
 
U) 'שהתקיימה בירושלים 34) 469החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה, מס 

U31.3.2009ו' ניסן תשס"ט ( ביום( 
 

11 /578   U הועדה לגיבוש מדיניות ההשכלה הגבוהה 
בקש להמליץ על קווים מנחים שתתהמועצה להשכלה גבוהה מחליטה למנות ועדה 

גבוהה חדשים ופתיחת תוכניות חדשות במוסדות וקריטריונים לפתיחת מוסדות להשכלה 
 להלן ההרכב שאושר: חדשים וקיימים.

 יו"ר -פרופ' ברוך נבו, חבר מל"ג 
 פרופ' שמעון אולמן, חבר מל"ג

 מר בועז טופורובסקי, חבר מל"ג נציג הסטודנטים
 פרופ' זהר גושן, חבר מל"ג

 פרופ' פייסל עזייזה, חבר מל"ג
 ת"תהלחמי, חבר ו-מר אהרן בית

 פרופ' שמעון ינקלביץ, חבר ות"ת
 משקיף -עו"ד נדב שמיר 

 מרכזת הוועדה -גב' סיגל מורדוך 
* * * * * * * * * * 

U:נערכה הצבעה 
 13 –בעד 
 2 – יםנמנע

 ההחלטה התקבלה
* * * * * * * * * * 

 
2. U) '17.3.2009  מיום  33) 468אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס . 
לקליטת מדענים חוזרים. הייעודי סעיף ב הסכוםות עם תיקון טעות בסעיף המידע בנושא ההחלטות מאושר 

 אלף שקלים כפי שנכתב בטעות.  950, ולא Uמיליון שקלים U95העומד על 
****************************************** 

 ת ו ט ל ח ה
 

11 /579 Uדו"ח וועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות 
להשכלה גבוהה דנה בדו"ח הביניים של הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות המועצה  . 1

בראשותו של פרופ' מנחם פיינרו ולאור מסקנות הביניים הקשות היא מחליטה שלא לדון לעת 
עתה בפתיחתן של תוכניות לימודים חדשות במקצועות הבריאות בהם עוסקת ועדת פיינרו 

ד לגיבוש החלטה סופית בנושא, שתתקבל לאחר הגשת הדו"ח (להוציא מקצוע הסיעוד) וזאת ע
 הסופי של הוועדה.

 ,מזכירות המל"ג תמשיך לטפל בבקשות לפתיחת תוכניות לימודים בנושאי מקצועות הבריאות . 2
אך דו"חות הוועדות לא יובאו לדיון במל"ג בטרם יידון הדו"ח הסופי של ועדת פיינרו במועצה 

 מוצו.ותתקבל החלטה באשר לאי
. מזכירות המל"ג תיידע את הועדות הבודקות ואת המוסדות הרלבנטיים בדבר פעילותה של ועדת 3

סופית לגבי  חלטהפיינרו והמלצות הביניים שהגישה למל"ג. לועדות ולמוסדות יובהר כי ה
 מותנית בהמלצות הסופיות של ועדת פיינרו. הבקשות

פיינרו לפיה הדו"ח הסופי של הוועדה יימסר למל"ג המועצה רושמת לפניה את הודעתו של פרופ'  . .4
 לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"ע.

* * * * * * * * * * 
U:נערכה הצבעה 

 16 –בעד 
 1 –נמנע 

 ההחלטה התקבלה
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* * * * * * * * * * 
Uנוהל קבלת החלטות בכתב 

11 /580 Uאשון (ביטול בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית לימודים לתואר רB.A בלימודי (
 גיתחו-תרבות במתכונת דו 

 האקדמית עמק יזרעאלרושמת לפניה את דבר משיכת בקשת המכללה  המועצה להשכלה גבוהה 
הודעה על כך תימסר . חוגית-בלימודי תרבות במתכונת דולפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון 

 לחברי הוועדה הבודקת.
 

11 /581 Uלפתוח תכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( בקשת מכללת גורדון לחינוךB.Ed( ספרות ב
 מלצה בדבר פרסום והרשמת סטודנטיםה –חוגי -יסודי במבנה דו-עברית לחינוך העל

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך  
 ומחליטה כלהלן: 17.3.2009מיום 

 על עבודתה עד כה ועל הדוח שהגישה. –בראשות פרופ' זיוה שמיר  –עדת הבדיקה להודות לוו  . .1
-לאשר למכללה האקדמית לחינוך גורדון לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים דו  . .2

 יסודי ולרשום אליה תלמידים.-) בספרות למסלול העל.B.Edחוגית לתואר "בוגר בהוראה" (
במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לחייב את מכללת גורדון (כנהוג   . .3

לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת גורדון עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר 
יסודי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל מכללת -בהוראה" בספרות למסלול העל

יסודי. ב. אם המכללה לא -ת למסלול העלגורדון הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" בספרו
יסודי היא מתחייבת לקלוט -תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בספרות למסלול העל

את הסטודנטים במסגרת התכניות להן יש הסמכה למכללה להעניק תואר, למשל תכנית 
 הלימודים בספרות למסלול היסודי.

שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת   . .4
בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה 

 במכללה.
 

11 /582 Uאישור הרכבי ועדות: 
Uמינוי  -לתואר ראשון בפיזיותרפיה בקשת הקריה האקדמית קרית אונו לפתוח תכנית לימודים 
Uומחה בודקמ 

 בנושא שבנדון והחליטה כלהלן: 31.3.09דנה בישיבתה ביום  המועצה להשכלה גבוהה
למנות מומחה בודק לבקשת הקריה האקדמית קרית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  . .1

מקלאוד מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת דלאוור -בפיזיותרפיה, פרופ' סטיוארט בינדר
 Prof. Stuart Binder- Macleod- Department of Physical Therapy, University ofבארה"ב (

Delaware, U.S.A..( 
 ליידע את המומחה ואת המוסד בדבר פעילותה של ועדת פיינרו ומסקנות הביניים שהגישה . .2

לעניין למל"ג. למומחה ולמוסד יובהר כי החלטה לגבי הבקשה תתקבל רק לאחר קבלת החלטה 
יימסר למל"ג ועדת פיינרו . הדו"ח הסופי של המלצות הסופיות של ועדת פיינרו, ובהתאם להה

 לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"ע.
 U "בקשת המכללה האקדמית להנדסה בירושלים לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים

B.Sc.   אישור הרכב וועדה מלווה  -בהנדסה פרמצבטית 
 :להלן הרכב הוועדה שאושר

 יו"ר הוועדה -כימית, אוניברסיטת בן גוריוןהמחלקה להנדסה  -פרופ' יוסף קוסט
 בית הספר להנדסה מכנית, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' עמוס אולמן

 המחלקה לפרמקולוגיה , אוניברסיטת בן גוריון -פרופ' צופיה שרייבר
 טכניון-המחלקה להנדסת מזון וביוטכנולוגיה  -פרופ' יובל שוהם

 רכזת הוועדהמ -גב' מרב שרווינטר
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U בקשת המרכז האקדמי פרס לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון(B.Sc) הרכב  -במדעי התזונה 
U חודשועדה 

 בנושא שבנדון והחליטה כלהלן: 31.3.09המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 
  :לאשר את הרכב הועדה כלהלן .1

 ת הסביבה, המכון לביוכימיה, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכו -פרופ' בטי שוורץ •
 (יו"ר) מדעי המזון והתזונה    
  מרכז רפואי ע"ש סוראסקיהפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב   -פרופ' נחום וייסמן •

 יחידה לתזונה קלינית איכילוב    
 המכון לביוכימיה קלינית, אוניברסיטת בן גוריון –פרופ' יואב שרוני  •
 מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, המכון לביוכימיה, מדעי הפקולטה ל -ד"ר זוהר כרם •

    המזון והתזונה    
 רכזת הוועדה. –כהן  -הגב' מעיין גורמס •

את מסקנות הביניים של הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות  הבודקת וועדהלהביא לידיעת ה  .2
ואת החלטתה  31.3.09הבריאות בראשות פרופ' פיינרו, כפי שהוצגו בישיבת המועצה ביום 

 בנושא.
ולמוסד כי המל"ג תקבל את החלטתה בדבר מתן אישור פרסום  תהבודק וועדהלהבהיר ל  .3

 המלצות וועדת פיינרוהחלטתה בעניין ל כפוףב מדעי התזונהוהרשמה לתוכנית הפרטנית ב
, שתבאנה לדיון במליאה עם תחילת שנת הלימודים לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות

 תש"ע.
Uילופי גברי בוועדה העליונה של המועצה למינוי פרופסורים בתחום מדעי הרוח והאמנויותח 

 המועצה מאשרת את הרכב הוועדה החדש כלהלן:
 היסטוריה, אוניברסיטת תל אביב, יו"ר הוועדה -פרופ' שולמית וולקוב
 מדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים \ספרות עברית -פרופ' אביגדור שנאן 

 -(לשעבר בית הספר הגבוה להנדסה ועיצוב -אדריכלות ועיצוב, "שנקר" –פרופ' רוברט אוקסמן 
 הטכניון)

  מוזיקה, אקדמיה למוסיקה, אוניברסיטת תל אביב –פרופ' יחזקאל בראון 
 היסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה -פרופ' אריה כוכבי 

 ספרות עברית, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' דן לאור
 חינוך, אוניברסיטת בר אילן –פרופ' יעקב עירם 
 תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים -מייזליש -פרופ' זיוה עמישי

 אמנות ועיצוב, המסלול האקדמי של המכללה למינהל -פרופ' רן שחורי 
 רכז הוועדה העליונה למינוי פרופסורים, המועצה להשכלה גבוהה-מר מרק אסרף

 
Uה האקדמית נתניה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (בקשת המכללM.B.A ( מחקרי במנהל 
Uסקיםע 

את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת 
 בנושא שבנדון ומחליטה כלהלן: 03.02.2009ושלוחות מחו"ל מיום 

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה.   .1
הלימודים  תבבדיקתה לדו"ח הוועדה להערכת איכות בנוגע לתוכניהוועדה תונחה לשים דגש    .2

 במינהל עסקים המתקיימת במכללה האקדמית נתניה.
האנגלית והוספת קורס  יהוועדה תונחה לבדוק  את ציוני המעבר בקורסים, רמת לימוד   .3

 בתוכנית שבנדון. "אנגלית עסקית"ב
בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת משנה/ במל"ג    .4

 ת"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת.וה
 לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת הבקשה, כלהלן:  .5

 יו"ר–בית הספר למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית  –פרופ' עדי רווה  •
 ראש המחלקה למינהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב –פרופ' איילה מלאך פיינס  •
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 הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב –פרופ' יואב גנזך  •
 מרכזת הוועדה - גב' שרי אנגלנדר •

   U    בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תיזה 
U)M.A ( בכלכלה יישומית 

 יטאות את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסהמועצה להשכלה גבוהה מאמצת 
 בנושא שבנדון ומחליטה כלהלן: 03.02.2009ושלוחות מחו"ל מיום 

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

 הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת."
 לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת הבקשה, כלהלן: .3

 יו"ר–המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית  –ינטר פרופ' אייל ו •
 בית הספר לכלכלה,  אוניברסיטת תל אביב –פרופ' אלכס צוקרמן  •
 המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן –פרופ' ארתור פישמן  •
 מרכזת הוועדה - גב' שרי אנגלנדר •

Uבקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A)   
Uבפסיכולוגיה 

הפסיכולוגיה מאחת האוניברסיטאות. מליאת המועצה ביקשה להוסיף לוועדה חבר נוסף מתחום        
 ההרכב, הוא יובא בפני מליאת המועצה לאישור.. לכשיושלם 

U) בקשת מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר שניM.A ללא תיזה (
 פה-בתורה שבעל

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות  .      
 בנושא שבנדון ומחליטה(*) כלהלן: 17.03.2009ושלוחות מחו"ל מיום  

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. .1
 לאשר את הרכב הוועדה כלהלן: .2

  ר)אילן (יו-אוניברסיטת בר הפקולטה למדעי היהדות –פרופ' לייב מוסקוביץ" 
  המחלקה לתלמוד וספרות עת עתיקה,הפקולטה למדעי הרוח,  –ד"ר ורד נעם

 אביב.-אוניברסיטת תל
   האוניברסיטה –הפקולטה למדעי הרוח , המכון למדעי היהדות -פרופ' שלמה נאה

 העברית.
 רכזת הוועדה. –כהן -גב' מעיין גורמס 

 אגפי של התייחסותם תקבלת בטרם ג"במל/המשנה בועדת לדיון ובאת לא המלצת הוועדה (*)
 .ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים ת"הות

Uחי להעניק תואר שני -ועדה מלווה לשלב הסמכת המכללה האקדמית תל.).A(M  בעבודה 
Uסוציאלית 

 לא הגיעו הערות ואושר ההרכב הבא:
 יו"ר. –אילן-, אוניברסיטת ברביה"ס לעבודה סוציאלית – יונתן רבינוביץ'פרופ' 
 .בנגב , אוניברסיטת בן גוריוןביה"ס לעבודה סוציאלית -לאה קסןפרופ' 
 האוניברסיטה העברית.ביה"ס לעבודה סוציאלית,  – ג'וני גלפרופ' 

 מרכזת הוועדה.  -גב' גלי שפירא רונן 
 

11 /583 U "הארכת ההסמכה (טכנית) למרכז האקדמי רופין, להעניק תואר ראשון "בוגר במדעיםB.Sc. 
 חשמל ואלקטרוניקה  בהנדסת

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להאריך את הסמכת המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון  
וזאת, על מנת לאפשר  1.4.2010בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה עד ליום  .B.Sc"בוגר במדעים" 

 לוועדה המלווה לסיים את הליך הבדיקה כנדרש.
* * * * * * * * * * 

U:נערכה הצבעה 
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 (בועז טופורבסקי הצביע טלפונית) 12 –עד ב
 אין נמנעים ואין מתנגדים

 פה אחד ההחלטה התקבלה
* * * * * * * * * * 

11 /584 U חידוש/הארכת הסמכה של תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב המתקיימת במכללה
 בעקבות דו"ח הוועדה להערכת האיכות והבטחתה - האקדמית הדסה

לה גבוהה דנה בהמלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מישיבתה ביום המועצה להשכ 
, ובהמלצת הוועדה שבחנה את דו"ח ההתפתחות שהעבירה המכללה, את התשתיות 17.3.2009

הפיזיות העומדות לרשות החוג למדעי המחשב ואת רמת הסטודנטים הלומדים בתכנית הלימודים 
 :היא מחליטה כלהלןמת במכללה, ולתואר ראשון במדעי המחשב המתקיי

במדעי המחשב  (.B.Sc)להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון  . .1
 ). 2011בשנתיים (דהיינו עד חודש מרץ 

לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק בשנית עמידת המכללה בהתחייבויותיה  . .2
מאגרי ומדות לרשות החוג למדעי המחשב והחיבור לאודות סיום שדרוג התשתיות הפיזיות הע

 המידע עד סוף שנה"ל תשס"ט.
* * * * * * * * * * 

U:נערכה הצבעה 
 (בועז טופורבסקי הצביע טלפונית) 12 –בעד 

 אין נמנעים ואין מתנגדים
 פה אחד ההחלטה התקבלה

* * * * * * * * * * 
11 /585 U מוסמך במדעים"הסמכת המכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר) "M.Sc. ( בניהול טכנולוגיה ללא

 דו"ח הוועדה המלווה -תיזה
בהמלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה  31.3.2009המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  

" מוסמך במדעיםלתואר " באשר להסמכת המכון הטכנולוגי חולון להעניק  17.3.2009והנדסה מיום 
)M.Sc. (ולוגיה ללא תיזה של המכון הטכנולוגי חולון והיא מחליטה  להסמיך את  המכון בניהול טכנ

 בניהול טכנולוגיה ללא תיזה.) .M.Sc" (מוסמך במדעיםתואר "הטכנולוגי חולון להעניק 
* * * * * * * * * * 

U:נערכה הצבעה 
 (בועז טופורבסקי ונתנאל איזק הצביעו טלפונית) 13 –בעד 

 יםאין נמנעים ואין מתנגד
 פה אחד ההחלטה התקבלה

* * * * * * * * * * 
11 /586 Uהמכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות (מיסודן של  –הסמכה של סמינר הקיבוצים ארכת הה

 ) בהוראת.B.Edהקיבוצים והמכללה להוראת טכנולוגיה) להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( סמינר
 חוגי-') במבנה חדי-תקשורת וקולנוע למסלול העל יסודי (כיתות ז'

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך  
לחינוך  המכללה –, ומחליטה להאריך את ההסמכה של סמינר הקיבוצים 17.3.2009מיום 

 וארת להעניק )טכנולוגיה להוראתלטכנולוגיה ולאמנויות (מיסודן של סמינר הקיבוצים והמכללה 
חוגי  -י') במבנה חד-למסלול העל יסודי (כיתות ז' וקולנוע תקשורת בהוראת) .B.Ed" (בהוראה בוגר"

. מזכירות המועצה מתבקשת לסיים את הבדיקות הנדרשות  ולהביא את כל 2010עד לחודש מרץ 
 אחד מהנושאים לדיון במל"ג עד מועד זה.

* * * * * * * * * * 
U:נערכה הצבעה 

 עז טופורבסקי ונתנאל איזק הצביעו טלפונית)(בו 13 –בעד 
 אין נמנעים ואין מתנגדים

 פה אחד ההחלטה התקבלה
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* * * * * * * * * * 
 

11 /587 Uהסמכה של מכללת אפרתה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (ארכת הB.Ed בתכנית הלימודים (
 ב"הוראת מתמטיקה" למסלול העל יסודי

מלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את ה 
, ומחליטה להאריך את ההסמכה של מכללת אפרתה להעניק תואר "בוגר בהוראה" 17.3.2009מיום 

)B.Ed מזכירות 2010) בתכנית הלימודים ב"הוראת מתמטיקה" למסלול העל יסודי  עד לחודש מרץ .
ת  ולהביא את כל אחד מהנושאים לדיון במל"ג עד המועצה מתבקשת לסיים את הבדיקות הנדרשו

 מועד זה.
* * * * * * * * * * 

U:נערכה הצבעה 
 (בועז טופורבסקי ונתנאל איזק הצביעו טלפונית) 13 –בעד 

 אין נמנעים ואין מתנגדים
 פה אחד ההחלטה התקבלה

* * * * * * * * * * 
11 /588 Uבהוראה"  ( ץ להעניק תואר "בוגרהסמכה של המכללה האקדמית דתית ע"ש ליפשיארכת הB.Ed (

 יסודי-חוגי למסלול העל-במדעי המחשב ומתמטיקה במבנה חד
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך  

להעניק , ומחליטה להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית דתית ע"ש ליפשיץ 17.3.2009מיום 
יסודי עד -חוגי למסלול העל-) במדעי המחשב ומתמטיקה במבנה חדB.Ed( "בוגר בהוראה" ר תוא

. מזכירות המועצה מתבקשת לסיים את הבדיקות הנדרשות  ולהביא את כל אחד 2010לחודש מרץ 
 מהנושאים לדיון במל"ג עד מועד זה.

* * * * * * * * * * 
U:נערכה הצבעה 

 אל איזק הצביעו טלפונית)(בועז טופורובסקי ונתנ 13 –בעד 
 אין נמנעים ואין מתנגדים

 פה אחד ההחלטה התקבלה
* * * * * * * * * * 

Uהדו"חות המסכמים של הוועדה שהעריכה את הלימודים בכלכלה 
U:סיכוםU  

, ומודה 24.3.09המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום 
בכלכלה בראשותו של פרופ' דייויד קרפס על עבודתה הרבה והמקצועית  לוועדה להערכת הלימודים

 שנעשתה.
 

בנוסף לדיונים במוסדות  –בהתאם להמלצת ועדת המשנה, לאור מורכבות המלצות ועדת קרפס יתקיים 
מפגש עם ראשי המחלקות לכלכלה בו יידונו הנושאים העולים מדוחות ההערכה וכן דרכי פתרון  –המל"ג 

 חשיבה לנושאים ספציפיים העולים מהדוחות.-בדיון תיבדק אפשרות הקמת צוותיאפשריות. 
 

 ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מתבקשת לגבש המלצותיה בתום הדיונים, ולהגישן למל"ג. 
 
 

11 /589 Uטיפול בחריגות המוסדות להשכלה גבוהה מהנחיות, החלטות, נהלים וחוקי המל"ג/ות"ת 
הה מחליטה לקבל את החלופה הראשונה בהצעת הצוות שהוקם לבחינת המועצה להשכלה גבו 

הנושא לפיה: יורחב המנדט של הוועדה שהוקמה  למעקב אחר יישום הוראות הניהול האקדמי, כך 
 המוסדות להשכלה גבוהה מהנחיות, החלטות, נהלים וחוקי מל"ג/ות"ת.  שיכלול גם טיפול בחריגות
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* * * * * * * * * * 
Uצבעה:נערכה ה 

  11 –בעד 
 אין נמנעים ואין מתנגדים

 פה אחד ההחלטה התקבלה
* * * * * * * * * * 


