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  האגף האקדמי
 

U4) 513מס'  (  עשרה -החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים  

U) 22.5.12שהתקיימה בירושלים ביום א' בסיון, תשע"ב( 

 

 

 ה ח ל ט ו ת
 

26/12  U למכללה האקדמית הדתית ע"ש ליפשיץ להעניק תואר 2015הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד מאי (

 ) בניהול וארגון מערכות חינוך.M.Edשני (

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :לחינוך, הוראה, רוח משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1

 ) 21.5.2015 עד ל שלוש שנים (להסמיך את המכללה האקדמית הדתית ע"ש ליפשיץ לתקופה ש .2

 ) בניהול וארגון מערכות חינוך..M.Edהעניק תואר שני (ל 

 במהלך שלוש השנים, על המכללה לפעול בנושאים הבאים: .3

 ;22.1.2012לתקן את התוכנית בהתאם להערות הוועדה מיום  א.

 בסוף שנה"ל תשע"ב להעביר דו"ח התקדמות שיתייחס, בין היתר, להערות הוועדה, כאמור  ב.

 לעיל; בסעיף א' 

 בסוף שנה"ל תשע"ב להגיש לעיונה של הוועדה דוגמאות לעבודות גמר או רשימת נושאים של  ג.

 עבודות הגמר שנכתבו בשנה זו. 
 

27/12  Uהסמכתה להעניק תואר שני ( דו"ח הוועדה שליוותה את מכללה ירושלים לקראתM.Ed. בהוראת (

 המדעים

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :לחינוך, הוראה, רוח משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אורי גניאל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה; .1  

 ) .M.Ed(להעניק תואר שני  21.5.2014עד מיך את מכללה ירושלים לתקופה של שנתיים להס .2

 בהוראת המדעים;     

 על מנת לייצר סימטריה בין לימודי בוטניקה וזואולוגיה בתוכנית, מתבקשת המכללה להוסיף  .3

 קורס בזואולוגיה או להגדיל את התכנים הזואולוגיים בקורס "מנגנונים בהתנהגות בעלי חיים".   

 על המכללה לדווח על כך למל"ג עד סוף שנה"ל תשע"ב. 

 

28/12 U "מתן הסמכה זמנית לשלוש שנים לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר "בוגרB.A.  באמנויות

 חוגית-חוגית ובמתכונת דו-במתכונת חד

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך,  22.5.2012בישיבתה ביום  

 :הוראה, רוח משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן

להודות לשני הסוקרים שבחנו את בקשת האוניברסיטה הפתוחה להסמיכה להעניק תואר   .1 

 חוגית;-חוגית ובמתכונת דו-באמנויות במתכונת חד .B.A"בוגר" 

להעניק תואר "בוגר"  21.5.2015עד  להעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה זמנית לשלוש שנים   .2

B.A. חוגית;-חוגית ובמתכונת דו-באמנויות במתכונת חד 
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ועבר לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית, תשלח האוניברסיטה הפתוחה דו"ח התקדמות שי  .3

 לחוות דעתם של שני הסוקרים שבחנו את תכנית הלימודים.

 

29/12  U) הכרה בתואר שניM.Ed.תחומית של מכללת יעקב הרצוג, בהמשך -) בהוראת תושב"ע בגישה רב

 להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש

 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית 22.5.2012בישיבתה ביום   

 :לחינוך, הוראה, רוח משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן

-) בהוראת תושב"ע בגישה רב.M.Ed) בתואר השני (21.5.2014עד להכיר לתקופה של שנתיים (  .1

 תחומית במכללת יעקב הרצוב, בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש;

 במל"ג, לעיונה של ועדת המשנה. לקראת תום התקופה, תעביר המכללה דו"ח התפתחות, כנהוג  .2

 

30/12  U) אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שניM.Ed. בחינוך גופני וספורט (

 לקהילות בהדרה של המכללה לחינוך ע"ש קיי

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :רוח משפטים ואמנויות והחליטה כלהלןלחינוך, הוראה, 
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' רוני לידור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה; .1

הוועדה ממליצה למועצה להשכלה גבוהה לאשר למכללה לחינוך ע"ש קיי לפרסם את דבר   .2

הילות ) בחינוך גופני וספורט לק.M.Edפתיחתה של תוכנית לימודים לקראת תואר שני (

 בהדרה, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים;

המועצה להשכלה גבוהה מצפה מהמכללה להדגיש את השילובים של שני התחומים בתוכנית,   .3

חינוך גופני וקהילות בהדרה, באופן מעשי והקשרי.  על מנת לוודא כי התוכנית פועלת בצורה 

תחומים, מתבקשת המכללה לפעול עד להסמכה הומוגנית ומדגישה את האינטראקציה בין ה

 כלהלן:

לעבות את סגל ההוראה במומחים שהתמחותם נוגעת בשני תחומי הליבה בתוכנית:   א.

 ספורט וקהילות בהדרה;

 ליצור אשכול קורסים ממוקד בתחום החינוך הגופני לקהילות בהדרה.  ב.

 

31/12  U לתואר שני (אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודיםM.A. ללא תזה ב"טיפול (

 חי-דרמה תרפיה במכללה האקדמית תל -באמצעות אמנויות 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :לחינוך, הוראה, רוח משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן

) ללא תזה .M.Aתכנית הלימודים לתואר שני (לאשר למכללה האקדמית תל חי לפרסם את דבר   .1

 דרמה תרפיה" ולרשום אליה תלמידים. –ב"טיפול באמצעות אמנויות 
לחייב את המכללה האקדמית תל חי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד   .2

להמלצת הוועדה, לפיה ידוע לתלמיד(ה)  7שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 

) ללא תזה .M.Aכי המכללה האקדמית תל חי איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (

דרמה תרפיה", וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך  –ב"טיפול באמצעות אמנויות 

 דרמה תרפיה". –המכללה להעניק את התואר האקדמי ב"טיפול באמצעות אמנויות 
תיחת התכנית הנה בכפוף להמצאת הסכמים חתומים עם לאמץ את המלצת ות"ת לפיה אישור פ  .3

 מקומות ההכשרה, עד פתיחת שנת הלימודים תשע"ג.
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ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת לקראת תום השנה הראשונה   .4

להפעלתה, ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה, וכן את התקדמות המוסד 

 נים כמפורט בגוף ההמלצה. בנושאים השו

 

32/12  U) "אישור הרכב ועדה לבדיקת תוכניות הלימודים לתואר "בוגר בהוראהB.Ed. בתקשורת וקולנוע (

) באמנות ומדיה דיגיטלית במסלול .B.Edיב') ולתואר "בוגר בהוראה" (-יסודי (ז'-במסלול העל

 לטכנולוגיה ולאמנויותהמכללה לחינוך,  -יב') של סמינר הקיבוצים -יסודי (ז'-העל

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת תכניות לחינוך, הוראה, רוח משפטים ואמנויות והחליטה  

ולתואר יב') -יסודי (ז'-) בתקשורת וקולנוע במסלול העלB.Edהלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (

 –יב') של סמינר הקיבוצים -יסודי (ז'-) באמנות ומדיה דיגיטלית במסלול העלB.Ed"בוגר בהוראה" (

 כלהלן: המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

 יו"ר –החוג לתקשורת חזותית, בצלאל  –פרופ' חנן קמינסקי 

 החוג לתקשורת, המכללה למנהל –פרופ' הילל נוסק 

 החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב –פרופ' מיכל פרידמן 

 נציג האגף להכשרת עובדי הוראה –ד"ר כמאל חואלד 

 מרכזת הוועדה –גב' בתיה הקלמן/גב' גלי קדמי הכהן 

 

33/12  U)  הארכת ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר ראשוןB.A. (

 במינהל עסקים

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

 להודות למומחה על חוות הדעת שהגיש בעניין.   .1
התבסס על חוות דעת המומחה, להאריך את ההסמכה של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מ   .2

  21.5.2015ליום שון במנהל עסקים בשלוש שנים נוספות דהיינו עד להעניק תואר רא

לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית תוך בדיקת כלל    .3

הנושאים שהועלו בחוות דעת המומחה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  

 במלואן.
 

34/12  Uהמסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני מחקרי  ה הזמנית שלסמכההארכת ה

)M.B.A. במינהל עסקים ( 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

 עבודתם ועל חוות דעתם.להודות למומחים שבדקו את התכנית על    .1
להאריך את ההסמכה הזמנית של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני    .2

 .  21.5.2016ליום  עד ) במינהל עסקים בארבע שנים נוספות, דהיינו,M.B.Aמחקרי (
 לעמוד בתנאים הבאים: 8.5.2012המועצה רושמת לפניה את התחייבות המכללה מיום   .3

 וניים של עבודות התזה לא יהיו מועסקים במוסד בעת בדיקת העבודה. בוחנים חיצ .א
 בדבר לימודי תואר שני מחקרי  26.10.2004המוסד יקפיד ליישם את החלטת המל"ג מיום  .ב
 במוסדות שאינם אוניברסיטאות, במלואה.  
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לקראת תום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התכנית בהתאם לחוות דעתם של   .4

 המומחים והערותיהם.
 

35/12  U המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ללא תזה  ה הזמנית שלהסמכההארכת

)M.A. בלימודי משפחה ( 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :והחליטה כלהלןבחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל 

 להודות למומחה שבדק את התכנית על עבודתו ועל חוות דעתו. .1
להאריך את ההסמכה הזמנית של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ללא   .2

  .21.5.2014ליום עד ) בלימודי משפחה בשנתיים נוספות, דהיינו, M.Aתזה (
תיבדק התכנית בהתאם לחוות דעתו של  לקראת תום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה,  .3

 המומחה והערותיו.
 
 

36/12  U) הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשוןB.A. בכלכלה (

 ות אוחשבונ

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :שלוחות מחו"ל והחליטה כלהלןבחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ו

 להודות לצוות הבדיקה על עבודתו ועל הדו"ח שהגיש. .1
לאמץ את המלצות הצוות במלואן ולאשר למכללה האקדמית ספיר הסמכה זמנית להעניק תואר  .2

 .21.5.2015עד ) בכלכלה וחשבונאות לתקופה של B.Aראשון (
ם לתכנית וחסרים בספריית על המכללה לאפשר גישה אלקטרונית לכתבי העת הרלוונטיי .3

 המכללה, לכל הלומדים בתכנית.
על המכללה ליצור הפרדה מוחלטת בינה ובין אוניברסיטת בן גוריון בכל הקשור לתכנית  .4

 הלימודים בכלכלה וחשבונאות בכלל ולמבחנים בקורסי התכנית בפרט.
האקדמית לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי להארכתה יבחן נושא ההפרדה  .5

 גוריון ומכלול הנושאים המפורטים בדו"ח צוות הבדיקה ובהחלטה זו.-מאוניברסיטת בן
 

37/12  U)  הארכת ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשוןB.A. בכלכלה (

 ובנקאות בשנתיים

התחומית  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 22.5.2012בישיבתה ביום   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

 להודות לסוקר על חוות הדעת שהגיש. .1
בהסתמך על חוות דעת המומחה, להאריך את ההסמכה של המכללה להעניק תואר ראשון   .2

)B.A.21.5.2014ועד ליום  ) בכלכלה ובנקאות לתקופה קצובה של שנתיים נוספות. 
ת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית, תוך בדיקת בתום תקופ  .3

 כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת המומחה.
 

38/12  U)  בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשוןB.A.  (

 חוגית-בקרימינולוגיה במתכונת דו

גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  אימצה המועצה להשכלה 22.5.2012בישיבתה ביום   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן
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 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אריה רטנר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה. .1
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק    .2

ליום  ) בקרימינולוגיה במתכונת דו חוגית למשך שלוש שנים דהיינו עד.B.Aתואר ראשון (

21.5.2015 
בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים    .3

 שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  במלואן.
 לעמוד בתנאים הבאים: 07.05.2012מיום המועצה רושמת בפניה את התחייבות המוסד   .4

 קליטת אנשי סגל בכירים בתקן מתחום הקרימינולוגיה . •
 פיתוח העיסוק של חברי הסגל הצעירים במחקר אקדמי. •

 

39/12  U)  חידוש/הארכת  ההסמכה  של המכללה האקדמית עמק יזרעאל  להעניק תואר שניM.A. בייעוץ (

 חוות דעת מומחה -חינוכי 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012ביום בישיבתה   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

 להודות למומחה על חוות הדעת שהגיש בעניין. .1
בהתבסס על חוות דעת המומחה, להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל   .2

 .21.5.2014-לני בייעוץ חינוכי בשנתיים נוספות דהיינו עד להעניק תואר ש
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית תוך בדיקת כלל   .3

הנושאים שהועלו בחוות דעת המומחה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  

 במלואן.
 

40/12  Uטה הפתוחה להעניק תואר "בוגר" מתן הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן לאוניברסיB.A.  במדעי

 חוגית-הקוגניציה במתכונת דו

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

בודתה ועל עפרופ' אשר קוריאט, על  להודות לוועדה המלווה את תכנית הלימודים בראשותו של   .1

 הדו"ח שהגישה;

במדעי  .B.Aלהעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן להעניק תואר "בוגר"    .2

 חוגית;-הקוגניציה במתכונת דו

ההסמכה מותנית בהתחייבותה של האוניברסיטה הפתוחה לקבל את המלצות הוועדה המלווה   .3

הוועדה, ובפרט: הרחבת קורסי הבחירה בתוכנית הלימודים, פיתוח כפי שמפורטות בדו"ח 

 קורס נוסף בתחום מוח והתנהגות וגיוס איש סגל בתחום זה.
 

41/12  U)  חידוש ההסמכה של המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשוןB.A. בתוכנית הלימודים (

 בכלכלה ולוגיסטיקה

להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית אימצה המועצה  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

 להודות לסוקר על חוות הדעת שהגיש. .1
) בכלכלה ולוגיסטיקה לתקופה .B.Aלהאריך את ההסמכה של המכללה להעניק תואר ראשון (  .2

 .21.5.2013קצובה, עד 
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נציגי המכללה לשיפור ותיקון הליקויים בתכנית, בהתאם להערות  לרשום לפניה את התחייבות  .3

 הסוקר כפי שהועלו בחוות דעתו.
להקים ועדת מעקב אשר תבחן את התחייבות המכללה לתיקון כל הליקויים בתכנית, כפי   .4

 שפורטו בחוות דעת המומחה, ותגיש דו"ח בנושא למל"ג.
ולהתחייבות המכללה, המכללה תדווח על מינוי  9.5.2012בהתאם למכתב נשיא המכללה מיום   .5

יועץ אקדמי בעל רקע מחקרי מובהק בתחום הלוגיסטיקה שילווה את ראש התכנית ויסייע 

 למכללה בקידום התכנית, זאת בנוסף לראש ביה"ס לכלכלה במכללה.
 

42/12  Uה גבוהה סיום הטיפול בבקשת המכללה לכלכלה וניהול (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכל

 ) במינהל עסקים.B.Aולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון  (

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

על ידי המועצה בישיבתה ביום  בהתאם לתהליך בדיקת בקשות חדשות ונהלי העבודה שנקבעו   .1

" אם מגיש הבקשה לא יענה לבקשות ולשאלות הוועדה התחומית בתוך לוחות  22.2.2011

 כמפורט הזמן במסגרת עבודתה את לסיים לה יאפשרו ידה, ואשר זמנים אשר נקבעו על
 יוכל לא הבקשה מגיש .יסתיים בבקשה והטיפול הבקשה- למגיש החומר יוחזר ,לעיל

 ".חודשים בעבור שישה אלא מחדש הבקשה את להגיש
למרות פניות חוזרות ונשנות למכללה בהקמה והארכות שניתנו לה לצורך מתן תשובה למכתב       .2

 , לא נתקבלה עד היום כל תשובה מהמכללה.2011הוועדה מאפריל 

  .מחיקתה ועל על כן מחליטה המועצה על סיום הטיפול בבקשה שבנדון      .3

 פיינס על עבודתה עד כה.-מודה לוועדה בראשותה של פרופ' איילה מלאךהמועצה       .4

 

43/12  U בנוגע לתוכנית הלימודים לתואר ראשון  ( 21.02.2012ערעור על החלטת מל"ג מיוםB.A. במינהל (

מערכות בריאות לאוכלוסיה בעלת רקע במקצועות הבריאות המתקיימת במכללה האקדמית עמק 

 יזרעאל

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012 בישיבתה ביום  

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

 . 21.02.2012אין בערעור המוסד  כדי לשנות את החלטת מל"ג מיום   .1

ין "פטור המועצה שבה ומדגישה את חשיבות עמידת המכללה בהחלטות המל"ג העקרוניות בעני  .2

 04.04.2006החלטת מל"ג מיום  -מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים"

החלטת  -) ו "פריסת לימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע"  24.02.2009(ועדכונה ביום 

 .27.10.2009מל"ג מיום  
 

44/12  U חוגית לתואר ראשון  -חדבקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים במתכונת

)B.A.בפסיכולוגיה ( 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

אותו המועצה מודה לוועדה בראשותו של פרופ' מריו מיקולינסר על עבודתה ועל הדוח המסכם   .1

 הגישה.
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המועצה מאמצת את דוח הוועדה הבודקת במלואו ומאשרת למכללה האקדמית אחווה  לפרסם   .2

 ) בפסיכולוגיה ולרשום אליה תלמידים.B.Aאת דבר פתיחת תכנית הלימודים לתואר ראשון (
לחייב את המכללה האקדמית אחווה  (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על   .3

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

האקדמית אחווה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בפסיכולוגיה וכי קיימת 

אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון בפסיכולוגיה. ב. במידה 

להעניק  והמכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בפסיכולוגיה היא מתחייבת

 לסטודנטים רשת ביטחון כפי שפירטה בדיווחה למל"ג.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו   .4

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

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

 לקראת שלב ההסמכה.
 

45/12  Uחוגית) -ודו -אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכניות הלימודים בכלכלה (במתכונת חד

 חוגית) במכללה האקדמית גליל מערבי-ודו -ובניהול (במתכונת חד

גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  אימצה המועצה להשכלה 22.5.2012בישיבתה ביום   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

 .שהגישו ההמלצות על פזי' ופרופ בנטל' פרופ בראשות לוועדות להודות .1

  את לפרסם מערבי גליל האקדמית למכללה ולאשר במלואן הבודקות הוועדות המלצות את לאמץ .2

 : תלמידים אליהן ולרשום הבאות הלימודים תכניות דבר 

 ) בכלכלה (במתכונת חד חוגית)..B.Aתכנית לימודים לתואר ראשון (  .א
 ) בניהול (במתכונת חד חוגית).B.Aתכנית לימודים לתואר ראשון (  .ב
) בכלכלה וניהול (שתי מתכונות דו חוגיות). המכללה .B.Aתכנית לימודים לתואר ראשון (  .ג

  לשלב מתכונות דו חוגיות נוספות עם כל אחת מהמתכונות.תוכל בעתיד לבקש 
 מועמד כל להחתים) גבוהה להשכלה במועצה כנהוג( מערבי גליל האקדמית המכללה את לחייב  .3

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

 בניהול, בכלכלה ראשון תואר זה בשלב להעניק מוסמכת איננה מערבי גליל האקדמית המכללה

 התארים את להעניק המכללה תוסמך לא דבר של שבסופו אפשרות קיימת וכי, וניהול וכלכלה

 .האקדמיים

 צעיר סגל מינוי נושא את הכלכלה תחום את הבוחנת הוועדה תבחן ההסמכה שלב לקראת  .4

, רבות לשנים המבוקשת התכנית את ולפתח להמשיך אקדמי פוטנציאל בעל שיהיה מתאים

 . הארוך לטווח התכנית איתנות את ויבטיח

 הראשונה השנה תום עם נוספת פעם האמורות הלימודים בתכניות לדון יתכנסו הבדיקה ועדות .5

 המוסד התקדמות את וכן, במכללה למעשה הלכה והפעלתן התפתחותן את ויבחנו, להפעלתן

 . ההמלצה בגוף כמפורט השונים בנושאים
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46/12   U)  בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשוןB.A.  (

 בפוליטיקה וממשל ל"מנהיגות וממשל"

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

את שינוי שם תכנית שלא לאשר בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה 

 :כלהלן) בפוליטיקה וממשל ל"מנהיגות וממשל" מן הסיבות .B.Aהלימודים לתואר ראשון (

 היעדר ליבה תיאורטית אקדמית בתחום המנהיגות. .1
לימודים הנדונה היא , מאחר והדיסציפלינה המרכזית בתכנית הלהוביל להטעיהשינוי השם עלול  .2

 מדע המדינה. 
 

47/12  U לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים אישור מומחים

) .B.A)  במינהל עסקים  בהתמחות חשבונאות ולתואר ראשון  (.B.Aמשולבת לתואר ראשון  (

 בכלכלה

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :ומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלןבחברה, ניהול, עסקים, רב תח

להפנות את בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תכנית הלימודים משולבת    .1

) בכלכלה, B.A) במינהל עסקים בהתמחות חשבונאות ולתואר ראשון (B.Aלתואר ראשון (

לשני מומחים: מומחה בתחום מינהל עסקים, בהתמחות חשבונאות, ומומחה בתחום 

 הכלכלה.
המועצה מאשרת את שמות המומחים המוצעים לבדיקת הבקשה (שמות המומחים חסויים       .2

 בפני המוסד).
 

48/12  U אישור ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא

 ) בנדל"ן.M.Aתזה  (

המלצת ועדת המשנה התחומית  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את 22.5.2012בישיבתה ביום   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה.  .1
דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת  .2

 הרלוונטיים ו/ או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 לאשר את הרכב הוועדה כלהלן: .3

 יו"ר. –הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב  –פרופ' יוסי גרוס  •
 בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה. –פרופ' אמנון להבי  •
 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים , טכניון. –פרופ' דניאל  צ'מנסקי  •
 המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית. –פרופ' דניאל  פלזנשטיין  •
 מרכזת הוועדה. –שרי אנגלנדר  גב' •
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49/12  Uהמכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לתואר  ה שלבקשהועדה לבדיקת  הרכב אישור

 ) בבנקאות.M.Aשני ללא תזה  (

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלןבחברה, ניהול, עסקים, רב 

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה.    .1
דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת    .2

 הרלוונטיים ו/ או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:  .3

 יו"ר -אוניברסיטת בר אילןביה"ס למינהל עסקים,  –פרופ' מאיר אונגר  •
 ביה"ס לניהול, המרכז ללימודים אקדמיים -פרופ' פולובין אברהם •

 ביה"ס לניהול, אוניברסיטת חיפה –פרופ' יוסי יגיל  •

 מרכזת הוועדה. –גב' שרי אנגלנדר  •

 

50/12  U אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים

 ) בייעוץ ופיתוח ארגוני.M.Aשני מחקרי  ( לתואר

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :בחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. .1
על הוועדה לבחון האם מתקיימים התנאים האקדמיים הנדרשים לפתיחת מסלול מחקרי,   .2

 לרבות הרכב הסגל האקדמי ודרגת העסקתו.   

דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת   .3

 הרלוונטיים ו/ או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 להלן:לאשר את הרכב הוועדה, כ  .4

 יו"ר -בית הספר למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית -פרופ' אברהם קלוגר •
 הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב. -פרופ' יואב גנזך •
 המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן. -ד"ר רונית קרק •
 מרכזת הוועדה. -גב' מירי כהן •

 

51/12  U ועיצוב להעניק תואר ראשון (חידוש הסמכת שנקר, בי"ס גבוה להנדסהB.Sc. בהנדסת (

 אלקטרוניקה 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :רפואי, ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן-בטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה

 דתה ועל הדו"ח שהגישה;להודות לוועדה בראשותו של פרופ' זיגמונד על עבו .1

לאשר למכללה את חידוש ההסמכה הזמנית של שנקר בי"ס להנדסה ועיצוב להעניק תואר   .2

B.Sc. 30.6.2014-בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה עד ל; 

 על המכללה לגייס שני חברי סגל בכירים שעיקר משרתם בתוכנית הנדונה;  .3

מתקיימות במסגרת תוכנית על המכללה להגדיר מרכז מגמה בכל אחת מההתמחויות ה  .4

מקרב חברי הסגל הבכירים בתוכנית.  על מרכז המגמה ללמד לפחות קורס חובה  -הלימודים 

 אחד בתחום ההתמחות;
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על המכללה להמשיך במאמציה לחיזוק ולהגדלת מספרי הסטודנטים בתוכנית תוך שמירה על   .5

 רמה אקדמית נאותה;

"ל תשע"ב.  הוועדה המלווה תמשיך ללוות את על המכללה להעביר דו"ח התפתחות בסוף שנה  .6

התפתחות התוכנית במכללה תוך שימת דגש על מספרי הסטודנטים וגיוס סגל הוראה לתוכנית 

 כאמור.
 

52/12  Uטכנית לאוניברסיטה העברית בירושלים להעניק תואר "בוגר במדעים" ההסמכה ה ה של הארכ 

  U)B.Sc. ( סת מחשביםדבהנ 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

להאריך טכנית  רפואי, ביולוגיה וחקלאות והחליטה -בטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה

 .21.5.2013את ההסמכה הזמנית של האוניברסיטה העברית בירושלים בשנה, כלומר עד 

 

53/12  Uם והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (אישור פרסוM.Sc. ללא תזה בהנדסת (

 תוכנה של המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :ליטה כלהלןרפואי, ביולוגיה וחקלאות והח-בטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה

להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' הוגו גוטרמן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה   .1

 עד כה;

) .M.Scלאשר למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (  .2

 בהנדסת תוכנה, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים;

 הראשונה יגיש המוסד דו"ח התפתחות כמקובל במל"ג;לקראת תום שנת הלימודים   .3

 הוועדה המלווה תקיים ביקור במוסד;  .4

על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו   .5

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

 ".להשכלה גבוהה

 

54/12  Uהוספת מסלולי התמחות במחלקה להנדסת חשמל באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-

 אביב

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :רפואי, ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן-בטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה

 לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש; להודות .1

 לאשר לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להוסיף מסלולי התמחות במסגרת תכנית  .2

 הלימודים בהנדסת חשמל בתחומים הבאים: 

 עיבוד אותות א.

 עיבוד תמונה ווידאו ב.

 תורת התקשורת ג.

 שכבת התקשורת הפיסית ד.

 אנרגיה ה.

 הספק ו.

 מחשבים ז.
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55/12  U עדכון והוספת מסלול התמחות בתחום מערכות ניידות במחלקה להנדסת תוכנה באפקה, המכללה

 אביב-האקדמית להנדסה בתל

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :חקלאות והחליטה כלהלןרפואי, ביולוגיה ו-בטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה

 להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש;  .1

לאשר לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לקיים התמחות בתחום מערכות   .2

 ניידות במסגרת תכנית הלימודים בהנדסת תוכנה.
 

56/12  U הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשתו של שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב, לפתוח תוכנית

 ללא תזה -בהנדסה כימית  .M.Scלימודים לקראת תואר שני 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

את הרכב  אי, ביולוגיה וחקלאות והחליטה לאשררפו-בטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה

כנית לימודים לקראת תואר תהוועדה לבדיקת הבקשה של שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב לפתוח 

 לן:להללא תזה כ -בהנדסה כימית  .M.Scשני 

 יו"ר הוועדה -גוריון -המחלקה להנדסה כימית, אונ' בן -פרופ' מרדכי שחם  •

 קולטה להנדסה כימית, הטכניוןהפ -פרופ' אבינועם ניר  •

 הפקולטה להנדסה, בי"ס להנדסה מכנית, אונ' תל אביב -פרופ' דבורה ברנע  •

 

57/12  U) אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשוןB.S.N. בסיעוד של (

 המכללה האקדמית ת"א יפו

המלצת ועדת המשנה התחומית אימצה המועצה להשכלה גבוהה את  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :רפואי, ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן-בטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה

 להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה. .1
יעוד ) בסB.S.Nיפו לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (-לאשר למכללה האקדמית ת"א .2

 לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
 החלטת המל"ג תכנס לתוקף לאחר שיתמלאו התנאים הבאים, להנחת דעת מנהל מל"ג: .3

 הצגת רשת ביטחון לתכנית, כמקובל. •
אישור המכללה על עריכת השינויים בתכנית כפי שדרשה הוועדה המקצועית במכתבה מיום  •

לפיהם יש לחשוף את הסטודנטים לעקרונות המהווים את ליבת התחום והבסיס לכל  9.5.12

סיעוד. על עקרון זה להיות -בריאות-סביבה-תיאוריות הסיעוד העוסקים בקשר בין אדם

 בתכנית ובשנה א' במיוחד. שזור לאורך כל שנות הלימודים 
קבלת אישור ממשרד הבריאות על כך שאין מניעה מבחינתם, להעסקת ד"ר יפה הארון  •

 בתפקיד ראש ההתנסויות הקליניות בתכנית, לאור תפקידה במשרד הבריאות.
 קבלת המלצה חיובית מות"ת, ובכפוף לה.   •

 לקראת תום שנה א' תגיש המכללה דוח התפתחות כמקובל במל"ג . .4
הוועדה הבודקת תמשיך ללוות את התכנית לקראת שלב ההסמכה ותעקוב אחר יישום כל  .5

 המלצותיה, בין היתר, תוך התייחסות לסעיפים הבאים:
גרעין הסגל בתכנית במהלך שנה ב' יכלול שלושה חברי סגל מתחום הסיעוד במשרה  •

 מלאה שהנם אח/ות מוסמך/מוסמכת. 
ת במקומות אחרים בהלימה לתפקידיהם בחינת היקף העבודה של המרצים בתכני •

 במכללה.
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קיומם של תכנים בסיסיים בביולוגיה (כגון: ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית)  •

 בתכנית הלימודים.
 .9.5.12התייחסות המכללה להערות הוועדה, כפי שנמסרו לה במכתב הוועדה מיום  •

 הוועדה המלווה תקיים ביקור במוסד.    .6
יפו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד -המכללה האקדמית ת"אלחייב את  .7

שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח לדו"ח זה, לפיה ידוע למועמד כי המכללה 

יפו אינה מוסמכת עדיין להעניק תואר ראשון בסיעוד, וכי קיימת אפשרות -האקדמית ת"א

 תואר ראשון בסיעוד."שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק 
8.  

58/12  Uגן כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתה להעניק תואר שני  -הכרה במכללה האקדמית לישראל ברמת

)M.A.בייעוץ חינוכי ( 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :לחינוך, הוראה, רוח משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' משה זיידנר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.  .1
גן כמוסד -לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהכיר במכללה האקדמית לישראל ברמת  .2

בייעוץ חינוכי. ההכרה  (.M.A)להשכלה גבוהה ולהסמיך את המכללה להעניק תואר שני 

. לקראת תום התקופה וכתנאי )21.5.2015וההסמכה ניתנות לתקופה של שלוש שנים (דהיינו, עד 

 לחידוש ההכרה וההסמכה תיבדק התכנית בשנית.
החלטת המל"ג הנה בכפוף לדיון בות"ת ולתוצאותיו. התניות ות"ת ככל שתתקבלנה בישיבת   .3

  תתבקש לעמוד בהן. ות"ת בנושא יכללו בהחלטה והמכללה
, החלטת המועצה להשכלה גבוהה 1958-לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 10על פי סעיף   

 בדבר מתן הכרה טעונה אישור הממשלה.

 

59/12  U בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר

 ) בלימודי שימור.B.Aראשון  (

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  22.5.2012תה ביום בישיב  

 :לחינוך, הוראה, רוח משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן

 להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' מייק טרנר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.  .1
ערבי הכרה זמנית כמוסד לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת ולהעניק למכללה האקדמית גליל מ  .2

) בלימודי שימור, וזאת לתקופה של .B.Aלהשכלה גבוהה והסמכה זמנית להעניק תואר ראשון (

 .)21.5.2015דהיינו, עד  שלוש שנים
לקראת תום תקופת ההכרה וההסמכה וכתנאי להארכתן, תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד   .3

במיוחד פרופיל  -"ח הוועדה ובתכנית הלימודים בלימודי שימור בהתאם למפורט בדו

המתקבלים, ופעילות הבוגרים בשדה השימור החיצוני למכללה, וכן בהתאם להחלטות המועצה 

 הנוגעות לעניין, ומדיניותה בנושאים שונים.
החלטת המל"ג הנה בכפוף לדיון בות"ת ולתוצאותיו. התניות ות"ת ככל שתתקבלנה בישיבת   .4

 , יכללו בהחלטה והמכללה תתבקש לעמוד בהן.30.5.2012ות"ת בנושא המתוכננת ליום 
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60/12  U המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה בעניין חריגה מתנאי הקבלה לתואר שני אקזקוטיבי במינהל

 אביב-עסקים של אוניברסיטת תל

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה  לפיקוח  22.5.2012בישיבתה ביום   

 :למועצה והחליטה כלהלןואכיפה שהופנו 

אוניברסיטת תל אביב חרגה ממדיניות מל"ג בכך שקיבלה מספר סטודנטים חסרי תואר    /א

, ובכך סטתה מהחלטותיה של Ex.MBAראשון ללימודי תואר שני במנהל עסקים אקזקוטיבי 

 מל"ג ומאמות המידה האקדמיות הראויות.

רכתית כוללת, יש לשמור על הכלל לפיו, המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי, בראייה מע  ב. 

מבחינה אקדמית, לא ניתן לסיים לימודים לתארים מתקדמים ללא עמידה בדרישות הזכאות 

לתארים הראשונים, ועל כן, אין לקבל סטודנטים חסרי תואר ראשון ללימודי תואר שני, 

 יב.אפילו היו בעלי רקע ניהולי עשיר ומוכח, כפי שהסבירה אוניברסיטת תל אב

המועצה להשכלה גבוהה רואה בחומרה את האפשרות שקבעה אוניברסיטת תל אביב   .ג

לסטודנטים חסרי תואר ראשון, שלא בהתבסס על מצוינות  Ex.MBAלהענקת תואר שני 

אקדמית וללא אישור מל"ג, וכסטייה מהותית מהנחיותיה, החלטותיה ומאמות המידה 

 האקדמיות הראויות.
גבוהה רואה את אוניברסיטת תל אביב כאחראית על הבטחת עמידתה המועצה להשכלה   ד

 בהנחיות ובהחלטות מל"ג, כאמור.
על אוניברסיטת תל אביב להפסיק באופן מיידי קבלת סטודנטים שלא בהתאם להנחיות   ה.

והחלטות מל"ג ובכלל זה, קבלת סטודנטים ללא תואר ראשון לתכניות לימודים לתואר שני 

Ex.MBA. 
אוניברסיטת תל אביב להעביר למל"ג בתוך שבוע מיום קבלת החלטה זו, מספר מדויק של  על  ו.

מבלי שסיימו את לימודי  Ex.MBAהסטודנטים הלומדים בתכנית לימודים לתואר שני 

 התואר הראשון, כנדרש.
הואיל ומבחינה אקדמית, לא ניתן לסיים לימודים לתארים מתקדמים ללא עמידה בדרישות   ז.

ת  לתארים הראשונים, נדרשת אוניברסיטת תל אביב לגבש מתווה אישי מותאם לכל הזכאו

סטודנט חסר תואר ראשון הלומד כיום אצלה בתוכנית לימודים לקראת תואר שני, על מנת 

שישלים את לימודיו לתואר ראשון לפני סיום התואר המתקדם. בגין השלמת הלימודים 

 סף מסטודנטים אלו.לתואר ראשון, לא ייגבה שכר לימוד נו
אוניברסיטת תל אביב תודיע בהקדם על החלטה זו לכל הסטודנטים הנוגעים בדבר ותדווח על   ח.

כך למל"ג. ככל שלסטודנטים תהיה טענה בעניין, היא תיפתר, כאמור, בינם לבין 

 האוניברסיטה שתספק להם פתרונות הולמים. 
 

61/12  Uיסודי -מודי תעודת הוראה במדעי הים למסלול העלבקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לי- 

 דיווח

פניה המועצה להשכלה גבוהה את דבר פתיחת לימודי תעודת ל רשמה 22.5.2012בישיבתה ביום   

 יסודי של אוניברסיטת חיפה.-הוראה במדעי הים למסלול העל

 

62/12     U וביוטכנולוגיהאישור שינוי בהרכב הוועדה להערכת איכות בהנדסת ביוטכנולוגיה 

עקב התפטרותו של יו"ר הוועדה להערכת איכות בהנדסת ביוטכנולוגיה וביוטכנולוגיה, פרופ' קרל   

באט, המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את השינוי בהרכב הוועדה, כאשר חבר הוועדה פרופ' משה 
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פרופ' קרל  דיוויס בארה"ב יחליף את יו"ר הוועדה המתפטר, -רוזנברג מאוניברסיטת קליפורניה

 באט.

 להלן הרכב הוועדה המאושר:  

• Prof. Moshe Rosenberg, 3TDepartment of 3TFood Science & Technology, UC Davis, USA – 
Committee Chair  

• Prof. Gad Galili,  Department of Plant Sciences, Weizmann Institute of Science, Israel 
• Prof. Milica Radisic, Department of  Chemical Engineering and Applied Chemistry, University of 

Toronto, Canada 
• Prof. Joseph Shiloach, Biotechnology Core Lab, NIH- National Institutes of Health, USA. 
 
 

 תרכז את עבודת הוועדה מטעם המועצה. אלבוחר גב' יעל פרנקס

 

Uההחלטה התקבלה פה אחד 

 

 
 
 

 
 

 
 


