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שהתקיימה  1( 085עשרה )-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתיםהחלטות ודיווחים מ

 (71081414)  זתשע"  בניסן  ח'בירושלים ביום 
  

* * * * * * * * * 
 ה ח ל ט ו ת 

 
 הסמכות זמניות: הארכה "טכנית" של החלטה 3116

(, דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכה טכנית של הסמכות 0202.4.4ביום ח' בניסן תשע"ז ) בישיבתה
, על 4.4.זמניות והיא החליטה להאריך "טכנית" את ההסמכות המפורטות להלן עד לחודש אוקטובר 

 מנת שהוועדות תוכלנה להשלים את עבודתן:
 במשפטים  של הקריה האקדמית אונו2 (.LL.M)לתואר שני תוכנית הלימודים  2.
 מערכות מידע של אוניברסיטת בן גוריון בנגב2 מינהלתוכנית הלימודים לתואר ראשון ב 2.
 האקדמית המכללה של חינוך מערכות וארגון בניהול( .M.Ed) שני לתואר הלימודים תוכנית 32

 הדרום2 חמדת לחינוך
 2לחינוך לוינסקי מכללת של מיוחד בחינוך (.M.Ed) שני לתואר הלימודים תוכנית 02
( של מכללת ..-6חוגי בחינוך מיוחד )-דו (.B.Edתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) 52

 חמדת הדרום2
 2מכללה האקדמית גליל מערבישל ה( בלימודי תיאטרון B.Aתוכנית הלימודים לתואר ראשון )2 62
של , מדיניות ומנהיגות בחינוך מינהלב תזהעם ובלי  (.M.A)שני  תוארתוכנית הלימודים ל 42

 2האוניברסיטה הפתוחה
בפרסום ותקשורת שיווקית של הקריה האקדמית  (.B.A)תוכנית הלימודים לתואר ראשון  82

 אונו2 
 

על מינויים לגופים חיצוניים שונים  צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג מינוי: החלטה 7116
 61610815בהתאם להחלטת המל"ג מיום 

החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את ההצעה להרכב (, 0202.4.4ביום ח' בניסן תשע"ז ) בישיבתה
צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים שונים, בהתאם 

 , כלהלן:3232.4.5מיום   ..-להחלטת המל"ג ה
 ראש הצוות  -מנכ"ל מל"ג ות"ת -מר גדי פרנק 
 חברת מל"ג   -ד"ר לאה בם 
 חבר מל"ג  -פרופ' רוני פרידמן 
 חבר מל"ג -מר משה ויגדור 

 
 אקדמיות-ועדת המומחים העליונה לעניין המכינות הקדם מינוי: החלטה 0116

המועצה להשכלה גבוהה בהרכב ועדת מומחים עליונה ( דנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
 לנושא המכינות הקדם אקדמיות2  להלן הרכב ועדת המומחים העליונה שאושר:

  יו"ר הוועדה -פרופ' אדו פרלמן, הפקולטה לרפואה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל סיו"ר מל"ג 
 הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע באוניברסיטה העברית בירושלים )יכהן  - ליבנה ןרו' פרופ

 כיו"ר הוועדה התחומית במתמטיקה(
  המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב )יכהן כיו"ר הוועדה התחומית  -פרופ' מיכאל גדלין

 בפיזיקה(
  'יפה, חבר מל"ג )יכהן כיו"ר החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת ח - קלרמן אהרןפרופ

 הוועדה התחומית במיומנות קריאה וכתיבה(
  'הפקולטה לכימיה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל )יכהן כיו"ר הוועדה התחומית  - קינן אהודפרופ

 בכימיה( 
  הוועדה  ת להוראת שפות במכללה האקדמית לחינוך, אורנים )תכהן כיו"רתוכניה -פרופ' פני אור

 באנגלית( התחומית 
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בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית בהשכלה הגבוהה  61610815: חריגה מהחלטת מל"ג מיום החלטה 3116

 בקריה האקדמית אונו
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ( 0202.4.4ח' בניסן תשע"ז ) בישיבתה ביום

בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה  3232.4.5מיום  ואכיפה בנוגע לחריגה מהחלטת המל"ג
חליטה לעדכן את האת המלצת ועדת המשנה ו אימצההמועצה   הגבוהה בקריה האקדמית אונו2

 כלהלן: 4232.4.4החלטתה מיום 
ות המח"ר בקריה האקדמית אונו, אשר אינם תוכנילראות בחומרה את קבלת הסטודנטים ל ..

של אוכלוסיית היעד, ובפרט את שיעור החריגה הגבוה2 השגות המוסד  עומדים בהגדרת המל"ג
 לעניין הגדרת אוכלוסיית היעד אינן יכולות להוות עילה להפרה2

על הקריה האקדמית אונו לחדול לאלתר מרישום סטודנטים שאינם עומדים בהגדרת קהל היעד  2.
ח רק בתנאי ובכפוף לכך שכל כפי שנקבע בהחלטת המל"ג2 מחזורי הלימוד הבאים יוכלו להיפת

הסטודנטים יעמדו בהגדרת אוכלוסיית היעד שקבעה המל"ג2 לקראת פתיחת שנה"ל הקרובה, 
  ות המח"רים והצהרה כי הם עומדים בהגדרת המל"ג2תוכניהמוסד ישלח פירוט המתקבלים ל

רסום והרשמה נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה, לא יובאו לדיון המלצות לאישור פ 32
ות לימודים חדשות )שבדיקתן הסתיימה(, במל"ג ובוועדות המשנה של המל"ג, עד סוף תוכנישל 

(2 המוסד ידווח לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה לקראת 4.4.השנה האזרחית הנוכחית )סוף דצמבר 
חדשות ות תוכניסיום התקופה על תיקון ההפרות2 חידוש הדיונים למתן אישור פרסום והרשמה של 

 יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה2
 

: הסבת ו1או תרגום של תוכניות לימודים מעברית לשפה הערבית בתואר ראשון בחינוך החלטה 18116
ובתואר שני במינהל עסקים בקריה האקדמית אונו ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת מל"ג מיום 

 תיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה בנושא נוהל אישור פ 181310816
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ( 0202.4.4ח' בניסן תשע"ז ) בישיבתה ביום

ות לימודים מעברית לשפה הערבית בתואר ראשון בחינוך תוכניבנוגע להסבת ו/או תרגום של  ואכיפה
עסקים בקריה האקדמית אונו ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת מל"ג  נהליוחברה ובתואר שני במ

 ת לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה2תוכניבנושא נוהל אישור פתיחה וקיום  4222.4.3.מיום 
 כלהלן: 4232.4.4חליטה לעדכן את החלטתה מיום האת המלצת ועדת המשנה ו אימצההמועצה 

הלימודים לתואר ראשון בחינוך וחברה ולתואר שני ות תוכנילראות בחומרה את הפעלת  2.
 ללא קבלת אישור המל"ג2  עסקים בשפה הערבית, מינהלב

ות בשפה זרה, תוכניהמוסד יוכל לרשום סטודנטים חדשים ולפתוח מחזורי לימוד חדשים, ל 2.
 רק לאחר ובכפוף לאישור מראש ע"י המל"ג2

, לא יובאו לדיון המלצות לאישור פרסום נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה 32
ות לימודים חדשות )שבדיקתן הסתיימה(, במל"ג ובוועדות המשנה של תוכניוהרשמה של 

(2 המוסד ידווח לוועדת המשנה 4.4.המל"ג, עד סוף השנה האזרחית הנוכחית )סוף דצמבר 
ן אישור פרסום לפיקוח ואכיפה לקראת סיום התקופה על תיקון ההפרות2 חידוש הדיונים למת

 ות חדשות יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה2תוכניוהרשמה של 
 

: חריגה מהחלטות המל"ג בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע הקריה החלטה 11116
 האקדמית אונו 
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ( 0202.4.4ח' בניסן תשע"ז ) בישיבתה ביום

ואכיפה בנוגע לחריגה מהחלטות המל"ג בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע 
חליטה לעדכן את החלטתה מיום האת המלצת ועדת המשנה ו אימצההמועצה   בקריה האקדמית אונו2

 כלהלן: 4232.4.4
ות הלימודים לתואר ראשון במשפטים של הקריה תוכניהלימודים ב לראות בחומרה את פריסת 2.

מל"ג בנוגע לפריסת   האקדמית אונו המתפרסות על פני יומיים בשבוע בלבד, בניגוד להחלטת
 הלימודים לתואר ראשון על פני שלושה ימים בשבוע לפחות2

בהתאם להחלטות  ות הלימודים לתואר ראשוןתוכניעל הקריה האקדמית אונו לקיים את כלל  2.
המל"ג והנחיותיה, לרבות הדרישה לפריסת הלימודים על פני לא פחות משלושה ימים בשבוע2 

ות הלימודים שלו ולהפסיק לאלתר תוכניבהתאם לכך, על המוסד לתקן את פריסת הלימודים ב
 ות לימודים שאינן עומדות בהחלטות המל"ג כאמור2תוכניפרסומים בדבר 

לל הסטודנטים והמועמדים ללימודים בדבר פריסת הלימודים על פני המוסד יעדכן את כ 32
 שלושה ימים בשבוע, זאת כבר מהסמסטר הקרוב, וידווח על כך למל"ג2
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כלל מחזורי הלימוד כולל מחזורי הלימוד החדשים לתואר ראשון במשפטים יוכלו להיפתח רק  02
ועדת פיקוח ואכיפה את מערכת בתנאי ובכפוף לכך שהמוסד יפעל כאמור לעיל, וכן יעביר לו

ות הלימודים במשפטים )במגוון המסלולים והקמפוסים שהוא תוכניהשעות של כל אחת מ
 ות נעשית בהתאם להחלטות המל"ג2תוכנימקיים(, כדי שזו תוכל להשתכנע כי פריסת ה

נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה, לא יובאו לדיון המלצות לאישור פרסום  52
ות לימודים חדשות )שבדיקתן הסתיימה(, במל"ג ובוועדות המשנה של תוכניהרשמה של ו

(2 המוסד ידווח לוועדת המשנה 4.4.המל"ג, עד סוף השנה האזרחית הנוכחית )סוף דצמבר 
לפיקוח ואכיפה לקראת סיום התקופה על תיקון ההפרות2 חידוש הדיונים למתן אישור פרסום 

 יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה2ות חדשות תוכניוהרשמה של 
ת הלימודים בחינוך וחברה לתואר ראשון תוכניהמל"ג רושמת בפניה את הסברי המוסד לגבי  62

ת זו פועלת במתכונת של יומיים בשבוע בקמפוס ועוד יום תוכנישעברה אליו ממכון לנדר2 
 כון לנדר2לימודים מקוון מכח אישור שנתנה המל"ג בזמנו למ

 
חוגי: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים -: פתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון חדהחלטה 10116

 אביב, ללא אישור המל"ג-)פכ"מ( באוניברסיטת תל
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ( 0202.4.4ח' בניסן תשע"ז ) בישיבתה ביום

: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה חוגי-חדת הלימודים לתואר ראשון תוכניואכיפה בנוגע לפתיחת 
לאחר שעיינה בתגובת המוסד ובמכלול ללא אישור המל"ג, ו - ומשפטים )פכ"מ( באוניברסיטת תל אביב

 :כלהלןחליטה ההיא החומרים שנשלחו על ידו, 
יה למל"ג לקבלת אישור לרשום את הודעת האוניברסיטה לפיה התוכנית נפתחה בשעתו ללא פנ 2.

 כנדרש2
ת וממליצה להעבירה להמשך תוכניהמל"ג נענתה לבקשת אוניברסיטת תל אביב להסדרת ה 2.

 טיפול בוועדת המשנה התחומית הרלוונטית2
ת לימודים חדשה תוכניהמל"ג מדגישה כי יש להקפיד על כללי המל"ג ובכלל זה להביא כל  32

 לתואר ראשון לאישור המל"ג2
ר ומדובר בהפרה ראשונה של אוניברסיטת תל אביב הנדונה במל"ג בשנים האחרונות, מאח 02

המל"ג נמנעת בעת הזאת מנקיטת סנקציה כלשהי2 יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה הפרה 
 זו והיא תילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד2

 
ואמנויות של המכללה האקדמית לחברה ( בחברה .M.A: תוכנית הלימודים לתואר שני )החלטה 16116

 ואמנויות
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדות המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

וועדת המשנה  חברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים )ועדת המשנה התחומית לת והתחומי
 האקדמית לחברה ואמנויות בהצעות המכללהאשר דנו ( לחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהתחומית 

 6232.4.4., )מכתבה של נשיאת המכללה מיום .M.A כנית במקוםולסימול תואר חדש אופציונאלי לת
 :החליטה כלהלן(, ו4232.4.4בעקבות החלטת המל"ג מיום 

 M.P.S.( )Master of Professionalת ל )תוכלאשר למכללה לשנות את סימול התואר ב 2.
Studies2) 

 ת הלימודים ו/או פתיחת מחזורי לימוד חדשים2תוכנילאפשר רישום סטודנטים חדשים ל 2.
בחברה  (.M.A) ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית חברה ואמנויות להעניק תואר שני 32

(2 עם תום תקופת 4.4.ואמנויות הנה עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית תשע"ז )ספטמבר 
בצירוף חוות דעת אקדמית  ההסמכה הזמנית יובא נושא חידוש ההסמכה לדיון בפני המל"ג,

 ת הלימודים המתקיימת בפועל2תוכנימקצועית על אודות 
 

, להעניק תואר "בוגר בהוראה" 0808, עד אפריל  : הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שניםהחלטה 14116
(B.Ed.דו )-מכללה אקדמית לאמנויות  -לאמונה אפרתה י'( -יסודי )ז'-חוגי באזרחות למסלול העל

 וחינוך
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

 ת, והחליטה כלהלן:התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויו
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אהרון קליימן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה2  2 .
להעניק תואר "בוגר בהוראה"  מכללה אקדמית לאמנויות וחינוךאפרתה -להסמיך את אמונה 2  .

B.Ed.)2 4.4., עד אפריל לתקופה של שלוש שנים יסודי-חוגי באזרחות במסלול העל-( דו 
 ת, לרבות בנושאים הבאים:תוכנילקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק ה  2 3
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-אמונההאם סגל המורים באותה עת ראוי מבחינת הרכבו, איכותו ומחויבותו העתידית ל   א2
 2כנית הלימודיםוולת ה אקדמית לאמנויות וחינוךמכלל -אפרתה 

 2תתוכנימספרי הסטודנטים הסדירים ב   ב2
 2תתוכנירמתן של עבודות הסמינר של הסטודנטים ב   ג2
ות הענקת הציונים בבחינות ובעבודות, לרבות נושא התפלגות הציונים בקורסים ימדינ  ד2

 2השונים
 ת2 תוכנימצאי הספרייה הרלוונטי ל  ה2
 כנית2וכנית הלימודים ותכני התומבנה ת  ו2

בנושא "הגבלת מספר  242.4.0..שהתקבלה ביום  מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג  02
 ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"2

 
, להעניק תואר "בוגר בהוראה" 0808: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אפריל החלטה 15116

(B.Ed. למכללה האקדמית 3( בחינוך מיוחד למסלול גן )לידה עד ) אוהלו בקצריןלחינוך ולספורט 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשותה של ד"ר גלעדה אבישר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה2 2 .
להעניק תואר "בוגר בקצרין אוהלו  -ספורט ול להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך 2 .

, עד אפריל לתקופה של שלוש שנים  ( במסלול הגן6-בחינוך מיוחד )לידה (.B.Ed)בהוראה" 
.4.4 2 

ת תוכניאחת לשנה ועד תום תקופת ההסמכה, תתבקש המכללה להעביר פירוט מלא של  2 3
סוג הקורסים  הלימודים שנלמדת בפועל, בחלוקה לשנות לימוד )טבלה(: שמות הקורסים,

)בחירה, חובה, סדנה, סמינרים וכו'( היקפם בש"ש ובנ"ז, סמסטריאלי/שנתי, מספרי 
סטודנטים בכל אחד מהקורסים, ושמות המורים2 כמו כן תתבקש המכללה לציין מה הם 

 ת2 תוכניהצעדים הנוספים שהיא נוקטת לחיזוק ה
 ת, לרבות בנושאים הבאים:יתוכנלקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק ה 2 0

האם סגל המורים באותה עת ראוי מבחינת הרכבו, איכותו ומחויבותו העתידית  א2 
 ות הלימודים2תוכנילמכללת אוהלו ול

 תתוכנימספרי סטודנטים ב ב2 
 כנית בדגש על חינוך מיוחד לגיל הרך2 ות הלימודים ותכני התתוכנימבנה  ג2 

בנושא "הגבלת  242.4.0..מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  2 5
 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"2

 
 ( בעיצוב תעשייתי מכליל.B.Desתואר ראשון ) ק: הסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניהחלטה 13116

להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( אימצה המועצה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

האקדמית הדסה להעניק תואר  למכללהוועדה שבחנה את דבר חידוש ההסמכה להודות ל 2.
 שהגישה2 ח"דו, על ה( בעיצוב תעשייתי מכליל.B.Desראשון )

( .B.Desמוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון )הסמכה שאינה הדסה להעניק למכללה האקדמית  2.
 2בעיצוב תעשייתי מכליל

 
, ללא רישום סטודנטים, למכללה האקדמית לחינוך 0817: הסמכה זמנית )שניה(, עד דצמבר החלטה 17116

, י'(-יסודי )ז'-למסלול העל חוגי במתמטיקה-( דו.B.Edגבעת וושינגטון להעניק תואר בוגר בהוראה )
 חוגית-נת חדעקב מעבר למתכו

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

יסודי, על כל המוסדות -בהתאם לדגם המנחה להכשרת מורים למתמטיקה למסלול העל  2 .
חוגית, עד לסוף שנה"ל -ובכלל זה מעבר למתכונת חד ות לדגם המנחה,תוכניה להתאים את 

 תשע"ט2
מל"ג להאריך את ההסמכה של המכללה ה החליטה בהמשך לכך ובהתאם להמלצת הסוקרות,    2 .

י'( עד -יסודי )ז'-חוגי במתמטיקה למסלול העל-דו( .B.Edלהעניק את התואר "בוגר בהוראה" )
 ה"ל תשע"ט2ללא רישום סטודנטים חדשים לשנ 2.4.4..3.2

במתמטיקה,  חוגי-חדת לימודים התואמת את הדגם המנחה התוכניבמידה והמכללה תגיש  2 3
 ת זו תיבדק על ידי וועדת היישום של הדגם המנחה2תוכניהתאמת 
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(  עם וללא .M.Des, להעניק תואר שני )0813: הסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד אפריל החלטה 10116
 הנדסה1 עיצוב1 אמנותתזה בעיצוב לשנקר 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה2 2.

לשנקר הנדסה2 עיצוב2 אמנות להעניק תואר שני לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה  2.
(M.Des. )4.22.למשך שנתיים דהיינו עד אפריל   עם ובלי תזה  בעיצוב 

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

בנושא "הגבלת  242.4.0..הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  02
 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"2 

 
: אישור פרסום והרשמה למכללת אוהלו בקצרין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני "מוסמך החלטה 13116

 יסודי-( במסלול העלM.Teachבהוראה" )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4יום ח' בניסן תשע"ז )בישיבתה ב

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מוטי מירון על עבודתה2 2.
ישור פרסום ורישום לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללת אוהלו בקצרין א 2.

 יסודי2-( במסלול העלM.Teachת לימודים לתואר מוסמך בהוראה )תוכניסטודנטים ל
לחייב את מכללת אוהלו בקצרין )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על  32

הצהרה, לפיה: א2 ידוע לתלמיד)ה( כי מכללת אוהלו בקצרין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה 
יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא -( במסלול העלM. Teachבהוראה ) מוסמך

במקרה זה תוצע על ידי מכללת אוהלו בקצרין לסטודנטים  תוסמך המכללה להעניק תואר זה2
 .Mת הלימודים לתואר מוסמך בהוראה תוכניהלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת 

Teach 2המתקיימת במכללה האקדמית בית ברל 
ת לימודים זאת )בין אם תפוצתו תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל 02

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

תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית,  52
 לקראת שלב ההסמכה2

בנושא "תוקף  62422.4.0.אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  62
 ת לימודים חדשה"2תוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל

 
( במוסיקה במתכונת A.B.: אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון )החלטה 08116

 חוגית הקיימת באוניברסיטה(-חוגית )לצד המתכונת הדו-חד
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
 עת שהגישו2ת, על חוות הדתוכנילהודות לסוקרים שבחנו את ה 2.
ת לימודים לתואר תוכניבהסתמך על חוות דעת המומחים, לאשר לאוניברסיטת חיפה לקיים  2.

ת הקיימת חוגי-דות )לצד המתכונת החוגי-חד( במוסיקה במתכונת .B.Aראשון  )
 באוניברסיטה(2

בהתאם להתחייבות המוסד ולהצהרת נשיא אוניברסיטת חיפה, פרופ' רון רובין, מיום  32
 תבקש האוניברסיטה בעתיד אופי תיאורטי2 אם בעלת כנית הלימודים תהאו, ת22.2.4.4

 .הרלוונטיים כנית, יהא עליה לקבל את אישור גורמי מל"ג/ות"תובת שינויים להכניס
 

( "תוכניות לימודים .M.Aאילן לשנות את שם התוכנית לתואר שני )-: בקשת אוניברסיטת ברהחלטה 01116
 ( "מדעי הלמידה וההוראה".M.Aוהוראה" לתוכנית לימודים לתואר שני )

לאמץ את המלצת ועדת  המועצה להשכלה גבוהה החליטה( 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
אוניברסיטת בר  ולאשר את בקשת  4232.4.4המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 

( "תוכניות לימודים והוראה" לתוכנית לימודים לתואר .M.Aלשנות את שם התוכנית לתואר שני )אילן 
 ( "מדעי הלמידה וההוראה"M.A.2שני )
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של חוגי הפקולטה לאמנויות  .B.Ed: בקשת סמינר הקיבוצים לשנות את סימול התואר החלטה 00116
 במכללה

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
לאשר את בקשת , בדומה לבקשות דומות בעברהתחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה 

לשנות את סימול התואר של חוגי הפקולטה  המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, -קיבוצים סמינר ה
 לאמנויות כלהלן:

  בחוג לאמנות ומדיה דיגיטלית, תואר ראשוןB.Ed.F.A. 
  בחוג לאמנויות העיצוב, תואר ראשוןB.Ed. Des. 
  בחוג למחול ולתנועה, תואר ראשוןB.Ed.Dance 
  ,תואר ראשון בחוג לתקשורת וקולנועB.Ed.F.A. 
  בחוג לאמנות הבמה, תואר ראשוןB.Ed.F.A. 

 
 לצד תוכנית( בייעוץ חינוכי ).B.Aחוגית לתואר ראשון )-: אישור לקיים תוכנית לימודים חדהחלטה 06116

 אילן-( לאוניברסיטת ברחוגית הקיימת-הלימודים הדו
אוניברסיטת בר אילן בקשת להשכלה גבוהה ב( דנה המועצה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

לצד תוכנית ת )חוגי-חדבייעוץ חינוכי במתכונת  (.B.A)ת הלימודים לתואר ראשון תוכנילקיים 
( ואימצה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח חוגית הקיימת-דוההלימודים 

 ואמנויות, והחליטה כלהלן:
 מון על חוות דעתה2צינ-להודות לפרופ' רחל גלי 2.
בייעוץ חינוכי ( .B.A)ת לתואר ראשון  תוכניאילן לקיים את ה-לאשר לאוניברסיטת בר 2.

 (2חוגית הקיימת-דוהלצד תוכנית הלימודים חוגית )-במתכונת חד
 2דעתה בחוות שעלו כפי הסוקרת הערות את ליישם המוסד על 32

 
לצד תוכנית ( בלימודי מידע ).B.Aחוגית לתואר ראשון )-לימודים חד : אישור לקיים תוכניתהחלטה 04116

 אילן-( לאוניברסיטת ברחוגית הקיימת-הלימודים הדו
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

 (.B.A)גית לתואר ראשון חו -חדהלימודים הת תוכניהתחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות  אודות 
, והיא החליטה חוגית הקיימת( לאוניברסיטת בר אילן-ת הלימודים הדותוכניבלימודי מידע )לצד 

 כלהלן:
 להודות לפרופ' אלחנן אדלר על חוות דעתו2 2.
בלימודי מידע ( .B.A)ת לתואר ראשון  תוכניאילן לקיים את ה-לאשר לאוניברסיטת בר 2.

 ת הלימודים במתכונת של חוג ראשי(2תוכניום חוגית )במק-במתכונת חד
 

למרכז האקדמי כרמל להעניק תואר  0817 סוף חודש מאי : הארכת ההסמכה )טכנית( עד החלטה 05116
 ( ללא רישום סטודנטים חדשים.LL.Bראשון במשפטים )

שנה ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המ0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
סוף להאריך "טכנית" עד והחליטה  ,מדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטיםלהתחומית 
( ללא .LL.Bאת ההסמכה של המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון במשפטים ) 4.4. חודש מאי

 רישום סטודנטים חדשים2
 

למכללה האקדמית אשקלון , 0813: הארכת הסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד אפריל החלטה 03116
 חוגי בפסיכולוגיה-( חד.B.Aלהעניק תואר ראשון )

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
-ל( שניההארכת הסמכה זמנית )אודות  מדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטיםלהתחומית 

 חוגי-חד (.B.A)להעניק תואר ראשון למכללה האקדמית אשקלון , ..4.אפריל שנים, עד  0
 בפסיכולוגיה,

 והיא החליטה כלהלן: 
 להודות לפרופ' יואל ינון ולפרופ' יהושע צאל על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו2 2.
( 4.2.להאריך  את ההסמכה של המכללה האקדמית אשקלון בשנתיים נוספות )עד אפריל  2.

 ( בפסיכולוגיהB.A.2שון )להעניק תואר רא
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ביעו הסוקרים בדגש צלקראת שלב ההסמכה, ייבדקו, בין היתר, תיקון כל הליקויים עליהם ה 32
ת ולמכללה2 כל זאת בהתאם לעולה תוכניעל הרכב הסגל, מספרו ואיכותו, ומידת מחויבות ל

 82.2.4.42 ומיום 3232.4.4מחוות דעת הסוקרים מיום 
 הגבלת" בנושא 242.4.0.. ביום שהתקבלה ג"המל להחלטת פופהכ תהיה ההסמכה הארכת 02

 "2גבוהה להשכלה מוסד של הזמניות ההסמכות מספר
 

-( חד.B.A, להעניק תואר ראשון )0808: הארכת הסמכה לתקופה של שלוש שנים, עד אפריל החלטה 07116
 חוגי במינהל מערכות בריאות למרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
 והחליטה כלהלן: ,מדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטיםלהתחומית 

 להודות לסוקרים על חוות דעתם2 2.

המרכז לאור ההערות שעלו בחוות דעת הסוקרים,  להאריך את ההסמכה הזמנית  של  2.
חוגי במינהל מערכות בריאות -( חד.B.Aללימודים אקדמיים אור יהודה להעניק תואר ראשון )

 2 4.4.לתקופה של שלוש שנים, עד אפריל 
 הגבלת" בנושא 242.4.0.. ביום שהתקבלה ג"המל להחלטת כפופה תהיה ההסמכה הארכת 32

 "2גבוהה להשכלה מוסד של הזמניות ההסמכות מספר
 

: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני החלטה 00116
(M.A.ללא תזה בכלכלה יישומית ) 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
 והחליטה כלהלן: ,מדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטיםלהתחומית 

 2ם עד כה וחוות דעתםעל עבודתלפרופ' דן פלד ולפרופ' בני בנטל להודות  2.

אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית אשקלון ולהעניק הסוקרים לאמץ את המלצות  2.
 ללא תזה בכלכלה יישומית2 (.M.A)הלימודים לתואר שני ת תוכניסטודנטים ל

ת לבקש מהסוקרים לשוב ולבדוק תוכנילקראת שלב הסמכת המכללה להעניק את התואר ב 32
 ת ולהגיש את חוות דעתם המסכמת למל"ג2תוכניאת ה

ת לימודים זאת )בין אם תפוצתו תוכנילציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל המכללהעל  02
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה 

 להשכלה גבוהה"2
על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת  52

להעניק בשלב זה תואר שני בכלכלה יישומית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך 
ת תוכניב הלומדים לסטודנטים המכללה ידי על תוצע זה המכללה להעניק את התואר2 במקרה

ת(, בהתאם להתחייבות תוכניהחזר מלא של שכ"ל ב -י מינהלהסדר ) "בטחון פנימית רשת"
 המכללה2

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  6222.4.0.בהתאם להחלטת המל"ג מיום  62
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה(2 

עליו לפעול בהתאם  כאמור לעיל יהיה הזמן סגרתבמ תתוכנילא יפתח המוסד את ה אם
 להחלטת המל"ג האמורה2 

הוועדה  ח"דות בתוכנילקראת שלב ההסמכה הסוקרים יתבקשו לבדוק את עמידת ה 42
 הבינלאומית שיוגש בתחום הכלכלה2

 
 : אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכניתהחלטה 03116

 ( בתקשורת וניהול במסגרת מח"ר )גברים(.B.Aלימודים לתואר ראשון )
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה ( 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

המסלול האקדמי של אודות בקשת  מדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטיםלהתחומית 
וניהול במסגרת מח"ר )כיתת בתקשורת  (.B.A)דים לתואר ראשון ת לימותוכנילקיים  מינהלהמכללה ל

ת לבדיקתו של הסוקר פרופ' עמית פינצ'בסקי  )האוניברסיטה תוכניגברים( והיא החליטה להעביר את ה
 העברית בירושלים(2

 
: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית החלטה 68116

חוגית הקיימת -( בתקשורת )לצד תוכנית הלימודים הדו.B.Aחוגית לתואר ראשון )-דים חדלימו
 במוסד(

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
המסלול האקדמי של אודות בקשת  מדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטיםלהתחומית 
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ת תוכניבתקשורת )לצד  (.B.A)חוגית לתואר ראשון -ת לימודים חדתוכנילקיים  מינהלהמכללה ל
 ת לבדיקתם של שני סוקרים כלהלן:תוכניחליטה להעביר את ההוהיא  חוגית(-הלימודים הדו

  'גוריון בנגב )אושר במל"ג בעבר(-אוניברסיטת בן -עמית שכטר פרופ 
  ת בירושליםהאוניברסיטה העברי –פרופ' עמית פינצ'בסקי 

 
: בקשת המכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים בזמן החלטה 61116

 חלקי
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

קשת המכללה לאשר את בוהחליטה  ,מדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטיםלהתחומית 
ת לימודים תואר ראשון במשפטים בזמן חלקי )פריסה של שני ימים תוכניהאקדמית ספיר לקיים 

מסלולים לתואר ראשון  - 42.42.4.5.סמסטרים וארבע שנים(, בכפוף להחלטת המל"ג מיום  ..בשבוע, 
 בזמן חלקי2

 
במינהל עסקים לאנגלית במרכז ( .B.A: אישור להסב את תוכנית הלימודים לתואר ראשון )החלטה 60116

 האקדמי למשפט ולעסקים
המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המרכז האקדמי  דנה( 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

למשפט ולעסקים לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון במינהל עסקים גם בשפה האנגלית2 על בסיס 
וכנית הלימודים בעברית, החליטה המועצה לאמץ הזהות ברמת תוכנית הלימודים באנגלית לרמת ת
, 0202.4.4ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים מיום , את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה

 כלהלן:
ת הלימודים לתואר תוכנילאשר את בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים את  2.

ימודים המתקיימת בעברית( לתקופה ת הלתוכניעסקים בשפה האנגלית )לצד  מינהלראשון ב
 זמנית של שנתיים )עד סוף שנה"ל תשע"ט(2

2 בנוהל לאישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה .2.בהמשך לסעיף  2.
 תועבר הסוקר המלצתת2 תוכני(, למנות בהמשך סוקר לליווי ה4222.4.3.)החלטת מל"ג מיום 

 הארכת בדבר ג"למל והמלצה דיון לצורך, הזמני האישור סיום מועד טרם המשנה לוועדת
 2התוכנית סגירת או האישור

 
 חי-חוגי במדעי החי למכללה האקדמית תל-( חד.B.Sc: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 66116

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )
 לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, התחומית

 והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' ישראל רוזנבוים ופרופ' יוסף טרקל על הדו"ח שהגישו ועל עבודתם עד  2.

 כה2
 במדעי החי2( .B.Scחוגי  )-חי הסמכה להעניק תואר ראשון חד-להעניק למכללה האקדמית תל 2.

 
( של אוניברסיטת Med-Preחוגי בלימודי קדם רפואה )-( דו.B.Sc: הכרה בתואר ראשון )החלטה 64116

 אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה שניתנה ע"י מל"ג יו"ש
המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה  דנה( 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

 הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ללטכנולוגיה, התחומית 
( .B.Sc)ראשון להכיר בתואר  החליטהח הוועדה המקצועית שבדקה את הבקשה שבנדון והיא "בדוו

(, של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה שניתנה Pre-Med) רפואה קדם לימודי בתוכנית
 לה ע"י מל"ג יו"ש2

 
במדעי המחשב )לצד תוכנית  (.B.Sc) חוגית לתואר ראשון-: אישור לקיים תוכנית לימודים דוהחלטה 11665

 חוגית הקיימת( למכללה האקדמית ספיר-הלימודים החד
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

 ות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלהתחומית 
 והחליטה כלהלן:

 ח שהגישה ועל עבודתה2"להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' מנחם גד לנדאו, על הדו 2.

במדעי  (.B.Scחוגית לתואר ראשון )-כנית לימודים דוות לאשר למכללה האקדמית ספיר לקיים 2.
 בצרופים הבאים: חוגית הקיימת(,-הלימודים החד כניתוהמחשב )לצד ת

 מדעי המחשב ושיווק טכנולוגי 
 מדעי המחשב ותקשורת, יצירה וביקורת 
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נ"ז(, תחת  3על הכללתו של הקורס בסטטיסטיקה )בהיקף  4.2.על המכללה לדווח עד לינואר  32
 החוג למדעי המחשב2

 
 
 

 ת שם הדומיין של המוסד: בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות אהחלטה 63116
מצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הצוות הפנימי יא( 0202.4.4ח' בניסן תשע"ז ) בישיבתה ביום

-את בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את שם הדומיין שלה מ ואישרהלאישור שמות דומיין 
ash-college.ac.il  ל-aac.ac.il2 

 
************ 
 ד י ו ו ח י ם

 
דיווח על דו"ח מסכם של צוות המעקב אשר בדק את פעילות הקריה האקדמית אונו בתום שנתיים של  דיווח:

 הפעלת הקמפוס בירושלים
( המועצה להשכלה גבוהה רשמה לפניה את הדיווח אודות 0202.4.4בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז )

בתום שנתיים של הפעלת  הדו"ח המסכם של צוות אשר בדק את פעילות הקריה האקדמית אונו
 הקמפוס בירושלים, כלהלן:

בהתאם להחלטת מל"ג  4.0.הקריה האקדמית אונו הקימה קמפוס בירושלים אשר נפתח באוקטובר 
הלימודים של מכון  ותתוכניהמתבססת על מתווה בית המשפט אשר הסדיר את מעבר  6222.4.0.מיום 

לנדר לקריה האקדמית אונו בקמפוס בירושלים2 הקמפוס הוקם לאחר סיום פעילותו האקדמית של 
 ות הלימודים הבאות: תוכנימכון לנדר ונקלטו בו 

 תואר ראשון(B.A.)  בלימודי ארץ ישראל וירושלים 
  תואר ראשון(B.A.)  בחינוך וחברה 
  תואר שני(M.A.) בלימודי היהדות 

ות הלימודים לתואר ראשון בחינוך וחברה, תואר ראשון תוכנייה האקדמית אונו הצהירה כי הקר
ת תוכניבלימודי ארץ ישראל וירושלים, ותואר שני בלימודי יהדות נקלטו כפי שהן ממכון לנדר2 

עסקים מתקיימות במתכונת הנהוגה  מינהלעסקים ותואר שני ב מינהלהלימודים לתואר ראשון ב
ת לימודים תוכניות אלה, הקריה האקדמית אונו מקיימת תוכנימית אונו2 בנוסף על בקריה האקד

 לתואר ראשון במשפטים, כפי שמופעלת בקמפוס הראשי2
, הוקם צוות מעקב כדי 2.4.0..342ומיום  6222.4.0.בהתאם להחלטות המל"ג שהתקבלו בנושא מיום 

ל, התבקש הצוות לבחון את בקשת הקריה לבחון את פעילות הקמפוס בתום תקופה של שנתיים2 במקבי
האקדמית אונו להמשיך ולקיים את הקמפוס בירושלים2 הצוות הגיש למל"ג דו"ח מסכם עם תמונת 

 מצב על קמפוס של הקריה האקדמית אונו בירושלים2
בכדי לבחון את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים את הקמפוס בירושלים, הנושא הועבר 

ן בות"ת2 לאחר קבלת חוות דעתו של אגף תכנון בשאלת קיומו של צורך לאומי בקמפוס זה לאגף תכנו
 בירושלים, הנושא יובא לדיון בפני ות"ת ולאחר מכן בפני מליאת המועצה2 

 
 


