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831/12 UהחלטהU המשנה התחומיות: הוראה זמנית לסדרי נוהל עבודת ועדות 

עקב יציאתו של פרופ' משה מאור, יו"ר ועדת ),  ו22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

החליטה המשנה לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל לשבתון בחו"ל בשנה"ל תשע"ה, 

ועדת לפצל את פעילות  , כנוהל עבודה זמני עד לשובו משנת השבתון המועצה להשכלה גבוהה, 

, בין שתי ועדות המשנה התחומיות המשנה לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל

 האחרות, כמפורט להלן:

, ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות •

 הרכב הוועדה לא ישתנה."ל. רישוי שלוחות חובראשותה של פרופ' רוזה אזהרי, תדון גם בתחום 

 תדון, נאסר פאדיה' פרופ של בראשותה, ומשפטים אמנות, רוח, הוראה, לחינוך המשנה ועדת •

 לשתי זמנית חלוקה באמצעות וזאת), תחומי רב, עסקים, ניהול, החברה מדעי( התחומים יתר בכל

 תועברנה שהמלצותיהן), המשנה ועדת במקום( הוועדות שתי מחברי שתורכבנה ועדות-תת

 :ג"למל

- Uאמנות, רוח, הוראה, לחינוך תחומית משנה ועדת תת - 

UהרכבU :רבקה ר"ד*, עזר-גל יהודית' פרופ*, העברי אופיר ר"ד), ר"יו( נאסר פאדיה' פרופ 

 .לאופר בתיה' פרופ, טרזי עזרי' פרופ, ודמני

UנושאיםU :ואמנות רוח, הוראה, חינוך. 

- Uבמדעי תחומיות רב ותתוכניו ועסקים ניהול, משפטים, לחברה תחומית משנה ועדת תת 

 - Uוהחברה הרוח

UהרכבU :שמואל' פרופ, ברתנא אורציון' פרופ*, בלפר אלה' פרופ), ר"יו( זנדברג חיים' פרופ 

 *.הראל יאיר מר*, האוזר

UנושאיםU :תחומיות רב ותתוכניו ועסקים ניהול, משפטים, חברה 

 ).ל"מחו ושלוחות תחומי רב, עסקים, ניהול, לחברה המשנה ועדת חברי(* 

 בהתאם המשנה ועדות על החלות ההוראות כל יחולו החדשות התחומיות המשנה ועדות-תת על

 .המועצה של הנוהל לסדרי

 

832/12 UהחלטהUהמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל : 

 גבוהה כלהלן:), החליטה המועצה להשכלה 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 אורט האקדמית המכללה של הזמנית ההכרה הוארכה 2012 מאוגוסט המועצה בהחלטת .1

 לאפשר מנת על וזאת 27.8.2014 ליום ועד לשנתיים) המכללה: להלן( בכרמיאל בראודה
 מסמכי את ולתקן ישראל אורט מרשת המוסד של ההפרדה תהליך את להשלים למוסד

  .מלא באופן שלו האגד
 כי מחייבים ,ממנו הנגזרות ת"וות ג"מל של התאגידיות וההנחיות ג"המל לחוק 15 סעיף .2

 שלו והמנהלית האקדמית העצמאות את יבטיח גבוהה להשכלה מוסד של ההתאגדות תקנון
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 ,המוסד של האינטרסים מיטב לפי לפעול לו ויאפשר אחר גוף בכל המוסד של התלות ואי
 אינו בראודה אורט האקדמית המכללה של תקנונה .זרים ושיקולים בגורמים תלות ללא

 ישראל אורט רשת של משמעותית מעורבות קיימת בפועל כן כמו .אלה בהנחיות עומד
 מהותית ופוגע ת"וות ג"מל הנחיות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן המוסד בניהול

 .גבוהה להשכלה עצמאי מוסד לקיים וביכולתו המוסד של התקינה בהתנהלותו
 לא הבעיות מכן לאחר שהתקיימה הידברות ולמרות לעיל הנזכרת ג"המל החלטת מאז .3

 המועצה החלטת החלת באמצעות לנושא פתרון למצוא נוסף ניסיון נעשה לאחרונה .תוקנו

 מעורבות על נוספים גילויים כגון( האחרונים בחודשים התפתחויות אולם ,המייסדים בעניין
 ישראל אורט לפיה שהתבררה העובדה וכן המכללה בניהול ישראל אורט של תקינה בלתי
 נוסף גוף קיים ואף )ישראל אורט רשת הצהרות אף על( המכללה כמייסדת רשומה אינה

 באופן ת"וות ג"מל הנחיות מילוי על ולעמוד לשוב חייבו ))העולמית אורט( זה לתואר הטוען
  .ומדוקדק מלא

 24.6.2014 ביום הכנסת של החינוך בוועדת בנושא שהתקיים לדיון ובהמשך לכך בהתאם .4

 ועל המוסדות של והניהולי האקדמי החופש על מוחלטת שמירה לשמור יש כי נקבע במסגרתו

 שנתנה והגיבוי לחיזוק בהמשך וכן, משליטתה המכללה את לשחרר ישראל אורט רשת

 התבקשה, ישראל מאורט המכללה וניתוק הבעיה לסיום בהקדם להביא ת"ות ר"ליו הוועדה

 מתווה ולהעביר ת"ות/ ג"מל להנחיות תקנונה להתאים 7.7.2014 מיום במכתב המכללה

 התייחסות העביר לא המוסד. 10.7.2014 ליום עד במכתב האמור ליישום ראשוני פעולה

 .  זה למכתב
 נשלחה והחלטתה 10.7.2014 ביום בנושא דיון ואכיפה לפיקוח הועדה קיימה לכך בהמשך .5

 והמנהלית האקדמית עצמאותה הבטחת לצורך התנאים נקבעו החלטתה במסגרת. למכללה

 התבקשה המכללה. ההכרה בהארכת ג"במל לדון יהיה שניתן מנת על וזאת, המכללה של

 לאפשר מנת על וזאת, 21.7.2014 ליום עד האמורים בתנאים עמידתה על למועצה לדווח

 כן. הקיץ פגרת וטרם, 22.7.2014 היום בישיבתה המכללה של ההכרה בהארכת לדון למועצה

 ביום המכללה של הזמנית ההכרה תסתיים, האמור יבוצע ולא במידה כי, למכללה הובהר

 . מכך הנובעות והתקציביות האקדמיות המשמעויות כל על, 27.8.2014
 באמצעות, ישראל אורט רשת ממשיכה, ואכיפה לפיקוח הועדה החלטת ממועד, זאת עם .6

 במוסד שליטתה את להעמיק, המכללה של הנאמנים חבר ר"כיו המשמש הרשת ל"מנכ

 . ת"ות/ג"מל והנחיות החלטות כנגד מופגן באופן ולפעול
 אורט רשת ל"ומנכ הנאמנים חבר ר"יו של התנהלותו את ומגנה בחומרה רואה ג"המל .7

, כך. במכללה שליטתו להעמקת פועל האקדמית המכללה לטובת לפעול במקום אשר, ישראל

, הכהונה תקופת ממגבלת החורגים המנהלים מוסדות חברי כהונתם סיימו טרם זה למועד עד

 ישראל אורט ל"מנכ, המכללה במוסדות המכהנים החוץ גורמי שיעור סוגיית הוסדרה לא

 בראודה אורט לבין ישראל אורט בין העניינים ניגודי, הכללית האסיפה ר"כיו לכהן ממשיך

 ומינוי איתור ועדת מונתה לא, במכללה החתימה זכויות בעלי רשימת תוקנה לא, הוסדרו לא

 דיון ללא אלקטרוני דואר באמצעות סדור לא בהליך נעשה המנהלים במוסדות תפקידים בעלי

 .חדש תקנון טיוטת הומצאה ולא, חלופות להציע או דעות להשמיע אפשרות וללא קודם
 המכללה של המנהל הוועד חברי ארבעה התפטרו 20.7.14 שביום לכך הביאה זו התנהלות .8

 ר"יו מ"כמ ששימש איתן יצחק') במיל( אלוף ובהם, ישראל אורט לרשת קשורים שאינם

 הגדיל ישראל אורט רשת ל"מנכ. הנושא להסדרת בניסיון שניתן ככל פעל ואשר המנהל הוועד

 כהונתו המשך בין ציני באופן לקשור ניסה החינוך לשר 21.7.14 מיום במכתב כאשר לעשות

 כיום השורר הביטחוני המצב לבין כה עד המכללה של הלקויה ההתנהלות והנצחת בתפקידו

 .ישראל במדינת
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 להבטיח שנועדו והנחיותיה החלטותיה על תיגר קריאת האמורים במהלכים רואה ג"המל .9

 הגבוהה ההשכלה מוסדות מתנהלים פיהן על ואשר, האקדמיים המוסדות של עצמאותם

 רשת ל"מנכ של המהלך, מכך יתרה. בראודה אורט האקדמית המכללה מלבד ישראל במדינת

 מוסד על חוץ גורם של משליטה הנשקפת הגדולה הסכנה את שאת ביתר ממחיש ישראל אורט

 .אקדמי
 ההכרה תפוגת טרם,  הנדרשים התנאים את לקיים כדי הותר די זמן נותר למוסד כי יובהר .10

 פקיעת על האחריות כן ועל, מכך המשתמע כל עם, 27.8.2014 ביום המכללה של הזמנית

 של המנהלים המוסדות על כולה נופלת האמור התאריך עד יקרה לא והדבר במידה ההכרה

, אישי באופן אלה בגופים מהחברים אחד כל ועל, המנהל והוועד הנאמנים חבר קרי המכללה

 של 20.7.2014 ביום התפטרותם. ישראל אורט רשת ל"מנכ, הנאמנים חבר ר"יו על ובפרט

 .  האישית האחריות של משמעותה את ממחישה המנהל הועד חברי ארבעה
 .זה בנושא דיון לקיים בבקשה ת"לות פונה ג"המל .11
 ולהעמיק סמכותם להפעיל מנת על התאגידים ולרשם המדינה למבקר לפנות מבקש ג"המל .12

 . בנושא בדיקתם
 .המכללה של המנהלים המוסדות חברי לכל תשלח דלעיל החלטתה כי מבקשת המועצה .13

 

833/12 UהחלטהU דו"ח הסוקרות שבדקו את תוכנית ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו :

 ) תשע"ד -(מחזור הלימודים הנוכחי 

להשכלה גבוהה בדו"ח הסוקרות שבדקו  ), דנה המועצה22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 -את תוכנית ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו (מחזור הלימודים הנוכחי 

 תשע"ד), והחליטה כלהלן:

 המועצה להשכלה גבוהה מודה לסוקרות על דו"ח הביניים המפורט והיסודי שהגישו. .1

ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה של הקריה מדו"ח הביניים של הסוקרות שבדקו את מקומות  .2

) עולה כבר בשלב זה, כי המוסד לא הציג מספיק מקומות להכשרה 15.7.2014האקדמית אונו (

מעשית לכלל הסטודנטים בפיזיותרפיה של הקריה האקדמית אונו.  על כן, החלטת מל"ג 

ולאסור על להקפיא רישום ופתיחה של מחזורי לימוד חדשים לתוכנית זו  2014מפברואר 

 בעינה עומדת. -לשנה"ל תשע"ה  ההמוסד לרשום סטודנטים חדשים בפיזיותרפי

בהתייחס לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד, נוכח לוח הזמנים והעובדה כי  .3

פיזור הסטודנטים לשנה ב' במוסדות להשכלה גבוהה אחרים לא יוביל להגדלת המקומות 

פקת, יתאפשר לקריה האקדמית אונו להמשיך את קיום להכשרה מעשית עבורם במידה מס

תשע"ד, בכפוף לביצוע ההתנסות הצעדים  -הלימודים עבור מחזור הלימודים הנוכחי 

הנדרשים והקצאת התקנים, אשר תאפשר את קליטת הסטודנטים במקומות ההתנסות 

 האפשריים בהקשר זה, לפי דו"ח הסוקרות.

דנטים אלה כבר עתה, וכתנאי לפתיחת שנה"ל הקרובה, הקריה האקדמית אונו תבהיר לסטו .4

כי ייתכן ויצטרכו להאריך את תקופת הלימודים בתוכנית, על מנת שיוכלו לבצע הכשרה 

 מעשית ראויה, כתנאי לקבלת התואר.

במסגרת הבדיקה והליווי של תוכנית הלימודים לקראת הסמכה עבור מחזור הלימודים  .5

עדה המלווה כי הסטודנטים בתוכנית יעברו הכרשה מעשית תשע"ד, תוודא הוו -הנוכחי 

 ראויה כנדרש.
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834/12 UהחלטהUהצעת קול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים תוכניות דוקטורט מובנה : 

בהמשך לדיונים ולהחלטות המועצה להשכלה גבוהה ), ו22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

, 22.1.2014, 29.5.2013והועדה לתכנון ולתקצוב מימים  4.3.2014-ו 11.2.2014בישיבותיה ביום  

בנושא בחינת לימודי הדוקטורט בארץ וקווים עקרוניים לתוכנית פיילוט  18.6.2014-ו 19.2.2014

 המועצה כדלהלן: החליטהבנושא תוכניות לדוקטורט מובנה 
ורט מובנה, בהתאם לאשר יציאה בקול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתוכניות דוקט •

 לקול הקורא המצורף להחלטה זו, על נספחיו, וזאת כתוכנית פיילוט.
להקים מיידית צוות מקצועי במל"ג/ות"ת שיגבש בחודשים הקרובים, תוך התייעצויות עם  •

הגורמים הרלוונטיים, הצעה למסגרת התייחסות מתאימה למאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה 

כגון עיצוב, מחול, ניצוח, קומפוזיציה וכו'), בהתאם   "Arts"(בתחומי היצירה המעשיים 

 למאפייניהן היחודיים.
 להטיל על הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת ליישם את תהליך ההגשה, וקבלת ההצעות. •
לקיים תהליכי הערכה ושיפוט בהתאם למפורט בקול הקורא.  לצורך כך מל"ג תאשר את הרכב  •

שתשמש בין היתר גם כוועדת בדיקה מטעם המל"ג להמלצה לעניין ועדת ההערכה הבינלאומית, 

 אישור רישום ופרסום התוכניות.
המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית לגבי ההצעות שיוגשו, יובאו למל"ג לדיון ולהחלטה, לאחר  •

 אחריותה. שבתחוםאישור ות"ת, 
 

835/12 UהחלטהU רפואה ומקצועות סומכי רפואה : הסוגיה העקרונית של הגבלת הגיל בקבלה ללימודי

 במוסדות להשכלה גבוהה

)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בסוגיה העקרונית של 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

במוסדות להשכלה גבוהה והיא טיפוליים אחרים מקצועות בהגבלת הגיל בקבלה ללימודי רפואה ו

להשכלה  על המוסדות דיניות אקדמית לפיה, מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומ

  כלי לפסילה אפריורית של מועמדים לתוכניות לימודים. להבטיח כי מגבלת גיל לא תהווהגבוהה 
 

836/12 UהחלטהUהגבלת ההסמכות הזמניות : 

 הוועדה המלצתב)  דנה המועצה להשכלה גבוהה  22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

בענין הסוגיה העקרונית של הגבלת מספר ההסמכות הזמניות למוסדות  אקדמית ומדיניות לפיתוח

להשכלה גבוהה, לאחר שזו שמעה את עמדת המוסדות אשר העבירו התייחסות בנושא, והחליטה על 

 המתווה הבא:
הסמכה זמנית נועדה לאפשר למועצה להבטיח כי גם בפועל עומדת התוכנית בהנחיות  .1

עצה. הוועדות הבודקות/מלוות/סוקרים יוכלו להמליץ למל"ג על תקופת והחלטות המו

,  לפרק זמן קצוב, ככל שיסברו כי לתוכנית בלבד הסמכה זמנית, מותנית או חלקית אחת

רמה אקדמית נאותה, וכי עם התפתחותה היא עשויה להגיע לידי מילוי כל תנאי המועצה 

 במוסד ואינן מוגבלות במספרן).(למעט הארכות מסיבות טכניות, שאינן תלויות 
משכה של ההסמכה ייקבע על ידי המל"ג. קביעה זו תתבסס על המלצת הוועדות  .2

. המל"ג תקבע אבני דרך ההבודקות/מלוות/הסוקרים לאחר שבחנו את התוכנית על כל היבטי

לעמידת התוכנית בתנאים שייקבעו ושעמידה בהם תבחן במרוצת תקופת ההסמכה הזמנית 

 : עיבוי הסגל האקדמי, פיתוח תשתיות, מספרי סטודנטים).(למשל

נוספת, אחת זמנית פעם במקרים חריגים ומנומקים תוכל המועצה לאשר הארכת הסמכה  .3

 בלבד.

) הרלוונטיתלקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית תוגש למל"ג (באמצעות ועדת המשנה  .4

 המלצה על פי אחת מהאפשרויות הבאות: 
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שנקבעו, האקדמיות סברה הוועדה המלווה/הסוקר כי התוכנית ראויה ועומדת בדרישות  •

 תובא למל"ג המלצה להסמיך בהסמכה קבועה את המוסד להעניק תואר בתוכנית.
סברה הוועדה המלווה/הסוקר כי התוכנית אינה עומדת בפועל ברמה האקדמית  •

נית. (במקרה כזה קיימת הנדרשת, תובא למל"ג המלצה שלא להאריך את ההסמכה הזמ

גם האפשרות לאסור על רישום סטודנטים חדשים ולהשאיר ההסמכה הזמנית החלקית 

 עד לסיום לימודיהם של הסטודנטים הקיימים) 
בכל מקרה, יודגש כי תקופת ההסמכה הזמנית תהיה כפופה לתקופת ההכרה שיש למוסד  .5

 כמוסד להשכלה גבוהה.

בתוכניות להן הסמכה זמנית  ות הנמצאות כיום לקראת הסמכה. החלטה זו תחול על כלל התוכני

 במועד קבלת החלטה זו, תחשב לצורך החלטה זו הארכת ההסמכה הקיימת כהסמכה זמנית ראשונה. 

 

837/12 UהחלטהU בקשת אוניברסיטת חיפה לקבל "אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני באופן :

 עצמאי

), דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת אוניברסיטת 22.7.2014בתמוז תשע"ד (בישיבתה ביום כ"ד 

חיפה לקבלת "אוטונומיה" (הסמכה כללית מראש לתקופה קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות 

 לתואר שני, והחליטה כלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה קובעת כי בקשת אוניברסיטת חיפה לקבלת "אוטונומיה" עומדת  .1

 י האישור לקבלת "אוטונומיה".בתנא

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי,  .2

ומחליטה להעניק לאוניברסיטת חיפה אישור "אוטונומיה" (הסמכה כללי מראש לתקופה 

", קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני, כפוף לתנאים במתווה "האוטונומיה

 .) 2017וקצוב לתקופת הזמן של שלוש שנים (עד יולי 

 

838/12 UהחלטהU עברית בירושלים לקבל "אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים ה: בקשת האוניברסיטה

 לתואר שני באופן עצמאי

), דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת האוניברסיטה 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

שלים לקבלת "אוטונומיה" (הסמכה כללית מראש לתקופה קצובה) לקיום תוכניות העברית בירו

 לימודים חדשות לתואר שני, והחליטה כלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה קובעת כי בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים  לקבלת  .1

 "אוטונומיה" עומדת בתנאי האישור לקבלת "אוטונומיה".

מצת את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, המועצה להשכלה גבוהה מא .2

ומחליטה להעניק לאוניברסיטה העברית בירושלים אישור "אוטונומיה" (הסמכה כללי 

מראש לתקופה קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני, כפוף לתנאים במתווה 

 .) 2017 "האוטונומיה", וקצוב לתקופת הזמן של שלוש שנים (עד יולי

 

839/12 UהחלטהU) הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון :B.A. (

 חוגית-בחינוך במתכונת דו

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 ליטה כלהלן:המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והח

 להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה. .1

לאמץ את המלצת המומחים ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק  .2

 חוגית.-) בחינוך במתכונת דו.B.Aיזרעאל להעניק תואר ראשון (
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840/12 UהחלטהU של ההסמכה שניתנה למכון 2016פברואר : הארכה (ראשונה, טכנית) בשנה וחצי  (עד (

 ) בעיצוב משולבM.Designהטכנולוגי חולון להעניק תואר שני (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה להאריך טכנית את ההסמכה 

) בעיצוב משולב בשנה וחצי, M.Designנית שניתנה למכון הטכנולוגיה חולון להעניק תואר שני (הזמ

 .1.2.2016דהיינו עד ליום 

 

841/12 UהחלטהU הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר :

 י')-יסודי (ז'-חוגי בספרות למסלול העל-) דו.B.Edבהוראה" (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
ת שליוותה את התוכנית, לשלב חידוש ההסמכה, על עבודתה וחוות הדעת סוקרלהודות ל .1

 שהגישה. 
גבלת בזמן) את המכללה האקדמית  לחינוך חמדת הדרום להסמיך (הסמכה שאינה מו .2

 י'). -יסודי (ז'-חוגי בספרות למסלול העל-) דו.B.Edלהעניק תואר "בוגר בהוראה" (
לעיל) לעקוב אחר מספר נושאים  2לאור המלצת הסוקרת (שאינה גורעת מהאמור בסעיף  .3

התקדמות  דו"ח 2015 שעלו מבדיקת התוכנית, מתבקשת המכללה להעביר עד לחודש יוני

 אודות הנושאים הבאים:
החל משנה"ל תשע"ה, סמינריון החובה יהיה בספרות עברית חדשה ולא בספרות  א.

 ילדים.
 לעודד את סגל ההוראה בתוכנית להיכנס למסלול דרגות הקידום.   ב.

 לעודד את סגל ההוראה בתוכנית לחקור ולפרסם.    ג.

ר של סגל ההוראה לבין הקורסים שהן/ם להקפיד להתאים בין תחום המחק ד.

 מלמדות/ים. 
לבקש את הסוקרת לבדוק את דו"ח ההתקדמות שיוגש, ולדווח לוועדת המשנה האם חלה  .4

 התקדמות בנושאים כפי שציינה.
 

 

 

842/12 UהחלטהU לסמינר הקיבוצים, המכללה 2017: הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי (

 ) בחינוך לפעילת גופנית ולבריאות.M.Edלטכנולוגיה ולאמנויות, להעניק תואר שני (לחינוך, 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות לתקופה של  להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה .1

 ) בחינוך לפעילות גופנית ולבריאות..M.Edשלוש שנים להעניק תואר שני (
בתוך כך, הוועדה ממליצה למקד את עבודות הגמר בזיקה לתחום התואר, קרי: נושאים  .2

 הקשורים בחינוך לפעילות גופנית ולבריאות.
התקדמות לתוכנית  דו"חעיונה של הוועדה בתום שנה"ל תשע"ה תעביר המכללה ל .3

 ודוגמאות לפרויקטי גמר ולמבחנים.
הוועדה גם התייחסות להתפלגות הציונים בתוכנית,  דו"חהוועדה המלווה תכלול ב .4

 לבחינות שהגישו הסטודנטים ולעבודות הגמר בהם עיינו חברי הוועדה.
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843/12 UהחלטהU האקדמית בית ברל להעניק תואר שני  (לשנתיים  למכללה זמנית : הסמכהM.Ed. בקידום (

 נוער בסיכון ובמצוקה

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
 שהגישה. דו"חנר על עבודתה ועל הלהודות לוועדה בראשותו של פרופ' יוחנן ווז .1

) .M.Edלהסמיך לתקופה של שנתיים את המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני ( .2

 בקידום נוער בסיכון.
 הוועדה שתלווה את המכללה תבדוק במהלך תקופה זו את הנושאים הבאים: .3

 עבודות ובחינות שהגישו סטודנטים א.
 התפלגות ציונים ב.
 קבלה לתוכניתתנאי  ג.

 

844/12 UהחלטהU לבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב 2017: הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי (

 ) עם ובלי תזה במדיניות ותיאוריה של האמנויות .M.Aירושלים להעניק תואר שני (

ת ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועד22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה המלווה, בראשותו של פרופ' רון נברו, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1

) .M.Aלהעניק לבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לקבל הסמכה להעניק תואר שני ( .2

 של האמנויות, וזאת לתקופה של שלוש שנים.  עם ובלי תזה במדיניות ותיאוריה 

לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד  .3

ובתוכנית הלימודים, בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים, 

 ובהתאם למפורט בדו"ח זה.

 

845/12 UהחלטהUהירדן לבצע שינויים בתוכנית הלימודים לקראת  : בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק

 ) בחינוך וקהילה.B.Aתואר ראשון (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
 ,ובהתאם לחוות דעת אגף תקציבים  ,' ישעיהו תדמורפרופ בהתאם להמלצת יו"ר הוועדה הבודקת

בתוכנית הלימודים לקראת תואר  הבאים השינויים את בעמק הירדן כנרת האקדמית למכללהלאשר 

 :05.06.2014 מיוםה לבקשת בהתאם ) בחינוך וקהילה,.B.Aראשון (
 '.ב לשנה' א משנה" ישראלית חברה" הקורס את להעביר •
 '.ב בשנה בחירה קורסי שני להוסיף •
 .במקביל' ב שנה וגם 'א שנה גם ה"תשע הלימודים בשנת לפתוח למכללה לאשר •

 

846/12 UהחלטהU) אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני :M.Ed. עם תזה בהערכה (

 ותכנון לימודים של המכללה האקדמית בית ברל

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ) 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקרות על בדיקתן ועל חוות הדעת שהגישו. .1
לאשר למכללה האקדמית בית ברל לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר  .2

ותכנון לימודים, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את ) עם תזה בהערכה .M.Edשני (

 הלימודים.
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על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו  .3

תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה 

 להשכלה גבוהה". 
עדה שתלווה את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר בתוכנית. בתום שנה, תוקם ו .4

 רצוי שהוועדה תכלול את שתי הסוקרות שבדקו את התוכנית לקראת פתיחתה.
 

847/12 UהחלטהU) "אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה :B.Ed. (

י') של המכללה -יסודי (ז'-ול העלו') ובמסל-בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'

 האקדמית לחינוך ע"ש גורדון

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
על עבודתה עד כה ועל הדו"ח להודות לוועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן  .1

 שהגישה.
לאמץ את המלצות ועדת הבדיקה ולאשר למכללת גורדון, המכללה האקדמית לחינוך,  .2

חוגי, -), דו.B.Edלפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (

ולרשום אליה י') -יסודי (ז'-ו') ולמסלול העל-בתרבות ישראל ומורשתו למסלול היסודי (א'

 תלמידים.
לחייב את מכללת גורדון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה,  .3

לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת גורדון עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר 

"בוגר בהוראה" בתרבות ישראל ומורשתו, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל 

מכללת גורדון הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" בתרבות ישראל ומורשתו. ב. אם 

המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בתרבות ישראל ומורשתו בכל אחד 

מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות להן יש הסמכה   מהמסלולים, היא

 רא).מק  למכללה להעניק תואר (למשל ספרות או
כתנאי נוסף לקבלת סטודנטים לתוכנית על המכללה יהיה לקיים מיון לבדיקת רמת האנגלית  .4

כולל קורסים הנדרשים לסיום חובות האנגלית, עד לרמת "פטור" ובהתאם לנקבע בהחלטת 

בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות   11.6.2013המל"ג מיום 

ש"ש אנגלית. יתר הקורסים לא  2יכללו עד  בחישוב ציון הגמר לתואר  .להשכלה גבוהה"

   .חישוב ציון הגמר לתואריכללו ב
הוועדה תמשיך בליווי תוכנית הלימודים בבדיקה לשלב הסמכת המכללה להעניק את התואר  .5

  בתוכנית.

 

848/12 UהחלטהU) אישור סוקר לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר שני :M.Ed. תזה בחינוך סביבתי של ) עם

 סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
קשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לאשר את שמו של הסוקר שהוצע לבדיקת ב .1

 ) עם תזה בחינוך סביבתי..M.Edלטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (
 שמו של הסוקר יישאר חסוי בפני המוסד. .2
 להקים ועדה שתלווה את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר בתוכנית. .3
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849/12 UהחלטהU ,של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית 2015אקדמית) בשנה (עד יולי : הארכה (שנייה (

 ) בתקשורת .B.Aכנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 ה כלהלן:המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליט
 .לה שהגישו הדעת חוות ועל עבודתם על למומחים להודות .1
 כנרת האקדמית המכללה של ההסמכה את בשנה ולהאריך המומחים דעת חוות את לאמץ .2

 ).2015(דהיינו עד יולי  בתקשורת) B.A( ראשון תואר להעניק הירדן בעמק

 המומחים דעת בחוות המפורטות להמלצות בהתאם בתוכנית שינויים לבצע המכללה על .3

 :כלהלן בסגל שינויים לרבות
 ;פרופסור בדרגת מלאה במשרה סגל חבר לגייס •
 במשרות מהם שניים, לפחות לארבע הבכיר האקדמי הסגל משרות כל סך את להגדיל •

 במספר לגידול בהתאמה בעתיד יגדל זה מספר כי ולהתחייב ,לתקשורת במחלקה מלאות

 ;הסטודנטים
 .הליבה קורסי מרבית את ילמדו הבכיר הסגל חברי כי לדאוג •

לעיל, עד סוף חודש  3על המכללה להגיש דו"ח התקדמות, לרבות עמידת המכללה בסעיף  .4

 שיועבר לבדיקת המומחים. 2014דצמבר 

 

850/12 UהחלטהU של ההסמכה שניתנה למכללה 2017: הארכה (ראשונה, אקדמית) בשלוש שנים (עד יולי (

 ) במדעי ההתנהגות.B.Aלהעניק תואר ראשון (האקדמית צפת 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
 .שהגישו ההמלצה ועל עבודתם על למומחים להודות .1

 לדעת אשר, התוכנית את שבדקו המומחים עליהן שהצביעו ההוראה בסגל החולשות אורל .2

 את לאמץ המועצה מחליטה, המכללה מצד מספק למענה זכו טרם המשנה ועדת חברי

 המכללה של ההסמכה את ולהאריך 1.7.2014 ביום מישיבתה המשנה ועדת המלצת

 חודש עד, דהיינו( שנים בשלוש ההתנהגות במדעי.) B.A( ראשון תואר להעניק צפת האקדמית

 לחידוש וכתנאי התקופה תום לקראת). הכרה למכללה יש זה שבמועד ובלבד, 2017 יולי

 .בשנית התוכנית תיבדק ההסמכה

 

851/12 UהחלטהU) אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון :B.A. בניהול מערכות (

 מידע של המכללה האקדמית נתניה

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
 . עבודתה על שחר יובל' פרופ של בראשותו המקצועית לוועדה להודות .1
 פרסום אישור נתניה האקדמית למכללה ולהעניק המקצועית הוועדה המלצות את לאמץ .2

 .מידע מערכות בניהול) B.A(. ראשון לתואר לימודים לתוכנית סטודנטים ורישום
) ה(תלמיד כל להחתים) גבוהה להשכלה במועצה כנהוג(  נתניה האקדמית המכללה את לחייב .3

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

 מידע מערכות בניהול) B.A(. ראשון תואר זה בשלב להעניק מוסמכת אינה נתניה האקדמית

) B.A(. ראשון תואר להעניק המכללה תוסמך שלא דבר של שבסופו אפשרות קיימת וכי

 רשת" בתוכנית הלומדים לסטודנטים המוסד ידי על יוצע זה במקרה. מידע מערכות בניהול

 .במוסד המתקיימת" עסקים מנהל"ב ראשון לתואר הלימודים תוכנית במסגרת" בטחון
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 אם בין( זאת לימודים לתוכנית הנוגע פרסום בכל ובולט ברור באופן לציין המכללה על .4

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

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

 .ההסמכה שלב לקראת בבדיקתה
 

852/12 UהחלטהUשל ההסמכה שניתנה 2017ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יולי  ,: הארכה (אקדמית (

 ) בניהול מערכות מידע.B.Aיפו להעניק תואר ראשון (-אביב-למכללה האקדמית של תל

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014ביום כ"ד בתמוז תשע"ד ( בישיבתה

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה. .1

יפו -אביב-ההסמכה של המכללה האקדמית של תל לאמץ את המלצת הוועדה ולהאריך את .2

 ).2017) בניהול מערכות מידע בשלוש שנים (דהיינו, עד חודש יולי .B.Aלהעניק תואר ראשון (

תיבדק התוכנית בשנית, לרבות: א. המשך  תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכהלקראת  .3

 בתוכנית. גיוס סגל הוראה בכיר לתוכנית; ב. הקפדה על ממוצע הציונים

 

853/12 UהחלטהU) הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון :B.A. (

 בכלכלה ולוגיסטיקה

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

והחליטה לאמץ את המלצת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, 

הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר 

 ) בכלכלה ולוגיסטיקה..B.Aראשון (

 

854/12 UהחלטהU סמכה שניתנה למכללה ה) של ה2015: הארכה (טכנית, ראשונה) לתקופה של שנה (עד יולי

 בכלכלה ובנקאות האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להאריך טכנית בשנה 

ון בכלכלה , את הסמכת המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראש2015נוספת, דהיינו עד יולי 

 ובנקאות.
 

855/12 UהחלטהU) בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון :B.A. (

 בכלכלה וחשבונאות

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 ו"ל, והחליטה כלהלן:המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מח
 שהגישה. דו"חלהודות לוועדה הבודקת על עבודתה ועל ה א.
הוועדה הבודקת ולהעניק למכללה האקדמית הדסה אישור פרסום ורישום  דו"חלאמץ את  ב.

 בכלכלה וחשבונאות.  (.B.A)סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון 
בכפוף  ה על פתיחת תוכנית הלימודיםאשר ממליצ 9.7.14לאמץ את המלצת ות"ת מיום  ג.

 המצ"ב : 3.7.14-הבאות , כמפורט בהצהרת המוסד מיום ה להתניות
היקף הסטודנטים שייקלט בתוכנית  לכלכלה וחשבונאות, יתבצע על חשבון קיטון ככלל,  •

 של הסטודנטים בתוכנית לניהול ארגוני שירות.

(כולל התוכנית בכלכלה בכל מקרה, היקף הסטודנטים במכללה האקדמית הדסה   •

 (בהתאם למכסת הסטודנטים לתקציב תשע"ו). 2,175וחשבונאות) לא יעלה על 
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לא לבקש עוד תוספת מכסות עד לסוף החומש המכללה האקדמית הדסה מתחייבת  •

 הנוכחי וכי פתיחת התוכנית בכלכלה וחשבונאות לא תביא לחריגה מהמכסה.

בעלויות התוכנית ובפרט בשנות  השוטףהמכללה האקדמית הדסה תישא מתקציבה  •

 ההפעלה הראשונות אשר גרעוניות בהיקף משמעותי.

וידאג כי הצוות המינהלי של ות"ת ומל"ג יעקוב אחר ההיבט הפיננסי של המוסד  •

ההתניות הנ"ל יבוצעו ושהמוסד עומד בהתחייבותו לאור העובדה כי התוכנית בשלושת 

 השנים הראשונות להפעלתה גרעונית.  
 מועמד כל להחתים) גבוהה להשכלה במועצה כנהוג( הדסה האקדמית המכללה את ייבלח ד.

 כי) ה(לתלמיד ידוע לפיה, הוועדה בהמלצות מופיע שנוסחה, הצהרה על ללימודים שיירשם

 בכלכלה ראשון תואר זה בשלב להעניק מוסמכת איננה הדסה האקדמית המכללה

 התואר את להעניק המכללה תוסמך לא דבר של שבסופו אפשרות קיימת וכי, וחשבונאות

 .האקדמי
 

 ותבחן, להפעלתה הראשונה השנה תום עם נוספת פעם הלימודים בתוכנית לדון תתכנס הבדיקה ועדת

 השונים בנושאים המוסד התקדמות את וכן, במכללה למעשה הלכה והפעלתה התפתחותה את

 .ההמלצה בגוף כמפורט

 

856/12 UהחלטהU לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (: אישור פרסום והרשמהM.A. בניהול משאבי ים (

 של המרכז האקדמי רופין

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
 ראשותו של פרופ' אריה רייכל על עבודתה. להודות לוועדה המקצועית ב .1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז האקדמי רופין אישור פרסום ורישום  .2

 ) בניהול משאבי ים..M.Aסטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני (
לחייב את המרכז האקדמי רופין  (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על  .3

להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז  3הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  

) בניהול משאבי ים וכי קיימת .M.Aהאקדמי רופין אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (

) בניהול משאבי ים. .M.Aאפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר שני (

"רשת בטחון" במסגרת  המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכניתבמקרה זה יוצע על ידי 

 ) במנהל עסקים  המתקיימת במוסד.M.B.Aתוכנית הלימודים לתואר שני (
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם  .4

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

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

 בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
 

857/12 UהחלטהU "הסמכה זמנית עד תום מועד ההכרה הזמנית למכללה האקדמית להנדסה "אורט בראודה :

 חוגית-מתמטיקה שימושית במתכונת לימודים חד) ב.B.Scלהעניק תואר ראשון "בוגר במדעים" (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, 

 והחליטה כלהלן:
 תם עד כה.להודות למומחים על חוות דעתם ועל עבוד .1
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להאריך את ההסמכה למכללה האקדמית להנדסה "אורט בראודה" להעניק תואר ראשון  .2

חוגית, עד תום מועד -במתכונת לימודים חד -) במתמטיקה שימושית .B.Sc"בוגר במדעים" (

 ההכרה הזמנית במכללה.

 

858/12 UהחלטהUה "אורט בראודה" : הסמכה זמנית עד תום מועד ההכרה הזמנית למכללה האקדמית להנדס

 תואר כפול -) במתמטיקה שימושית .B.Scלהעניק תואר ראשון "בוגר במדעים" (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, 

 כלהלן:והחליטה 
 להודות למומחים על חוות דעתם ועל עבודתם עד כה. .1

להאריך את ההסמכה למכללה האקדמית להנדסה "אורט בראודה" להעניק תואר ראשון  .2

תואר כפול, עד תום מועד ההכרה הזמנית  -) במתמטיקה שימושית .B.Sc"בוגר במדעים" (

 במכללה.

 

859/12 UהחלטהU גוריון בנגב להעניק תואר ראשון (-לאוניברסיטת בן: הסמכה שאינה מוגבלת בזמןB.Sc. (

 בהנדסת בניין

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, 

 והחליטה כלהלן:
 דה בראשות פרופ' סם פרידמן ועל הדו"ח שהגישה.להודות לווע .1

 ,) בהנדסת בניין.B.Scגוריון בנגב להעניק תואר ראשון (-להסמיך את אוניברסיטת בן .2

 לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

 

860/12 UהחלטהU הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לשנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להעניק תואר שני :

 ) בהנדסת פלסטיקה עם תזה וללא תזה.M.Sc"מוסמך במדעים" (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, 

 והחליטה כלהלן:
) עם תזה וללא תזה .M.Scיק תואר שני (להסמיך את שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להענ .1

 בהנדסת פלסטיקה לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

 .10%על המכללה להקפיד כי מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על  .2

 

861/12 UהחלטהU למכללה האקדמית להנדסה סמי 2017: הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי (

 ללא תזה בהנדסת תוכנה) .M.Scשמעון להעניק תואר שני (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, 

 והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשות פרופ' גוטרמן ועל הדו"ח שהגישה. .1

) בהנדסת .M.Scהסמיך את המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר שני (ל .2

 .2017תוכנה, וזאת לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יולי 

 כתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית על ידי ועדה מלווה. .3
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862/12 UהחלטהU שניתנה למכללה האקדמית ) של ההסמכה הזמנית 2016: הארכה (שניה) בשנתיים (עד יולי

 ) בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה.B.Scכנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

וחקלאות,  המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי

 והחליטה כלהלן:
 הלוי, ועל הדו"ח שהגישה. רלהודות לוועדה בראשות פרופ' אבנ .1

להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון  .2

)B.Sc. בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה בשנתיים נוספות, דהיינו עד יולי (

2016. 

 מלווה לבדוק את התאמת תוכנית הלימודים לשם התואר המוענק.על הוועדה ה .3

ועדת המשנה מוכנה לשקול קיום תוכנית לימודים לתואר ראשון ב"הנדסת איכות ואמינות"  .4

 לבעלי רקע דיסציפלינרי רלוונטי (בעלי תואר ראשון או הנדסאים).

 

863/12 UהחלטהUרעאל להעניק תואר ראשון (: הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזB.A. (

 בסיעוד

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, 

 והחליטה כלהלן:
קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר  .1

 המאומצת.

להסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר  .2

 ) בסיעוד, ללא צורך בהמשך מעקב..B.Aראשון (

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המוסד להקפיד על קבלת מועמדים לתוכנית באחת  .3

וממוצע  520-המכללה, ובתנאי שציון הפסיכומטרי לא יהיה נמוך ממהאפשרויות שמציעה 

 .75-הבגרות לא יהיה נמוך מ

לפחות בכל המקצועות שבהם נלמדים תכנים  70כן, על המוסד להקפיד על ציון מעבר של -כמו .4

 בסיעוד.

 

864/12 UהחלטהU לה ) של ההסמכה שניתנה למכל2016: הארכה (שניה) לתקופה של שנתיים (עד יולי

 סיעודב) בתוכנית השלמה .B.S.Nגן חל"ץ להעניק תואר ראשון (-האקדמית לישראל ברמת

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, 

 והחליטה כלהלן:
שהגישה ועל עבודתה  דו"חלהודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על ה .1

 המאומצת.
להאריך את הסמכת המכללה האקדמית לישראל ברמת גן, להעניק תואר בתוכנית השלמה  .2

 ).2016) בסיעוד, וזאת לתקופה של שנתיים (עד יולי .B.S.Nלתואר ראשון (

ים לתוכנית לשני מחזורים בשנה (סמסטר א' וסמסטר ב').  על לאשר למכללה לרשום סטודנט .3

המכללה להקפיד על הפרדה בין המחזור הראשון לשני, דהיינו, לא יהיו לומדים ממחזור אחד 

 בקורס הניתן למחזור אחר.
להסיר את ההגבלה על מספר הסטודנטים בתוכנית, ובתנאי שיישמרו מספרי הסטודנטים  .4

 קבוצות קטנות.בקורסים בהם נדרשות 

 במהלך תקופת ההסמכה הזמנית, תתבקש המכללה להגיש דו"ח התפתחות אודות התוכנית. .5



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  14 ו מ  ע
 

בנושא "תוכניות השלה לתואר ראשון בסיעוד"  8.11.2011בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6

, החל מסוף סמסטר א' של שנה"ל 21.9.2011ובהמשך להמלצת הות"ת בנושא זה מיום 

, לא יתאפשר עוד קיומן של תוכניות השלמה בסיעוד במוסדות להשכלה 2017תשע"ז, ינואר 

גבוהה וות"ת לא תתמוך יותר במימון תוכניות השלמה אלה.  משמעות הדבר היא שהמחזור 

האחרון שיוכל להתחיל בלימודים אלה כמחזור חדש יהיה המחזור שיחל את לימודיו 

 .2015בתחילת שנת הלימודים תשע"ה, אוקטובר 
 

865/12 UהחלטהU למכללה האקדמית כנרת בעמק 2017: הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי (

 ) בהנדסת תוכנה  .B.Scהירדן להעניק תואר ראשון (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

עים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מד

 והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשות פרופ' הוגו גוטרמן על עבודתה בליווי תוכנית הלימודים. .1
) בהנדסת תוכנה .B.Scלהסמיך את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון ( .2

 . 2017לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יולי 
 במהלך שלוש השנים על המכללה לגייס חבר סגל נוסף מליבת התחום של הנדסת תוכנה. .3
על המכללה לדווח למל"ג על מספר הנרשמים לתוכנית הלימודים. הוועדה המלווה תבדוק את  .4

 ההשלכות האקדמיות של מספר הנרשמים על איכות תוכנית הלימודים. 
 לטווח ארוך. על המכללה להעמיד סגל יציב פעיל מחקרית .5

 

866/12 UהחלטהU בקשת שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני :

)M.Sc.ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול ( 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, 

 והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אהוד מניפז ועל הדו"ח שהגישה. .1
לאשר לשנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב, לפרסם ולרשום תלמידים לתוכנית הלימודים  .2

 ול. ללא תזה בהנדסת תעשייה וניה .M.Sc)לתואר שני (
עד סוף שנת הלימודים תשע"ה, לגייס חבר סגל שעיקר עיסוקו במכללה ואשר יוכל להוות  .3

 עתודה למנהיגות האקדמית והובלת תוכנית הלימודים לתואר שני בהמשך הדרך.
על המכללה לעשות מאמץ לעבות את מצבת הסגל בחברי סגל מליבת המקצוע וכמו כן  .4

 ות טווח כחלק מהסגל התקני של תוכנית הלימודים. לגייסם במסגרת התחייבויות ארוכ
אחוז  75חברי סגל שכבר הוחלט לגייסם לצורך פתיחת התוכנית יהיו בהיקף משרה של  .5

 לפחות.
לקראת שלב ההסמכה, על המל"ג יהיה להקים וועדה מלווה לתוכנית אשר תבדוק בין היתר  .6

 את עיבוי מצבת הסגל בהתאם להמלצות שניתנו לעיל. 
 

867/12 UהחלטהU בקשת המכללה האקדמית אשקלון להסיר את הדרישה לבחינה פסיכומטרית במסגרת :

 ) בבריאות הציבור  .B.Aתנאי הקבלה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, המשנה התחומית 

והחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את דרישת הקבלה לתוכנית הלימודים 

) בבריאות הציבור לבוגרי דיפלומות לא אקדמיות מתחום הבריאות.  .B.Aלקראת תואר ראשון (

 בבחינה הפסיכומטרית בכפוף לתנאי הקבלה כלהלן: 500ציון כלוסיה זו בלבד לא יידרש ולא
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 ;85-בגרות מלאה בממוצע שלא יפחת מ .1

 תקופת הלימודים לקראת קבלת הדיפלומה לא תפחת משנתיים; .2

 ;85-ממוצע ציוני הדיפלומה לא יפחת מ .3

 נסיון תעסוקתי בתחום הרלוונטי שלא יפחת משנתיים; .4

 ראיון אישי. .6

 

868/12 UחלטההU אישור הרכב ועדה מלווה לבדיקת תוכנית הלימודים בביוטכנולוגיה ימית לתואר ראשון :

)B.Sc.של המרכז האקדמי רופין ( 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

פארה רפואי וחקלאות, המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, 

והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת מתן הסמכה למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון 

)B.Sc..ההרכב   ועדת המשנה ביקשה מפרופ' עודד בז'ה לכהן כיו"ר הוועדה.  ) בביוטכנולוגיה ימית

 המאושר כלהלן:

 יו"ר -הפקולטה לביולוגיה, הטכניון  -פרופ' עודד בז'ה  •

 הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת חיפה -פרופ' יאיר אהרונוביץ  •

 המרכז לחקר ימים ואגמים בישראל -ד"ר עמי בן אמוץ  •

 כהן / הגב' אתי נעים תרכזנה את הוועדה מטעם המל"ג.-הגב' מעין גורמס

 

869/12 UהחלטהU תואר ראשון  מכון טכנולוגי לישראל בעניין תוכנית הלימודים לקראת -: בקשה של הטכניון

)B.Sc.בהנדסת חומרים וביולוגיה ( 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, 

 181.5-ל 189-ד את סך נקודות הזכות ממכון טכנולוגיה לישראל, להורי -והחליטה לאשר לטכניון 

 ) בהנדסת חומרים וביולוגיה..B.Scבמסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (

 

870/12 UהחלטהUדוחות הוועדה להערכת איכות בתולדות האמנות : 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

 , והחליטה כלהלן:9.6.2014להבטחת איכות מיום המשנה 

 עבודתה על קסלר הרברט' פרופ בראשות האומנות בתולדות איכות להערכת לוועדה להודות .1

 .והמקצועית הרבה

 .הוועדה של ההערכה דוחות את עקרונית לאמץ .2
 .ג"המל של האינטרנט באתר המוסדות ותגובות ההערכה דוחות את לפרסם .3
 . ההערכה ועדת המלצות של יישום ח"דו 2015 יוני עד להגיש מוסד מכל לבקש .4
ועדת המשנה להבטחת איכות תקיים מפגש עם ראשי המחלקות לתולדות האומנות לשם דיון  .5

 בנושאים הרוחביים העולים מדו"חות ההערכה. 
 אילן בר ובאוניברסיטת העברית באוניברסיטה למחלקות הנוגעות המשמעותיות ההערות לאור .6

 על הממונים, האוניברסיטאות של הרקטורים עם מפגשים איכות להבטחת המשנה ועדת תקיים

 עמם לדון כדי) אילן בר באוניברסיטת( היהדות מדעי ודיקן הרוח מדעי דיקני, האיכות הערכת

 .איכות להערכת הוועדה הצביעה עליהם בבעיות
 ההערכה ועדת ר"יו י"ע ייבדקו אילן בר ובאוניברסיטת העברית באוניברסיטה ההמלצות יישום .7

 ).הוועדה ר"יו עם בהתייעצות שייבחר( נוסף וחבר הבינלאומית
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871/12 UהחלטהU מעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות :

 הלימודים במינהל ומדיניות ציבורית

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 22.7.2014(בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד 

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' יוג'ין ברדך על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במינהל  .1

 ומדיניות ציבורית ולרשום לפניה את חוות דעתו.

הנקודות הרלוונטיות שעלו מדו"ח הסוקר ובעיקר על  למכלולעל המוסדות להתייחס  .2

 ההיבטים הבאים:

 מחלקתי בתארים מתקדמים, לצורך שיפור רמת תוכניות הדוקטורט;-קידום שת"פ בין

 גיוס סגל וגיוון הקורסים.

 יישום ההמלצות ייבחן בסבב ההערכה הבא. .3

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

Uדיווחים 
 

 

UדיווחU: ת גרנאטה", השלוחה בישראל של אוניברסיטת "אלבלקאא סיום תוקף הרשיון של "מכלל

אלתטביקייה" מירדן, לקיים תוכניות לימודים לתואר ראשון בחינוך לגיל הרך ולתואר ראשון 

 בחינוך מיוחד בכפר כנא

), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

בנושא שבנדון.   1.7.2014במיום  תחומי ושלוחות חו"ל-הניהול, הרב התחומית למדעי החברה,

, לפיו טרם עלה בידיהם להמציא 15.7.2014בהמשך למכתב שהתקבל מהמוסד במשרדי המל"ג ביום 

יפוג עם תום תקופת הרשיון  רשיונו של המוסד המועצה לפניה כיאת המסמכים הנדרשים, רושמת 

 ולאחר מועד זה לא יוכל לקיים ולהמשיך את פעילות השלוחה. 23.7.2014הזמני, דהיינו ביום 

המועצה רושמת לפניה את התחייבות מכללת גרנאטה שכל עוד לא התחדש הרשיון, הם לא ירשמו 

 תלמידים ללימודים בשלוחת אוניברסיטת אלבלקאא אלתטביקיה מירדן.

 

 

UדיווחU : מכללה למינהל להעניק תואר ראשון דיווח אודות סיום תקופת ההסמכה של המסלול האקדמי של ה

)B.A.בקרימינולוגיה ואכיפת חוק ( 

) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 22.7.2014בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (

התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל בסיום תקופת ההסמכה של המסלול 

) בקרימינולוגיה ואכיפת חוק.  המועצה .B.Aלהעניק תואר ראשון (האקדמי של המכללה למינהל 

כי בהתאם להצהרת הנשיא, הסטודנטים בתוכנית סיימו לימודיהם וכי הסמכת  הרושמת לפני

המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון בקרימינולוגיה ואכיפת חוק תסתיים 

 .2014ביולי 
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