
 
 

P.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402  .טל91040, ירושלים 4037ת.ד ,.  
www.che.org.il   |    email: academi@che.org.il 

 

 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 
 
 
 
 

U60) 956עשרה (-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתיםהחלטות מ 
U 6.2015.71(  ותשע"  באייר'  טשהתקיימה בירושלים ביום( 

 
* * * * * * * * * * * * 

Uה ח ל ט ו ת 
 

1485/12 UהחלטהU מקבץ תוכניות -: הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות 
המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" עד ), החליטה 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

בתוכניות הלימודים הבאות, וזאת כדי לאפשר לוועדות הזמניות את ההסמכות 2016לחודש דצמבר 
 :םלסיים עבודתולסוקרים הבדיקה 

 )בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגישה רב תחומית.M.Edהלימודים לתואר שני ( תתוכני .1
 של מכללה ירושלים.

מכללה  -) בהנדסת תעשייה וניהול של עזריאלי.B.Scת הלימודים לתואר ראשון (תוכני .2
 אקדמית להנדסה ירושלים.

האקדמית לחברה של המכללה  ) בחברה ואמנויות.M.Aת הלימודים לתואר שני (תוכני .3
 ואמנויות.

המכללה האקדמית ) בחינוך משלב (ללא תזה)של .M.Edת הלימודים לתואר שני (תוכני .4
 .לחינוך ע"ש א.ד. גורדון

בהפרעות בתקשורת של המכללה האקדמית  (M.A)ת הלימודים לתואר שני ללא תזה תוכני .5
 הדסה.

 מכללה האקדמית צפת.ה של) במשפטים .LL.Bתוכנית הלימודים לתואר ראשון ( .6
 

1486/12 UהחלטהUעמידת הקריה האקדמית אונו בהחלטת מל"ג בנושא הגבלת מכסת הסטודנטים -: אי
 בתוכניות הלימודים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק ובהפרעות בתקשורת

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח  17.5.16ט' באייר תשע"ו  ביום בישיבתה
 בנושא שבנדון.  26.7.2011"ג מיום המלבדבר אי עמידת הקריה האקדמית אונו בהחלטות  ואכיפה

ה באי עמידת הקריה האקדמית אונו בתנאי ההחלטות באשר למכסות המועצה להשכלה גבוהה רוא
 הסטודנטים שנקבעו לה הפרה מהותית של החלטות מל"ג מפורשות והיא מחליטה כדלקמן:

ו לעמוד במכסת הסטודנטים אשר אושרה על ידי המל"ג על הקריה האקדמית אונ .1
סטודנטים המתקבלים לשנה א', לכל היותר, בכל  40, דהיינו 26.7.2011בהחלטותיה מיום 
 ות הלימודים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת.תוכנימחזור לימודים, ב

ות הלימודים שבנדון. היה תוכנילקראת תשע"ז, תיבדק מכסת הסטודנטים המתקבלים ל .2
 ותימצא הפרה חוזרת בנושא, יחזור הנושא לדיון נוסף בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה. 

החלטתה העקרונית בדבר בקש כי המל"ג תבחן מחדש את תהקריה האקדמית אונו אם  .3
ות הלימודים, עליה לפנות בצינורות המקובלים לוועדת תוכניהגבלת מכסת הסטודנטים ב

 חקלאות, רפואי פארה, ביולוגיה, מדעים, אדריכלות, הנדסה, לטכנולוגיההתחומית המשנה 
 .כאמור בבקשה ל"חו ושלוחות
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1487/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית :
 אילן-להערכת איכות הלימודים בכימיה באוניברסיטת בר

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016באייר תשע"ו ( בישיבתה ביום ט'
 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

 להודות לפרופ' דוד מילשטיין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. .1
 חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד.  .2
ת הלימודים, נמליץ למוסד ליישם את תוכניעל מנת לשפר את איכותה האקדמית של  .3

 , ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:וגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרההמלצות הנ
מטלית, -מומלץ לגייס חבר סגל המתמחה בתחומים: כימיה אורגנית, כימיה אורגנית -

 כימיה אנליטית.
 

1488/12 UהחלטהU בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית : מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה
 גוריון בנגב-להערכת איכות הלימודים בכימיה באוניברסיטת בן

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

 סד ומתן חוות דעתו.להודות לפרופ' דוד מילשטיין על בדיקת הדיווח שהגיש המו .1
 סד.חוות הדעת של הסוקר לידיעת המולהעביר את  .2
ת הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות תוכניעל מנת לשפר את איכותה האקדמית של  .3

 , ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:וגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרהנ
לשפר את תנאי הלימוד וכן יש לשפץ את המעבדות הקיימות או לבנות חדשות בכדי  -

 לעמוד בדרישות הבטיחות.
 כלל הקורסים בכימיה יועברו ע"י חברי סגל מטעם המחלקה לכימיה. -

 לאור חוות דעת הסוקר יימשך המעקב אחר יישום ההמלצות. .4
 

1489/12 UהחלטהU"הוועדה הבינלאומית  ח: מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו
 גוריון בנגב-איכות הלימודים בסיעוד באוניברסיטת בןלהערכת 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

גוריון ומתן חוות -להודות לפרופ' ברברה קלי על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת בן .1
 דעתה.

 חוות הדעת תועבר לידיעת המוסד. .2
לשבח את אוניברסיטת בן גוריון על המאמצים ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות  .3

 ת הלימודים בסיעוד. תוכניושיפור 
 

1490/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית :
 אוניברסיטה העברית בירושליםלהערכת איכות הלימודים בסיעוד ב
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' ברברה קלי על בדיקת הדיווחים שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות  .1

 דעתה.
 מוסד.חוות הדעת תועבר לידיעת ה .2
לשבח את האוניברסיטה העברית על המאמצים ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות  .3

 ת הלימודים בסיעוד. תוכניושיפור 
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1491/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית :
 להערכת איכות הלימודים בסיעוד באוניברסיטת חיפה

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016ביום ט' באייר תשע"ו ( בישיבתה
 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

להודות לפרופ' ברברה קלי על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות  .1
 דעתה.

 חוות הדעת תועבר לידיעת המוסד. .2
לשבח את אוניברסיטת חיפה על המאמצים ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות ושיפור  .3

 ת הלימודים בסיעוד. תוכני
 

1492/12 UהחלטהUחיפה להעניק תואר שני -: מתן הסמכה למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
)M.Ed.אנגלית)-ערבית-) ללא תזה בחינוך לשוני (עברית 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016תשע"ו (בישיבתה ביום ט' באייר 
 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
) .M.Edחיפה להעניק תואר שני (-להסמיך את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל .2

 אנגלית).-עברית-ערביתבחינוך לשוני (
 מומלץ להפוך את הקורס על מבנה השפה האנגלית לקורס חובה. .3
 
1493/12 UהחלטהU) מתן הסמכה למכללת אורנים להעניק תואר שני :M.Ed. ללא תזה בניהול וארגון מערכות (

 חינוך
 ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהכינה. .1
 ) בניהול וארגון מערכות חינוך..M.Edלהסמיך את מכללת אורנים להעניק תואר שני ( .2
מתן ציונים המשקפים כראוי את הישגי יש להימנע ממתן ציונים גבוהים מדי ולהקפיד על       .3  

 הסטודנט.
 
1494/12 UהחלטהU) מתן הסמכה לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון :B.A.חוגית -) במתכונת דו

 בקולנוע 
ת ועדת ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצ17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
 להודות  לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
 חוגי בקולנוע.-) דוB.Aלהעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה להעניק תואר ראשון ( .2
 
1495/12 UהחלטהU למכללה האקדמית אחוה , 2019: מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מאי

 ) עם תזה בניהול מערכות חינוך.M.Edלהעניק תואר שני (
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
) את המכללה האקדמית לחינוך אחוה 2019שנים (עד מאי  שלושלהסמיך לתקופה של  .2

 ) עם תזה במינהל מערכות חינוך..M.Edלהעניק תואר שני (
יש להדגיש בהנחיות לכתיבת התזה כי כתיבת המקורות הביבליוגרפיים תעשה בהתאם לכללי  .3

 המעודכנים. APA-ה
התפתחות ודוגמאות לעבודות תזה  ח"דולקראת תום מועד ההסמכה, תעביר המכללה  .4

 ת. תוכנישהוגשו ע"י תלמידי ה
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1496/12 UהחלטהU) "הכרה בתואר "בוגר בהוראה :B.Ed.של 6-21גילאי (-) בחינוך מיוחד במסלול הרב (
ש, והמלצה על מתן מכללת יעקב הרצוג (גוש עציון), בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"

 הסמכה למכללת הרצוג (ירושלים) מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
) של מכללת 21-6 (גילאי הרב במסלול מיוחד בחינוך ).B.Ed" (הוראהב בוגר" בתואר להכיר .1

 מל"ג יו"ש.  ), בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידיעציון גושהרצוג ( יעקב
 להעניק הרצוג ומכללת ליפשיץ שלמכללת מיסודן) ירושלים( הרצוג יעקב מכללת את להסמיך .2

 ). 21-6( מיוחד בחינוך" בהוראה בוגר" התואר את
 
1497/12 UהחלטהU למכללה האקדמית לחינוך, 2018: הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד מאי ,

 6-21) בחינוך מיוחד לגילאי .B.Edמדעים וספורט אוהלו, להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (
 חוגית-במתכונת דו

המלצת ועדת ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרות, על עבודתן ועל הדו"ח שהגישו.  .1
תואר "בוגר בהוראה" להעניק לחינוך אוהלו המכללה האקדמית  להאריך את ההסמכה של .2

)B.Ed. 2018 מאיו עד לשנתיים נוספות, דהיינלתקופה של   6-21) בחינוך מיוחד לגילאי. 
המכללה תתבקש להגיש בתחילת שנת הלימודים תשע"ח דיווח מפורט אודות שנת הלימודים  .3

 תשע"ז.
ת הלימודים הנדונה פעם תוכניתיבדק  לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה,  .4

 נוספת, ותבחן התפתחותה והתקדמותה בנושאים השונים כמפורט בדו"ח הסוקרות.
בנושא "הגבלת מספר  22.7.2014מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .5

 ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 
1498/12 UהחלטהU למכללת לוינסקי לחינוך 2019: מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מאי ,

 תרבותית-) עם תזה בחינוך לשוני בחברה רב.M.Edלהעניק תואר שני (
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
חינוך להעניק תואר ) את מכללת לוינסקי ל2019להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד מאי  .2

 ) עם תזה בחינוך לשוני בחברה רב תרבותית..M.Edשני (
לקראת תום מועד ההסמכה, תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לעבודות תזה  .3

 ת. תוכנישהוגשו ע"י תלמידי ה
 
1499/12 UהחלטהU דת , למכללה האקדמית לחינוך חמ2018: מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד מאי

 ) ללא  תזה בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה.M.Edהדרום להעניק תואר שני (
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
 "ח שהגישה.ואמית על עבודתה ועל הד להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יאירה .1
) את המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום 2018להסמיך לתקופה של שנתיים (עד מאי  .2

 ) בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה..M.Edלהעניק תואר שני (
 במהלך השנתיים, נדרשת המכללה לפעול כלהלן: .3

ת ושמה מדגישים את הזיקה בין התרבות היהודית למקרא, תוכנימאחר שמהות ה א.
נדרשת הדגשה רבה יותר של זיקה זו במסגרת העבודות הסמינריוניות ועבודות 

 הגמר, וכן בהשלמות הנדרשות ממועמדות ללא רקע בתחום המקרא. 
מפגשים פרונטליים, וכי  2-3יש לדאוג כי במסגרת הקורסים המקוונים יתקיימו גם  ב.

 למד אותם יהיה רק מי שעבר הכשרה לכך. מי שי
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תחומיים ו/או הבין תחומיים יילמדו -יש לקיים את ההבטחה שחלק מהקורסים הרב ג.
על ידי שני מרצים יחד וכן שבחלק מהקורסים יהיו מספר מרצים, המתמחים 

 בתחומים שהקורס משלב.
ודות גמר התפתחות ודוגמאות לעב ח"דובתחילת שנה"ל תשע"ז תעביר המכללה  ד.

 ת.תוכנישנכתבו במסגרת ה
בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 
1500/12 UהחלטהU למכללה האקדמית לחינוך ע"ש 2018: הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד מאי ,

) ללא תזה בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי .M.Edתואר שני ( דוד ילין להעניק
 התנהגות

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מלכה מרגלית  .1
) את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית לחינוך 2018להאריך בשנתיים נוספות (עד מאי  .2

בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי ).M.Ed(ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני 
 .התנהגות

 כלהלן: ,הוועדה של דו"ח 2בעמ'  1-8על המכללה לתת דעתה לנושאים המוזכרים בסעיפים  .3
 ;ת תתמקד במערכת הבית ספרית ולא תגלוש להיבטים טיפולייםתוכנישה הקפדה א.
 ;חברי סגל שהתמחותם בחינוך מיוחדהגדלת מספר  ב.
 ;הצגת רשימות קריאה ריאליות ומעודכנות ג.
 ;הימנעות ממתן ציונים גבוהים מדי ד.
והימנעות ככל  תתוכניהקפדה על קבלת מועמדים העומדים בכל תנאי הקבלה ל ה.

 ;שניתן מקבלת חריגים
 ;" עם לקויי למידה" ולא "בעלי לקויות למידה" המקובל המינוח הקפדה על ו.
 ;קורסים מסוימים, ובמיוחד הסמינריונים, מחייבים דרישות קדם ז.
 .APA-יש להנחות את הסטודנטים על רישום ביבליוגרפיה בהתאם לכללי ה ח.

מנת להעריך את תוצרי -על הגמרבעבודות  תהיסקיטיסטיקה יש לכלול שימוש בסט .4
 .ברמה ההתרשמותית לא להסתפק וההתערבויות הנחקרות 

לקראת תחילת שנה"ל תשע"ז תעביר המכללה דו"ח התקדמות שיתייחס, בין היתר, לסעיפים  .5
 דלעיל. 4 -ח ו-א3

 
1501/12 UהחלטהU תואר ראשון (: מתן הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניקB.A.בלימודי שימור ( 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה. .1
הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק  לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק .2

, קבועה הכרה הוענקה טרם שלמכללה העובדה לאור בלימודי שימור.  (.B.A)תואר ראשון
 כמוסד גליל מערבי האקדמית למכללה שתינתן ההכרה בתקופת מותנית ההסמכה תקופת

 . גבוהה להשכלה
 
1502/12 UהחלטהUתואר בוגר (אביב להעניק -: מתן הסמכה לאוניברסיטת תלB.A. בלימודים בינתחומיים (

 חוגית-בתרבות עברית ויהודית במתכונת דו
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
ודים בינתחומיים בתרבות עברית ויהודית ת הלימודים לתואר ראשון בלימתוכנילאור העובדה ש

ות לימודים אשר מתקיימות תוכניבאוניברסיטת ת"א מבוססת בעיקר על איגום קורסים מתוך 
ת הלימודים לתואר בוגר תוכנילהעניק הסמכה ב מחליטה המועצה להשכלה גבוהה באוניברסיטה, 

.B.A   ת אשר מתקיימת חוגי-דובלימודים בינתחומיים בתרבות עברית ויהודית במתכונת
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ת לימודים חדשה באמצעות תוכניבאוניברסיטת ת"א וזאת בהתאם לנוהל טיפול בבקשה להסמכה ל
 .)2013(מרץ  איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות

 
 

 
1503/12 UהחלטהU לאלקסמי, מכללה אקדמית 2019: מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני ,

 יסודי -) ללא תזה בחינוך מתמטי לביה"ס העל.M.Edיק תואר שני (לחינוך, להענ
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
 "ח שהגישה.ולהודות לוועדה בראשותה של פרופ' רוחמה אבן על עבודתה ועל הד .1
, את אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך 2019להסמיך לתקופה של שלוש שנים, עד יוני  .2

 ) בחינוך מתמטי לביה"ס העל יסודי..M.Edלהעניק תואר שני (
 שנים תעביר המכללה: שלושתום  לקראת .3

דו"ח התפתחות שיכלול, בין היתר, התייחסות להתפתחות המחקרית של חברי  א.
 הסגל ולהלימה בין תחום התמחותם והקורסים אותם הם מלמדים. 

עבודות גמר ברמות שונות שנכתבו לאחר מתן ההסמכה  12תקצירים של  ב.
 הזמנית, עם שמות המנחים והציונים שניתנו.

 
1504/12 UהחלטהU לאוניברסיטה הפתוחה להעניק 2020(ראשונה) לארבע שנים, עד מאי : מתן הסמכה זמנית ,

 ) עם תזה וללא תזה בהיסטוריה.M.Aתואר שני (
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
 ראשותו של פרופ' דורון מנדלס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. להודות לוועדה ב .1
ת הלימודים תוכני) ב.M.Aלהסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר שני ( .2

 .2020בהיסטוריה עם תזה וללא תזה לתקופה של ארבע שנים, דהיינו עד מאי 
 קבועה. ת עד להסמכתה התוכנילבקש את הוועדה להמשיך ללוות את בדיקת ה .3
לקראת תחילת שנה"ל תשע"ט תתבקש האוניברסיטה הפתוחה להגיש דו"ח התקדמות  .4

ת בהחלטות המל"ג הרלוונטיות שיועבר לבדיקת תוכנימפורט תוך התייחסות לעמידת ה
 הוועדה. 

 האפשר ובמידת תזות נושאי/מחקר הצעות –בין היתר  -כתנאי לחידוש ההסמכה ייבדקו  .5
 .תזה עבודות

בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .6
 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 
1505/12 UהחלטהUירושלים -: מתן אישור פרסום והרשמה למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג

 יסודי-בהוראת מתמטיקה לביה"ס העל) ללא תזה .M.Edלפתוח תוכנית הלימודים לתואר שני (
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשותה של פרופ' ברכה קרמרסקי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
ת הלימודים תוכנילאשר למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג לפתוח את  .2

 יסודי.-) בהוראת מתמטיקה לביה"ס העל.M.Edלתואר שני (
ת תוכניבתום שנה"ל הראשונה תעביר המכללה דו"ח התפתחות אודות הפעלתה של  .3

 הלימודים. 
ת לימודים זאת (בין אם תוכניהנוגע ללציין באופן ברור ובולט בכל פרסום כללה על המ .4

תלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור ותפוצתו תהיה בין כ
 .המועצה להשכלה גבוהה"

 
1506/12 UהחלטהU) "מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה :M.Teach (

 והיסודי של המכללה האקדמית אח-במסלול העל
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) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מוטי מירון על עבודתה. .1
אישור פרסום  דמית אחוההאקמכללה לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק ל .2

-) במסלול העלM.Teachת הלימודים לתואר מוסמך בהוראה (תוכניורישום סטודנטים ל
 יסודי.

(כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה)  אחוההמכללה האקדמית לחייב את  .3
 אחוה אינה מוסמכת להעניקהמכללה האקדמית על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי 

יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של -) במסלול העלM. Teachבשלב זה מוסמך בהוראה (
המכללה האקדמית במקרה זה תוצע על ידי  דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה.

ת הלימודים לתואר תוכניאחוה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת 
 כללת אורנים.המתקיימת במ M. Teachמוסמך בהוראה  

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".
כנית בבדיקתה לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התו .5

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

 ".ת לימודים חדשהתוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל
 

1507/12 UהחלטהU) מתן הסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון :B.A.בניהול ארגוני שירות ( 
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

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

 גישו.על עבודתם ועל חוות הדעת שה - דור-פרופ' אריה רייכל ופיליפ עין -להודות לסוקרים  .1
בניהול ארגוני   ).B.A( להעניק הסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון  .2

 שירות.
כי לא נדרשת  - בהתאם להמלצות הסוקרים -לרשום לפניה את חוות הדעת שהגישו ולהחליט  .3

בשלב זה בדיקה נוספת. עם זאת, ובמלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקש את המכללה להמשיך 
ת לאורך זמן. בנוסף תוכניבפיתוח סגל ההוראה הבכיר, על מנת להבטיח סגל ליבה המחויב ל

 לבקשת את המכללה להקפיד על התפלגות ציונים נורמאלית בקורסים השונים. 
 

1508/12 UהחלטהU אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (: מתןB.A.חוגית -) במתכונת חד
 תחומיים במדעי הרוח והחברה של המכללה האקדמית אחוה-בלימודים רב

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
תחומיות במדעי הרוח והחברה, -תוכניות רבהמשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ו

 והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דן לאור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
אישור פרסום ורישום  אחוהמכללה לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק ל .2

-רבחוגית בלימודים -במתכונת חד ).B.A(ראשון  ת לימודים לתוארתוכניסטודנטים ל
 ה.ים במדעי הרוח והחברתחומי

לחייב את המכללה האקדמית אחווה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד  .3
להמלצה זו, לפיה: א. ידוע  3שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 

ניק בשלב זה תואר ראשון לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית אחווה איננה מוסמכת להע
ים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שהמכללה לא תוסמך להעניק תחומי-רבבלימודים 

ים במדעי הרוח והחברה. ב. אם המכללה לא תחומי-רבאת התואר האקדמי בלימודים 
ים, המכללה תחומי-רב) בלימודים .B.Aתוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון (

-רבת הלימודים לתואר ראשון בלימודים תוכניהסטודנטים ייקלטו במסגרת  מתחייבת כי
 ים במכללה האקדמית תל חי.תחומי
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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 

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

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

 ".ת לימודים חדשהתוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל
 

1509/12 UהחלטהU אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים :
 ) בכלכלה יישומית.M.Aלתואר שני ללא תזה (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
במדעי הרוח והחברה, תחומיות -המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והחליטה כלהלן:
ת לימודים תוכנילמנות שני סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח  .1

 ) בכלכלה יישומית. M.Aלתואר שני ללא תזה (.
 לאשר את הסוקרים הבאים: .2

 אוניברסיטת בר אילן -פרופ' דניאל לוי •
 אוניברסיטת חיפה -פרופ' בני בנטל •

הסוקרים לא יובאו לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של  חוות דעת .3
 הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג. ות"תאגפי 

 
1510/12 UהחלטהUחוגית לתואר ראשון -גוריון בנגב לקיים תוכנית לימודים דו-: מתן אישור לאוניברסיטת בן

)B.A.חוגית הקיימת)-דים החד) בניהול מערכות בריאות (לצד תוכנית הלימו 
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

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

 להודות לסוקרת על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה. .1
) בניהול B.Aת לימודים לתואר ראשון (תוכנילאשר לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לקיים  .2

 חוגית הקיימת).-ת הלימודים החדתוכניחוגית (בנוסף ל-מערכות בריאות במתכונת דו
 
1511/12 UהחלטהU מתן אישור למכללה האקדמית הדסה להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון :

)B.A.ני שירות במסגרת מח"ר (נשים)) בניהול ארגו 
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

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

 להודות לפרופ' אריה רייכל על חוות הדעת שהגיש. .1
) .B.Aאשר למכללה האקדמית הדסה להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (ל .2

 בניהול ארגוני שירות במסגרת המח"ר  (כיתת נשים).
לפעול למינוי אנשי סגל פנימיים  המוסד, על 14.2.2016בהתאם לחוות דעתו של הסוקר מיום  .3

 הבכירים בתוכנית.כרכזי התוכנית במח"ר, וכן להגדיל את מספר אנשי הסגל 
 
1512/12 UהחלטהU מתן אישור למכללה האקדמית הדסה להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון :

)B.A.(גברים) בניהול ארגוני שירות במסגרת מח"ר ( 
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
תחומיות במדעי הרוח והחברה, -ם, ניהול ועסקים ותוכניות רבהמשנה התחומית לחברה, משפטי

 והחליטה כלהלן:
 להודות לפרופ' אריה רייכל על חוות הדעת שהגיש. .1
) .B.Aלאשר למכללה האקדמית הדסה להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( .2

 בניהול ארגוני שירות במסגרת המח"ר  (כיתת גברים).
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לפעול למינוי אנשי סגל פנימיים  המוסד, על 14.2.2016וות דעתו של הסוקר מיום בהתאם לח .3
 כרכזי התוכנית במח"ר, וכן להגדיל את מספר אנשי הסגל הבכירים בתוכנית.

 
 
1513/12 UהחלטהU מתואר  -: בקשת אוניברסיטת אריאל לשנות את סימול התואר בעו"סB.A.  בעבודה

 .M.S.Wבעבודה סוציאלית לתואר  .M.Aוציאלית; מתואר בעבודה ס .B.S.Wסוציאלית לתואר 
 בעבודה סוציאלית (בהמשך לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש)

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
והחברה, תחומיות במדעי הרוח -המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

לשנות את  )ש"יו ג"מל י"ע לה שניתן לאישור לאשר את בקשת אוניברסיטת אריאל (בהמשךוהחליטה 
 סוציאלית בעבודה .B.Aמתואר - בעבודה סוציאליתות הלימודים תוכניסימול התואר ב

 בעבודה .M.S.Wלתואר סוציאלית בעבודה .M.Aמתואר; סוציאלית בעבודה .B.S.Wלתואר
 סוציאלית.

 
1514/12 UהחלטהU בקשת אוניברסיטת אריאל לשנות את שם התואר :B.A.  במינהל מערכות בריאות לתואר

B.A. (בהמשך לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש) בניהול מערכות בריאות 
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, -המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
לשנות  )ש"יו ג"מל י"ע לה שניתן לאישור לאשר את בקשת אוניברסיטת אריאל  (בהמשךוהחליטה 

 בניהול מערכות בריאות.  .B.Aמערכות בריאות לתואר  מינהלב .B.Aאת שם התואר 
 

1515/12 UהחלטהUאביב להעניק תואר שני ללא תזה -: מתן הסמכה לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל
)M.Sc.בהנדסת מערכות ( 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות המשנה 

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:
 להודות לפרופ' עופר שי על חוות הדעת שהגיש. .1
) .M.Sc(להסמיך את אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, להעניק תואר שני  .2

 בהנדסת מערכות. 
מכלל המתקבלים  10%להקפיד כי מספר החריגים בתנאי הקבלה לא יעלה על על המכללה  .3

 ת.תוכניל
 
1516/12 UהחלטהU המכללה האקדמית  -, לאפקה 2018: הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד מאי

 ) בהנדסת אנרגיה.M.Scאביב להעניק תואר שני ללא תזה (-להנדסה בתל
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

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

 להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אברהם שיצר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להעניק תואר שני להאריך את הסמכת אפקה .2

)(M.Sc. 2018ללא תזה בהנדסת אנרגיה לתקופה של שנתיים נוספות, דהיינו עד מאי. 
לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית ולקראת שלב ההסמכה הקבועה, תעביר כנהוג  .3

למנות  מתי המנחההמכללה דו"ח התקדמות, אשר ייבחן על ידי שני סוקרים (בהתאם לנוהל 
 ועדה). למנות ומתי סוקרים

הסוקרים ייבחנו בין היתר את יישום החלטות המל"ג בעניין תנאי הקבלה, יישום הערותיה  .4
הפרטניות של הוועדה לגבי הקורסים הנלמדים ועמידת חברי הסגל בקיום פעילות מחקרית 

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

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
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1517/12 UהחלטהUאביב להעניק תואר שני עם תזה וללא תזה (-: מתן הסמכה לאוניברסיטת תלM.P.H. (
 בבריאות הציבור

צת ועדת ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המל17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (
המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' בתיה סרוב ופרופ' אמנון להד על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד  .1

 כה.
עם   .M.P.H בבריאות הציבור" אביב להעניק תואר "מוסמך-להסמיך את אוניברסיטת תל .2

 וללא תזה.תזה 
 

1518/12 UהחלטהU) מתן הסמכה לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון :B.S.N.בסיעוד באופן עצמאי ( 
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (

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

להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד  .1
 כה.

בסיעוד באופן עצמאי.   ).B.S.N(להסמיך את אוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון  .2
הסמכה זו מחליפה את ההסמכה שניתנה לאוניברסיטת חיפה ולטכניון להעניק תואר ראשון 

 ).6.2.1996בסיעוד במשותף (החלטת המל"ג מיום 
 

1519/12 UהחלטהU) מתן הסמכה לטכניון מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון :B.Sc.במתכונת חד (-
 חוגית בהנדסת חומרים

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016שיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (בי
המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו. .1
) "מוסמך במדעים" (.B.Scלהסמיך את הטכניון מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון  .2

 חוגית.-בהנדסת חומרים במתכונת חד
 

1520/12 UהחלטהUחי לפתוח תוכנית לימודים לתואר -: מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל
 ) עם וללא תזה במדעי המים.M.Scשני (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 17.5.2016תשע"ו (בישיבתה ביום ט' באייר 
המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:
 ח שהגישה ועל עבודתה עד כה."להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אבנר עדין על הדו .1
) עם .M.Scת הלימודים לתואר שני (תוכניחי לפרסם את דבר -ר למכללה האקדמית תללאש .2

 וללא תזה ב"מדעי המים" ולרשום אליה תלמידים.
ת, על המוסד לגייס עוד שני אנשי סגל שתחום התמחותם הוא תוכניעד לשלב הסמכת ה .3

 מליבת מדעי המים.
ת לימודים זאת (בין אם תפוצתו תוכניהנוגע לעל המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום  .4

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

על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך  .5
לא תזה וכי קיימת אפשרות שבסופו ) במדעי המים עם ול.M.Scלהעניק בשלב זה תואר שני (

של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים 
ת הלימודים בביוטכנולוגיה לתואר תוכנית "רשת בטחון" פנימית, במסגרת תוכניהלומדים ב

 עם וללא תזה במכללה האקדמית תל חי, בהתאם להתחייבות המוסד.  שני
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6

הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ז 
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ת במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו תוכניוזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את ה
 לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
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1521/12 UהחלטהUיפו לפתוח תוכנית -אביב-: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל
 ) במדעי המחשב עם תזה.M.Scלימודים לתואר שני (

) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 17.5.2016בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ו (
לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל בבקשת 

במדעי המחשב עם  M.Sc)(.  ת לימודים לתואר שניתוכנייפו לפתוח  -המכללה האקדמית תל אביב
 :כלהלןלאשר את הרכב הוועדה  החליטהיא תזה, וה

 יו"ר -אוניברסיטת חיפה  ,הפקולטה למדעי המחשב -פרופ' שולי וינטנר  •
 המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון -פרופ' פז כרמי  •
 האוניברסיטה העברית -הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב -פרופ' שרה כהן  •
 כהן מרכזת הוועדה -גב' מעיין גורמס •

 
 

Uד י ו ו ח י ם 
 

UדיווחU: תחומיים -דיווח אודות החלפת ראש התוכנית בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודים רב
 במכללה האקדמית כנרת

, רושמת לפניה המועצה להשכלה גבוהה את הדיווח אודות 9.6.2015בהמשך להחלטת מל"ג מיום 
ת הלימודים לתואר ראשון תכנילעמוד בראש  היילברון העמדת פרופ' זאב דרורי במקום פרופ' סיביל

 בלימודים רב תחומיים במכללה האקדמית כנרת.   
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