריגים לא יעלה על  .3

 ופיל המתקבלים לשנה זו.על המרכז לדווח בתחילת כל שנת לימודים מהו פר .4

על המרכז להמשיך במגמת השיפור בגיוס סגל ולעבות את גרעין הסגל בשני מרצים נוספים  .5

 שלישי ותעודת אח/ות מוסמך/ת) במשרה מלאה.  (בעלי תואר

על המרכז לדאוג לזהות בין שני הקמפוסים (רופין ולניאדו) בכל הקשור לניהול האקדמי  .6

ת הלימודים תוכניה של שני הקמפוסים) ובעיקר בנושא סגל ההוראה, המשותף (ועדות ההורא

 .וההוראה הקלינית
ת בסיעוד במלואה בבית חולים תוכנילסיים את הבדיקות הנוגעות לכיתה הלומדת את ה .7

ת מאושרת לחרדים במסגרת תוכנילניאדו (מחוץ לקמפוס), אשר נפתחה בראשית הדרך כ

רובות של המל"ג בעתידה, לאור החלטותיה העקרוניות מח"ר, ולדון באחת מישיבותיה הק

 של המועצה.
בנושא  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .8

 "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 
1269/12 UהחלטהUשני מחקרי  : הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר

)M.Sc.במדעי המחשב ( 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:

 שהגישה ועל עבודתה. דו"ח' עמיר עמיהוד על הלהודות לוועדה המלווה בראשות פרופ .1
ח הוועדה ולהסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את המרכז הבינתחומי "לאמץ את דו .2

 במדעי המחשב. (.M.Sc)בהרצליה  להעניק תואר שני מחקרי 
 

1270/12 UהחלטהUלהעניק תואר  : הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

 ) ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול.M.Scשני "מוסמך במדעים" (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 

 ן:מחו"ל, והחליטה כלהל

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אהוד מניפז על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.  .1
להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לתקופה שאינה מוגבלת בזמן  .2

ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול. לאור  M.Sc)להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" (.

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

 שתינתן למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה כמוסד להשכלה גבוהה. 

 על המכללה למצות את הליכי הקידום של חברי הסגל לדרגת פרופ' חבר לפחות.  .3
 עול נמרצות בגיוס מועמדים ראויים. על המכללה לפ .4
על המכללה לתמוך ביוזמות מחקר תחומיות להנדסת תעשייה וניהול שנסמכות על בקשות  .5

 ולקבלת מענקים של קרנות מחקר תחרותיות לאומיות ובינלאומיות."
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1271/12 UהחלטהUבקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר : 

 ) בהנדסת אנרגיות גז ונפט .B.Scראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:

 פרופ' ערן שר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.  להודות לוועדה בראשותו של .1
)  (.B.Scת לימודים לתואר ראשון תוכנילאשר למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח  .2

 בהנדסת אנרגית גז ונפט, לפרסמה ולרשום אליה סטודנטים.
 עד סוף שנת הלימודים תשע"ז, על המכללה לגייס שני חברי סגל ליבתי נוספים מהתחום. .3
ת הלימודים על ידי ועדה מלווה, אשר תעקוב אחר מצבת תוכנילקראת שלב ההסמכה תיבדק  .4

 סגל ההוראה, בניית המעבדות, עמידה בתנאי הקבלה ורכישת ספרים. 
כמו כן, לקראת שלב ההסמכה, תתבקש הוועדה המלווה לבחון האם יש מקום להרחיב את  .5

רגיה ולהוסיף התמחויות פרטניות נוספות לזו ת הלימודים לתחום הכללי של הנדסת אנתוכני

 של גז ונפט.
ת לימודים זאת (בין אם תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .6

תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור 

 המועצה להשכלה גבוהה".
ד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה על המכללה להחתים כל תלמי .7

) בהנדסת אנרגית גז ונפט וכי קיימת אפשרות (.B.Scמוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון 

שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה 

ת הלימודים לתואר כניתות "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנילסטודנטים הלומדים ב

 ) בהנדסת תעשיות מים, בהתאם להתחייבות המכללה.(.B.Scראשון 
ת. תוכנילשנה א', המכללה לא תוכל לפתוח את ה 30-במידה ומספר הסטודנטים לא יגיע ל .8

לאור זאת, על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי קיימת 

 ת הלימודים לא תיפתח. תוכניאפשרות ש
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.14בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .9

תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ו וזו שלאחריה). 

ת במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליה לפעול בהתאם תוכניאם לא תיפתח המכללה את ה

 להחלטת המל"ג האמורה."

 

1272/12 UהחלטהU בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר :

 ) ללא תזה בהנדסת מכונות.M.Scשני "מוסמך במדעים" (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

נולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות המשנה התחומית לטכ

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אלי אלטוס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.  .1
ת לימודים לתואר שני תוכנילאשר למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח  .2

 ) ללא תזה בהנדסת מכונות, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים. .M.Sc"מוסמך במדעים" (
ת לימודים זאת (בין אם תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .3

תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור 

 המועצה להשכלה גבוהה".
תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה על המכללה להחתים כל  .4

) ללא תזה בהנדסת מכונות .M.Scמוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני "מוסמך במדעים" (

וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה 
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במסגרת הסדר מנהלי,  ת "רשת בטחון"תוכניתוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים ב

 בהתאם להתחייבות המכללה.
 ת לקראת שלב ההסמכה. תוכנילבקש מהוועדה המקצועית להמשיך וללוות את ה .5
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.14מיום  בהתאם להחלטת המל"ג .6

תוקף אישור הפרסום הניתן למכללה מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ו וזו שלאחריה). 

ת במסגרת הזמן כאמור לעיל, יהיה עליה לפעול בהתאם תוכניאם לא תיפתח המכללה את ה

 להחלטת המל"ג האמורה."

 

1273/12 UהחלטהUנית הלימודים לתואר ראשון (: תוכB.Sc. בהנדסת תוכנה במסגרת המח"ר (לנשים (

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים  -חרדיות) המתקיימת בעזריאלי 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

ולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, בי

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:

ת הלימודים תוכנילהמשיך לקיים את  מכללה אקדמית להנדסה ירושלים - עזריאלילאשר ל .1

 .2016לתקופה של שנה נוספת, דהיינו עד ליולי  ) בהנדסת תוכנה במח"רB.Scלתואר ראשון (.
ור הלימודים הראשון במסגרת החרדית,  תיבדק לקראת תום אישור ההפעלה, עת סיום מחז .2

 ת על ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.תוכניה
 ת במח"ר.תוכנית האם ובתוכניעל המכללה להקפיד על התאמה מלאה בין קורסי החובה ב .3
 ת האם ובמח"ר. תוכניעל המכללה להקפיד על רמת סגל דומה ב .4
לשימוש במעבדת התוכנה של המכללה בידי כלל תלמידי על המכללה לקבוע נהלים ברורים  .5

ת במח"ר, בפרט לצורך ביצוע פרויקטי הגמר או פתיחת תשתית חילופית בקמפוס הר תוכניה

 חוצבים."
 

1274/12 UהחלטהU) תוכניות הלימודים לתואר ראשון :B.Sc. במדעי המחשב במסגרת המח"ר המתקיימות (

 במרכז האקדמי לב

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 28.7.2015אב תשע"ה (בישיבתה ביום י"ב ב

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. .1
מי לב ללמד את תוכניות הלימודים לתואר ראשון להעניק אישור הפעלה קבוע למרכז האקד .2

)B.Sc. דעת ולוסטיג, וזאת בהתאם לחוות דעת הסוקר  -) במדעי המחשב במסגרת המח"ר

 דעת.-לפיה קיימת זהות בין התוכניות במוסד האם לבין מח"ר

 

1275/12 UהחלטהU) תוכנית הלימודים לתואר ראשון :B.Sc.(נשים חרדיות)  ) בהנדסת תוכנה במסגרת המח"ר

 המתקיימת במרכז האקדמי לב

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:

) B.Scת הלימודים לתואר ראשון (.תוכנימשיך לקיים את לאשר למרכז האקדמי לב לה .1

 .2016בהנדסת תוכנה במח"ר לתקופה של שנה נוספת, דהיינו עד ליולי 
 ת על ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.תוכנילקראת תום אישור ההפעלה תיבדק ה .2
 ת האם ובמח"ר."תוכניעל המכללה להקפיד על רמת סגל דומה ב .3
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UדיווחU :  כניסתה לתוקף של ההכרה שאינה מוגבלת בזמן במכללה האקדמית אשקלון 

), רשמה המועצה להשכלה גבוהה לפניה את כניסתה 28.7.2015בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (

 לתוקף של ההכרה שאינה מוגבלת בזמן במכללה האקדמית אשקלון.

 

UדיווחU:    הארכה טכנית של ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל 

מאחר שלא היה קוורום לקבלת החלטה על הארכת ההסמכה במוסד, המל"ג רושמת לפניה כי נושא 

. עד לישיבה זו, תוכל המכללה האקדמית 8.9.15הארכת ההכרה יובא לדיון בישיבתה הקרובה ביום 

 לפעול לסיום הסמסטר.להנדסה אורט בראודה להמשיך 
 

 


	Uשהתקיימה בירושלים ביום י"ב  באב  תשע"ה  (28.7.2015)
	3. לקראת תום תקופת ההסמכה על המוסד לעבות את סגל ההוראה בתחום הממשל והמנהל הציבורי. מרכיב זה יהיה מרכזי בבדיקת התוכנית לקראת חידוש ההסמכה.


