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U51) 605עשרה מס'  (-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתיםהחלטות מ  
U 8.9.2015תשע"ה  ( כ"ד באלול שהתקיימה בירושלים ביום( 

 

 ה ח ל ט ו ת
 

1276/12 UהחלטהUעדכון הרכבי ועדות המשנה : 

) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את הרכבי 8.9.2015כ"ד באלול תשע"ה (בישיבתה ביום 

 ועדות המשנה התחומיות והרכבי ועדות המשנה הרוחביות שלה.  להלן ההרכבים המעודכנים:

 

Uהמועצה של תחומיות משנה ועדות 

 

, לחינוך תחומית משנה ועדת

 אמנות, רוח, הוראה

, ניהול, לחברה תחומית משנה ועדת

 הרוח במדעי תחומי רב, יםעסק

 משפטים והחברה

, לטכנולוגיה תחומית משנה ועדת

, מדעים, אדריכלות, הנדסה

 חקלאות, רפואי פארה ביולוגיה

 ל"מחו ושלוחות

  ר"יו - נאסר פאדיה' פרופ

 

  ר"יו - אזהרי רוזה' פרופ  ר"יו – מאור משה' פרופ

 

 ברתנא אורציון' פרופ

 

 זנדברג חיים' פרופ

 

 אלדר יונינה' פרופ

 

 לאופר בתיה' פרופ

 

 בלפר אלה' פרופ

 

 זהרי אליהו בן רחל' פרופ

 

 ודמני רבקה ר"ד

 

 האוזר שמואל' פרופ

 

 בם לאה ר"ד

 

 טרזי עזרי' פרופ

 

 העברי אופיר ר"ד

 

 פארס פואד' פרופ

 

P0F/מר ירדן בן יוסףהראל יאיר מר

1 

 

 פרידלנד נחמיה' פרופ

 

 שטרן סינואני צילה' פרופ

 

 זלדוב אלי' פרופ  

 

 ארדיטי גלעד מר  

 

 )הקלמן בתיה: גב' רכזתמ(

 

 )אופנר-שמילוביץ מוניקהגב'  :רכזתמ(

 

 )אברהמי מירבמרכזת: גב' (

 

 

 

 

 

 

                                                
 ירדן בן יוסף אמור להחליף את יאיר הראל כנציג סטודנטים במל"ג 1
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Uועדות משנה רוחביות 

 

ועדת משנה לפיתוח 

 ומדיניות אקדמית

ועדת משנה להכרה 

 הסמכה ורישוי

ועדת משנה לפיקוח 

 ואכיפה

 

 ועדת משנה להבטחת איכות 

 

  -ירון מסר חגית' פרופ

 יו"ר 

 

 - עזר-פרופ' יהודית גל

 יו"ר 

 

 - פרופ' חגית מסר ירון

 יו"ר 

 

 -פרופ' צילה סינואני שטרן 

 יו"ר 

 

 ירון-מסר חגית' פרופ יו"ר ות"ת

 

 ירון-פרופ' חגית מסר יו"ר ות"ת

 

 אזהרי רוזה פרופ'
 

 שטרן-פרופ' צילה סינואני

 

 טרזי עזרי' פרופ

 

 יו"ר ות"ת

 אלדר יונינה פרופ'

 

 פרופ' משה מאור

 

 פרופ' חיים זנדברג

 

 פרופ' חיה קלכהיים

 

 בם לאה ר"ד

 

 טרזי עזרי' פרופ

 

 עזאיזה פייסל' פרופ

 

 פרופ' אלי זלדוב

 

 ברתנא אורציון פרופ'

 

 נאסר פאדיה' פרופ

 

 האוזר שמואל' פרופ

 

 ד"ר רבקה ודמני

 

 פרופ' חיים זנדברג ד"ר לאה בם אזהרי רוזה' פרופ ארדיטימר גלעד 

 פרופ' רחל בן אליהו זהרי

 

 אליהו בן רחל' פרופ

 זוהרי

 

יאיר הראל/מר ירדן  מר

 בן יוסף

 

 פרופ' אלה בלפר

 

 ות"ת, -מנכ"ל מל"ג מר גלעד ארדיטי שטרן-פרופ' צילה סינואני

 מר גדי פרנק

 

 פרופ' משה מאור

 אלדר יונינה' פרופ עזר-גלפרופ' יהודית 

 

סמנכ"ל לעניינים 

 אקדמיים, גב' מיכל נוימן

מר יאיר הראל/מר ירדן בן 

 יוסף

 ות"ת, -מנכ"ל מל"ג   פרופ' משה מאור

 מר גדי פרנק

 

 ות"ת, -מנכ"ל מל"ג

 פרנק גדי מר

 

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים,   

 גב' מיכל נוימן

 

 (מרכזת: גב' מרב )אסרף: מר מרק מרכז(

 אברהמי)

 (מרכזת: ד"ר ורדה בן שאול) 
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1277/12 UהחלטהUהארכה "טכנית" של הסמכות זמניות: מקבץ תוכניות : 

) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" 8.9.2015ישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (ב

בתוכניות הלימודים הבאות, וזאת כדי לאפשר לוועדות  , את ההסמכות2016בשנה, עד חודש ספטמבר 

 הבדיקה לסיים עבודתן:

של  ו')-חוגי במדעים למסלול היסודי (א'-) דו.B.Edלתואר ראשון (תוכנית לימודים  א.

 חיפה. -המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל 

ת הערבית לחינוך של המכללה האקדמי ) בחינוך מדעי.M.Edלתואר שני (תוכנית לימודים  ב.

 חיפה. -בישראל 

של המכללה  גילאי-) בקולנוע למסלול הרב.B.Ed.F.Aלתואר ראשון (תוכנית לימודים  ג.

 האקדמית בית ברל.

כן, החליטה המועצה להאריך "טכנית" את ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל -כמו

 .) בפסיכולוגיה.B.Aשון (לתואר ראבתוכנית הלימודים  2015עד סוף חודש אוקטובר 

 

1278/12 UהחלטהU"המכללה האקדמית להנדסה אורט הרמלין" : 

 ) החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

המל"ג רשמה בפניה את הודעת מכללת אורט הרמלין, באמצעות נשיאה, פרופסור גדי גולן,  .1

תסתיים ההעסקה של הסגל הבכיר  2015חודש אוגוסט  , לפיה בתום19.8.2015מיום 

 במכללה. 
די באמור על מנת לקבוע כי התייתר הצורך לבחון ולשקול את האפשרות להארכה נוספת של  .2

ההיתר מכוחו פעלה המכללה עד כה. עוד יצוין כי המכללה נמנעה מלספק פרטים הכרחיים 

משך פעילותה. המל"ג רושמת אפוא שונים, שנתבקשה לספק, לצורך שקילת האפשרות לה

 בפניה את תפוגת ההיתר.
, מאפשרת המל"ג את הפעלת רשת הביטחון גם 10.2.2015בנסיבות אלה, ובהמשך להחלטתה מיום 

 עבור הסטודנטים שסיימו לימודיהם במוסד.

 

1279/12 UהחלטהUראשון עמידה בהחלטת מל"ג בדבר תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים לקראת תואר -: אי

)B.A.במינהל עסקים במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ( 

) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

) במינהל עסקים .B.Aלפיקוח ואכיפה בנושא תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (

יהודה, וזאת לאחר שוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה שמעה את נציגי במרכז ללימודים אקדמיים באור 

כן, המוסד הבהיר כי הוא תיקן את פרסומיו בנושא תנאי -המוסד והציגה בפניהם שאלות.  כמו

הקבלה, לרבות באתר האינטרנט וכן העביר אישור בכתב כי הוא פועל וקולט סטודנטים אך ורק 

מל"ג הובאו כבר בעבר מקרי הפרה נוספים של המוסד.  בהתאם להחלטות המל"ג בנושא.  בפני ה

לאור האמור לעיל, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה 

 והחליטה כלהלן:

) 2017ת (פברואר תוכנילקראת תום תקופת ההסמכה של המכללה להעניק את התואר ב        .1

ת ועמידתם בהחלטות המועצה תוכניהסטודנטים לייבדקו , בין היתר, נתוני הקבלה של 

 בנושא.

בהתבסס על הדיווח כאמור וככל שתימצא הפרה בנושא, יוחזר הטיפול לוועדת המשנה  .2

 הארכת או התליית ההסמכה לתוכנית.-לפיקוח ואכיפה שתמליץ על אי

תנאי  בנושא במלואן, לרבות השונות ג"המל החלטות קיום על להקפיד המוסד על        .3

ככל שתימצא הפרה נוספת של החלטות המועצה ע"י המוסד, תילקח בחשבון גם  .הקבלה

  הפרה זו במסגרת הדיון בה. 

 

1280/12 UהחלטהU של ההסמכה של המכללה האקדמית בית 2017: הארכה (שניה) בשנתיים (עד ספטמבר (

 ) בניהול וארגון מערכות חינוך.M.Edברל להעניק תואר שני (
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ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת8.9.2015יום כ"ד באלול תשע"ה (בישיבתה ב

 המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

 שהגישה. ח"דולהודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל ה .1
ברל להעניק תואר שני להאריך בשנתיים את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית בית  .2

)M.Ed..בניהול וארגון מערכות חינוך ( 
ת בניהול וארגון תוכנית מתקשה לקבל צביון של תוכניבשל התרשמות הוועדה המקצועית שה .3

 מערכות חינוך, מתבקשת המכללה לפעול כלהלן:
 ת יהיו בהכרח קשורים לתחום מנהל החינוך.תוכנילהקפיד כי קורסי החובה ב א.
ת התייחסות לטכניקות ניהוליות, לכלכלה, לתקצוב, לניהול עצמי תוכנילהוסיף ל ב.

 בית ספר .-וליחסי הורים
מוצע למכללה להטיל על הסטודנטים כתיבת פרויקט גמר ולא ניירות עמדה. יש  ג.

 להקפיד כי פרויקטי הגמר יתמקדו בתחום מנהל החינוך.
ת מתוקנת שתכלול התייחסותה כניתולקראת תחילת שנה"ל תשע"ו תעביר המכללה  .4

 ג לעיל.-א2לסעיפים 
ג, -א2ת בהתאם לסעיפים תוכניכאשר יוגשו למכללה פרויקטי גמר שנכתבו לאחר השינויים ב .5

תעביר המכללה לוועדה רשימה שתכלול את נושאי הפרויקטים. הוועדה תבחר מספר 

 פרויקטים לעיונה.
 שמעניקה הזמניות ההסמכות מספר ושא הגבלתבנ 22.7.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6

להשכלה גבוהה, לא תהיה אפשרות להאריך שוב את ההסמכה של המכללה  למוסדות ג"המל

 להעניק את התואר.
 

1281/12 UהחלטהU של  ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה 2017: הארכה (שניה) בשנתיים (עד יולי (

 תזה במשפטים) עם .LL.Mלמינהל להעניק תואר שני (

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 כלהלן:

 שהגישה.  דו"חלהודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' ישראל גלעד על עבודתה ועל ה .1
הוועדה המלווה ולהאריך למסלול האקדמי של המכללה למנהל את ההסמכה  דו"חלאמץ את  .2

 הזמנית להעניק תואר שני מחקרי במשפטים בשנתיים, עד סוף שנה"ל תשע"ז.
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי לחידושה ייבחנו עבודות תזה (לפחות שתיים), יוערך  .3

 קו רמתו ואיכותו של המסלול המחקרי.תהליך שיפוט התזה, ויבד
בנושא "הגבלת  22.7.2014מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"
לאור העובדה שהמל"ג עומדת לדון בדו"ח הוועדה להערכת איכות במשפטים, יידרש המסלול  .5

 פעול בהתאם להחלטות שיתקבלו במל"ג בנושא זה.האקדמי של המכללה למנהל ל

 

1282/12 UהחלטהU בקשת המכללה האקדמית לישראל להוסיף התמחות במשאבי אנוש במסגרת התוכנית :

 ) בניהול מערכות בריאות.B.Aלתואר ראשון(

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 כלהלן:

 להודות לסוקרת פרופ' יפה מכנס על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה. .1

לאמץ את חוות דעת הסוקרת ואת העולה ממנה לפיה, בין היתר, אין מקום לוותר על ידע  .2

ת התמחות שנעשית בדרך כלל ברמה של תואר שני, ולכן בסיסי ברמה של תואר ראשון לטוב

אין לאשר את בקשת המכללה האקדמית לישראל להוסיף את ההתמחות במשאבי אנוש 

 ) בניהול מערכות בריאות. .B.Aבמסגרת התוכנית לתואר ראשון (
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1283/12 UהחלטהU) בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון :B.A. בפיתוח (

 מערכות אינטרנט

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 כלהלן:

 עבודה ועל הדו"ח שהגישה.המועצה מודה לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי על  .1
ת לימודים לתואר ראשון בפיתוח מערכות אינטרנט תוכניהמועצה סבורה שלא ניתן לפתוח  .2

ת תוכנימשום שטרם התגבשה דיסציפלינה עצמאית מעין זו בעולם וכן לא הוצגה למל"ג 

 שמשקפת דיסציפלינה חדשנית ופורצת דרך, אלא שילוב של קורסים מדיסציפלינות שונות.
ת הלימודים המתוקנת שהוגשה כתשובה להערות ועדת הבדיקה, ציין המוסד כי תוכניב .3

ת תוכנית לימודים במערכות מידע. לכן, ככל שהמוסד יבקש לפתוח תוכנימדובר למעשה ב

ת חדשה שבין היתר תוכנילימודים לתואר ראשון במערכות מידע, על המוסד יהא להגיש 

   ת לימודים במערכות מידע.תוכניר יתאימו לם ותשתיות פיזיות אשתכניתכלול 

לאור ההתפתחות הקיימת בעולם לאור ריבוי התכניות החדשות המוגשות למל"ג בנושא ו .4

המועצה מחליטה להקים ועדה שתבחן, האם יש מקום ללימודי אינטרנט  ,בנושא האינטרנט

 התכנים הנדרשים. מה יהיולאיזו רמת תואר ובישראל במסגרת דיסציפלינה עצמאית ואם כן 
 

1284/12 UהחלטהU) אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון :B.A. בניהול במתכונת (

 גן-חוגית של המכללה האקדמית לישראל ברמת-דו

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 כלהלן:

 להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' אילן משולם על עבודתה. .1

לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן אישור  .2

בניהול במתכונת דו   (.B.A)ראשוןלתואר ת הלימודים תוכניפרסום ורישום סטודנטים ל

 .חוגית
לחייב את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל  .3

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

)  .B.A( ראשון לתוארהמכללה האקדמית לישראל ברמת גן אינה מוסמכת להעניק בשלב זה 

וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק  חוגית דו במתכונת בניהול

במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן  לסטודנטים  תואר זה.

 בריאות מערכות בניהול הראשון התואר במסגרת פנימית"  בטחון רשת"הלומדים בתוכנית 

 תתוכני במסגרת חיצונית ביטחון רשת לסטודנטים תוצע, בנוסף. מידע מערכות בניהול או

 המתקיימת)  תחומי ורב אנוש משאבי התמחויות( עסקים במנהל ראשון לתואר הלימודים

 ראשון לתואר הלימודים ותתוכני במסגרת או יהודה באור אקדמיים ללימודים במרכז

   .חי תל האקדמית במכללה המתקיימות וניהול כלכלה, תחומיים רב לימודים, אנוש בשירותי
ת לימודים זאת (בין אם תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4

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

 המועצה להשכלה גבוהה".
תוקף בנושא " 16.09.2014להחלטת מל"ג מיום אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף  .5

 ".ת לימודים חדשהתוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל

 

1285/12 UהחלטהU) אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון :B.A. במשאבי אנוש (

 גן-חוגית של המכללה האקדמית לישראל ברמת-במתכונת דו
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ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת8.9.2015ה (בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"

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

 כלהלן:

 להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' אילן משולם על עבודתה. .1

ללה האקדמית לישראל ברמת גן אישור לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכ .2

במשאבי אנוש במתכונת   (.B.A)לתואר ראשוןת הלימודים תוכניפרסום ורישום סטודנטים ל

 .דו חוגית
לחייב את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל  .3

ה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפי

)  .B.A( ראשון לתוארהמכללה האקדמית לישראל ברמת גן אינה מוסמכת להעניק בשלב זה 

וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה  חוגית דו במתכונת אנוש במשאבי

במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן  לסטודנטים  להעניק תואר זה.

 בריאות מערכות בניהול הראשון התואר במסגרת פנימית"  בטחון רשת"הלומדים בתוכנית 

 תתוכני במסגרת חיצונית ביטחון רשת לסטודנטים תוצע, בנוסף. מידע מערכות בניהול או

 המתקיימת)  תחומי ורב אנוש משאבי יותהתמחו( עסקים במנהל ראשון לתואר הלימודים

 ראשון לתואר הלימודים ותתוכני במסגרת או יהודה באור אקדמיים ללימודים במרכז

   .חי תל האקדמית במכללה המתקיימות וניהול כלכלה, תחומיים רב לימודים, אנוש בשירותי
לימודים זאת (בין אם ת תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4

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

 המועצה להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה  .5

 לקראת שלב ההסמכה."
תוקף בנושא " 16.09.2014לטת מל"ג מיום אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להח .6

 ".ת לימודים חדשהתוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל
 

1286/12 UהחלטהU) אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון :B.A. במינהל מערכות (

 בריאות למרכז האקדמי שערי משפט

ועדת -המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת), אימצה 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 כלהלן:

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' צ'רניחובסקי על עבודתה. .1
ורישום הוועדה הבודקת ולהעניק למרכז האקדמי שערי משפט אישור פרסום  ח"דולאמץ את  .2

 ת הלימודים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות.תוכניסטודנטים ל
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך  .3

להעניק בשלב זה תואר ראשון במנהל מערכות בריאות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר 

 לסטודנטים המוסד ידי על תוצע זה קרהשלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במ

ת לימודים לתואר ראשון במנהל מערכות תוכניבמסגרת " בטחון רשת"ת תוכניב הלומדים

 בריאות במכללה האקדמית הדסה בהתאם להתחייבות המוסד.
ת ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס תוכנילקראת תום שנה א' של השנה הראשונה להפעלת ה .4

ת הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת כניתוועדת הבדיקה לדון ב

 הפעלתה הלכה למעשה במרכז. הוועדה תבחן את התקדמות המרכז בנושאים השונים. 

 

1287/12 UהחלטהU למכללה האקדמית גליל 2018: הסמכה (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד ספטמבר (

 חוגית-חוגית ודו-במתכונת חד) בניהול .B.Aמערבי להעניק תואר ראשון (

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 כלהלן:
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 בודתה ועל הדו"ח שהגישה.להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אסיא פזי על ע .1
 ראשון תואר להעניק שנים לשלוש זמנית הסמכה מערבי גליל האקדמית למכללה להעניק .2

)B.A (חוגית-ודו חוגית-חד במתכונת בניהול )יש זה שבמועד ובלבד) 2018 ספטמבר עד, דהיינו 

 . בשנית תתוכניה תיבדק ההסמכה לחידוש וכתנאי התקופה תום לקראת. הכרה למכללה

הוועדה תמשיך ותכהן כוועדת מעקב, ותבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים ואת  .3

ת הלימודים, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח תוכניביישום הערותיה הלכה למעשה 

 .הלימודים תתוכניו ההוראה סגל ויציבות הקבלה מתנאי הוועדה, לרבות חריגה
 אוגוסט( הבאה הלימודים שנת סוף עד תתוכניה התפתחות אודות דיווח תעביר מכללהה .4

 תחליט זה דיווח סמך על. לעיל 4יתייחס, בין היתר, לנושאים שפורטו בסעיף  אשר), 2016

 .קבועה מתן הסמכה בדבר ג"למל להמליץ כיצד המעקב ועדת
 .כמקובל, 10% על העומד" חריגים" סטודנטים קבלת מהיקף לחרוג אין, מקרה בכל כי יצוין .5
 הגבלת" בנושא 22.7.2014 ביום שהתקבלה ג"המל להחלטת כפופה תהיה ההסמכה הארכת .6

 ".גבוהה להשכלה מוסד של הזמניות ההסמכות מספר

 

1288/12 UהחלטהU של ההסמכה של מרכז 2017: הארכה (שניה) לתקופה של שנתיים (עד ספטמבר (

 ) עם תזה במינהל עסקים.M.B.Aהבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני (

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 כלהלן:

 להודות לסוקר על עבודתו. .1
במסלול  (.M.B.A)בהרצליה להעניק תואר שני  להאריך את הסמכת המרכז הבינתחומי .2

 ). 2017בשנתיים נוספות ( עד ספטמבר,   המחקרי במנהל עסקים
 לקראת תום תקופת ההסמכה יש לבדוק, בין היתר, את הנושאים הבאים: .3

 רמת התזות של מסיימי המסלול המחקרי •
 מספר הסטודנטים הלומדים במסלול המחקרי •
 עמידת המוסד בתנאי הקבלה •

בנושא "הגבלת מספר  22.7.2014מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 

 ."ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה

 

1289/12 UהחלטהU בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני :

)M.A.בניהול עסקי ברשת ( 

 המשנה ועדת-), דנה מליאת המועצה דנה בהמלצת תת8.9.2015תשע"ה (בישיבתה ביום כ"ד באלול 

והחברה מיום   הרוח במדעי תחומיות רב ותתוכניו ועסקים ניהול, משפטים, לחברה התחומית

בניהול (.M.A)ת לימודים לתואר שני תוכניבבקשת המרכז ללימודים אקדמיים לפתוח   30.6.2015

 עסקי ברשת.

"ג מיום המל החלטתל המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה תלאחר שקראה את התייחסו

ות לימודים לתארים ראשונים תוכנימתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח בעניין  3.3.2015

 ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה היא מחליטה כלהלן:
הווה תחום אקדמי שיכול לעמוד מליאת המועצה לא השתכנעה כי "ניהול עסקי ברשת" מ .1

 ת לימודים לתואר. תוכניבפני עצמו כדיסציפלינה שניתן לקיים בה 
ות תוכנית הלימודים המוצעת מוכרים בעולם כתחומי התמחות בתוכניהנושאים המופיעים ב .2

נהל עסקים, מערכות מידע או כחלק מענף לימודי האינטרנט וניתן לשלבם ילימודים במ

ת המוצעת אינה בנויה בצורה קוהרנטית, אין התאמה תוכניה  ות לימודים קיימות. תוכניב

 ת לתחומי הלימוד ואינה מייצגת תחום לימוד עצמאי.תוכניבין שם ה
לאור הנימוקים שפורטו לעיל, המועצה מחליטה לא להמשיך את הטיפול  בבקשת המרכז  .3

בניהול עסקי   (.M.A)מודים לתואר שני ת ליתוכניללימודים אקדמיים  באור יהודה  לפתוח  

 ברשת.
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1290/12 UהחלטהU למכללה האקדמית להנדסה סמי 2018: הסמכה (ראשונה) לשלוש שנים (עד ספטמבר (

 ) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול.M.Scשמעון להעניק תואר שני (

המלצות ועדת ), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אהוד מניפז על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
לא תזה ל M.Sc)(.להסמיך את המכללה אקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר שני  .2

 .2018וזאת לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד ספטמבר  בהנדסת תעשייה וניהול

 מכלל המתקבלים. 10%על המכללה להקפיד שאחוז החריגים לא יעלה על  .3

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

 הה".מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבו

 

1291/12 UהחלטהU המכללה האקדמית  -) לאפקה 2018: הסמכה (ראשונה) לשלוש שנים (עד ספטמבר

 ) בהנדסה וניהול מערכות שירות.M.Scאביב להעניק תואר שני (-להנדסה בתל

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' גדי רבינוביץ' על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1

ללא  M.Sc)(.להסמיך את אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להעניק תואר שני  .2

 .2018מערכות שירות וזאת לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד ספטמבר בהנדסה וניהול תזה 

 מכלל המתקבלים. 10%על המכללה להקפיד שאחוז החריגים לא יעלה על  .3

לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית, יתבקש המוסד להעביר דו"ח התקדמות מפורט. על  .4

 ו"ח הוועדה, על ידי המכללה.הוועדה המלווה לעקוב אחר יישום המלצותיה כפי שמופיעות בד
בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .5

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 כניסת החלטת המל"ג לתוקף כפופה לקבלת חוות דעת של אגף שכר וסגל בות"ת. .6

 
1292/12 UהחלטהUבזמן למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק  : מתן הסמכה שאינה מוגבלת

 ) בביוטכנולוגיה.M.Scתואר שני (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 להלן:והחליטה כ

 שהגישה ועל עבודתה. ח"דולהודות לוועדה בראשות פרופ' דוד גוטניק על ה .1
הוועדה במלואו ולהסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את המכללה  ח"דולאמץ את  .2

 ) ללא תזה בביוטכנולוגיה..M.Scהאקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני (
לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת  .3

  .כמוסד להשכלה גבוההלמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ההכרה שתינתן 

 

1293/12 UהחלטהU למכללה האקדמית צפת להעניק 2018: הסמכה (ראשונה) לשלוש שנים (עד ספטמבר (

 הרפואית) במדעי המעבדה .B.Scתואר ראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 והחליטה כלהלן:

 ה.שהגיש דו"חעל עבודתה ועל ה ברכה רגרלהודות לוועדה בראשות פרופ'  .1
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 (.B.Sc)ראשון להעניק תואר המכללה האקדמית צפת הוועדה ולהסמיך את  דו"חלאמץ את  .2

, ובלבד שבמועד זה יש 2018(עד ספטמבר  שנים תקופה של שלושל במדעי המעבדה הרפואית

 ת בשנית. תוכנילקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק הלמכללה הכרה). 
 הוועדה המקצועית. ח"דורך ההתמחות בהתאם להנחיות שפורטו בעל המוסד לארגן את מע .3
בהוראת הקורסים הרלוונטיים  ןעל המוסד להמשיך במאמציו לגיוס אנשי סגל בכיר עם ניסיו .4

ת קורסים תוכניובעלי רקע מספק בעבודה במעבדות קליניות. ועד לכך, להציע למרצי ה

 לקידום ההוראה.
ליבתי עם ניסיון בתחום המעבדנות הרפואית עד לחודש ספטמבר על המכללה לגייס חבר סגל  .5

2016. 
על המכללה להגיש טבלה מפורטת של המרצים מן החוץ לרבות נתונים על מקום עיסוקם  .6

 במוסדות אחרים.
בנושא  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .7

 מוסד להשכלה גבוהה".ההסמכות הזמניות של  "הגבלת מספר

 

1294/12 UהחלטהU בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני :

)M.Sc.ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ( 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה בראשות פרופ' יעל נמירובסקי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
 M.Sc)(.לאשר למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני  .2

יקה לפרסמה, לרשום אליה תלמידים ולקיימה בקמפוס ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרונ

 אחד בלבד.
 בשלב זה, התוכנית תכלול התמחות אחת ב "מערכות הספק ואנרגיה".  .3
על המכללה להעביר למל"ג רשימה של קורסים מתואר ראשון שעל הסטודנטים אשר אינם  .4

של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, להשלים לפני תחילת לימודי  ימרקע דיסציפלינאר

הקורסים של התואר השני. אישור פתיחת התוכנית, לרבות רישום סטודנטים ופרסום, יכנס 

 לתוקף רק לאחר העברת הדיווח להנחת הדעת. 
על מנת לשקול מחדש את בקשת המכללה לפתוח התמחות ב"טכנולוגיות תקשורת" במסגרת  .5

ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, על המכללה  M.Sc)(.לימודים לתואר שני תוכנית ה

 לגייס שלושה חברי סגל פעילים מחקרית מליבת התחום.
על המכללה להעביר דיווח אודות מחקר חברי הסגל כשנתיים לאחר פתיחת תוכנית  .6

ון את הלימודים, דהיינו לקראת סיומו של מחזור הלימודים הראשון, זאת כדי לבח

 ההיתכנות האקדמית של המכללה לקיים תוכנית לימודים עם תזה.
 על המכללה לעודד את חברי הסגל לעסוק במחקר ולפתח תשתיות מחקר במכללה. .7

על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם  .8

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

 המועצה להשכלה גבוהה".
על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה  .9

ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה וכי  M.Sc)(.מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני 

ואר. במקרה זה תוצע קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את הת

על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית 

בהנדסת תוכנה או כהסדר מנהלי, בהתאם להתחייבות  M.Sc)(.הלימודים לתואר שני 

 המכללה.

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.14בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .10

אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ו וזו שלאחריה).  תוקף
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אם לא תיפתח המכללה את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליה לפעול בהתאם 

 להחלטת המל"ג האמורה."

 

 

 

 

1295/12 UהחלטהU ראשון : אישור סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר

)B.P.T.בפיזיותרפיה ( 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

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

 והחליטה כלהלן:

 תואר להעניק צפת האקדמית מכללהה של הסמכהה הארכת לבחינת למנות צוות סוקרים .1

 , כלהלן:בפיזיותרפיה) B.P.T( ראשון

 ת לתואר שני בפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל בשומרוןתוכניראש ה -ד"ר תמר יעקב  •
 החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת ת"א - ד"ר דריו ליברמן •

 :בין היתר לבקש מהצוות לבחון, .2
בהתאם להחלטת מל"ג  ת וזאתתוכנישמציעה ה את מקומות ההכשרה המעשית א.

 ,בנושא: "הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה" (ועדת איסקוב) 11.2.2014מיום 

 .קיים ביקור במוסדלו

ת מרצים בעלי תואר דוקטור המלמדים קורסים קליניים תוכנילבדוק שנקלטו ב ב.

 .  29.1.13תיאורטיים וזאת על מנת לעמוד בדרישות הוועדה מתאריך 

 

1296/12 UהחלטהU מכון טכנולוגי  -: דוחות הוועדה להערכת איכות בנושא הנדסת מערכות מידע בטכניון

 לישראל

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

על עבודתה  דיויד פרנסמודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המל"ג .1

 ח שהגישה."ועל הדו מקיפההיסודית וה
התוכנית להנדסת ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את "מאמצת את דו המל"ג  .2

 , וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה. מערכות מידע בטכניון
ח הוועדה ומפורטים "בדו ופיעיםהמ םיכובד ראש למספר נושאים מרכזימתייחסת ב המל"ג  .3

 להלן: 

ת עבודה כתובה והסכם שייפרט את אופן העבודה, תוכניעל הטכניון להגיש למל"ג  א.

שיתוף הפעולה וחלוקת הסמכויות בין הפקולטה למדעי המחשב והפקולטה להנדסה 

 וניהול  בנוגע לתוכנית להנדסת מערכות מידע. 
ת אסטרטגית ובה פירוט של  תוכנית העבודה (כמפורט בסעיף א') לכלול תוכניעל  ב.

ת לגיוס חברי תוכנית הלימודים בהנדסת מערכות מידע, וכן תוכניהחזון והמטרה של 

 סגל נוספים מתחום הנדסת מערכות מידע.
על הטכניון לעודד את חברי הסגל המלמדים בתוכנית לחקור ולפרסם בנושאים  ג.

 העוסקים באופן ישיר בתחום הנדסת מערכות מידע.  
 יש לשלב קורסים מתחום הנדסת מערכות מידע כבר בשנה הראשונה ללימודים.  ד.

אודות  ולדווח למל"ג בפירוט לעיל  3המפורטות בסעיף להתייחס להחלטות  מתבקשהמוסד  .4

 . U61.1.2010Uעד לתאריך , יישומן

 

1297/12 UהחלטהUגוריון בנגב-: דוחות הוועדה להערכת איכות בנושא הנדסת מערכות מידע באוניברסיטת בן 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:
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על עבודתה  דיויד פרנסמודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המל"ג .1

 ח שהגישה."ועל הדו מקיפההיסודית וה
התוכנית להנדסת ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את "מאמצת את דו המל"ג .2

 , וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה. מערכות מידע באוניברסיטת בן גוריון
ח הוועדה ומפורטים "בדו ופיעיםהמ םימתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזי "גהמל .3

 להלן: 

ת אסטרטגית שתתייחס למדיניות תוכניהאוניברסיטה מתבקשת להגיש למל"ג  א.

ת הלימודים כפי שמפורט בדו"ח ההערכה תוכניבחירת סגל, מחקר של הסגל ובניית 

 של הוועדה. 
ת בהנדסת מערכות מידע, יש לקיים שיתוף תוכניות העל מנת לקדם ושפר את איכ ב.

 פעולה רב יותר עם התוכנית להנדסת תוכנה. 
יש לעודד מחקר בתחומים בהם קיים חוסר במחלקה ולפעול לגיוס סגל עתידי  ג.

 בתחומי המחקר החסרים בתוכנית. 
וט אודות ולדווח למל"ג בפיר לעיל  3המפורטות בסעיף להתייחס להחלטות  מתבקשהמוסד  .4

 . U61.1.2010Uעד לתאריך , יישומן

 

1298/12 UהחלטהU דוחות הוועדה להערכת איכות בנושא הנדסת מערכות מידע במכללה האקדמית להנדסה :

 אורט בראודה

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה  המל"ג .1

 ועל הדו"ח שהגישה. מקיפההיסודית וה
מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית להנדסת  המל"ג .2

תאם אורט בראודה, וקוראת למוסד לפעול בהמכללה האקדמית להנדסה, מערכות מידע ב

 להמלצותיה. 
מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים  המל"ג .3

 להלן: 

בעניין  14.6.2011ת הלימודים להחלטת המל"ג מיום תוכנילהתאים את על המכללה  א.

ות הלימודים בתחום מערכות מידע (מצ"ב) ולעדכן בהתאם תוכניהקווים המנחים ל

 המחלקה.  להאסטרטגית ש תתוכניאת ה
על המוסד לפעול לפיתוח קורסים נוספים בתחומים של ניהול פרויקטים  ב.

 אדם ולשלבם בתוכנית הלימודים. -ואינטראקציית מחשב
יש לפתח מעבדות נוספות בתחום הנדסת מערכות המידע ולאפשר לסטודנטים גישה  ג.

 לכלל המעבדות בטווח גדול של שעות.  
לפעול, במידת האפשר, לגיוס חברי סגל נוספים עם התמחות בהנדסת על המכללה  ד.

 מערכות מידע.
ולדווח למל"ג בפירוט אודות  לעיל 3המפורטות בסעיף להתייחס להחלטות  מתבקשהמוסד  .4

 . U61.1.2010Uעד לתאריך , יישומן

 

1299/12 UהחלטהUאביב-ת תל: מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בסיעוד באוניברסיט 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

 להודות לפרופ' ברברה קלי על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתה. .1
 חוות הדעת תועבר לידיעת המוסד. .2
על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך ולפעול  .3

 ליישום כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח ועדת ההערכה ובחוות דעת הסוקר.
 השלמת יישום ההמלצות תיבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .4
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1300/12 UהחלטהU אביב-במדע המדינה באוניברסיטת תל: מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 8.9.2015בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (

 המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

להודות לפרופ' תומס ריסה על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדעי המדינה  .1

 שום לפניה את חוות דעתם. אביב, ולר-באוניברסיטת תל
 חוות הדעת תועבר לידיעת המוסד. .2
אביב, -הסוקר הביע שביעות רצון ממצבה של המחלקה של מדע המדינה באוניברסיטת תל .3

 וברך אותה על המאמצים הרבים שעשתה בשנים האחרונות.
עול על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך ולפ .4

 ליישום כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח ועדת ההערכה ובחוות דעת הסוקר.
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