
 
 

P.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402 .ת.ד. 4037, ירושלים 91040, טל 

www.che.org.il   |    email: academi@che.org.il 

 

 האגף האקדמי

 
 
 
 
 

U37 )546(  'מס עשרה-השתים גבוהה להשכלה המועצה מישיבת החלטות  
U28.10.2014(  ה"תשע  בחשון  'ד ביום בירושלים שהתקיימה( 

 

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

 ת ו ט ל ח ה
909/12 Uהחלטה :Uהכנסת למוזיאון המייעצת למועצה הגבוהה ההשכלה נציגי של מינוים הארכת 

 החינוך ושר הכנסת ר"יו של לבקשתם ובהתאם ,(28.10.2014)  ה"תשע בחשון ' ד ביום בישיבתה

 ההשכלה נציגי של מינוים הארכת את לאשר גבוהה להשכלה המועצה החליטה, המל״ג ר"ויו

 .גל אלון 'ופרופ עזריהו מעוז  'פרופ-  הכנסת למוזיאון המייעצת למועצה הגבוהה

 

 

910/12 Uהחלטה :Uזמניות הסמכות של" טכנית" הארכה 

 גבוהה להשכלה המועצה), החליטה 28.10.2014בישיבתה ביום ד' בחשון תשע"ה ( .1

 תוקף. 2015U יוני עדU הבאות כניותובת הזמנית ההסמכה את" טכני" באופן להאריך

 . במוסד להכרה וכפוף מותנה ההסמכה
 :התוכניות רשימת להלן 

 האקדמית המכללה של המחשב במדעי) .B.A( ראשון לתואר לימודים כניתות א.

  ספיר
 האקדמית המכללה של  במשפטים ).LL.B( ראשון לתואר לימודים כניתות ב.

  ספיר

 האקדמית המכללה של המחשב במדעי) .B.Sc( ראשון לתואר לימודים כניתות ג.

  אשקלון

 האקדמי המסלול של במשפטים תזה עם) LL.M( שני לתואר לימודים כניתות ד.

  נהלילמ המכללה של
 של חינוך מערכות וארגון בניהול תזה ללא) M.Ed( שני לתואר לימודים כניתות ה.

  ולאמנויות לטכנולוגיה, לחינוך המכללה, הקיבוצים סמינר
 כניתובת הזמנית ההסמכה את" טכני" באופן להאריך מחליטה גבוהה להשכלה המועצה .2

 האקדמית הקריה של עסקים נהליבמ) M.B.A( תזה ללא שני ותואר) B.A( ראשון לתואר

 .במוסד להכרה וכפוף מותנה ההסמכה תוקף . אונו קרית

 

911/12  Uהחלטה :Uבאופן ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור דרגת להעניק הרצליה הבינתחומי למרכז הרשאה 

 )חדשים בתחומים הרשאה+  קיימים בתחומים הרשאה הארכת( עצמאי 

 ועדת בהמלצת  28.10.2014 בתאריך שהתקיימה בישיבתה דנה גבוהה להשכלה המועצה .א

 להעניק הרצליה הבינתחומי למרכז ההרשאה הארכת לענין אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה

 הרשאה ומתן  )ממשל, עסקים מינהל, משפטים( ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור דרגת

 . )כלכלה, פסיכולוגיה, המחשב מדעי(U חדשיםU בתחומים חבר-פרופסור דרגת להעניק למוסד
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 בה 19.4.2005  מיום גבוהה להשכלה המועצה החלטת על נשענת, להלן שתפורט ג"המל החלטת .ב

 רגותד להעניק אקדמיות למכללות הרשאה למתן הייחודיים והקריטריונים המתווה נקבעו

, ההרשאה במרכיבי המוסד בקשת\דיווחי ועל עצמאי באופן ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור

 .ותקינותם

 שניתנה ההרשאה את הרצליה הבינתחומי למרכז להאריך מחליטה גבוהה להשכלה המועצה .ג

, עסקים מינהל, משפטים בתחומים עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק 2011  בנובמבר

 וכן, להלן שיפורטו לתנאים כפוף   ,2019 ספטמבר עדU )נוספות שנים חמש של לתקופה Uוממשל

, המחשב מדעי - חדשים בתחומים חבר-פרופסור דרגת להעניק הרשאה למוסד ולתת

 ..2017 ספטמבר עדU, שנים שלוש של לתקופה, Uכלכלה, פסיכולוגיה

 המשנה לוועדת הבינתחומי המרכז יעבירU, ההרשאה הוארכה בהם" ותיקים"ה בתחומיםU .ד

  :את, אקדמית שנה תום בכל, שנים5  של התקופה במהלך, אקדמית ומדיניות לפיתוח

 מכח תקופה אותה במהלך חבר-פרופסור לדרגות שקודמו הסגל חברי רשימת .1

 וקידום להגשה הליכים לביצוע במוסד הפנימיים והנהלים התקנון את וכן ההרשאה

  . השנה במהלך עודכנו או שונו אם, פרופסור לדרגות להעלאה המועמדים סגל חברי

 תהליך אחר מעקב אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת תקיים זה חומר באמצעות

 .ל"הנ המוסד י"ע איעצמ באופן החדשים החברים-הפרופסורים מינוי

 -ופרופסור המנין-מן פרופסור בדרגות הבכיר האקדמי הסגל חברי מערך של רשימות .2

 למוסד ההרשאה ניתנה לגביהם התחומים בכל במוסד העסקתם היקף כולל חבר

 לוועדת יאפשרו אלה מעודכנים נתונים. עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק

 בתחומים הפרופסורים במצבת  )לרעה( שינוי חל שלא, שנה מדי, לוודא המשנה

 להחליט ג"מל את לחייב שעלול באופן  ,ההרשאה ניתנה לגביהם במוסד השונים

 .ההרשאה סטטוס על מחדש

Uלראשונה הרשאה בזאת ניתנת בהם" חדשים"ה בתחומים, Uהבינתחומי המרכז יעביר 

 תום בכל, שנים 3  של התקופה במהלך, אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה לוועדת

  :את, אקדמית שנה

 תקופה אותה במהלך חבר-פרופסור לדרגות שקודמו הסגל חברי של התיקים .א

 הליכים לביצוע במוסד הפנימיים והנהלים התקנון את וכן ההרשאה מכח

 ועדות( פרופסור לדרגות להעלאה המועמדים סגל חברי וקידום להגשה

 קריטריונים, מקצועיות וועדות הרכבי, מקצועיות וועדות, מכללתיות מינויים

 וועדה ח"דו, משאל מכתב דוגמת, ל"ובחו בישראל חוץ משאלי, לקידום

 ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת תקיים זה חומר באמצעות   ).ב"וכיו מקצועית

 באופן החדשים החברים-הפרופסורים מינוי תהליך אחר מעקב אקדמית

 .ל"הנ המוסד י"ע עצמאי

 המנין-מן פרופסור בדרגות הבכיר האקדמי הסגל חברי מערך של הרשימות .ב

 ניתנה לגביהם התחומים בכל במוסד העסקתם היקף כולל חבר-ופרופסור

 מעודכנים נתונים. עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק למוסד הרשאה

 במצבת  )לרעה( שינוי חל שלא, שנה מדי, לוודא המשנה לועדת יאפשרו אלה

 שעלול באופן, ההרשאה ניתנה לגביהם במוסד השונים בתחומים יםהפרופסור

 .ההרשאה סטטוס על מחדש להחליט ג"מל את לחייב

 עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק הבינתחומי למרכז ג"המל י"ע הניתנת ההרשאה .ה

 בתחומים ההרשאה ומתן הותיקים בתחומים ההרשאה הארכת( שפורטו הספציפיים בתחומים

 מיום ג"המל בהחלטת זה לצורך שנקבעו המידה באמות עמידתו בהמשך מותנית  ),החדשים

 .זו ובהחלטה 19.4.2005 
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 בכך גם מותנית עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגת להעניק ההרשאה כי ג"המל מדגישה, כן כמו .ו

 להעלאה מועמדים להגשת שלו הפנימיים בהליכים לפעול ימשיך הרצליה הבינתחומי שהמרכז

 להם במוסדות פרופסורים מינוי בדבר 8.7.2014  מיום ג"המל תקנון פי על, פרופסור לדרגות

 בהקמת אמורים דברים ובמיוחד, מלא באופן פרופסור דרגות עצמאית להעניק אישור אין

 תמיד מבוססות תהיינה אשר, פרופסור לדרגות להעלאה מועמדים לבחינת מקצועיות וועדות

 תמיד יהיה ר"היו כאשר  )מוכר גבוהה להשכלה ממוסד( למוסד מחוץ פרופסורים של רוב על

 . למוסד מחוץ פרופסור

 בתום עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק הרצליה הבינתחומי למרכז ההרשאה חידוש .ז

, הותיקים לתחומים השנים 5  של התקופה ובתום, החדשים לתחומים השנים 3  של התקופה

 זו בהחלטה שפורטו ההרשאה בתנאי המוסד עמידת לאור ג"המל של בהחלטה מותנה

 .רצונה לשביעות, אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה לועדת תקינים ובדיווחים

 

912/12  Uהחלטה :Uספציפיים בתחומים חבר-פרופסור דרגת להעניק נתניה האקדמית למכללה הרשאה הארכת 

 עצמאי באופן 

 ועדת בהמלצת 28.10.2014  בתאריך שהתקיימה בישיבתה דנה גבוהה להשכלה המועצה .א

 להעניק נתניה האקדמית למכללה ההרשאה הארכת בענין, אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה

 . עצמאי באופן  )עסקים מינהל, משפטים( ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור דרגת
 בה 19.4.2005  מיום גבוהה להשכלה המועצה החלטת על נשענת, להלן שתפורט ג"מל החלטת .ב

 דרגות להעניק אקדמיות למכללות הרשאה למתן הייחודיים והקריטריונים המתווה נקבעו

  ,ההרשאה במרכיבי המוסד דיווחי ועל עצמאי באופן ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור

 .ותקינותם
 להאריך ומחליטה אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת המלצת את מאמצת ג"המל .ג

 בתחומים עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק ההרשאה את נתניה האקדמית למכללה

 כפוף  ),2019 ספטמבר עד( נוספות שנים חמש של לתקופה  )עסקים מינהל, משפטים( ספציפיים

 .להלן שיפורטו לתנאים
 שנה תום בכל, אקדמית ומדיניות תוחלפי המשנה לועדת תעביר נתניה האקדמית המכללה .ד

 שקודמו הסגל חברי של רשימה, ההרשאה מתן לאחר שנים 5  של תקופה במהלך, אקדמית

 הפנימיים והנהלים התקנון את וכן ההרשאה מכח תקופה אותה במהלך חבר-פרופסור לדרגות

 ועדות( רפרופסו לדרגות להעלאה המועמדים סגל חברי וקידום להגשה הליכים לביצוע במוסד

 משאלי, לקידום קריטריונים, מקצועיות וועדות הרכבי, מקצועיות וועדות, מוסדיות מינויים

 זה חומר באמצעות  ).ב"וכיו מקצועית וועדה ח"דו, משאל מכתב דוגמת, ל"ובחו בישראל חוץ

 החברים-הפרופסורים מינוי תהליך אחר מעקב אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת תקיים

 .ל"הנ המוסד י"ע עצמאי באופן החדשים
 ומדיניות לפיתוח המשנה לועדת להעביר, נתניה האקדמית המכללה מתבקשת, כן כמו .ה

 הסגל חברי מערך של רשימות, שנים 5  של התקופה במהלך ,אקדמית שנה תום בכל ,אקדמית

 בכל מוסדב העסקתם היקף כולל חבר-ופרופסור המנין-מן פרופסור בדרגות הבכיר האקדמי

  .עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק למוסדות ההרשאה ניתנה לגביהם התחומים

 במצבת )(לרעה(  שינוי חל שלא, שנה מדי, לוודא המשנה לועדת יאפשרו אלה מעודכנים נתונים

 לחייב עלול שהיה כזה באופן, ההרשאה ניתנה לגביהם במוסד השונים בתחומים הפרופסורים

 .ההרשאה סטטוס על מחדש להחליט ג"מל את
 חבר-פרופסור דרגות להעניק נתניה האקדמית למכללה ג"המל י"ע הניתנת ההרשאה הארכת  .ו

 שנקבעו המידה באמות עמידתה בהמשך מותנית, שפורטו הספציפיים בתחומים עצמאי באופן

 .זו ובהחלטה 19.4.2005  מיום ג"המל בהחלטת זה לצורך
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 בכך גם מותנית עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגת להעניק ההרשאה כי ג"מל מדגישה, כן כמו .ז

 מועמדים להגשת שלהם הפנימיים בהליכים לפעול תמשיך נתניה האקדמית שהמכללה

 פרופסורים מינוי בדבר 8.7.2014  מיום ג"המל תקנון פי על ,פרופסור לדרגות להעלאה

 דברים ובמיוחד  ,מלא באופן ורפרופס דרגות בעצמם להעניק אישור אין להם במוסדות

 תהיינה אשר  ,פרופסור לדרגות להעלאה מועמדים לבחינת מקצועיות ועדות בהקמת אמורים

 כאשר )מוכר גבוהה להשכלה ממוסד( למוסד מחוץ פרופסורים של רוב על תמיד מבוססות

 . למוסד מחוץ פרופסור תמיד יהיה ר"היו
 עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק נתניה האקדמית למכללה ההרשאה חידוש .ח

 עמידת לאור ג"המל של בהחלטה מותנה, השנים 5  של התקופה בתום הספציפיים בתחומים

 לפיתוח המשנה לועדת תקינים ובדיווחים זו בהחלטה שפורטו ההרשאה בתנאי המוסד

 .רצונה לשביעות ,אקדמית ומדיניות
 

913/12  Uהחלטה :Uחבר-פרופסור דרגת להעניק למינהל המכללה של האקדמי למסלול הרשאה הארכת 

 עצמאי באופן ספציפיים בתחומים 

 המשנה ועדת בהמלצת 28.10.2014  ביום שהתקיימה בישיבתה דנה גבוהה להשכלה המועצה .א

 למינהל המכללה של האקדמי למסלול ההרשאה הארכת בענין, אקדמית ומדיניות לפיתוח

 באופן )כלכלה, עסקים מינהל, משפטים( ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור דרגת להעניק

 . עצמאי
 בה 19.4.2005  מיום גבוהה להשכלה המועצה החלטת על נשענת, להלן שתפורט ג"המל החלטת .ב

 דרגות להעניק אקדמיות למכללות הרשאה למתן הייחודיים והקריטריונים המתווה נקבעו

 ,ההרשאה במרכיבי המוסד דיווחי ועל עצמאי באופן ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור

 .ותקינותם
 אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת המלצת את מאמצת גבוהה להשכלה המועצה .ג

 דרגות להעניק ההרשאה את למינהל המכללה של האקדמי למסלול להאריך ומחליטה

 של לתקופה )כלכלה ,עסקים מינהל ,משפטים( ספציפיים בתחומים עצמאי באופן חבר-פרופסור

 .להלן שיפורטו לתנאים כפוף ),2019 ספטמבר עד( נוספות שנים חמש
 להקפיד  שעליו, לכך למינהל המכללה של האקדמי המסלול לב תשומת את מסבה ג"מל .ד

 הרגיל האקדמי במסלול חבר-פרופסור לדרגת מינויים בין הפרופורציה על הראויה בזהירות

-פרופסור לדרגת המינויים שרוב, ההרשאה במסגרת ולוודא הנלווה במסלול חבר-פרופסור לבין

 .הרגיל האקדמי במסלול יהיו חבר
 בכל, אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה לוועדת יעביר למינהל המכללה של האקדמי המסלול .ה

 הסגל חברי של רשימה  ,ההרשאה מתן לאחר שנים 5  של תקופה במהלך, אקדמית שנה תום

 והנהלים התקנון את וכן ההרשאה מכח תקופה אותה במהלך חבר-פרופסור לדרגות שקודמו

 לדרגות להעלאה המועמדים סגל חברי וקידום להגשה הליכים לביצוע במוסד הפנימיים

 קריטריונים, מקצועיות וועדות הרכבי, מקצועיות וועדות, מוסדיות מינויים ועדות( פרופסור

  . )ב"וכיו מקצועית וועדה ח"דו, משאל מכתב דוגמת, ל"ובחו לבישרא חוץ משאלי, לקידום

 מינוי תהליך אחר מעקב אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת תקיים זה חומר באמצעות

 .ל"הנ המוסד י"ע עצמאי באופן החדשים החברים-הפרופסורים
 לפיתוח המשנה לועדת להעביר, למינהל המכללה של האקדמי המסלול מתבקש, כן כמו .ו

 מערך של רשימות  ,שנים 5  של התקופה במהלך ,אקדמית שנה תום בכל  ,אקדמית ומדיניות

 העסקתם היקף כולל חבר-ופרופסור המנין-מן פרופסור בדרגות הבכיר האקדמי הסגל חברי

 באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק למוסדות ההרשאה ניתנה לגביהם התחומים בכל במוסד

 שינוי חל שלא  ,שנה מדי  ,לוודא המשנה לועדת יאפשרו אלה מעודכנים תוניםנ  .עצמאי
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 כזה באופן  ,ההרשאה ניתנה לגביהם במוסד השונים בתחומים הפרופסורים במצבת  )לרעה(

 .ההרשאה סטטוס על מחדש להחליט ג"מל את לחייב עלול שהיה
 דרגות להעניק למינהל המכללה של האקדמי למסלול ג"המל י"ע הניתנת ההרשאה הארכת  .ז

 באמות עמידתו בהמשך מותנית, שפורטו הספציפיים בתחומים עצמאי באופן חבר-פרופסור

 .זו ובהחלטה 19.4.2005  מיום ג"המל בהחלטת זה לצורך שנקבעו המידה
 בכך גם מותנית עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגת להעניק ההרשאה כי ג"המל מדגישה  ,כן כמו .ח

 להגשת שלו הפנימיים בהליכים לפעול ימשיך למינהל המכללה של האקדמי שהמסלול

 מינוי בדבר 8.7.2014  מיום ג"המל תקנון פי על ,פרופסור לדרגות להעלאה מועמדים

 ובמיוחד  ,מלא באופן פרופסור דרגות בעצמם להעניק אישור אין להם במוסדות פרופסורים

 אשר  ,פרופסור לדרגות להעלאה מועמדים לבחינת מקצועיות ועדות תבהקמ אמורים דברים

  )מוכר גבוהה להשכלה ממוסד( למוסד מחוץ פרופסורים של רוב על תמיד מבוססות תהיינה

 . למוסד מחוץ פרופסור תמיד יהיה ר"היו כאשר
 באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק למינהל המכללה של האקדמי למסלול ההרשאה חידוש .ט

 לאור ג"המל של בהחלטה מותנה  ,השנים 5  של התקופה בתום הספציפיים בתחומים עצמאי

 לפיתוח המשנה לוועדת תקינים ובדיווחים זו בהחלטה שפורטו ההרשאה בתנאי המוסד עמידת

 .רצונה לשביעות  ,אקדמית ומדיניות

 

914/12  Uהחלטה :U ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור דרגת להעניק יפו-אביב-תל האקדמית למכללה הרשאה 

 עצמאי באופן 

 לפיתוח המשנה ועדת בהמלצת 28.10.2014  ביום בישיבתה דנה גבוהה להשכלה המועצה .א

-פרופסור דרגת להעניק יפו אביב תל האקדמית למכללה הרשאה מתן לענין אקדמית ומדיניות

 . 2017 עד עצמאי באופן ספציפיים בתחומים חבר

 19.4.2005  מיום גבוהה להשכלה המועצה החלטת על נשענת  ,להלן שתפורט ג"המל החלטת .ב

 דרגות להעניק אקדמיות למכללות הרשאה למתן הייחודיים והקריטריונים המתווה נקבעו בה

 .עצמאי באופן ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור

 אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת המלצת את מאמצת גבוהה להשכלה המועצה .ג

 באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק הרשאה יפו אביב תל האקדמית למכללה לתת ומחליטה

 ספטמבר עד( שנים שלוש של לתקופה  ,Uהמחשב ומדעי ההתנהגות מדעי בתחומיםU עצמאי

 .להלן שיפורטו לתנאים כפוף  ),2017

 במהלך, אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה לוועדת תעביר יפו אביב תל האקדמית המכללה .ד

 :את, אקדמית שנה תום בכל, שנים  3  של התקופה

 מכח תקופה אותה במהלך חבר-פרופסור לדרגות שקודמו הסגל חברי של התיקים          .1

 וקידום להגשה הליכים לביצוע במוסד הפנימיים והנהלים התקנון את וכן  ההרשאה

 וועדות, מכללתיות מינויים ועדות( פרופסור לדרגות להעלאה המועמדים סגל חברי

 בישראל חוץ משאלי, לקידום קריטריונים, מקצועיות וועדות הרכבי, מקצועיות

 זה חומר באמצעות  ).ב"וכיו מקצועית ועדה ח"דו, משאל מכתב דוגמת  ,ל"ובחו

 מינוי תהליך אחר מעקב אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת תקיים

 .ל"הנ המוסד י"ע עצמאי באופן החדשים החברים-הפרופסורים

-ופרופסור המנין-מן פרופסור בדרגות הבכיר האקדמי הסגל חברי מערך של הרשימות          .2

 להעניק למוסד הרשאה ניתנה לגביהם בתחומים במוסד העסקתם היקף כולל חבר

 המשנה לוועדת יאפשרו אלה מעודכנים נתונים  .עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות

 השונים בתחומים הפרופסורים במצבת  )לרעה( שינוי חל שלא  ,שנה מדי  ,לוודא



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

ד   | 6 ו מ  ע

 

 להחליט ג"מל את לחייב עלול שהיה כזה באופן  ,ההרשאה ניתנה לגביהם במוסד

 .ההרשאה סטטוס על מחדש

 חבר-פרופסור דרגות להעניק יפו אביב תל האקדמית למכללה ג"המל י"ע הניתנת ההרשאה .ה

 שנקבעו המידה באמות עמידתה בהמשך מותנית  ,שפורטו ייםהספציפ בתחומים עצמאי באופן

 .זו ובהחלטה 19.4.2005  מיום ג"המל בהחלטת זה לצורך

 גם מותנית עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגת להעניק ההרשאה כי ג"המל מדגישה, כן כמו .ו

 להגשת שלה הפנימיים בהליכים לפעול תמשיך יפו אביב תל האקדמית שהמכללה בכך

 מינוי בדבר 8.7.2014  מיום ג"המל תקנון פי על ,פרופסור לדרגות להעלאה מועמדים

 ובמיוחד  ,מלא באופן פרופסור דרגות בעצמם להעניק אישור אין להם במוסדות פרופסורים

 אשר, פרופסור לדרגות להעלאה מועמדים לבחינת מקצועיות וועדות בהקמת אמורים דברים

  )מוכר גבוהה להשכלה ממוסד)( למוסד מחוץ פרופסורים של ברו על תמיד מבוססות תהיינה

 . למוסד מחוץ פרופסור תמיד יהיה ר"היו כאשר

 עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק יפו אביב תל האקדמית למכללה ההרשאה חידוש .ז

 בתנאי המוסד עמידת לאור ג"המל של בהחלטה מותנה  ,השנים 3  של התקופה בתום

  ,אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה לועדת תקינים ובדיווחים זו בהחלטה ורטושפ ההרשאה

 .רצונה לשביעות

 

915/12  Uהחלטה :Uבתחומים חבר-פרופסור דרגת להעניק חולון טכנולוגי למכון שניתנה ההרשאה השעיית 

 עצמאי באופן ספציפיים 

 ועדת בהמלצת 28.10.2014  בתאריך שהתקיימה בישיבתה דנה גבוהה להשכלה המועצה .א

 טכנולוגי למכון 2011  בשנת שניתנה ההרשאה השעיית בענין אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה

 )שימושית מתמטיקה, חשמל הנדסת( ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור דרגת להעניק חולון

   .עצמאי באופן

 19.4.2005  מיום גבוהה להשכלה המועצה החלטת על נשענת  ,להלן שתפורט ,ג"המל החלטת .ב

 דרגות להעניק אקדמיות למכללות הרשאה למתן הייחודיים והקריטריונים המתווה נקבעו בה

 בעקבות נדרש להם המוסד דיווחי על וכן ,עצמאי באופן ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור

 .ההרשאה

 :בעייתיים היו ההרשאה לגבי חולון טכנולוגי מכון דיווחי כי מצאה גבוהה להשכלה המועצה .ג
הדיווחים לא הוגשו למל"ג בעיתם כפי שנדרש מהמוסד במסגרת ההרשאה שהוענקה לו  •

 בזמנו, ואלה שהוגשו בסופו של דבר (בגין קידום אחד) היו חלקיים
-המנין ופרופסור-הדיווחים הראו כי מערך חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגות פרופסור מן •

חבר -חבר בשני התחומים אשר על בסיסו ניתנה ההרשאה למוסד להעניק דרגות פרופסור

 באופן עצמאי, הצטמצם ועומד מתחת לסף הנדרש בהרשאה
-הדיווחים הראו כי ההליכים בהם נקט המוסד לקידום חבר סגל להעלאה לדרגת פרופסור •

הממליצים אליהם חבר במסגרת ההרשאה, הן מבחינת עבודת הועדה המקצועית והן מערך 

 פנו, היו בעייתיים ולא בהירים:
 ) לא תואמת את הרשימה 10רשימת הממליצים החיצוניים שבסיכום ועדת המינויים (

 ) . 8המופיעה בסיכום של הוועדה המקצועית (
 מעט מאמרים משותפים.-לפחות עם שניים מהממליצים יש למועמד לא 

  המוקדם ואל מי פנתה הוועדה המקצועית, לא ברור מי היו הממליצים אליהם פנו במשאל

 לא ברור אם אלה שלא השיבו, היו במשאל המוקדם.
  לא ברור מהמכתבים מה היא הדרגה של האנשים אליהם פנו (פרופסור חבר או פרופסור

 מלא).
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 .פניית הוועדה המקצועית לשלושה ממליצים בלבד אינה מספקת 
 חולון טכנולוגי למכון ההרשאה את UלהשעותU הגבוה להשכלה המועצה מחליטה  ,אלה בסיס על .ד

 מתמטיקה  ,חשמל הנדסת( ספציפיים בתחומים עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק

 .הליקויים שיתוקנו עד  ),שימושית

 

916/12  Uהחלטה :Uדרגת להעניק בשומרון אריאל האוניברסיטאי למרכז שניתנה ההרשאה הארכת-אי 

 עצמאי באופן ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור 

 ועדת בהמלצת 28.10.2014  בתאריך שהתקיימה בישיבתה דנה גבוהה להשכלה המועצה .א

 האוניברסיטאי למרכז 2011  בשנת שניתנה ההרשאה בענין אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה

, אלקטרוניקה הנדסת( ספציפיים  בתחומים חבר-פרופסור דרגת להעניק בשומרון אריאל

 . עצמאי באופן )פיסיקה
  האוניברסיטאי למרכז מטעמה ההרשאה את להאריך שלא מחליטה גבוהה להשכלה המועצה .ב

 :הבאים הנימוקים לאור וזאת  ,עצמאי באופן חבר-פרופסור דרגות להעניק בשומרון אריאל
ñ דרגת להעניק בשומרון אריאל אוניברסיטאי למרכז 2011  בשנת שניתנה ההרשאה מסגרת 

 שבאו  ,מעקב שנות 3  פני על התפרסה, עצמאי באופן ספציפיים בתחומים חבר-פרופסור

 .סיומן אל

ñ 2013 בינואר כאוניברסיטה ש"יו ג"מל י"ע הוכר בשומרון אריאל האוניברסיטאי המרכז.   

 וגם(  גבוהה להשכלה למועצה פרופסור לדרגת לקידום תיקים עוד מגיש אינו המוסד ,מאז

 .)ש"יו ג"למל לא

 תיקון בעניין 1.10.2014  מיום ההמלצה על אריאל אוניברסיטת את לידע מחליטה המועצה .ג

 בדרגת המחזיק סגל לחבר פרופסור דרגת מינוי אישור  - פרופסורים למינוי בתקנון  'ה סעיף

 .אחר מוכר גבוהה להשכלה ממוסד פרופסור
 

917/12 Uהחלטה :Uפרופסור בדרגת לשימוש תנאים-  הישן פרופסורים למינוי בתקנון' ד סעיף 

 לפיתוח המשנה ועדת בהמלצת  28.10.2014 ביום בישיבתה דנה גבוהה להשכלה המועצה .א

 פרופסורים למינוי בתקנון' ד סעיף בענין דנה אשר 1.10.2014 מיום אקדמית ומדיניות

 .פרופסור בדרגת לשימוש תנאים- הישן
  )1998 דצמבר( לו שקדם זה וכן ,2012 ובמברבנ שאושר ,הישן פרופסורים למינוי בתקנון .ב

 כי הוועדה החליטה - פרופסור בדרגת לשימוש תנאים  .ד" :הלשון בזו 'ד בסעיף נכתב

 ההעלאה או המינוי יהיו  ,המנין מן פרופסור או חבר-פרופסור לדרגת ראוי מועמד

 :ההעלאה או המינוי לכתב כנספח שיצורפו  ,דלהלן התנאים בקיום מותנים
  .זו דרגה לו הוענקה שבמסגרתו במוסד מועסק הוא עוד כל בה יישא הדרגה בעל          .1

 למעט זאת  ,כפרופסור מינויו יפקע ,במוסד הדרגה בעל של העסקתו הסתיימה 

 גם בדרגה להחזיק הזכות תשמר לו  ,לגמלאות שפרש פרופסור בדרגת סגל איש

  . "פרישתו לאחר
 נוסח כי ומחליטה אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת המלצת את מאמצת ג"מל .ג

 למינוי העליונה הוועדה החליטה" :הבא הנוסח יבוא ובמקומו מעיקרו יבוטל זה סעיף

 או חבר-פרופסור לדרגת ראוי מועמד כי המוסד בקשת את לאשר ג"המל של פרופסורים

 בדרגת השימוש אופן( המוסד תנאי פי על בה יישא הדרגה בעל ,המנין מן פרופסור

  )".פרופסוכ לדרגות והעלאות מינויים( שלו האקדמי בתקנון שייקבעו  )ומשכו פרופסור

 שאושר( ג"המל של פרופסורים למינוי העליונות הוועדות בתקנון ישובץ זה תיקון          .ד

 .ממנו נפרד בלתי חלק ויהיה  )8.7.2014  ביום ג"המל בהחלטת
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918/12  Uהחלטה :Uהמחזיק סגל לחבר פרופסור דרגת מינוי אישור-  הישן פרופסורים למינוי בתקנון' ה סעיף 

 אחר מוכר גבוהה להשכלה ממוסד פרופסור בדרגת 

 המשנה ועדת בהמלצת 28.10.2014  ביום שהתקיימה בישיבתה דנה גבוהה להשכלה המועצה .א

 דרגת מינוי אישור" - הישן פרופסורים למינוי בתקנון  'ה סעיף בענין אקדמית ומדיניות לפיתוח

 ".אחר מוכר גבוהה להשכלה ממוסד פרופסור בדרגת המחזיק סגל לחבר פרופסור
 נכתב  )1998 דצמבר( לו שקדם זה וכן  ,2012 בנובמבר שאושר ,הישן פרופסורים למינוי בתקנון .ב

 פרופסור בדרגת המחזיק סגל לחבר פרופסור דרגת מינוי אישור . ה" :הלשון בזו 'ה בסעיף

 .אחר מוכר גבוהה להשכלה ממוסד

 חבר של כפרופסור מינויו לאשר הרוצה אוניברסיטה שאינו גבוהה להשכלה מוסד הנהלת •

 להשכלה ממוסד או  ),בעולם או בארץ( מוכרת מאוניברסיטה פרופסור בדרגת שהחזיק סגל

 .פרופסורים למינוי העליונה לוועדה בקשה תגיש  ,אוניברסיטה שאינו גבוהה
 זו, דרגה לו שהעניק המוסד  דרגתו, האיש, של חיים קורות  היתר, בין תכלול, הבקשה •

 מלמד הוא אותם קורסים רשימת  הדרגה, של האישור צילום  הדרגה, לו ניתנה בו תאריך

 .פרסומים ורשימת  במוסד
 ידי על או בישראל מוכרים גבוהה להשכלה מוסדות ידי על הדרגה הוענקה בהם במקרים •

 לוועדה  בלבד. פורמלית זו פרוצדורה תהיה ל,"בחו שם-וידועות מוכרות יברסיטאותאונ

 . מינוי של מלא הליך לקיים הדעת שיקול מקרה בכל יהיה
 חיצוניים פרופסורים על ולא  החוץ, מן  אורחים, פרופסורים על תחול לא זו פרוצדורה •

 ". המוסד של הפנימיים המינויים ובוועדת האקדמית במועצה החברים )למוסד(

 זה סעיף נוסח כי ומחליטה אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה ועדת המלצת את מאמצת ג"מל .ג

 :  הבא הנוסח יבוא ובמקומו מעיקרו  ישונה
 גבוהה להשכלה ממוסד פרופסור בדרגת המחזיק סגל לחבר פרופסור דרגת מינוי אישור.   ה"

 אחר מוכר

 פרופסור בדרגת שהחזיק סגל חבר של כפרופסור מינויו לאשר החפץ גבוהה להשכלה מוסד 

 העליונות הוועדות י"ע שאושרה פרופסור דרגת או בישראל מוכר גבוהה להשכלה מממוסד

 התקנון פי על הפנימיים הליכיו במסגרת כן לעשות רשאי  ג,"המל של פרופסורים למינוי

 .ג"המל של פרופסורים למינוי תהעליונו הוועדות אל לפניה להזדקק מבלי  שלו, האקדמי
 פרופסור בדרגת שהחזיק סגל חבר של כפרופסור מינויו לאשר החפץ גבוהה להשכלה מוסד 

 דרגת אשר ש"יו ג"מל י"ע המוכר גבוהה להשכלה מוסד וכן ל"מחו גבוהה להשכלה ממוסד

 יגיש ,ג"המל של פרופסורים למינוי העליונות הוועדות של אישור עברה לא האמורה פרופסור

  . כמקובל  ג,"המל של פרופסורים למינוי העליונות לוועדות בקשה
 פרוצדורה לנקוט הדעת שיקול פרופסורים למינוי העליונות לוועדות שמור  זה, במקרה 

 ".מינוי של מלא הליך לקיים או מקוצרת

 בהחלטת שאושר( ג"המל של פרופסורים למינוי העליונות הוועדות בתקנון ישובץ זה תיקון           .ד

 .ממנו נפרד בלתי חלק ויהיה )8.7.2014  ביום ג"המל

 

919/12 Uהחלטה :Uכרמל האקדמי במרכז הזמנית ההכרה הארכת 

 מיום ת"ות בהחלטת 2 לסעיף בהתאם כרמל האקדמי המרכז י"ע שהוגש המתווה לאור .1

 הסמכה להכרה, העליונה המשנה ועדת המלצת את לאמץ ג"המל מחליטה ,17.9.2014 

 האקדמי המרכז של הזמנית ההכרה את ולהאריך האמורה ת"ות המלצת ואת ורישוי

 עמידת השלמת לצורך וזאת ,31.1.2015 ליום עד  חדשים, סטודנטים רישום ללא  כרמל,

 :כלהלן, הליקויים ותיקון התנאים בכלל המוסד
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 בפרט ,הרלוונטיים הגורמים לכל  כך על והודעה ביתן אבי מר של החתימה זכויות ביטול .א

 ;ת"ות/ג"למל העתק עם  ,גדולים וספקים בנקים

  ,המוסד של השוטפת פעילותו לגבי בהחלטות ביתן אבי מר של מעורבותו אי הבטחת .ב

 של הביקורת וועדת הדירקטוריון בישיבות הקבועה השתתפותו הפסקת זה ובכלל

 ;המוסד

 של בניהול יהודה באור האקדמיים ללימודים במרכז התפקידים בעלי מעורבות הפסקת .ג

 ;כרמל האקדמי המרכז

 מעקב וביצוע במוסד בנעשה והחלטה לדיון תכוף באופן המוסד דירקטוריון כינוס .ד

 והחלטה דיון לצורך נלווים חומרים  .לישיבות מפורט פרוטוקול עריכת לרבות ,מסודר

 והחומרים הפרוטוקולים כל  .ישיבה כל לפני מועד מבעוד הדירקטוריון לחברי ישלחו

 ;לכך ייעודי בתיק ויישמרו יתויקו הנלווים

 אי על הקפדה כדי תוך פרטניות הנחות למתן בבקשות לטיפול מסודר נוהל הסדרת .ה

 . בתהליך יהודה באור אקדמיים ללימודים המרכז של משרה נושאי מעורבות

 התחשבות תוך דשמח 16  הנמל ברחוב מבנה עבור השכירות הסכם של מחדש הערכה .ו

 . המבנה של הכלכלי השווי מעליית הוא גם נהנה הנכס שבעל בעובדה

 וברחוב 16  הנמל ברחוב המבנים לשכירות הרלוונטי החומר כל של לביקורת העברה .ז

 לאמת לביקורת שיאפשר נוסף חומר וכל השכירות דמי לקביעת תחשיבים כולל 32 הנמל

 .הסכומים ונכונות סבירות את

 .:א.א.ש  חברת מול ההלוואה הסכם קוןתי .ח

 תזרים מתוך תשלום בנושא להגבלה המתייחסים סעיפים של מחדש ניסוח .1

 ;חיובי מזומנים

 ומבלי שנה לסוף נכון חיובי מזומנים מתזרים יבוצע הלוואה החזר כי הבהרה .2

 ;לגרעון ייכנס שהמוסד

 שוטפת פעילות האם( לממן מתחייבת .א.א.ש חברת אותה הפעילות סוג הדגשת .3

 );בהסכם נכללת

 .הישנים ההסכמים ביטול .4

 תזרים מתוך. א.א.ש לחברת ההלוואה החזר ביצוע להבטחת ניהולי בקרה מנגנון הסדרת .ט

 .לעיל ח בסעיף לאמור בהתאם, לגרעון המוסד את יכניס שלא בלבד חיובי מזומנים

 ללימודים למרכז המוסד בין הפעולה שיתוף ובחינת לדיון להידרש הדירקטוריון על .1

 לקבלת חלופות בחינת לרבות הכלכלית וכדאיותו סבירותו  ,יהודה באור אקדמיים

 על שיוחלט ככל   .אחרים שירותים נותני באמצעות וחסכוני יעיל באופן שירותים

 יבצע המוסד  ,יהודה באור אקדמיים ללימודים המרכז עם הפעולה שיתוף המשך

 לרעת/לטובת פערים וקיימים ובמידה לשנה אחת בעלויות השתתפותו אומדן בחינת

 בין ההדדית והיתרה העלויות של נאות לרישום מתקנת פקודה ירשום  ,המוסד

 . המוסדות

 למתווה בהתאם הליקויים תיקון אחר מעקב יבצע ת"ות/ג"מל של החשבון  רואה .2

 .ההתקדמות על ת"ות/ג"למל לחודשיים אחת וידווח  המאושר,

 להוביל עלול שיאושר למתווה בהתאם המוסד ידי על הליקויים תיקון אי כי יובהר .3

 החלטה כדי ועד  א', לשנה סטודנטים רישום הקפאת על החלטה לרבות לסנקציות,

 . במוסד ההכרה את להאריך שלא

 של חדשות לתוכניות ת"ות/ג"מל ידי על ואישור בדיקה יוקפאו זו שנה בחצי כן, כמו

 יובאו לא המלצותיהן אך, בעבודתן ימשיכו שהחלו האקדמיות (הוועדות המוסד

 לדיון).
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920/12 UהחלטהU: האקדמית למכללה )2017 אוקטובר עד( שנים שלוש של לתקופה )ראשונה( זמנית הסמכה 

 גילאי-רב למסלול באמנות חוגי-חד ).B.Ed( "בהוראה בוגר" תואר להעניק ,תלפיות לחינוך 

 ועדת-תת בהמלצת גבוהה להשכלה המועצה דנה )28.10.2014( ה"תשע בחשון 'ד ביום בישיבתה

 :כלהלן והחליטה שבנדון בנושא ואמנות ,רוח ,הוראה ,לחינוך התחומית המשנה

 עד עבודתה ועל שהגישה ח"הדו על פינקלשטיין חיים 'פרופ בראשות המקצועית לוועדה להודות .1

 .כה

-חד ).B.Ed( "בהוראה בוגר" תואר העניקל לחינוך האקדמית המכללה תלפיות את להסמיך .2

 .שנים שלוש של לתקופה ')י-'א( גילאי-רב במסלול באמנות חוגי

 התוכנית את המקצועית הוועדה תבדוק ,ההסמכה לחידוש וכתנאי התקופה תום לקראת .3

 :הבאים בנושאים לרבות ,בשנית

 העתידית ומחויבותו איכותו ,הרכבו מבחינת ראוי עת באותה המורים סגל האם .א

 ,בתחומם ועדכני פעיל מחקר המבצעים מורים :ולמכללה הלימודים לתוכנית

 .התמחותם בתחום מוניטין בעלי ,יוצרים-ואומנים

 .רצון משביעה שבנדון הלימודים לתוכנית הספריה מצאי של התפתחותו האם .ב

 למידותהת של ועבודות 'ד שנה תלמידות של הגמר עבודות פרויקט רמת האם .ג

 משביעה )והדפס ארט וידאו ,פיסול ,רישום ,צילום ,ציור( בתוכנית השונות בסדנאות

 לנושא הסופיות בהמלצותיה להתייחס מתבקשת המקצועית הוועדה ,כן-כמו  .רצון

 .והעבודות הבחינות רמת ,השונים בקורסים הציונים התפלגות

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

  ".גבוהה להשכלה מוסד של הזמניות ההסמכות מספר

 

 

921/12 UהחלטהU: שני תואר לקראת הלימודים תוכנית את הבודקת המקצועית הוועדה בהרכב שינוי )M.Ed.( 

 אורנים מכללת של יסודי-העל ס"לביה המדעים בהוראת תזה ללא 

 המלצות את לאמץ גבוהה להשכלה המועצה החליטה ),28.10.2014( ה"תשע בחשון 'ד ביום בישיבתה

 :כלהלן ,ואמנות רוח ,הוראה ,לחינוך התחומית המשנה ועדת-תת

 הלימודים תוכנית את הבודקת המקצועית לוועדה ציון מיכל ר"ד של הצטרפותה את לאשר .1

 .אורנים מכללת של יסודי-העל ס"לביה המדעים בהוראת ).M.Ed( שני תואר לקראת

 :שאושר הוועדה הרכב להלן .2

 ר"יו - למדע ויצמן מכון ,פיסיקה הוראת - אלון שבע בת 'פרופ •

  למדע ויצמן מכון ,כימיה הוראת - הופשטיין אבי 'פרופ •

 לטכנולוגיה ,לחינוך המכללה ,הקיבוצים סמינר ,המתמטיקה הוראת - פטקין דורית 'פרופ •

  ולאמנויות

  אילן-בר אוניברסיטת ,ביולוגיה הוראת - ציון מיכל ר"ד •

 

922/12 UהחלטהU: למכללה )2016 אוקטובר עד( נוספות שנתיים של לתקופה )שניה( זמנית הסמכה הארכת 

 )חוגית-דו במתכונת( וממשלה בפוליטיקה ).B.A( ראשון תואר להעניק אשקלון האקדמית 

 ועדת-תת בהמלצת גבוהה להשכלה המועצה דנה ),28.10.2014( ה"תשע בחשון 'ד ביום בישיבתה

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

 :כלהלן והחליטה ,שבנדון הנושא

 .דעתם חוות ועל עבודתם על התוכנית את שבדקו למומחים להודות .1
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 ).B.A( ראשון תואר להעניק אשקלון האקדמית המכללה של הזמנית ההסמכה את להאריך .2

 .2016 אוקטובר עד דהיינו ,שנתיים של לתקופה ),חוגית-דו במתכונת( וממשל בפוליטיקה

 של דעתם לחות בהתאם התוכנית תיבדק ,ההסמכה לחידוש וכתנאי ,התקופה תום לקראת .3

 .והערותיהם המומחים

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

 ".גבוהה להשכלה מוסד של הזמניות ההסמכות מספר

 

923/12 UהחלטהU: עמק האקדמית למכללה )2016 ספטמבר עד( בשנתיים )שניה( זמנית הסמכה הארכת 

 בפסיכולוגיה ).B.A( ראשון תואר להעניק יזרעאל 

-תת המלצת את גבוהה להשכלה המועצה אימצה  )28.10.2014( ה"תשע בחשון 'ד  ביום בישיבתה

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

 :כלהלן והחליטה

 .בנושא שהגישו הדעת חוות על למומחים להודות .1
 יזרעאל עמק האקדמית המכללה של ההסמכה את להאריך ,המומחים דעת חוות על בהתבסס .2

 .2016 ספטמבר עד דהיינו נוספות בשנתיים בפסיכולוגיה ).B.A( ראשון תואר להעניק
 כלל בדיקת תוך בשנית התוכנית תיבדק ההסמכה לחידוש וכתנאי התקופה תום לקראת .3

 המוסד ועמידת והתייצבותו הסגל פיתוח לרבות המומחים דעת בחוות שהועלו הנושאים

 .במלואן  המועצה בהחלטות והתוכנית
 הגבלת" בנושא 22.7.2014 ביום שהתקבלה  ג"מל להחלטת כפופה תהיה ההסמכה הארכת .4

 ".גבוהה להשכלה מוסד של הזמניות הסמכות מספר
 

924/12 UהחלטהU: הלימודים תוכנית במסגרת ומתן משא בניהול התמחות לפתוח אונו האקדמית הקריה בקשת 

 עסקים במינהל ).M.B.A( שני תואר לקראת 

 האקדמית הקריה בבקשת גבוה להשכלה המועצה דנה )28.10.2014 ( ה"תשע חשון 'ד ביום בישיבתה

 במינהל )M.B.A( שני לתואר הלימודים תוכנית במסגרת ומתן משא בניהול התמחות לפתוח אונו

 תחומי רב ,עסקים ,ניהול ,החברה למדעי המשנה ועדת המלצת תא לאמץ מחליטה והיא עסקים

  :כלהלן )22.7.2014( ד"תשע תמוז ד"כ מיום ל"מחו ושלוחות

 נוהל בעניין 13.5.2014 מיום ג"המל החלטת עם אחד בקנה עולה לא המכללה שבקשת העובדה בשל

 במקרים".... לפיה קיימת אקדמית לימודים מוקד או אשכול ,חטיבה ,מגמה ,התמחות מסלול הוספת

 בתוכנית ולפרסם לקיים למוסד יאושר ,בתוכנית אחד לימודים מסלול לבחור הסטודנט נדרש בהם

 יהיה ניתן ,אחד לימודים ממסלול יותר לבחור נדרש שסטודנט ככל .היותר לכל לימוד מסלולי חמישה

 עשירית( נוספת התמחות לפתוח המכללה בקשת את דוחה המועצה  .."לימוד מסלולי יותר להציע

 הלימודים תוכניות כי סבורה המועצה .עסקים במינהל שני לתואר הלימודים תוכנית במסגרת )במספר

 ומספר בכלל הסטודנט של חובותיו לגבי משמעיות חד הנחיות לכלול צריכים בנדון ופרסומם

 .בפרט ההתמחויות

 

 

 

925/12 UהחלטהU: בכיר פרויקטים בניהול התמחות לפתוח יהודה באור אקדמיים ללימודים המרכז בקשת 

 החלטת על המוסד ערעור - עסקים במינהל ).M.B.A( שני תואר לקראת הלימודים תוכנית במסגרת 

 לימודים מוקד או אשכול ,חטיבה ,מגמה ,התמחות מסלול הוספת נוהל בעניין 13.5.2014 מיום ג"מל 

 קיימת דמיתאק בתוכנית 
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 ועדת-תת המלצת את גבוהה להשכלה המועצה אימצה (28.10.2014)  ה"תשע חשוון  'ד ביום בישיבתה

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

  :כלהלן והחליטה

 ניהול"ב התמחות לפתוח  "יהודה באור אקדמיים ללימודים המרכז"  בקשת את לאשר לא .1

 עסקים במינהל (.M.B.A)  שני תואר לקראת הלימודים כניתת במסגרת "בכיר פרויקטים

 :הבאים מהנימוקים

  מיום העקרונית ג"מל להחלטת בהתאם הנה המוסד בקשת את לאשר שלא ההחלטה •

 בין ,לפיה ",קיימת לימודים בתכנית התמחות/מסלול הוספת נוהל" בנושא 13.5.2014

 המוסד יוכל ,בתוכנית אחד לימודים מסלול לבחור הסטודנט נדרש בהם במקרים ,היתר

 .היותר לכל לימוד מסלולי חמישה בתוכנית לפרסם

 את להוסיף - בכך ירצה אם - למוסד לאשר ,בנושא העקרונית ג"המל להחלטת בהתאם •

 או  ,חמש על יעמוד ההתמחויות שמספר ובלבד אחרת התמחות במקום ההתמחות

 ניתן ואז לסטודנט הבחירה אפשרויות את להגדיל - בכך יצרה אם - למוסד לאשר לחילופין

 .לימוד התמחויות יותר להציע יהיה

 

926/12  Uהחלטה :Uבתוכנית לאנגלית מעברית ההוראה שפת להסבת הרצליה הבינתחומי המרכז בקשת 

  פיננסית בכלכלה תזה וללא עם שני תואר לקראת הלימודים 

 ועדת-תת בהמלצת גבוה להשכלה המועצה דנה )28.10.2014( ה"תשע חשוןב 'ד ביום בישיבתה

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

 של לאנגלית ההוראה שפת את להסב שבנדון הבינתחומי המרכז בבקשת )ה"תשע ,בחשון 'ד( 28.10.14

 :כלהלן ומחליטה ,ל"מחו סטודנטים רישום בשל הלימודים תוכנית

  .דעתם חוות ועל עבודתם על לסוקרים להודות .1
 ההוראה שפת את להסב בהרצליה הבינתחומי למרכז ולאשר הסוקרים המלצת את לאמץ .2

 .פיננסית בכלכלה תזה וללא עם שני לתואר הלימודים בתוכנית לאנגלית
 ללמוד מניעה כל הישראליים לסטודנטים אין לפיה המוסד הצהרת את בפניה רושמת המועצה .3

  .בתוכנית באנגלית
 סטודנטים ורישום הפרסום אישור תוקף" בנושא 16.9.14 מיום ג"המל להחלטת בהתאם .4

 ל"לשנה ,דהיינו( לשנתיים מוגבל הינו הפרסום אישור תוקף ",חדשה לימודים לתוכנית

 במסגרת הלימודים תוכנית את האוניברסיטה /המכללה תפתח לא אם ).שאחריה וזו ה"תשע

 בהתאם ,וההרשמה הפרסום אישור תוקף להארכת בבקשה ג"למל לפנות עליה יהיה ,זה זמן

 ".האמורה ג"המל החלטת לתנאי
 

  אור אקדמיים ללימודים למרכז ,הזמנית ההכרה לתקופת הכפופה ),ראשונה( זמנית הסמכה :החלטה  927/12

 ניהוליות מידע במערכות ).B.A( ראשון תואר להעניק יהודה  

 המרכז בבקשת גבוהה להשכלה המועצה דנה ),28.10.2014( ה"תשע בחשון 'ד ביום בישיבתה

 במערכות ).B.A( ראשון תואר להעניק ראשונה זמנית הסמכה לקבל יהודה-אור אקדמיים ללימודים

 :כלהלן והחליטה ,ניהוליות מידע

 .שהגישה הדעת חוות ועל עבודתה על רפאלי שיזף 'פרופ של בראשותו המלווה לוועדה להודות .1

 במערכות ).B.A( ראשון תואר להעניק יהודה-אור אקדמיים ללימודים המרכז את להסמיך .2

 .2016 אוקטובר עד כלומר ,שנתיים של זמנית לתקופה ניהוליות מידע

 פ"ע אקדמיים ללימודים המרכז בקשת בעניין המלווה הוועדה והתניות ההמלצות את לאמץ .3

 :הבאים התנאים

  :הבאים הקריטריונים פי על ,2015 אוקטובר קרי ,כשנה בעוד הסגל מצבת בדיקת •
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  כלשהי התחייבות אין לגביהם זוטרים ומרצים החוץ מן מורים על הסתמכות-אי    -

 ;להמשכיות 

 בסגל התמקדות תוך ,הליבה עותמקצו בהוראת הבכירים הסגל חברי תפקידי הגדרת    -

 .הפנים

 .תקין באופן לניהולם מנגנון ויצירת בסמינריונים סטודנטים ריבוי מניעת •

 .מידע במערכות  ראשון לתואר לתוכניות ג"המל במתווה עמידה •

 התיקונים ביצוע על ,המלווה לוועדה ח"דו המוסד יעביר ,הזמנית ההסמכה תקופת תום לפני .4

 .בתוכנית

 במוסד הזמנית ההכרה לתקופת כפופה  הזמנית ההסמכה התקופ .5

 ההסמכות מספר הגבלת" בדבר 22.7.2014 מתאריך ג"מל להחלטת כפופה זו ההחלטה .6

 ".גבוהה להשכלה למוסדות הניתנות הזמניות

 

  להעניק צפת האקדמית למכללה )2016 ספטמבר עד( לשנתיים )ראשונה( זמנית הסמכה :החלטה 928/12

 קהילתיות מידע במערכות ).B.A( ראשון תואר 

 המכללה בבקשת גבוהה להשכלה המועצה דנה ),28.10.2014( ה"תשע בחשון 'ד ביום בישיבתה

 ,קהילתיות מידע במערכות ).B.A( ראשון תואר להעניק )ראשונה( זמנית הסמכה לקבל צפת האקדמית

 :כלהלן והחליטה

  .שהגישה הדעת חוות ועל עבודתה על שילד אורי 'פרופ של בראשותו לוועדה להודות .1

 ,קהילתיות מידע במערכות ).B.A( ראשון תואר להעניק צפת האקדמית המכללה את להסמיך .2

 .2016 אוקטובר עד קרי ,שנתיים של לתקופה

 :הבאים בנושאים הוועדה התניות אחר תמלא צפת האקדמית המכללה .3

 ;בכירים סגל חברי 3 לפחות ובו מלאה במשרה בכיר אקדמי סגל יצוב •

 ;הוועדה הערות פי על נאותה אקדמית ברמה יעמדו בתוכנית הקורסים •

 ;הוועדה הצעות פי על ויקבעו ייבחנו הסטודנטים של ההערכה ודרכי המבחנים רמת •

  .מידע במערכות לימודים לתוכניות ג"המל במתווה עמידה •

 המלווה הוועדה  .2015 אוקטובר ריק ,שנה בעוד התפתחות ח"דו להגיש מתבקשת המכללה .4

 של ההסמכה בשאלת ח"דו ג"למל ותגיש ההתפתחות ח"דו של לאורו התוכנית את תבדוק

 .2016 בפברואר המאוחר לכל התוכנית

 הגבלת" בנושא 22.7.2014 ביום שהתקבלה ג"המל להחלטת כפופה תהיה הזמנית ההסמכה .5

 ".גבוהה להשכלה מוסד של הזמניות ההסמכות מספר

 

 גוריון-בן לאוניברסיטת )2017 אוקטובר עד( שנים לשלוש )ראשונה( זמנית הסמכה :החלטה  929/12

 פסיכולוגיה-בביולוגיה ).B.Sc( ראשון תואר להעניק  בנגב 

 הנדסה ,לטכנולוגיה התחומית המשנה ועדת בהמלצת ג"המל  דנה 28.10.2014 ביום בישיבתה

 :כלהלן מחליטה והיא היום מאותו הנדון בנושא ומדעים

 עד עבודתה ועל שהגישה ח"הדו על לביא שרה 'פרופ בראשות המלווה לוועדה להודות .1

 .כה
 תואר להענקת שנים שלוש של לתקופה הסמכה בנגב גוריון בן לאוניברסיטת להעניק .2

 .חוגית חד במתכונת פסיכולוגיה-בביולוגיה) .B.Sc" (במדעים בוגר"
 המתכונת את שישקף לתוכנית חדש שם להציע גוריון בן מאוניברסיטת מבקשת ג"המל .3

 .הלימודים תוכנית של חוגית– החד
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 ח"דו לידה לקבל הוועדה תבקש בזמן מוגבלת שאינה הסמכה מתן שלב לקראת .4

 הערותיה יישום ואת הלימודים תוכנית את בשנית תבחן והוועדה מעודכן התפתחות

 .גוריון בן אוניברסיטת ידי על  ח"בדו כמפורט
 בנושא 22.7.2014 ביום שהתקבלה ג"המל להחלטת כפופה תהיה הזמנית ההסמכה .5

 ".גבוהה להשכלה מוסד של הזמניות ההסמכות מספר הגבלת"
 

930/12  Uהחלטה :Uומדעים גיאופיסיקה"מ הראשון התואר שם לשינוי אביב-תל אוניברסיטת בקשת 

 "הארץ כדור מדעי"ל" ופלנטריים אטמוספריים 

 בבקשת גבוהה להשכלה מועצהה דנה ,28.10.14 ,ה"תשע חשוון 'ד מיום בישיבתה

 אטמוספריים ומדעים בגיאופיזיקה בוגר"מ הראשון התואר שם לשינוי אביב-תל אוניברסיטת

 :כלהלן והחליטה "הארץ כדור במדעי בוגר"ל "ופלנטריים

 "ופלנטריים אטמוספריים ומדעים בגיאופיזיקה בוגר"מ הראשון התואר שם שינוי את לאשר

 במדעי בוגר" תואר להעניק אביב-תל אוניברסיטת את ולהסמיך "הארץ כדור במדעי בוגר"ל

  ..B.Sc "הארץ כדור

 

 תואר לקראת לימודים תוכנית לפתוח שמעון סמי להנדסה האקדמית המכללה בקשת :החלטה  931/12

 ר"במח בנין בהנדסת ).B.Sc( ראשון 

 ,לטכנולוגיה התחומית המשנה ועדת בהמלצת ג"המל  דנה 28.10.2014 ביום בישיבתה

 :כלהלן מחליטה והיא היום מאותו הנדון בנושא ומדעים הנדסה

 תואר לקראת לימודים תוכנית לפתוח שמעון סמי להנדסה האקדמית למכללה לאשר .1

 .ר"במח בניין בהנדסת ).B.Sc( ראשון

 התוכנית ",רים"במח לימודים תוכניות פתיחת ואישור לבדיקה נוהל"ל בהתאם .2

 .התוכנית להפעלת שנה בתום סוקר ידי על תיבדק

 

 אורט להנדסה האקדמית המכללה בקשת לבדיקת המקצועית הוועדה הרכב אישור :החלטה  932/12

 תזה ללא ).M.Sc( "במדעים מוסמך" שני תואר לקראת לימודים תוכנית לפתוח בראודה 

 מכונות בהנדסת 

 המלצת את גבוהה להשכלה המועצה אימצה  ),28.10.14( ה"תשע ,חשוןב 'ד  ביום בישיבתה

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

 האקדמית המכללה בקשת לבדיקת המקצועית הוועדה הרכב בדבר  ל"מחו ושלוחות חקלאות

  ).M.Sc( "במדעים מוסמך" שני תואר קראתל לימודים כניתות לפתוח בראודה אורט להנדסה

 :כלהלן ההרכב את לאשר והחליטה ,מכונות בהנדסת תזה ללא

 ר"יו -לישראל טכנולוגי מכון הטכניון ,מכונות להנדסת הפקולטה - אלטוס אלי 'פרופ  •

 אביב תל אוניברסיטת ,להנדסה הפקולטה ,מכנית להנדסה הספר בית - טייטל יהודה 'פרופ  •
 בנגב גוריון בן אוניברסיטת ,מכונות להנדסת המחלקה - קלמן חיים 'פרופ  •

 

 

 

 

 תוכנית לפתוח חי-תל האקדמית המכללה בקשת לבחינת הוועדה הרכב אישור: החלטה  933/12

 ).תזה ובלי עם( המים במדעי ).M.Sc(  שני תואר לקראת לימודים 

 שבנדון בנושא גבוהה להשכלה מועצהה דנה ,28.10.14 ,ה"תשע חשוון 'ד מיום בישיבתה

  והחליטה
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 קראתל לימודים כניתות לפתיחת חי-תל האקדמית המכללה בקשת לבדיקת וועדה להקים

 :כדלהלן בהרכב ,המים במדעי תזה ובלי עם ).M.Sc( שני תואר

 ,לחקלאות הפקולטה ,במים טיפול של לטכנולוגיה המעבדה - עדין אבנר 'פרופ  •

  ר"יו - העברית האוניברסיטה
 הטכניון ,וסביבתית אזרחית להנדסה הפקולטה - להב אורי 'פרופ  •
 ,ואטמוספרה הארץ כדור במדעי התמחות ,להנדסה הפקולטה - דגן גדעון 'פרופ  •

  אביב-תל אוניברסיטת
 .הוועדה את תרכז סניור ניצן 'גב  •

 

934/12  Uהחלטה :Uאיכות הערכת בנושא 22.7.2014  מיום ג"מל החלטת על העברית האוניברסיטה ערעור 

 האמנות לתולדות החוג של 

 המלצת את גבוהה להשכלה המועצה אימצה ),28.10.2014( ה"תשע בחשון 'ד ביום בישיבתה

 :כלהלן והחליטה ,איכות להבטחת המשנה ועדת

 לתולדות גהחו של איכות הערכת בנושא 22.7.2014 מיום החלטתה על להוסיף .1

 האמנות לתולדות במחלקה שנעשו מהשינויים התרשמה המשנה ועדת כי האמנות

 .ידה על להיעשות המתוכננים מאלה וכן העברית באוניברסיטה

 מיום ג"המל להחלטת ובהמשך ,והאוניברסיטה המחלקה נציגי להצהרת בהתאם .2

 השינויים כלל יישום על ,2015 יוני חודש עד ,דיווח לקבל ג"המל מבקשת ,22.7.2014

 ,התוכנית מבנה זה ובכלל( העברית באוניברסיטה האמנות לתולדות בתוכנית והעדכונים

 ).ועוד סגל ,אחרות ממחלקות קורסים של היצע ,תחומים לתתי חלוקה

 

935/12 Uהחלטה :Uעסקים מינהל בתחום איכות להערכת הבינלאומית הוועדה הרכב עדכון 

 המלצת את גבוהה להשכלה המועצה אימצה ),28.10.2014( ה"תשע בחשון 'ד ביום בישיבתה

 מינהל בתחום איכות להערכת הוועדה הרכב את לאשר והחליטה ,איכות להבטחת המשנה ועדת

 :שאושר הוועדה הרכב  .עסקים

• Prof. Russell Winer - Stern School of Business, New York University, USA, Committee Chair 
(Marketing) 

• Prof. Simon Benninga - Recanati School of Business Administration, Tel-Aviv University, Israel 
(Finance) 

• Prof. Arnoud Boot - Professor of Corporate Finance and Financial Markets, University of 
Amsterdam, The Netherlands  (Corporate Finance and Financial Markets) 

• Prof. Jeffery Callen - Rotman School of Management, University of Toronto, Canada 
(Accounting) 

• Prof. Jane Fedorowicz - Business Faculty, Bentley University, Massachusetts, USA (Information 
Systems)  

• Prof. Stuart Greenbaum - Emeritus, Olin Business School, Washington University in St. Louis, 
USA (Corporate Finance) 

 .הוועדה עבודת את תרכז אור-לוינסון מריה 'גב •

 

 

 

 ומוסיקולוגיה מוסיקה בתחום איכות להערכת הבינלאומית הוועדה הרכב אישור: החלטה 936/12
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 המלצת את גבוהה להשכלה המועצה אימצה ),28.10.2014( ה"תשע בחשון 'ד ביום בישיבתה

 בתחום איכות להערכת הוועדה הרכב את לאשר והחליטה ,איכות להבטחת המשנה ועדת

 :שאושר הוועדה הרכב  .ומוסיקולוגיה מוסיקה

• Prof. Joel Lester - Professor Emeritus at the City University of New York and City College of 
New York, USA, Committee Chair (Classical music: performance analysis, form, and structure. 
Musicology and Music Theory) 

• Prof. Jonathan Berger - Department of Music, Stanford University, USA (Music technology) 
• Prof. Ellen Koskoff - Department of Musicology, Eastman School of Music, University of 

Rochester, USA (World music and ethnomusicology) 
• Prof. Reinhard Strohm (Emeritus) - Faculty of Music, Oxford University, England (Western 

music history of the 14P

th
P to 18P

th
P centuries, opera, and postmodern views of musicology) 

• Prof. Jaakko Erkkila - Department of Music, University of Helsinki, Finland (Music Therapy) 
• Prof. Emanuel Krasovsky - the Buchmann-Mehta School of Music, Tel-Aviv University, Israel 

(Piano and chamber music) 
 .הוועדה עבודת את תרכז ביליק-בוסלוביץ אלכס 'גב •

 

 אקדמיות לימודים תוכניות לפתיחת בקשה להגיש הקיבוצים סמינר מכללת בקשת: החלטה 937/12

 ר"מח כללי במסגרת לחרדים ).B.Ed(  בחינוך ראשון תואר לקראת  

 המלצת את גבוהה להשכלה המועצה אימצה ),28.10.2014( ה"תשע בחשון 'ד ביום בישיבתה

 למכללת לאשר והחליטה החרדית לאוכלוסיה הההגבו להשכלה הנגישות להרחבת ההיגוי ועדת

 בחינוך ראשון תואר לקראת אקדמיות לימודים תוכניות לפתיחת בקשה להגיש הקיבוצים סמינר

)B.Ed.( הבאות לדרישות בכפוף ,ברק בבני ר"מח כללי במסגרת לחרדים: 

  .רים"המח פתיחת בעניין המועצה שקבעה לנוהל בהתאם בקשה להגיש המכללה על .א

 ברמה עומדים האקדמיות הלימודים ותוכניות המכינה לימודי כי להתחייב המכללה על .ב

 הסטודנטים של הידע פערי השלמת על דגש יושם ,בפרט  .דומות בתוכניות הנדרשת

 תנאי ועל אלה לתוכניות הקבלה תנאי ועל במכינה הנדרש הלימודים היקף על ,החרדים

 .התואר לקבלת האקדמיות הדרישות בכלל לעמידה ריאלי זמן ומשך ,ומעבר סיום

 אישורים זה ובכלל ,אלה תוכניות לקיום החינוך ממשרד הנדרשים האישורים כל קבלת .ג

 .התוכניות לקיום תקציביים

 בהליך כנהוג ,המשפטית הלשכה י"ע ואישורם המכללה של ההתקשרות הסכמי קבלת .ד

 .ר"מח כללי במסגרת לימודים תוכניות לפתיחת בקשה הגשת אישור
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