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 4( 485עשרה )-השלושישיבת המועצה להשכלה גבוהה החלטות מ
 (7102.818)  זתשע" ט"ז באב ביום  בירושליםשהתקיימה 

 
 החלטות

 
 -פעימה שניה  -המתוקצבים שנתית למוסדות -: תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרבהחלטה 488.1.

תוכניות בתחום מדעי הרוח, תארים מתקדמים במקצועות בריאות נבחרים, תוכניות בינלאומיות 
 ותוכניות של המכללות האקדמיות לחינוך בתקצוב ותכנון ות"ת

, החליטה המל"ג לאמץ  את ההמלצות המופיעות במסמך (0202.8.8) בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז
דעי לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה במסגרת התוכנית הרב שנתית בתחום מ 7788מס' 

והתוכניות  תוכניות בינלאומיות, בריאות הנבחריםהתוכניות לתארים מתקדמים במקצועות  הרוח,
 במכללות האקדמיות לחינוך שעברו לתכנון ותקצוב ות"ת, כמפורט להלן:

  ניתן  לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה  -תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן
 לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא2

   ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את  -תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן
 את המלצות ות"ת בנושא2 הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"ג 

  תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף ידונו במסגרת
 הפעימות הבאות שעל הרכבן המפורט תתקבל החלטה ברמת הנהלת ות"ת/מל"ג2

הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג, יערך לאחר סיומו של הדיון 
 תוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ואישורה ע"י המל"ג2ב

 פירוט התוכניות וההמלצות לגבי כל תוכנית ותוכנית נמצא בנספחים להחלטה זו2  
 המלצות ות"ת לעניין מוסדות ביו"ש תועברנה למל"ג יו"ש2  *

 
 וניים: נוהל הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות שאין להן היבטים תכנהחלטה 4/8.1.

, החליטה המל"ג לאמץ  את ההמלצות האגף לתכנון (0202.8.8) בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז
ומדיניות בעניין נוהל להגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות שאין להן היבטים תכנוניים, 

 על מנת לקדם ולייעל את התהליך2וזאת 
רת תוכנית החומש בהתאם לפירוט להלן, לא לפי נוהל זה, מוסדות שהגישו בקשות לתוכניות במסג

יידרשו לקבל אישור ות"ת/מל"ג בהיבט התכנוני, ויוכלו להגיש את התוכניות לאישור ביתר ההיבטים, 
 ובלבד שקבלו אישור מראש ובכתב מאגף תכנון ומדיניות כי התוכנית נכללת כאחת מאלה: 

הסמכה, כגון: שילוב בין תארים קיימים שינוי במתכונות של תוכניות לימודים שכבר קיבלו  2 .
  ;חוגי או חוג לאחר תואר קיים-בעלי הסמכה לצורך יצירת תואר דו

 חוגי2 -חוגי לדו-הפיכת תואר ראשון חד 2 .
 -הוספת מגמה/התמחות לתואר ראשון קיים בעל הסמכה לרבות במסגרת תואר ראשון רב 2 3

 ;תחומי
 ;קיבל הסמכההוספת/ביטול תזה לתואר שני מוכר ש 2 4
פתיחת תוכנית משותפת בין שני מוסדות אקדמיים כאשר לכל מוסד יש תואר קיים מוכר  2 7

 ;שקיבל הסמכה
 פתיחת תוכנית בשפה זרה המקבילה לתוכנית קיימת בעלת הסמכה; 2 6
 פתיחת מסלול ישיר לתואר שני כאשר קיימים תואר ראשון ושני בעלי הסמכה2 2 8
 אקדמאים כשלמוסד יש תואר שקיבל הסמכה2תוכניות הסבת  2 0

למען הסר ספק יובהר כי נוהל זה מאפשר הגשת התוכניות לפי הפירוט דלעיל, ללא צורך בבדיקה בהיבט 
לרבות תקציבי, אקדמי, שכר סגל  -בלבד, וכי בדיקת התוכניות כאמור, ביתר המישורים התכנוני 
 2 תתבצע בהתאם לנהלי ות"ת/מל"ג הרגילים -ומשפטי 

עוד יובהר, כי על אף האמור, ככל שאגף תכנון ומדיניות יחליט כי קיים היבט תכנוני בבקשה ספציפית, 
 בדק הבקשה גם בהיבט התכנוני ותובא לאישור ות"ת/מל"ג2  יעל אף שהיא נכללת ברשימה האמורה, ת
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 המשך דיון   -הקוד האתי  110 

 
( למרכז ללימודים אקדמיים /.02לתקופה של שנתיים )עד אוגוסט : המלצה על מתן הכרה זמנית החלטה 128.1.

 באור יהודה
(, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הארכת ההכרה במרכז 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )

 במלואה כלהלן: 6282.8.8.ללימודים אקדמיים באור יהודה )מל"א( והיא מאמצת את החלטת ות"ת מיום 
קיימה ות"ת דיון נוסף בנושא מעקב אחר תיקון הליקויים שנתגלו במרכז  6282.8.8.ם "בישיבתה ביו

"המוסד" או "מל"א"( ממנו עלה כי רק חלק מהליקויים  –ללימודים אקדמיים באור יהודה )להלן 
המהותיים שהתגלו בהתנהלות המוסד תוקנו לשביעות רצון ות"ת2 עדיין נותרו ליקויים מהותיים ובכללם 

שעדיין אינו מתנהל באופן עצמאי ובמנותק מהיזם, ובנושא מעורבות היזם בניהול  -ות הדירקטוריוןהתנהל
 שעדיין משמש כיועץ למוסד תוך חשש לניגוד עניינים2 -המוסד

מעבר לכך, מטרידה העובדה כי לאורך כל הדרך לצד ליקויים שתוקנו מחד, התגלו שוב ושוב ליקויים 
ם סימני שאלה בדבר התנהלות המוסד ואמינות דיווחיו והיכולת של ות"ת נוספים חדשים מאידך, המעלי

 ומל"ג להסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו לעתיד2  
, ויש לקבל החלטה בעניין 8.8.לאור האמור, ומאחר שההכרה הזמנית במוסד ניתנה לו עד לחודש ספטמבר 

 המשך ההכרה במוסד, מחליטים כלהלן:
סד לתקן את כל הליקויים באופן מלא ולשביעות רצונה המלא של ות"ת ובכללם לחזור ולדרוש מהמו 2.

ניתוק מלא של הקשר עם אבי ביתן בהיותו ערב להלוואה שנטל המוסד, בתוך שלושה חודשים, 
כן, -השלמת הרכב המוסדות המנהלים והתאמתו להנחיות מל"ג/ות"ת בתוך ששה חודשים2 כמו

 -וסד בכל התחייבויותיו לרבות בנושא התנהלות הדירקטוריון בשנתיים הקרובות תיבחן עמידת המ
קיום דיונים ואופן קבלת ההחלטות בנושאים  מהותיים2 בכפוף לאמור לעיל, להאריך את ההכרה 

2 במהלך תקופה זו 8.7.היינו עד לחודש ספטמבר  –הזמנית במוסד לתקופה נוספת של עד שנתיים 
רה במוסד את עבודתה, במסגרתה תבחן הוועדה, בין תחל הוועדה שמינתה המל"ג להארכת ההכ

 היתר, את התנהלות המוסד מן ההיבטים האקדמיים, המשפטיים, מינהליים  והפיננסיים במוסד2 
עד לתיקון הליקויים המהותיים באופן מלא ולשביעות רצון הות"ת, לא תידון בקשת המוסד להכרה  2.

דשות במוסד,  זאת על מנת לאזן בין התמשכות קבועה ולא תתאפשר פתיחת תוכניות לימודים ח
ההפרות המהותיות של המוסד לבין מניעת פגיעה אפשרית עתידית בסטודנטים2  ככל שהמוסד יתקן 
את הליקויים לשביעות רצונה של ות"ת לפני תום תקופת ההכרה הזמנית, ות"ת ומל"ג יבחנו את 

 האפשרות לאשר פתיחת תוכניות לימודים חדשות2
 , בהתאם להחלטת הוות"ת: כן-כמו

יימשך המעקב אחר התנהלות המוסד בסיוע רואה החשבון החיצוני כדי לוודא תיקון מלא של כל  2.
הליקויים בטווח הקצר, לרבות מעקב אחר יישום החלטות והנחיות ות"ת ומל"ג הרלוונטיות לאורך 

 זמן, בפרט בהתייחס לעצמאות המוסד והבטחת התנהלותו התקינה2
יועבר דיווח לרשות התאגידים על ממצאי המעקב עד כה, ובקשה לבצע בדיקה בנושאים הדורשים  2.

 ביקורת חקירתית בהתאם לסמכותה2"
 

 : אישור הרכב לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודההחלטה 1.8.1.
גבוהה בהרכב המוצע לוועדה לבחינת דנה המועצה להשכלה ( 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )

 הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה והיא מאשרת את ההרכב כדלהלן:
 יו"ר )בעברו כיהן כנשיא המכון הטכנולוגי חולון( - פרופ' גדעון לנגהולץ 
 יו"ר הוועדה המקצועית של תוכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת מכונות - פרופ' אלי אלטוס 
 יו"ר הוועדה המקצועית של תוכנית הלימודים לתואר שני בביוטכנולוגיה - פרופ' דוד גוטניק 

 ההחלטה התקבלה פה אחד
י'( -גילאי )א'-חוגי באמנות במסלול רב-(  חד.B.Ed: הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" )החלטה 108.1.

 לתלפיות, המכללה האקדמית לחינוך
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8)בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז 

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה2 2.
-( חד.B.Edהוראה" )להסמיך את  תלפיות המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר ב 2.

 י'(2-חוגי באמנות במסלול הרב גילאי )א'
 לציין כי הערות הוועדה המקצועית טופלו בדרך כלל לשביעות רצונה של הוועדה2  32
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברי הוועדה מבקשים לציין מספר נושאים עיקריים, שראוי  42
כך עד תחילת שנה"ל תשע"ט לוועדת  שהמכללה תתן עליהם את הדעת בהמשך הדרך ותדווח על

 המשנה התחומית במל"ג: 
חיזוק הסגל הליבתי המלמד בתוכנית וכן גיוס של עוד אמן יוצר מוביל אשר יחזק את  א2

 הפן המעשי בתוכנית הלימודים2
 הרחבת השטחים המיועדים לסדנאות המעשיות2 ב2

 
 חי-בלימודי גליל למכללה האקדמית תל( ללא תזה .M.A: הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 118.1.

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים פרופ' גדעון ביגר ופרופ' משה ענבר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו2 2.

 ( ללא תזה בלימודי גלילM.A.2חי להעניק תואר שני )-להסמיך את המכללה האקדמית תל 2.
 

( עם תזה .M.Ed, להעניק תואר שני )/.02: הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד אוגוסט החלטה 158.1.
 בהערכה ותכנון לימודים למכללה האקדמית בית ברל

המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה  ( אימצה0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' מרדכי מירון על עבודתה2 2.

( .M.Edלהעניק למכללה האקדמית בית ברל הסמכה זמנית להעניק תואר שני עם תזה ) 2.
 לתקופה קצובה של שנתיים2בהערכה ותכנון לימודים, 

לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנים,  32
 לרבות עבודות תזה של הסטודנטים2 

 
, להעניק תואר שני "מוסמך 0202: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט החלטה 148.1.

 יסודי למכללה האקדמית לחינוך גורדון-( ללא תזה במסלול העלM.Teachבהוראה" )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל חוות הדעת  2.

 לה2 שהגישה
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית להעניק הסמכה למכללה לחינוך האקדמית גורדון  2.

יסודי למשך שלוש -( במסלול העלM.Teachלהעניק תואר שני "מוסמך בהוראה"  ללא תזה )
 8.82.דהיינו עד אוגוסט  ,שנים

כלל הנושאים בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת  32
 2שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  במלואן

בנושא "הגבלת  282.8.4..הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  42
 2 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"

 
ו'( -וך למדעים למסלול היסודי )א'חוגי בחינ-דו (.B.Ed): הסמכה להעניק תואר ראשון החלטה 118.1.

 למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
 צבי על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו2-בןלהודות לסוקרות פרופ' רות זוזובסקי ופרופ' נאוה  2.
( .B.Ed) חוגי-להסמיך את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל להעניק תואר ראשון דו 2.

 ו'(2 -בחינוך למדעים למסלול היסודי )א'
 

חיפה  -: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל החלטה 178.1.
-גילאי )א'-( בהוראת הערבית במסלול הרב.B.Edתוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" )לפתוח 

 י'(   
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
חיפה לפתוח תוכנית לימודים  -רבית לחינוך בישראל המכללה האקדמית העלהעביר את בקשת  2.

י'( לבדיקתה של -)א' גילאי-( בהוראת הערבית במסלול הרב.B.Edלתואר "בוגר בהוראה" )
 ועדה מקצועית2

 לאשר את הרכב הוועדה כלהלן: 2.
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  יו"ר - אוניברסיטת תל אביב ,החוג ללימודי הערבית והאיסלם  -פרופ' נאסר בסל 
  המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -ד"ר יאיר חורש 
  אילן-המחלקה לערבית, אוניברסיטת בר -ד"ר בסיליוס בוארדי 

 
 ללא תזה בקרימינולוגיה למכללה האקדמית אשקלון (.M.A): הסמכה להעניק תואר שני החלטה 188.1.

להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( אימצה המועצה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 כלהלן:
 להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו2  2.
 ( בקרימינולוגיהM.A.2להסמיך את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר שני ללא תזה ) 2.

 

עם תזה  (.M.A), להעניק תואר שני 0202: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט החלטה 1/8.1.
 בפיתוח וייעוץ ארגוני למכללה האקדמית עמק יזרעאל

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -כניות רבהתחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותו

 כלהלן:
 להודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה2 2.
 עםלהעניק תואר שני לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית עמק יזרעאל  2.

 8.82.בפיתוח וייעוץ ארגוני למשך שלוש שנים דהיינו עד אוגוסט (  .M.A) תזה
התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים בתום  32

 2שהועלו דו"ח הוועדה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן
בנושא "הגבלת מספר  282.8.4..הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  42

 2 ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"
 

עם תזה  (.M.A), להעניק תואר שני .020: הסמכה זמנית )ראשונה( לארבע שנים, עד אוגוסט החלטה 728.1.
 וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית למכללה האקדמית עמק יזרעאל

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהתחומית לחברה, 

 כלהלן:
 ח שהגישה2"להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' יואל אליצור על עבודתה ועל הדו 2.
( .M.Aלהסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר שני עם וללא תזה ) 2.

 2..8. אוגוסטתקופה של ארבע שנים, עד בפסיכולוגיה חינוכית וזאת ל
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים, לרבות הנושאים  32

 הבאים:
   גיוס חבר סגל מתחום הפסיכולוגיה החינוכית שיהיה מחויב לתוכנית וישמש  א2 

 כעתודה ניהולית במסגרת התוכנית2
 המחקרי על פני שנות הלימוד2פריסת הלימודים של המסלול  ב2 
 עבודות הגמר ועבודות התזה של הסטודנטים2  ג2

בנושא "הגבלת מספר  282.8.4..מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  42
 ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"2

 
ת גן לפתוח תוכנית : אישור פרסום ורישום סטודנטים למכללה האקדמית לישראל ברמהחלטה 7.8.1.

 חוגית ביזמות וחדשנות-במתכונת דו (.B.A)לימודים לתואר ראשון 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
 כלהלן:

 ודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' דפנה קריב2לה 2.

ולאשר למכללה האקדמית לישראל לפתוח תוכנית  לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית 2.
 חוגית ולרשום אליה סטודנטים2-ביזמות וחדשנות במתכונת דו (.B.A)לימודים לתואר ראשון 

מצבת סגל ההוראה הקיים  לקראת שלב ההסמכה על המוסד להמשיך ולהקפיד על שמירת 32
 והמשך עיבוי סגל ההוראה2

חוגית -המועצה רושמת בפניה כי המוסד מבקש לקיים את התוכנית לתואר ראשון במתכונת דו 42
חוגית -ביזמות וחדשנות עם התוכניות הבאות המתקיימות במכללה: תואר ראשון במתכונת דו

במידה והמל"ג תאשר את פתיחתן  חוגית במשאבי אנוש2-בניהול ותואר ראשון במתכונת דו
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חוגית בשילוב תוכנית בכלכלה או תוכנית במדעי -המוסד יציע תואר ראשון במתכונת דו
 ההתנהגות2

לחייב את המכללה האקדמית לישראל )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד  72
לישראל איננה  שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית

חוגית וכי קיימת -מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון ביזמות וחדשנות  במתכונת דו
אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר זה2 במקרה זה תוצע על ידי 
המכללה האקדמית לישראל   לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית בתוכניות 

 ר ראשון בשירותי אנוש, תוכנית ללימודים רב תחומיים והחוג לכלכלה וניהול2הלימודים לתוא
על המכללה האקדמית לישראל לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים  62

זאת )בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית 
 באישור המועצה להשכלה גבוהה"2 

תוכנית בבדיקתה לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות  את ה 82
 לקראת שלב ההסמכה2

בנושא "תוקף  62872.8.4.אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  02
 פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה"2 אישור

 
: אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח החלטה 708.1.

 ללא תזה בטיפול זוגי ומשפחתי (.M.A)ת לימודים לתואר שני תוכני
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
 כלהלן:

ת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים למנות ועדה לבדיקת בקש   2 .
 ( ללא תזה בטיפול זוגי ומשפחתיM.A.2לתואר שני )

 לאשר לבדיקת התוכנית את הרכב הוועדה כלהלן:   2 .
  יו"ר -גוריון -אוניברסיטת בן -המחלקה לפסיכולוגיה  -פרופ' גארי דיימונד 
  אוניברסיטת חיפה - החוג לפסיכולוגיה -פרופ' משה אלמגור 
  אוניברסיטת בר אילן  -פרופ' נחמי באום 

 הוועדה מתבקשת להתייחס, בין היתר, לשאלות הבאות:  2  3
 האם יש פן יישומי בתוכנית וכיצד הדבר מתבטא בתכנים הנלמדים? א2
 האם תכני התוכנית הולמים את שם התוכנית? ב2
ית זו מכשירה את הסטודנטים להיות בהיעדר הליך רישוי פורמלי בתחום, האם תוכנ ג2

 מטפלים?
 

 (.B.A): בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון החלטה 718.1.
 בתקשורת וניהול במסגרת המח"ר )גברים(

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 כלהלן:
 להודות לפרופ' עמית פינצ'בסקי על עבודתו ועל חוות דעתו2 2 .
( .B.Aלאשר למסלול האקדמיה של המכללה למינהל לקיים התוכנית לימודים לתואר ראשון ) 2  .

מח"ר )גברים( בכפוף לדיווח המוסד על חיזוק הסגל האקדמי בתקשורת וניהול במסגרת 
בתוכנית הלימודים בהתאם להתחייבות נציגי המוסד בדיון שהתקיים בישיבת ועדת המשנה 

  0202.8.82התחומית ביום 
אישור ההפעלה לקיים את התוכנית ייכנס לתוקפו לאחר קבלת הדיווח מהמוסד ואישור הצוות  2 3

 י2המקצועי באגף האקדמ
לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית, היא תיבדק  על ידי סוקר לקראת המשך  42

 בהתאם לנוהל בדיקת תוכניות לימודים במח"ר2 הפעלתה
 

בתקשורת )לצד תוכנית  (.B.A)חוגית לתואר ראשון -: אישור לקיים תוכנית לימודים חדהחלטה 758.1.
 י של המכללה למינהלחוגית הקיימת( למסלול האקדמ-הלימודים הדו

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
אודות בקשת תחומיות במדעי הרוח והחברה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

בתקשורת  (.B.A)כנית לימודים לתואר ראשון ונהל לקיים תיהמסלול האקדמי של המכללה למ
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חליטה ה, והיא חוגית המתקיימת במוסד(-כנית הלימודים במתכונת דווחוגית )לצד ת-במתכונת חד
 כלהלן:

 להודות לפרופ' עמית שכטר ולפרופ' עמית פינצ'בסקי על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו2  2.

( .B.Aכנית לימודים לתואר ראשון )ונהל לקיים תילאשר למסלול האקדמי של המכללה למ 2.
חוגית( וזאת בהתייחס -כנית הלימודים במתכונת דווחוגית )לצד ת-בתקשורת במתכונת חד

 להערותיהם של הסוקרים2 
* * * * * 

: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים החלטה 748.1.
 ( במדעי הרפואה.B.Sc.Medלתואר ראשון )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8ט"ז באב תשע"ז )בישיבתה ביום 

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, 
 והחליטה כלהלן:

 ה2ח שהגישה ועל עבודתה עד כ"להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' דב ליכטנברג על הדו 2.

לאשר למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון  2.
 חוגית, ולרשום אליה תלמידים2-( במתכונת חדB.Sc. Medבמדעי הרפואה )

אישור הפרסום ייכנס לתוקפו בכפוף לאישור הצוות המנהלי לאחר שהמוסד יגייס איש סגל  32
  .יה מומחיות בפתולוגיה או בפרמקולוגיהליבתי, רופא בעל ניסיון קליני, רצו

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  6272.8.4.בהתאם להחלטת המל"ג מיום  42
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה(2 

ליו לפעול בהתאם אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה ע
 להחלטת המל"ג האמורה2 

 
 : דו"ח הוועדה העקרונית לעדכון מתכונת הלימודים )סטנדרטים( בתחום מדעי המחשבהחלטה 718.1.

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
 ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ההתחומית לטכנולוגי

ח הוועדה העקרונית לעדכון מתכונת הלימודים )סטנדרטים( בתחום מדעי המחשב, והחליטה "בנושא דו
 כלהלן:

 דו"חלהודות לוועדה העקרונית בראשות פרופ' עמירם יהודאי על עבודתה הרבה ועל ה        2.
 שהגישה2

הסטנדרטים  דו"חמחליטה מל"ג שלא לאמץ את  דו"חגובות המוסדות לבהתבסס על דיון בת        2.
המעודכן ולהמשיך לנהוג בהתאם לקריטריונים שנקבעו במסמך 'קווים מנחים והגדרות 

ות לימודים בתחומים הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה תוכניל
 (8272.8.62.)החלטת מל"ג מיום  ומדעי המחשב'

בעניין 'ההמלצות הכלליות  7282.880.בהתאם לכך, המועצה מבטלת את החלטותיה מיום         32
שעניינה 'כינוי התואר  0262.887.והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב'; ומיום 
 הראשון במדעי המחשב במוסדות שאינם אוניברסיטאות'2

 
( במדעי המחשב לשפה האנגלית .B.Scראשון ): אישור  להסב את תוכנית הלימודים לתואר החלטה 778.1.

 למרכז האקדמי לב
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )

ושלוחות מחו"ל,  הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות , ההתחומית לטכנולוגי
 והחליטה כלהלן:

 (.B.Sc)שת המרכז האקדמי לב לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון לאשר את בק 2.
במדעי המחשב בשפה האנגלית, לצד תוכנית הלימודים המתקיימת בעברית, לתקופה זמנית 

 של שנתיים )עד סוף שנת הלימודים תשע"ט(2
על המוסד לוודא כי תנאי הקבלה בתוכנית בשפה האנגלית מקבילים לתנאי הקבלה לתוכנית  2.

 האם2  
בנוהל לאישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה  .2.בהתאם לסעיף  32

(, בתום שנה מהאישור ימונה סוקר לליווי התוכנית2 המלצת 82872.8.3.)החלטת מל"ג מיום 
בר לוועדת המשנה טרם מועד סיום האישור הזמני, לצורך דיון והמלצה למל"ג הסוקר תוע

 בדבר הארכת האישור או סגירת התוכנית2 
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( בהנדסה כימית בשפה .B.Sc: הארכת האישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון )החלטה 788.1.
 מכון טכנולוגי לישראל -האנגלית לטכניון 

 המשנה ועדת בהמלצת גבוהה להשכלה המועצה דנה( 0202.8.8"ז )בישיבתה ביום ט"ז באב תשע
בדבר חוות  לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל

בשפה  בהנדסה כימית (.B.Sc) ראשוןהדעת של הסוקר אשר בדק את תוכנית הלימודים לתואר 
 והיא מחליטה כלהלן:  ,ולוגי לישראלהאנגלית המתקיימת בטכניון מכון טכנ

 להודות לסוקר פרופ' מרדכי שחם על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו עד כה2  2.

  ראשוןלאשר לטכניון מכון טכנולוגי לישראל להמשיך ולקיים את תוכנית הלימודים לתואר  2.
(B.Sc.)  בשפה האנגלית, ללא מגבלת זמן2  בהנדסה כימית 

 
אישור למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר : החלטה 7/8.1.

 ( בסיעוד.B.S.Nראשון )
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )

ות מחו"ל, ושלוח הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות , ההתחומית לטכנולוגי
באשר לבקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת גן לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר 

 ( בסיעוד, והיא החליטה כלהלן:(B.S.Nראשון 
 להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו2 2.
ר לאשר למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתוא 2.

 ( בסיעודB.S.N.)2ראשון 
 

: הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית החלטה 828.1.
 חוגי בהנדסה אזרחית -( חד.B.Scלימודים לתואר ראשון )

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
ושלוחות מחו"ל, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות , הלטכנולוגיהתחומית 

והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח 
 חוגי בהנדסה אזרחית2  ההרכב שאושר כלהלן:-( חד.B.Scתוכנית לימודים לתואר ראשון )

 בן גוריון בנגב רסיטתאוניב -הנדסת בניין -הפקולטה למדעי ההנדסה  - פרופ' רוברט לוי - 
 יו"ר

 המחלקה להנדסה אזרחית, אוניברסיטת אריאל בשומרון  - פרופ' יעקב בלוך 

 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל -היחידה להנדסה מבנים וניהול הבנייה - פרופ' רפאל זקס 

 

קשת הטכניון להפעיל את תוכנית הלימודים לתואר שני : אישור מינוי סוקר לבדיקת בהחלטה 8.8.1.
(M.Sc. בלימודי מקרקעין במסגרת מעקב אחר יישום החלטת המל"ג מיום )אוטונומיה  - 071/102.1

 לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני  
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )

ושלוחות מחו"ל,  הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות , ההתחומית לטכנולוגי
( .M.Scוהחליטה לאשר מינוי סוקר לבדיקת בקשת הטכניון להפעיל את תוכנית הלימודים לתואר שני )

תיחת אוטונומיה לפ - 8272.8.6.בלימודי מקרקעין במסגרת מעקב אחר יישום החלטת המל"ג מיום 
 תוכניות לימודים לתואר שני2  הסוקר שאושר כלהלן: 

 בן גוריון בנגברסיטת אוניב -הנדסת בניין -הפקולטה למדעי ההנדסה  - פרופ' יגאל מאיר שוחט 

 

: נוהל בדיקת תוכניות מתי יש למנות סוקרים ומתי יש 517102.4.: עדכון החלטת מל"ג מיום החלטה 808.1.
 למנות ועדה

לעדכון החלטת מל"ג  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה( 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
נטי בהתייחס וו)רל  ועדה למנות יש ומתי סוקרים למנות יש ות מתיתוכנילבדיקת  נוהל 4282.8.7.מיום 

 למוסדות להשכלה גבוהה אשר הינם במעמד היתר, לכל הפחות(2
במסגרת בחינת החלטות רוחביות של מל"ג הטעונות עדכון, אם בשל המציאות המשתנה ואם בשל 
פניות למל"ג בבקשה לשקול הקלה בעומס הרגולציה ולפשט הליכים, אימצה המועצה להשכלה גבוהה 

בענין  7282.8.8.ומיום  4282.8.8, הכרה והסמכה מיום ועדת המשנה למדיניות אקדמיתאת המלצות 
 יש ומתי סוקרים למנות יש ות מתיתוכנילבדיקת  לגבי  נוהל 4282.7.לעדכון החלטת מל"ג מיום  הצעה
 ועדה, והחליטה כלהלן: למנות

 מינוי ועדות יתקיים במקרים הבאים:    1א
 , בכל שלבי הבדיקה2היתרבקשות כלשהן ממוסד במעמד של   2.
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כל בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה ובדיקת תוכנית לימודים לקראת הסמכה  2.
 2הכרה זמניתראשונה במוסד במעמד של 

כל בקשה מכל מוסד לפתיחת תוכניות לימודים שיש בהם שימוש במשאבים לאומיים, 2     3
 הכשרה מעשית, או כאלו שדורשים תשתית פיזית מיוחדת2

תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה ולמעבר מתוכנית  כל בקשה מכל מוסד לפתיחת 42
לבדיקה להסמכה ראשונה בתואר שני עם קיימת לתואר שני ללא תזה לתוכנית עם תזה2 

תזה, שהינה הסמכה זמנית, ניתן יהיה למנות שני סוקרים2 ככל שהדבר יתאפשר 
 הסוקרים יהיו כאלה שהיו חברים בוועדת הבדיקה2

 ם במקרים הבאים: מינוי סוקרים יתקיי 1ב
בקשה ממוסד במעמד של הכרה קבועה בכל שלבי הבדיקה, למעט סוגי התוכניות  2.

 שני סוקרים2 ,לעיל 23המפורטות בסעיף א
, )קורסים מתוכניות בעלות הסמכה( בקשה לפתיחת תוכניות במסגרת איגום קורסים 2.

רלבנטי לתחום, תועבר ככל הניתן לבדיקה של חבר ועדת המשנה התחומית של מל"ג ה
ואם לא נמצא חבר מקרב ועדת המשנה התחומית, או מקרב חברי מל"ג אחרים, העוסק 

 1בתחום, תועבר לבדיקת סוקר חיצוני אחד2
 שני סוקרים2 תחוגי-חדת לתוכנית חוגי-דומעבר מתוכנית שהן בקשה לפתיחת תוכניות 2       3
על בסיס תוכנית בעלת  , מח"ר, שפה זרהכל בקשה לפתיחת תוכניות לאוכלוסיות מוגדרות     42

               סוקר אחד2תועבר לבדיקה של  -הסמכה
(, תושלילי תשתי חוות דעת סותרות )חיובי לגביה ויוגשו סוקרים שני"י ע שתיבדק בקשה     2 7

יהא נתון שיקול הדעת לגביה בידי ועדת המשנה התחומית, אשר תכריע בבקשה או 
 2       22דעת נוספת )סוקר או ועדה( שתעביר אותה לחוות

)ללא צורך בקבלת  עצמאי באופןיהא רשאי לפתוח  להשכלה גבוההמוכר מוסד יצוין כי  2 6
לה הסמכה  שישחוגית לתואר "בוגר" -מעבר מתוכנית חדשהיא ת תוכניאישור מהמל"ג( 

 פתיחת על ידווח2 המוסד 3מקובלות האקדמיות, זאת בהתאם לחוגית-לתוכנית דו
 2ג"למלת תוכניה

שיקול דעת ועדת המשנה )האם למנות סוקר8ים, ועדה, החלטת ועדת משנה ללא בדיקת  1ג
 סוקרים או ועדה(:

  , בין היתר בהתאם לאופי הבקשה, מצב המוסד וכד'2כל יתר המקרים 2  .

עול לפ ועדת המשנה תוכל להמליץ למל"ג במקרים חריגים בתוכניות לימודים קונקרטיות   2.
 אחרת ולנמק2

: כאשר קיימת דרישה מפורשת בהחלטות מל"ג קונקרטיות ביחס לתוכנית עקרון יסוד
גוברת2 במידה ויש סתירה בין הנוהל הקונקרטית החלטת המל"ג  ,הלימודים הנבדקת

המוצע להחלטות מל"ג רוחביות קיימות בשאלה מתי ממנים סוקרים או ועדה, הנוהל 
 המוצע יגבר עליהן2  

 :הוראות מעבר      ד1  
החלטה מתוקנת זו תיבדקנה לפי  מיום קבלתות חדשות שיוגשו החל תוכניבקשות לפתיחת  -

 הנוהל החדש המגולם בה
 תוכניות שכבר הוחל בבדיקתן לפי הנוהל הישן תושלם הבדיקה על פי התהליך הקודם -
סוקרים, אך , הוקמה ועדה לבדיקת תוכנית או מונו שני הנוהל הישןבמקרים בהם, על פי  -

הנוהל החדש לפי החלטה  החלו בעבודתם, ניתן יהיה להפעיל אתלא עדיין  הסוקרים \הוועדה
 2מתוקנת זו

 
: המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה החלטה 818.1.

מכללה אקדמית  -לי ב'1  דוחות מבקר המדינה בנושאים: "היבטים בהתנהלות מכללת עזריא17
 להנדסה ירושלים", "טיפולים בתחום התפתחות הילד"

המלצות הצוותים ב המועצה להשכלה גבוההדנה ( 0202.8.8ט"ז באב תשע"ז ) בישיבתה ביום 2.
ב' בנושאים: 68ח מבקר המדינה "דולתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות 

                                                
נוהל טיפול בבקשה להסמכה לתוכנית לימודים חדשה  -7232.8.3להחלטת המל"ג מיום  6החלטה זו בסעיף זה מתקנת את סעיף ב2 1

 באמצעות איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות2
 2זה בנושא ג"מל של קודמות החלטות מבטל זה סעיף 2

 רק חוגית-דו מתכונת קיום, חוגית-דו בתכנית נדרש ז"נ מינימום על הקפדה: למשל הינה" אקדמיות מקובלות" במילים הכוונה 3
 עבודה, הנדסה, רפואה-ופרה רפואה: כגון בתחומים חוגית-דו מתכונת לקיים ניתן לא) כזו מתכונת לקיים ניתן בהם בתחומים
   משפטים( ,סוציאלית
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מכללה אקדמית  -ו"היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי "טיפולים בתחום התפתחות הילד" 
 2להנדסה ירושלים"

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום  2.
ב' בנושאים: 68מבקר המדינה  ח"דוומאשרת את המלצות הצוותים לתיקון ליקויים ל 0202.8.8

מכללה אקדמית  -"טיפולים בתחום התפתחות הילד" ו"היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי 
 2 ההחלטה כפופה אישור ות"ת2להנדסה ירושלים"

 
: קיום תוכנית לימודים בהפרדה מגדרית לתואר שני בחוג לניהול וארגון מערכות חינוך החלטה 858.1.

בנושא שילוב  111102.4וך ע"ש גורדון, בניגוד להחלטת מל"ג מיום במכללה האקדמית לחינ
 האוכלוסיה החרדית בהשכלה הגבוהה

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
ניהול וארגון בהפרדה מגדרית לתואר שני בחוג לבנושא קיום תוכנית לימודים  8262.8.8.ואכיפה מיום 

בנושא  3232.8.7מערכות חינוך במכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון בניגוד להחלטת מל"ג מיום 
 , והחליטה כלהלן: שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה והיא

רואה בחומרה את העובדה כי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון  המועצה להשכלה גבוהה 2.
ודים בניגוד להחלטות המל"ג בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה מקיימת תוכנית לימ

 הגבוהה2
 על המכללה לחדול מידית מקיום תוכנית לימודים לתואר שני בהפרדה מגדרית2 2.
המכללה מתבקשת לאפשר לסטודנטים שהחלו ללמוד בתוכנית בהפרדה מגדרית, להשתלב  32

וארגון מערכות חינוך2 מובן כי במידה שיהיו בתוכנית הרגילה במכללה לתואר שני בניהול 
סטודנטים אשר לא יהיו מעוניינים להשתלב בתוכנית הרגילה, על המכללה להחזיר להם את 

 שכר הלימוד ששולם על ידם2
בנושא שילוב האוכלוסייה  3232.8.7המל"ג חוזרת ומדגישה כי על פי החלטת מל"ג מיום  42

פתיחת תוכניות לתארים מתקדמים בהפרדה מגדרית  החרדית בהשכלה הגבוהה, לא תאושרנה
 לאוכלוסייה החרדית2

למרות שמדובר בהפרה ראשונה של המכללה הנדונה במל"ג, מדובר בהפרה חמורה ולכן,  72
המל"ג מחליטה להטיל סנקציה על המוסד ולא לאפשר פתיחת תוכניות חדשות לחרדים 

 בשנה"ל תשע"ח2
 

השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" לחרדים ללא אישור במכללה : פתיחת תוכניות החלטה 848.1.
 ערעור המוסד -האקדמית אחוה 

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
 3272.8.8.בערעור שהגישה המכללה האקדמית אחוה על החלטת המל"ג מיום  8262.8.8.ואכיפה מיום 

 בנושא שבנדון, והחליטה שלא לקבל את הערעור2
 לאאך  הנדונות ותהתוכני הפעלת בדברהמוסד פנה למל"ג  לפיושהגיש המוסד, המופיע בערעור  ההסבר

כידוע למוסד, ניתן לקיים תוכניות לימודים  2התוכניות הפעלת להמשךמהווה עילה  ואינ ,מענה קיבל
 2לחרדים רק לאחר קבלת אישור מראש מהמל"ג

 
 אביב ללא קבלת אישור המל"ג-: פתיחת תוכנית לתואר שני באוניברסיטת תלהחלטה 818.1.

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
בה הוועדה שמעה את סגן הרקטור שביקש להופיע  7282.8.8.ביום  לפיקוח ואכיפה מישיבתה

אביב ללא -ת תוכנית לימודים לתואר שני ב"מדעי המוח" באוניברסיטת תלבנושא פתיחבפניה 
 והיא מחליטה כלהלן: ,קבלת אישור המל"ג

לראות בחומרה את העובדה שהאוניברסיטה פתחה תוכנית לימודים לתואר שני מבלי  2.
 לקבל על כך אישור מראש מהמל"ג כנדרש2 

אוניברסיטת תל אביב פועלת בשיתוף פעולה בפניה את הצהרת סגן הרקטור לפיה  לרשום 2.
מלא עם המל"ג והיא מייחסת לכך חשיבות רבה, והחריגה הנדונה הינה חד פעמית ואינה 

המחוייבת לעמידה בהחלטות המל"ג האוניברסיטה משקפת את ההתנהלות השוטפת של 
 2 ונהליה

אם תפר  רכאש, )כולל( תימשך האוטונומיה לתואר שני על תנאי עד שנה"ל תש"פ 32
 תה2ם נוספת את תנאי האוטונומיה, תישקל שלילהאוניברסיטה פע
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בחירת הקורסים המקוונים הזוכים בתחומים: מדעי הטבע, מדעי החברה והרוח, הוראה, בעקבות  דיווח:
 )פלטפורמה עולמית( edX.org 1"קמפוס" )פלטפורמה לאומית( וקול קורא מס'  0קול קורא מס' 

רשמה המועצה להשכלה גבוהה לפניה את הדיווח שנמסר ( 0202.8.8בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )
לה )בכתב ובעל פה( בדבר בחירת הקורסים המקוונים הזוכים בתחומים: מדעי הטבע, מדעי החברה 

 edX.org 3"קמפוס" )פלטפורמה לאומית( וקול קורא מס'  .והרוח, הוראה, בעקבות קול קורא מס' 
 והודתה לוועדות ולצוות המקצועי על העבודה הטובה שנעשתה בנושא2  )פלטפורמה עולמית(
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