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U סיום פעילות שלוחתHeriot Watt University 
המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל 

וכן בפניות המכללה במסגרתן ביקשה המכללה לאפשר לשלוחת  1.6.2010-וה 11.5.2010 מישיבותיה ביום
Heriot Watt University  לפתוח מחזור לימודים אחרון בלימודי תואר שני במינהל עסקים לסטודנטים אשר

וף . המועצה מחליטה להיענות לבקשה, בכפ6.8.2010-נרשמו בימים אלה למחזור הצפוי להתחיל לימודיו ב
 לתנאים הבאים:

המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות השלוחה, כי השלוחה לא תרשום סטודנטים חדשים החל  .1
), 6.8.2010 מיום  מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים (למעט המחזור הנזכר במכתב

ישיון בר תוקף וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בה בלבד, בכפוף לר
 מהמועצה להשכלה גבוהה. 

 המכללה תעביר למל"ג את רשימת הסטודנטים שנרשמו לתכנית עד ליום כניסת ההיתר לתוקף. .2
יסיימו לימודיהם ומחויבויותיהם לקבלת  6.8.2010כל הסטודנטים שיחלו לימודיהם בשלוחה עד ליום .   3

. סטודנטים שלא יסיימו 6.8.2013ם מהתאריך הנ"ל ולא יאוחר מיו שלוש שניםהתואר בתום 
 מחויבויותיהם לקבלת התואר במועד זה יוכלו לסיימם ישירות מול מוסד האם בלבד.

כמוסד להשכלה גבוהה גן חל"צ -ברמתבכל מקרה, תנאי למתן הכרה למכללה האקדמית לישראל .   4
 הלימודים לקראת תואר  והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה, בין היתר, סיום פעילות

השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל. תנאי למתן הסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד יהיה, בין היתר,        
 בכל מקרה, הסמכה . ישראלשל המכללה לסיום פעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות 

שני שלוחות בארץ, לרבות לימודי תואר ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות ה להעניק תארים       
 .Heriot Watt Universityבמינהל עסקים בשלוחת 

 
U לפתוח מוסד להשכלה גבוהה, לפרסם ולרשום גן חל"צ -ברמתמתן היתר למכללה האקדמית לישראל

 ) ללא תזה במנהל מערכות בריאות.M.Aשני (תכנית לימודים לתואר לסטודנטים 
את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל  המועצה להשכלה גבוהה מאמצת

 , והיא מחליטה כלהלן: 27.4.2010מישיבתה ביום 
 ועל הדו"ח שהגישה. עד כה על עבודתה דב צ'רניחובסקי להודות לוועדה בראשותו של פרופ'  .1
קדמית לישראל לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת, על כל ממצאיה והמלצותיה, ולהעניק למכללה הא .2

היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולאפשר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת תואר גן חל"צ -ברמת
 ללא תזה במנהל מערכות בריאות ורישום סטודנטים אליה. ) M.A( שני

כי כל הסטודנטים שיתקבלו לתכנית יהיו בעלי רמת  דרישת ועדת המשנהכי המכללה קיבלה את  יודגש .3
 ת. פטור באנגלי

להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המכללה ותכנית הלימודים  .4
) ללא תזה במנהל מערכות בריאות תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה. M.Aלתואר שני (

 המועצה ממליצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' דב צ'רניחובסקי בבקשה לשמש כוועדה לבדיקת
 ההכרה וההסמכה.

 התקיימות התנאים שלהלן: החלטת המועצה להענקת היתר כאמור לעיל, תכנס לתוקפה רק לאחר .5
 Northeastern University ,University of Newות והתחייבות השלוח המציא התחייבותת המכללה  .א

England, ,New England College ,Clark Universityנטים חדשים סטוד מנהלא תרשו ות, כי השלוח
תסתכם בסיום לימודיהם  ןמחזורי לימוד חדשים, בכל תוכניות הלימוד, וכי פעילות נהולא תפתח

 בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.  ןשל הסטודנטים הלומדים בה
 אות ת אוניברסיטוכי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוח המכללה תמציא התחייבותה .ב

Northeastern University ,University of New England ,New England College ,Clark University ,
Heriot Watt University  .יקבלו (אם יעמדו בכל התנאים) תואר אקדמי ממוסד האם בחו"ל 

ללימודים  ותתלמידים הלומדים בשלוחאליה קבל לא ת המכללה תמציא התחייבותה כי היא .ג
גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר (למעט מתן פטור בתכניות שהמועצה להשכלה 
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-אקדמיים קודמים בהתאם להחלטת המועצה מ-מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא
4.4.2006.( 

, כי השלוחה לא תרשום Heriot Watt Universityת המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות שלוח .ד
א תפתח מחזורי לימוד חדשים (למעט המחזור סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ול

), וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בה 6.8.2010 -ההנזכר במכתב
 בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה. 

להחתים כל מועמד שיירשם לתכנית הלימודים לתואר  גן חל"צ-ברמתמכללה האקדמית לישראל העל  .6
ידוע למועמד כי  ובהתאם לנוסח שהועבר, לפי ה) ללא תזה במנהל מערכות בריאות על הצהרM.Aני (ש
 עדיין  כתמוסמ המוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינ העדיין אינ גן חל"צ-ברמתמכללה האקדמית לישראל ה

לא  ) ללא תזה במנהל מערכות בריאות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דברM.Aלהעניק תואר שני (
 אר האמור.ווסמך להעניק את התתהכרה ולא  ללהקבל המכת

כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה גן חל"צ -ברמתבכל מקרה, תנאי למתן הכרה למכללה האקדמית לישראל  .7
להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה, בין היתר, סיום פעילות הלימודים לקראת תואר השלמה 

תן הסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד יהיה, בין היתר, סיום בסיעוד בשלוחה בישראל. תנאי למ
בכל מקרה, הסמכה . ישראלשל המכללה לפעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות 

שני ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות בארץ, לרבות לימודי תואר  להעניק תארים
 .Heriot Watt Universityבמינהל עסקים בשלוחת 

, החלטת המועצה בדבר מתן ההיתר 1958-ד'(א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח21עפ"י סעיף 
 טעונה אישור הממשלה."

U לפתוח מוסד להשכלה גבוהה, לפרסם ולרשום גן חל"צ -ברמתמתן היתר למכללה האקדמית לישראל
 בסיעוד) .B.S.N(לקראת תואר ראשון לתכנית ההשלמה סטודנטים 

להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל  המועצה
 , והיא מחליטה כלהלן: 27.4.2010מישיבתה ביום 

 להודות לוועדה בראשותה של ד"ר מיכל גרנות על עבודתה עד כה ועל הדו"ח שהגישה.   .1
היתר גן חל"צ -ברמתקדמית לישראל להעניק למכללה האלאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו, ו   .2

) .B.S.Nלתואר ראשון (ההשלמה לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולאשר למכללה לפתוח את תכנית 
 בסיעוד ולרשום אליה תלמידים. 

מחליטה מאחר שאורכה של תכנית ההשלמה הוא שנה אחת בלבד ובתום שנה זו יהיו בוגרים בתכנית,    .3
תכנית ההשלמה פעם נוספת, וזאת על מנת לבחון את הפעלת  תיבדק סמסטר א'תום ב כי המועצה

 (B.S.N)התכנית הלכה למעשה במכללה. ההכרה וההסמכה הזמנית לתכנית ההשלמה לתואר ראשון 
תהייה שתערוך הוועדה בתום סמסטר א' כאמור לעיל בדיקה בסיעוד בלבד תוענק אך ורק בתנאי שה

דה לקראת שלב ההכרה וההסמכה של המכללה להעניק במקביל, תימשך בדיקת הווענה. לשביעות רצו
 הגנרית.הלימודים ) בסיעוד בתכנית .B.S.Nאת התואר הראשון (

תנאי לפתיחת תכנית ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד הנו פתיחתה במקביל לתכנית הלימודים הגנרית   .4
תוכל להתקיים  תכנית ההשלמה לאשנתית בסיעוד במכללה, דהיינו, באותה שנת הלימודים. -הארבע

 .בסיעודהגנרית  הלימודים תכניתבנפרד מ
תערוך  להפעלת התכנית במהלך השנה הראשונה סטודנטים. 120לשנת הלימודים הראשונה ייקלטו עד    .5

, ולאור ממצאי הבדיקה ובהתאם להתקדמות התכנית תשקול ההוועדה בחינה יסודית של כל מרכיבי
 .סטודנטים בתכניתהגדלת מספר ההוועדה להמליץ למל"ג על 

, 505בציון פסיכומטרי העומד על בהתאם להמלצת הוועדה הבודקת, תנאי הקבלה לתכנית יהיו עמידה         .6
מתוך סה"כ  ללא פסיכומטריסטודנטים  10%עד עם זאת, המכללה תוכל לקבל . ובנוסף ראיון קבלה

מלאה  קדמית ייעודיתמכינה קדם אשעברו , וזאת בתנאי המתקבלים לתכנית ההשלמה מידי שנה
כמו כן, יוכלו להתקבל לתכנית סטודנטים על בסיס  .80בציון ממוצע העומד על  ועמדו בחינות המכינה

האמורים  10% -(מתוך ה 5%קבלה מיוחדת (ללא מבחן פסיכומטרי כנדרש), וזאת בהיקף של עד 
 ).לעיל

 ההשלמהותכנית  המכללהפתחות להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את הת       .7
תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה. המועצה מבקשת ממזכירות  ראשון בסיעודלתואר 

בבקשה לשמש כוועדת בדיקה לקראת שלב  תמר קרוליקשל פרופ'  ההמועצה לפנות לוועדה בראשות
 ההכרה וההסמכה. 
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לבחינת תכניות ההשלמה בסיעוד במוסדות להשכלה החלטת המל"ג בדבר המלצות הוועדה העקרונית         .8
 גבוהה, לכשתתקבל, תחול גם על תכנית ההשלמה הנדונה.

התקיימות התנאים  החלטת המועצה להענקת היתר כאמור לעיל, תכנס לתוקפה רק לאחר       .9
 שלהלן:

 Northeastern University ,University of Newות והתחייבות השלוח המציא התחייבותת המכללה  א. 
England, ,New England College ,Clark Universityסטודנטים חדשים  מנהלא תרשו ות, כי השלוח

תסתכם בסיום לימודיהם  ןמחזורי לימוד חדשים, בכל תוכניות הלימוד, וכי פעילות נהולא תפתח
 בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.  ןשל הסטודנטים הלומדים בה

 אות ת אוניברסיטוכי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוח המכללה תמציא התחייבותה ב. 
Northeastern University ,University of New England ,New England College ,Clark University ,

Heriot Watt University  .יקבלו (אם יעמדו בכל התנאים) תואר אקדמי ממוסד האם בחו"ל 
ללימודים  ותתלמידים הלומדים בשלוחאליה קבל לא ת לה תמציא התחייבותה כי היאהמכל ג.  

בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר (למעט מתן פטור 
-אקדמיים קודמים בהתאם להחלטת המועצה מ-מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא

4.4.2006.( 
, כי השלוחה לא תרשום Heriot Watt Universityת התחייבות שלוחהמכללה תמציא התחייבותה וד. 

סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים (למעט המחזור 
), וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בה 6.8.2010 -ההנזכר במכתב

 השכלה גבוהה. בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה ל
ההשלמה לתואר להחתים כל מועמד שיירשם לתכנית  גן חל"צ-ברמתמכללה האקדמית לישראל העל  .10

מכללה האקדמית לישראל הידוע למועמד כי  ובהתאם לנוסח שהועבר, לפי העל הצהר ראשון בסיעוד
ראשון  עדיין להעניק תואר כתמוסמ המוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינ העדיין אינ גן חל"צ-ברמת

אר ווסמך להעניק את התתהכרה ולא  ללהקבל המכת, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא בסיעוד
 האמור.

כמוסד להשכלה גן חל"צ -ברמתבכל מקרה, תנאי למתן הכרה למכללה האקדמית לישראל  .11
גבוהה והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה, בין היתר, סיום פעילות הלימודים 

קראת תואר השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל. תנאי למתן הסמכה לקראת תארים מתקדמים ל
של המכללה בלבד יהיה, בין היתר, סיום פעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות 

ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות  בכל מקרה, הסמכה להעניק תארים. ישראלל
 .Heriot Watt Universityשני במינהל עסקים בשלוחת ואר בארץ, לרבות לימודי ת

 
, החלטת המועצה בדבר מתן ההיתר 1958-ד'(א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח21עפ"י סעיף 

 טעונה אישור הממשלה."
 

U (בהקמה) לפתוח מוסד להשכלה גבוהה,  לפרסם גן חל"צ -ברמתמתן היתר למכללה האקדמית לישראל
  ) בסיעודB.S.Nים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (ולרשום סטודנט

, 17.3.2009המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום 
 ומחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה בראשותה של ד"ר מיכל גרנות על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.  .1
מצאיה והמלצותיה, ולהעניק למכללה האקדמית לישראל לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת, על כל מ .2

היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולפתוח את שנה א' של תכנית הלימודים לתואר גן חל"צ -ברמת
) בסיעוד ולרשום אליה תלמידים. פתיחת שנה ב' של התכנית מותנית באישור מפורש של .B.S.Nראשון (

 המועצה. 
 80 -כי בשנה הראשונה יתקבלו לתכנית לא יותר מות המכללה המועצה רושמת לפניה את התחייב .3

 ומעלה. 80תלמידים, וכי תנאי הקבלה יכללו, בין היתר, ציון בגרות העומד על 
 הלימודיםותכנית  במכללהלהקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות  .4

דו"ח הוועדה. המועצה מבקשת ממזכירות תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו ב ראשון בסיעודלתואר 
בבקשה לשמש כוועדת בדיקה לקראת שלב  תמר קרוליקשל פרופ'  ההמועצה לפנות לוועדה בראשות

 ההכרה וההסמכה. 
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לקראת שלב ההסמכה יהיה על התכנית לעמוד בהחלטת המל"ג בדבר דו"חות הוועדה להערכת איכות  .5
 והבטחתה בתחום הסיעוד.

 התקיימות התנאים שלהלן: ת היתר כאמור לעיל, תכנס לתוקפה רק לאחרהחלטת המועצה להענק .6
 Northeastern University ,University of Newות והתחייבות השלוח המציא התחייבותת המכללה  .א

England, ,New England College ,Clark Universityסטודנטים חדשים  מנהלא תרשו ות, כי השלוח
תסתכם בסיום לימודיהם של  ןחדשים, בכל תוכניות הלימוד, וכי פעילות מחזורי לימוד נהולא תפתח

 בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.  ןהסטודנטים הלומדים בה
 Northeastern אות ת אוניברסיטוכי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוח המכללה תמציא התחייבותה .ב

University ,University of New England ,New England College ,Clark University ,Heriot Watt 
University  .יקבלו (אם יעמדו בכל התנאים) תואר אקדמי ממוסד האם בחו"ל 

ללימודים  ותתלמידים הלומדים בשלוחאליה קבל לא ת המכללה תמציא התחייבותה כי היא .ג
(למעט מתן פטור מלימודים  בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר

 ).4.4.2006-אקדמיים קודמים בהתאם להחלטת המועצה מ-אקדמיים על בסיס לימודים לא
, כי השלוחה לא תרשום Heriot Watt Universityת המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות שלוח .ד

חזור סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים (למעט המ
), וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בה 6.8.2010 -ההנזכר במכתב

 בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה. 
להחתים כל מועמד שיירשם לתכנית הלימודים לתואר  גן חל"צ-ברמתמכללה האקדמית לישראל העל  .7

מכללה האקדמית הידוע למועמד כי  ולנוסח שהועבר, לפי בהתאם העל הצהר בסיעוד) B.S.N( ראשון
 ראשון עדיין להעניק תואר  כתמוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו מוסמ העדיין אינ גן חל"צ-ברמתלישראל 

)B.S.N (וסמך להעניק את תהכרה ולא  ללהקבל המכת, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא בסיעוד
 אר האמור.והת

כמוסד להשכלה גבוהה גן חל"צ -ברמתלמתן הכרה למכללה האקדמית לישראל  בכל מקרה, תנאי .8
והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה, בין היתר, סיום פעילות הלימודים לקראת תואר 
השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל. תנאי למתן הסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד יהיה, בין היתר, 

בכל מקרה, הסמכה . ישראלשל המכללה לים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות סיום פעילות הלימוד
שני ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות בארץ, לרבות לימודי תואר  להעניק תארים

 .Heriot Watt Universityבמינהל עסקים בשלוחת 
המועצה בדבר מתן ההיתר  , החלטת1958-ד'(א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח21עפ"י סעיף 

 טעונה אישור הממשלה."
 

U לפרסם  (בהקמה) לפתוח מוסד להשכלה גבוהה,גן חל"צ -ברמתמתן היתר למכללה האקדמית לישראל
 ) בניהול טכנולוגיות מידעB.Aולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (

, 12.1.2010שאינם אוניברסיטאות מיום המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות 
 ומחליטה כלהלן:

 ועל הדו"ח שהגישה. עד כה על עבודתה  להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי .1
לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת, על כל ממצאיה והמלצותיה, ולהעניק למכללה האקדמית לישראל  .2

ר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת תואר היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולאפשגן חל"צ -ברמת
 ) בניהול טכנולוגיות מידע.B.Aראשון (

להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המוסד ותכנית הלימודים  .3
תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה. המועצה  ראשון בניהול טכנולוגיות מידעלתואר 

בבקשה לשמש כוועדת בדיקה  שיזף רפאליועצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' מבקשת ממזכירות המ
 לקראת שלב ההכרה וההסמכה. 

 התקיימות התנאים שלהלן: החלטת המועצה להענקת היתר כאמור לעיל, תכנס לתוקפה רק לאחר .4
 Northeastern University ,University of Newות והתחייבות השלוח המציא התחייבותת המכללה  .א

England, ,New England College ,Clark Universityסטודנטים חדשים  מנהלא תרשו ות, כי השלוח
תסתכם בסיום לימודיהם  ןמחזורי לימוד חדשים, בכל תוכניות הלימוד, וכי פעילות נהולא תפתח

 בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.  ןשל הסטודנטים הלומדים בה
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 אות ת אוניברסיטוכי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוח ה תמציא התחייבותההמכלל .ב
Northeastern University ,University of New England ,New England College ,Clark University ,

Heriot Watt University  .יקבלו (אם יעמדו בכל התנאים) תואר אקדמי ממוסד האם בחו"ל 
ללימודים  ותתלמידים הלומדים בשלוחאליה קבל לא ת ותה כי היאהמכללה תמציא התחייב .ג

בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר (למעט מתן פטור 
-אקדמיים קודמים בהתאם להחלטת המועצה מ-מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא

4.4.2006.( 
, כי השלוחה לא תרשום Heriot Watt Universityת המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות שלוח .ד

סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים (למעט המחזור 
), וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בה 6.8.2010 -ההנזכר במכתב

 בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה. 
לתואר להחתים כל מועמד שיירשם לתכנית הלימודים  גן חל"צ-ברמתמכללה האקדמית לישראל העל  .5

מכללה הלמועמד כי  על הצהרה בהתאם לנוסח שהועבר, לפיו ידוע ) בניהול טכנולוגיות מידעB.A(ראשון 
ק עדיין להעני כתמוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו מוסמ העדיין אינ גן חל"צ-ברמתהאקדמית לישראל 

 ללהקבל המכת, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא ) בניהול טכנולוגיות מידעB.A(תואר ראשון 
 אר האמור.ווסמך להעניק את התתהכרה ולא 

כמוסד להשכלה גבוהה גן חל"צ -ברמתבכל מקרה, תנאי למתן הכרה למכללה האקדמית לישראל  .6
היתר, סיום פעילות הלימודים לקראת תואר והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה, בין 

השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל. תנאי למתן הסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד יהיה, בין היתר, 
בכל מקרה, הסמכה . ישראלשל המכללה לסיום פעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות 

שני השלוחות בארץ, לרבות לימודי תואר ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות  להעניק תארים
 .Heriot Watt Universityבמינהל עסקים בשלוחת 

, החלטת המועצה בדבר מתן ההיתר 1958-ד'(א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח21עפ"י סעיף 
 טעונה אישור הממשלה."

 
Uגבוהה, לפרסם  (בהקמה) לפתוח מוסד להשכלה גן חל"צ -ברמת מתן היתר למכללה האקדמית לישראל

 בניהול במערכות בריאות) .ABולרשום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון (
, 17.3.2009המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום 

 ומחליטה כלהלן:
 הדו"ח שהגישה. ועל  עד כה צ'רניחובסקי על עבודתהדב להודות לוועדה בראשותו של פרופ'  .1
לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת, על כל ממצאיה והמלצותיה, ולהעניק למכללה האקדמית לישראל  .2

היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולאפשר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת תואר גן חל"צ -ברמת
 ) בניהול במערכות בריאות.B.Aראשון (

ותכנית הלימודים  המכללהשתבדוק את התפתחות  להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה .3
המועצה לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה. 

 תבבקשה לשמש כוועד דב צ'רניחובסקילפנות לוועדה בראשותו של פרופ' מבקשת ממזכירות המועצה 
 ההכרה וההסמכה.  ה לקראת שלבבדיק

 התקיימות התנאים שלהלן: להענקת היתר כאמור לעיל, תכנס לתוקפה רק לאחרהחלטת המועצה  .4
 Northeastern University ,University of Newות והתחייבות השלוח המציא התחייבותת המכללה  .א

England, ,New England College ,Clark Universityסטודנטים חדשים  מנהלא תרשו ות, כי השלוח
תסתכם בסיום לימודיהם  ןלימוד חדשים, בכל תוכניות הלימוד, וכי פעילותמחזורי  נהולא תפתח

 בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.  ןשל הסטודנטים הלומדים בה
 אות ת אוניברסיטוכי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוח המכללה תמציא התחייבותה .ב

Northeastern University ,University of New England ,New England College ,Clark University ,
Heriot Watt University  .יקבלו (אם יעמדו בכל התנאים) תואר אקדמי ממוסד האם בחו"ל 

ללימודים  ותתלמידים הלומדים בשלוחאליה קבל לא ת המכללה תמציא התחייבותה כי היא .ג
ההיתר (למעט מתן פטור בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת 

-אקדמיים קודמים בהתאם להחלטת המועצה מ-מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא
4.4.2006.( 
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, כי השלוחה לא תרשום Heriot Watt Universityת המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות שלוח .ד
עט המחזור סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים (למ

), וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בה 6.8.2010 -ההנזכר במכתב
 בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה. 

תואר ללהחתים כל מועמד שיירשם לתכנית הלימודים  גן חל"צ-ברמתמכללה האקדמית לישראל העל  .5
מכללה הידוע למועמד כי  ובהתאם לנוסח שהועבר, לפי העל הצהר אות) בניהול במערכות בריB.Aראשון (

עדיין להעניק  כתמוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו מוסמ העדיין אינ גן חל"צ-ברמתהאקדמית לישראל 
 ללהקבל המכת, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא ) בניהול במערכות בריאותB.Aתואר ראשון (

 אר האמור.ואת התוסמך להעניק תהכרה ולא 
כמוסד להשכלה גבוהה גן חל"צ -ברמתבכל מקרה, תנאי למתן הכרה למכללה האקדמית לישראל  .6

והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה, בין היתר, סיום פעילות הלימודים לקראת תואר 
, בין היתר, השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל. תנאי למתן הסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד יהיה

בכל מקרה, הסמכה . ישראלשל המכללה לסיום פעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות 
שני ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות בארץ, לרבות לימודי תואר  להעניק תארים

 .Heriot Watt Universityבמינהל עסקים בשלוחת 
, החלטת המועצה בדבר מתן ההיתר 1958-השכלה גבוהה התשי"חד'(א) לחוק המועצה ל21עפ"י סעיף 

 טעונה אישור הממשלה."
 

U(בהקמה) לפתוח מוסד להשכלה גבוהה, לפרסם  גן חל"צ-ברמת מתן היתר למכללה האקדמית לישראל
 בייעוץ חינוכי) A.M( שניולרשום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר 
, 17.3.2009עדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ו

 ומחליטה כלהלן:
 ועל הדו"ח שהגישה.  עד כה להודות לוועדה בראשותו של פרופ' משה זיידנר על עבודתה  .1
לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת, על כל ממצאיה והמלצותיה, ולהעניק למכללה האקדמית לישראל   .2

ד להשכלה גבוהה ולאפשר פתיחתה של תכנית הלימודים לקראת היתר לפתוח מוסגן חל"צ -ברמת
 ) בייעוץ חינוכי.M.Aתואר שני ללא תזה  (

לחייב את המכללה להוסיף לתכנית ההשלמה קורס בתחום "מבוא לחינוך" לסטודנטים שאינם בוגרי   .3
 תואר ראשון בחינוך .

המוסד ותכנית הלימודים  להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות  .4
המועצה מבקשת לתואר שני ללא תזה בייעוץ חינוכי תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה. 

ה בדיק תלפנות לוועדה בראשותו של פרופ' משה זיידנר בבקשה לשמש כוועדממזכירות המועצה 
 ההכרה וההסמכה.  לקראת שלב

 התקיימות התנאים שלהלן: תכנס לתוקפה רק לאחרהחלטת המועצה להענקת היתר כאמור לעיל,   .5
 Northeastern University ,University of Newות והתחייבות השלוח המציא התחייבותת המכללה  .א

England, ,New England College ,Clark Universityסטודנטים  מנהלא תרשו ות, כי השלוח
תסתכם בסיום  ןהלימוד, וכי פעילות מחזורי לימוד חדשים, בכל תוכניות נהחדשים ולא תפתח

בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה  ןלימודיהם של הסטודנטים הלומדים בה
 גבוהה. 

 אות ת אוניברסיטוכי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוח המכללה תמציא התחייבותה .ב
Northeastern University ,University of New England ,New England College ,Clark University ,

Heriot Watt University  .יקבלו (אם יעמדו בכל התנאים) תואר אקדמי ממוסד האם בחו"ל 
ללימודים  ותתלמידים הלומדים בשלוחאליה קבל לא ת המכללה תמציא התחייבותה כי היא .ג

בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר (למעט מתן פטור 
-אקדמיים קודמים בהתאם להחלטת המועצה מ-מודים אקדמיים על בסיס לימודים לאמלי

4.4.2006.( 
, כי השלוחה לא תרשום Heriot Watt Universityת המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות שלוח .ד

סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים (למעט המחזור 
), וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בה 6.8.2010 -ההנזכר במכתב

 בלבד, בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה. 
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להחתים כל מועמד שיירשם לתכנית הלימודים לתואר  גן חל"צ-ברמתמכללה האקדמית לישראל העל   .6
מכללה הידוע למועמד כי  ושהועבר, לפיבהתאם לנוסח  העל הצהר בייעוץ חינוכי) ללא תזה M.Aשני (

עדיין  כתמוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו מוסמ העדיין אינ גן חל"צ-ברמתהאקדמית לישראל 
קבל ת, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא בייעוץ חינוכי) ללא תזה M.Aלהעניק תואר שני (

 אר האמור.ווסמך להעניק את התתהכרה ולא  ללההמכ
כמוסד להשכלה גבוהה גן חל"צ -ברמתתנאי למתן הכרה למכללה האקדמית לישראל בכל מקרה,   .7

והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה, בין היתר, סיום פעילות הלימודים לקראת 
תואר השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל. תנאי למתן הסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד יהיה, 

בכל . ישראלשל המכללה לימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות בין היתר, סיום פעילות הל
ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות בארץ, לרבות  מקרה, הסמכה להעניק תארים

 .Heriot Watt Universityשני במינהל עסקים בשלוחת לימודי תואר 
 חלטת המועצה בדבר מתן ההיתר , ה1958-ד'(א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח21עפ"י סעיף 

 טעונה אישור הממשלה."
 

 ת ו ט ל ח ה
 

Uנושאים שמחייבים הצבעה של המליאה 
889/11  U הסמכת המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון)B.A.( בתקשורת יצירה וביקורת 
ת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחוצת את המלצת מהמועצה להשכלה גבוהה מא 

 בהסתמך על דו"חות ועדת הערכת איכות הלימודים בתקשורת 11.5.2010ישיבתה ביום מ מחו"ל
 ומחליטה כלהלן:

) בתקשורת, יצירה .B.Aלהאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ( .1
 וביקורת בשנתיים נוספות.

ים אודות יישום ההמלצות ועדת המשנה תשוב ותדון בהארכת ההסמכה לאחר קבלת דו"ח ביני .2
הפרטניות והכלליות המופיעות בדו"חות ההערכה, בהתאם להחלטת המל"ג בנושא הערכת איכות 

. דו"ח הביניים יועבר לבדיקה של מומחה בתחום וחוות דעתו 27.4.2010לימודי תקשורת מיום 
 תתובא בפני ועדת המשנה להערכת איכות וועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאו

במסגרת בחינת המומחה את דו"ח הביניים יש להתייחס גם לעמידה בתנאי הקבלה הפורמאליים  .3
 ולהתפלגויות הציונים.

* * * * * * * * * * 
 תוצאות ההצבעה:

 בעד -13
 אין מתנגדים ואין נמנעים

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

890/11  Uר שני (הסמכת המכללה האקדמית תל חי להעניק תואM.A.ללא תזה בעבודה סוציאלית ( 
ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת  

 ומחליטה כלהלן: 11.5.2010ישיבתה ביום ממחו"ל 
 להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' יונתן רבינוביץ על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.   . .1
חי הסמכה זמנית -ת המלצות הוועדה הבודקת במלואן ולהעניק למכללה האקדמית תללאמץ א  . .2

 שנים. 3) ללא תזה בעבודה סוציאלית לתקופה של .M.Aלהעניק תואר שני (
מכלל המתקבלים  10%מספר הסטודנטים החריגים המתקבלים "על תנאי" בשנה א' לא יעלה על   . .3

 לתכנית.
הארכתה, תיבדק התכנית פעם נוספת, תוך בדיקת כלל לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי ל  . .4

הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה, לרבות בדיקת קיומם של חדרי מרצים לכלל מרצי התכנית, 
 תכנית והרחבת היצע קורסי הבחירה.חיזוקו של המסלול הכללי של ה
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* * * * * * * * * * 
 תוצאות ההצבעה:

 בעד -13
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 החלטה התקבלה פה אחדה
* * * * * * * * * * 

891/11  U) הסמכת המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשוןB.A.בניהול המשאב האנושי ( 
אוניברסיטאות ושלוחות ועדת המשנה למוסדות שאינם המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת  

 :מחליטה כלהלןו 11.5.2010ישיבתה ביום מחו"ל מ
 עדה הבודקת בראשותה של פרופ' אסיא פזי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה. להודות לוו  . .1
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת במלואן ולהעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה זמנית   . .2

 ) בניהול המשאב האנושי לתקופה של שנתיים..B.Aלהעניק תואר ראשון (
מכלל המתקבלים  10%א' לא יעלה על  מספר הסטודנטים החריגים המתקבלים "על תנאי" בשנה  . .3

 לתכנית.
 להשקיע מאמץ מירבי בגיוס איש סגל בכיר מהתחום במהלך השנתיים הקרובות.  . .4
עד לגיוס איש סגל בכיר מהתחום על המכללה לדווח למל"ג באופן מיידי על מינוי יועץ אקדמי בכיר   . .5

 בתחום המשאב האנושי כמפורט בדו"ח הוועדה.
קת לכהן כוועדה מלווה להסמכה קבועה, אשר תיבחן את כל ההיבטים לבקש מהוועדה הבוד  . .6

 שהועלו בדו"ח, לרבות נושא שילוב סגל הוראה נוסף בתכנית ורמת הציונים ומנגנון הפיקוח עליהם.
* * * * * * * * * * 

Uתוצאות ההצבעהU: 
 בעד -15

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

892/11  U האקדמית נתניה להעניק תואר שני ללא תזה הסמכת המכללה(M.A)  בהתנהגות ארגונית 
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות  

 ומחליטה כלהלן: 11.05.2010מחו"ל מיום 
 על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה. פרופ' יצחק הרפז להודות לוועדה בראשותו של . .1
המכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני ללא ץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את לאמ . .2

 . 2013שלוש שנים דהיינו עד יוני , למשך בהתנהגות ארגונית (M.A)תזה 
 לבחון בין היתר את הבחינות בהתאם להמלצות הוועדה הבודקת. ,ההסמכה חידוש לקראת שלב . .3
תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה  . .4

שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  במלואן, ועמידת התוכנית 
 ללא תזה." בנושא מסלולים לתואר "מוסמך 07.02.06בהחלטת מל"ג מיום 

* * * * * * * * * * 
 תוצאות ההצבעה:

 13 –בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 לטה התקבלה פה אחדההח
* * * * * * * * * * 

 
893/11   Uשני לתואר לימודים לתכנית סטודנטים ורישום פרסום אישור (M.A) ופיתוח בהתנהגות תזה עם 

              Uבהרצליה הבינתחומי במרכז ארגונים 
ת המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחו 

 :ומחליטה כלהלן 1.6.10 מחו"ל מיום
 להודות לועדת הבדיקה בראשותה של פרופ' אסיא פזי על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה לה.  . .1
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולאשר למרכז הבינתחומי בהרצליה  לפרסם את דבר פתיחת   . .2

 גונים ולרשום אליה תלמידים.בהתנהגות ופיתוח אר Uעם תזהU (M.A)תכנית הלימודים לתואר שני 



 9 

מליאת המועצה מבקשת לפנות למרכז הבינתחומי בהרצליה ולקבל הבהרות באשר למילוי דרישות   . .3
סגל ההוראה בבית הספר לפסיכולוגיה, בהתייחס לכך שחלק מהמרצים המלמדים שם מיועדים 

 ללמד בתכנית הלימודים הנדונה. 
וג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על לחייב את המרכז הבינתחומי בהרצליה  (כנה  . .4

לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז הבינתחומי  להמלצת הוועדה 3שנוסחה מופיע כנספח הצהרה, 
בהרצליה אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני עם תזה בהתנהגות ופיתוח ארגונים וכי קיימת 

יק תואר שני עם תזה בהתנהגות ופיתוח אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המרכז להענ
 ארגונים. 

על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא   . .5
בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה 

 גבוהה". 
ת, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכני  . .6

 לקראת שלב ההסמכה.
* * * * * * * * * * 

U:תוצאות ההצבעה 
 13 –בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

* * * * * * * * * * 
 

 
894/11  U הסמכת המכללה האקדמית תל חי להעניק תואר שני )c.M.S (בביוטכנולוגיה עם וללא תזה 
ישיבתה ביום מועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת  

 :מחליטה כלהלןו 11.5.2010
 להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' שלמה גרוסמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.  .1
הסמכה להעניק חי -לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת במלואן ולהעניק למכללה האקדמית תל .2

 ) עם וללא תזה, וזאת לתקופה של שלוש שנים..M.Scתואר שני (
 לבקש מחברי הוועדה הבודקת לכהן כוועדת מעקב להסמכה קבועה.  .3
כתנאי לחידוש ההסמכה תתבקש המכללה להגיש דו"ח התפתחות של התכנית, למען ניתן יהיה  .4

כלל הנושאים בהתאם למפורט  לבחון את השינויים וההתפתחויות שחלו בתכנית, תוך בדיקת
 בדו"ח זה.

, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדקנה, 26.10.2004בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  .5
 בין היתר, עבודות תזה.

לאשר למכלה להגדיל את מכסת הסטודנטים במסלול המחקרי. הגדלת מכסת הסטודנטים במסלול  .6
 הכנת סטודנטים כנדרש.המחקרי תהא בהתאם לזמינות מנחים הולמים ל

 4-6להיענות לבקשת הסטודנטים הלומדים בתכנית ולאפשר להם במסגרת קורסי הבחירה לבחור  .7
מתכנית הלימודים לתואר בוגר בביוטכנולוגיה (קורס גדול אחד או של קורסי בחירה מתקדמים נ"ז 

 שניים קטנים), באישור / המלצת ראש התכנית או המנחה. 
 * * * * * * * * ** 

 תוצאות ההצבעה:
 בעד -13

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

* * * * * * * * * * 
 

895/11  U בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב להעניק תואר "בוגר במדעים"  –הארכת ההסמכה של שנקר.B.Sc 
              Uבהנדסת תוכנה ואישור רישום סטודנטים לשנה"ל תשע"א 
יום מ ישיבתהמועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ה גבוהה מאמצת את המלצת המועצה להשכל 

 :כלהלן מחליטהו 11.5.2010
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 .B.Scלהאריך את הסמכה שהוענקה לשנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להעניק תואר ראשון   . .1
 .31.1.2011בהנדסת תוכנה עד ל

 ע"א. לאשר למכללה לרשום סטודנטים לתכנית הנדונה לשנה"ל תש  . .2
 הוועדה המלווה תמשיך ותעקוב אחר התפתחות התכנית במכללה.  . .3

* * * * * * * * * * 
 תוצאות ההצבעה:

 בעד 12
 אין מתנגדים ואין נמנעים

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

 
896/11   Uהמכללה האקדמית להנדסה בירושלים להעניק תואר ראשון  הארכת ההסמכה שלB.Sc. בהנדסת 
              Uתעשייה וניהול 

 יום מישיבתה מועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת  
 :כלהלן הומחליט 11.5.2010 
בהנדסת  .B.Scלהאריך את הסמכת המכללה האקדמית להנדסה בירושלים להעניק תואר ראשון   . .1

 . 30.6.2011תעשייה וניהול בשנה נוספת ועד ליום 
הוועדה המלווה תמשיך ותעקוב אחר התפתחות התכנית במכללה תוך שימת דגש על מצבת סגל   . .2

 ההוראה בתכנית.  
 

* * * * * * * * * * 
 תוצאות ההצבעה:

 בעד 12
 אין מתנגדים ואין נמנעים

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

 
/11789  U ה להנדסה ועיצוב להעניק תואר "בוגר במדעים" בית ספר גבו –הארכת ההסמכה של שנקר.B.Sc 

              Uבהנדסת תעשייה וניהול 
 יום מישיבתה מועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת 

 מחליטה כלהלן:ו 11.5.2010
בהנדסת  .B.Scאר ראשון להאריך את ההסמכה של שנקר, בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב להעניק תו  . .1

 .31.12.2010תעשייה וניהול עד ליום 
הוועדה המלווה תמשיך ותדון במתן הסמכה קבועה למוסד, ובעניין גיוסם של שני חברי סגל נוספים   . .2

 שיכולו בעתיד להוביל את התוכנית הנדונה." - ל במשרה מלאה בתוכניתמתחום התעשייה והניהו
* * * * * * * * * * 

 צבעה:תוצאות הה
 בעד 12

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

* * * * * * * * * * 
 

/11889  Uהסמכת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר ראשון ).B.Scבתכנית הלימודים ( 
              Uבביוטכנולוגיה 
, 11.5.2010מיום  והנדסהלענייני טכנולוגיה המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה  

 (.B.Sc)להעניק למכללה האקדמית הדסה ירושלים הסמכה קבועה להעניק תואר ראשון ומחליטה 
 בביוטכנולוגיה.

* * * * * * * * * * 
 תוצאות ההצבעה:

 בעד 12
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 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

* * * * * * * * * * 
 

/11989  Uהטכנולוגי חולון להעניק תואר "מוסמך" ( הארכת ההסמכה של המכוןM.Scבהנדסת חשמל ( 
 אלקטרוניקה ללא תיזהUו              
בהמלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה  1.6.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  

 ומחליטה כלהלן: 11.5.2010והנדסה מיום 
 על עבודתה המסורה ועל הדו"ח שהגישה.להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' שמיר   . .1
) ללא תיזה בהנדסת .M.Scלחדש את הסמכת המכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר "מוסמך" (  . .2

 ).2012חשמל ואלקטרוניקה לשנתיים נוספות (עד יוני 
 לבקש מהוועדה המלווה בראשותו של פרופ' שמיר להמשיך וללוות את התכנית.   . .3
) בהנדסת B.Scועדה המלווה בין היתר את חוזקו של התואר הראשון (במסגרת עבודתה תבדוק הו  . .4

חשמל ואלקטרוניקה של המכון הטכנולוגי חולון. כמו כן תבחן את נושא רמת ההוראה בתואר 
 השני ואת הקשר בין מרצה וסטודנט.

* * * * * * * * * * 
 תוצאות ההצבעה:

 בעד 12
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 חדההחלטה התקבלה פה א
* * * * * * * * * * 

 
900/11  U המכללה האקדמית להוראת אמנות וחינוך מיסודן של מכללות -הכרה במכללה המאוחדת "אמונה 

              Uאפרתה ואמונה" כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתה להעניק את התארים שהעניקו מכללת אמונה 
               Uכרה וההסמכות של מכללת אפרתה ומכללת אמונהומכללת אפרתה, כל אחת בנפרד וביטול הה 

 ישיבתה מאוניברסיטאות ומכללות לחינוך ועדת המשנה להמועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת 
 :ומחליטה כלהלן 11.5.2010יום מ
לבטל את ההכרה במכללת אפרתה, את ההסמכות ואת אישורי הפעלת התכניות שניתנו לה בעבר   . .1

 הה.ע"י המועצה להשכלה גבו
 לבטל את ההכרה במכללת אמונה ואת ההסמכות שניתנו לה בעבר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.   . .2
המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך, מיסודן של מכללות  -להכיר במכללת "אמונה  . .3

 אפרתה ואמונה" כמוסד להשכלה גבוהה.
ודן של מכללות אפרתה המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך, מיס -להסמיך את "אמונה  . .4

), כפי שאושר לכל מכללה בנפרד, בתכניות B.Edואמונה" להעניק את התואר "בוגר בהוראה" (
 הבאות:

-יב'); אמנות, תיאטרון (לכיתות א'-: עיצוב גרפי (לכיתות א'Uתכניות הנמצאות בהסמכה זמניתU .א
 ט').-יב'); מתמטיקה (לכיתות ז'-ו' ולכיתות ז'

ו') -); מסלול יסודי (כיתות א'6-: הגיל הרך (לידהUקבועה תכניות הנמצאות בהסמכהU .ב
תנ"ך,  –י') בהתמחויות -יסודי (כיתות א'-מקרא, לימודים כלליים; מסלול על –בהתמחויות 

תושב"ע, היסטוריה, ספרות, מתמטיקה, לשון עברית; מסלול החינוך המיוחד לגילאי הגן 
 ולגילאי ביה"ס. 

ול ההכרות וההסמכות של מכללת אפרתה ומכללת החל מתאריך קבלת ההחלטה על ביט .1
 לעיל, חל איסור לקיים בכל אחת מהן כל פעילות אקדמית. 2-ו 1אמונה, כאמור בסעיפים 

* * * * * * * * * * 
 תוצאות ההצבעה:

 בעד 12
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
* * * * * * * * * * 
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/11901  U קדמית לחינוך, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (מכללה א –הסמכת סכניןB.Ed (  וספרות בשפהU

  Uו')-חוגי)במסלול היסודי (א'-(חד אנגלית 
לחינוך נה לענייני אוניברסיטאות ומכללות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המש 

 , ומחליטה:11.5.2010מישיבתה ביום 
תואר "בוגר  מכללה אקדמית לחינוך להעניק  –ין להסמיך לתקופה של שלוש שנים את מכללת סכנ  . .1

 חוגי) למסלול היסודי.-) בשפה וספרות אנגלית (חדB.Edבהוראה" (
לקראת תום תקופה זו לבקש את אותם מומחים לבדוק בשנית את התכנית, למען ניתן יהיה לבחון   . .2

 את השינויים וההתפתחויות שחלו בה. 
* * * * * * * * * * 
 תוצאות הצבעה:

 12 –עד ב
 1 –נגד 

 אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה

* * * * * * * * * * 
 

 
902/11  U"דו"ח הוועדה המלווה של המועצה להשכלה גבוהה לבדיקת תכניות הלימודים במכללת "אמונה 
             U בוגר בהוראה" ( לקראת מתן הסמכה קבועה להעניק תואר"B.E.d,באמנות למסלול יסודי וחט"ב ( 

            U) "תואר "בוגר בהוראהB.Ed.) "בעיצוב גרפי למסלול יסודי וחט"ב ותואר "בוגר בהוראה (B.Ed.( 
            Uיב')-גילי (א'-בתיאטרון למסלול רב 

לחינוך נה לענייני אוניברסיטאות ומכללות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המש 
 , ומחליטה:11.5.2010מישיבתה ביום 

על העבודה הרבה, המעמיקה והמקצועית ראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין ות לוועדה בלהוד  . .1
 שעשתה.

 לאמץ את דו"ח הוועדה במלואו ולהחליט כי אין צורך בהמשך מעקב.     . .2
) .B.Edלהסמיך את  מכללת "אמונה" לתקופה קבועה להעניק את התואר "בוגר בהוראה" (  . .3

 במסלולים ובהתמחויות הבאים:
 למסלול יסודי וחט"ב. אמנות .א
 עיצוב גרפי (ללא פירוט מוקדים על גבי התעודה) למסלול יסודי וחט"ב. .ב
 יב').-גילי (כיתות א'-תיאטרון למסלול רב .ג

בהסתמך על דו"ח הוועדה, לציין חמישה נושאים עיקריים, שראוי שראשי המוסד וראשי תכניות  .4
 ת:  הלימודים יתנו עליהם את הדעת בהמשך הפעלת התכניו 

על המכללה (בהמשך ביה"ס לאומנויות במסגרת האיחוד עם מכללת אפרתה) לפעול  .1
לחיזוק המנגנונים האחראיים על ניהול תכניות הלימודים ועל דרך קבלת ההחלטות 

 בתכניות.  
הן מנהלית והן  –על המכללה לקבוע כלל לפיו לא תתקיים כפילות בתפקידים  .2

(משנה לראש המכללה המאוחדת, ראש  בין ראשי ביה"ס לאמנויות –אקדמית 
 –ביה"ס לאומנויות, דיקאן ביה"ס לאומנויות), וכן להקפיד על ניהול אקדמי 

מקצועי בכל שדרת התפקידים האקדמית. כמו כן, על המכללה המאוחדת להבטיח 
 מבנה ארגוני המציג את הכפיפות בין בעלי התפקידים השונים באופן ברור יותר. 

לפעול לחיזוק הסגל בכל אחת מתכניות הלימודים: סגל בעלי  על המכללה להמשיך .3
תואר שלישי וניסיון מקצועי בתחום הספציפי אותו הם מיועדים ללמד ושהיו בעלי 
רקורד אקדמי מוכח בתחום; אמנים ויוצרים פעילים בני סמכא ובעלי שיעור קומה 

, שיהיו בתחום עיסוקם;  מורים צעירים בעלי שם ומעודכנים מבחינה אקדמית
 מחויבים לביסוסה ולפיתוחה של התכנית לאורך זמן.   

על המכללה להוכיח מאמצים בעתיד, ככל שניתן, ליצירת סגל קבוע ומחויב אשר  .4
 יראה במכללה כמקום עבודתו העיקרי וכמקום בעל אופק לקידומו המקצועי.

 על המכללה להמשיך ולפתח את הספרייה בתחום האמנות.  .5
 * * * * * * * ** * 
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 תוצאות הצבעה:
 12 –בעד 
 1 –נגד 

 אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה

* * * * * * * * * * 
 

903/11  Uדו"חות הוועדה להערכת איכות בהנדסה כימית 
 30.5.10המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום  

  ומחליטה כלהלן:בהנדסה כימית 
ערכת איכות הלימודים בהנדסה כימית בראשותם של פרופ' טום אדגר ופרופ' להודות לוועדה לה  . .1

 זאב תדמור על עבודתה הרבה והמקצועית שנעשתה.
 לאמץ את הדו"חות המסכמים של הוועדה (הדו"ח הכללי והדו"חות הפרטניים).  . .2
 לפרסם את דו"חות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.  . .3
ת במעבדות המחלקות להנדסה כימית, לבקש מכל מוסד להגיש לאור הערות הוועדה בנושא הבטיחו  . .4

על  3.10.2010עד מתווה פעולה לטיפול בנושא זה, כולל לו"ז ליישומו, ולדווח  11.7.2010 -עד ל
UיישוםU .המתווה 

תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה  3.10.2010 -עד ללבקש מכל מוסד להגיש     .א
 הנוגעות אליו (כולל לו"ז).

דו"ח ביניים אודות יישום המתווה ותכנית הפעולה  30.6.2011 עד לבקש מכל מוסד להגיש    .ב
 לעיל. 4-5הנזכרים בסעיפים 

לבקש מפרופ' זאב תדמור ופרופ' יוסף מרצ'וק (חברי ועדת ההערכה הישראליים) לכהן     .ג
 כצוות מעקב ליישום המלצות הוועדה.

* * * * * * * * * * 
 תוצאות ההצבעה:

 עדב 10
 אין מתנגדים ואין נמנעים

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

 
Uנוהל קבלת החלטות בכתב 

/11490  U אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית לימודים לתואר ראשון(B.A) בחינוך וחברה במכון לנדר-U
  Uאקדמי ירושלים מרכז 

ינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאמליאת המועצה  
 ומחליטה כלהלן:
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 להודות לועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' חיים אדלר על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה לה. . .1
מרכז אקדמי ירושלים  לפרסם את דבר -לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולאשר למכון לנדר  . .2

 וך וחברה ולרשום אליה תלמידים.) בחינB.Aפתיחת תכנית הלימודים לתואר ראשון (
לפחות בסמסטר א' של  75יידרש להשיג ממוצע של  75-סטודנט שיתקבל עם ממוצע בגרות נמוך מ  . .3

 לימודיו. 
פטור מקורסים ותרגילים יתקבל רק על בסיס לימודים אקדמיים קודמים ובהתאם להחלטות מל"ג   . .4

 רלבנטיות. 
נה הראשונה להפעלת תכנית הלימודים. נושא זה יודגש כי תנאי הקבלה שאושרו תקפים רק לש  . .5

 ייבדק שוב על ידי הוועדה המלווה בשלב ההסמכה. 
מרכז אקדמי ירושלים  (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל -לחייב את מכון לנדר  . .6

לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכון  להמלצת הוועדה 3שנוסחה מופיע כנספח תלמיד(ה) על הצהרה, 
מרכז אקדמי ירושלים אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בחינוך וחברה  וכי קיימת -לנדר

אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המכון להעניק תואר ראשון בחינוך וחברה. ב. אם המכון  לא 
יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בחינוך וחברה  הוא מתחייב להעניק לסטודנטים רשת 

 שפירטה בדיווחו למל"ג. ביטחון כפי
 
 

/11590  U אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון(B.P.T)  בפיזיותרפיה של U

  Uהאקדמית צפת המכללה 
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות  

 , ומחליטה כלהלן:11.5.2010מחו"ל מיום 
על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה אברהם עורי ודות לועדת הבדיקה בראשותה של פרופ' לה  . .1

 לה.
לאמץ את המלצת הוועדה במלואה ולאשר למכללה האקדמית צפת לפרסם את דבר פתיחתה של   . .2

 בפיזיותרפיה ולרשום אליה תלמידים. (B.P.T)לתואר ראשון תכנית הלימודים 
ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המכללה ותכנית  להקים ועדת בדיקה לקראת שלב  . .3

תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה. בפיזיותרפיה  (B.P.T) ראשוןהלימודים לתואר 
בבקשה לשמש כוועדה לבדיקת  אברהם עוריהמועצה ממליצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' 

 ההכרה וההסמכה.
נהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד(ת) שירשם לחייב את המכללה האקדמית צפת (כ . .4

, וכל זאת בפיזיותרפיהלתכנית על הצהרה, לפיה ידוע למועמד(ת) מעמדה של המכללה והתכנית 
 בהתאם לנוסח המופיע כנספח להמלצת הוועדה הבודקת.
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/11690  U) אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשוןB.A (בפסיכולוגיה של המסלול 

                Uהאקדמי של המכללה למינהל 
למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות וועדת המשנה  

 כלהלן:  ומחליטה, 11.5.2010יום ממחו"ל 
 הודות לוועדה בראשותו של פרופ' דן זכאי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.ל  . .1
תכנית הלימודים לתואר פתיחת לפרסם את דבר  למסלול האקדמי של המכללה למינהלר לאש  . .2

 ) בפסיכולוגיה ולרשום אליה תלמידים..B.Aראשון (
, עד תום השנה השנייה להפעלת התכנית, תגייס 8.3.2010בהתאם להתחייבות המוסד מיום   . .3

 המכללה איש סגל בכיר נוסף מתחום הפסיכולוגיה.
(כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל  ל האקדמי של המכללה למינהלהמסלולחייב את   . .4

 המסלול האקדמי של המכללה למינהל אינו מוסמךתלמיד(ה) על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי 
וסמך קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא י בפסיכולוגיה וכי ).B.A" (להעניק בשלב זה תואר "בוגר
 .בפסיכולוגיה ).B.A" (להעניק תואר "בוגר ה למינהלהמסלול האקדמי של המכלל

אם המסלול האקדמי של המכללה למינהל לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר   . .5
 בפסיכולוגיה, הוא מתחייב להעניק לסטודנטים רשת ביטחון.

ועדת הבדיקה תתכנס לדון לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה,   . .6
כנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה בת

 .דו"ח המסכםבמכללה, ואת התקדמות המוסד בנושאים השונים המפורטים ב
 

/11790  U "אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים  לתואר "בוגר )B.A. (בקולנוע שלU      
              Uחוגית-במתכונת דו חההאוניברסיטה הפתו 
מיום  לאוניברסיטאות ומכללות לחינוךהמועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה  

 ומחליטה כלהלן:, 11.05.2010
 לה. למומחים  על עבודתם עד כה ועל חוות הדעת שהגישולהודות   . .1
 B.Aראשון לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר  לאוניברסיטה הפתוחהלאשר   . .2

 ולרשום אליה תלמידים.במתכונת דו חוגית  בקולנוע
האוניברסיטה הפתוחה ליידע את הסטודנטים הנרשמים לתוכנית ואלה שילמדו בה כי על   . .3

בקולנוע הם באוריינטציה עיונית תיאורטית ולא מעשית ) .B.A(הלימודים בתוכנית לתואר ראשון 
 הכשרתית.

החתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע להאוניברסיטה הפתוחה לחייב את   . .4
) .B.A( חוגי-איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון דו האוניברסיטה הפתוחהלתלמיד(ה) כי 

  בקולנוע.
ציין הבהיר היטב לסטודנטים שיירשמו לתוכנית ושילמדו בה וכן לל האוניברסיטה הפתוחהעל   . .5

הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד באופן ברור ובולט בכל פרסום 
 ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה". 

לקראת  תועבר התוכנית לבדיקתם של המומחיםלקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית,   . .6
 .בחוות הדעתופיעות , כפי שמהמומחים שלב ההסמכה, לרבות יישום המלצות

המועצה להשכלה גבוהה מוחה על המינוח בו השתמשה האוניברסיטה הפתוחה לפיו גישתו של   . .7
 סוקר א' כלפי האוניברסיטה הפתוחה היא  "עוינת".

 
/11890  U) "אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית לימודים לתואר "בוגרB.Aבחינוך במגמת לקויי למידה ( 

              Uחוגית-במתכונת דו אוניברסיטה הפתוחהה של 
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך  

 מחליטה כלהלן: 11.5.10יום ממישיבתה 
 להודות לוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' דורית רביד על עבודתה המסורה ועל הדו"ח שהגישה.  . .1
) בחינוך במגמת B.Aחה לפתוח את תכנית הלימודים לתואר  "בוגר" (לאשר לאוניברסיטה הפתו  . .2

 חוגית לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.-לקויי למידה במתכונת דו
לחייב את האוניברסיטה הפתוחה להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע   . .3

) B.Aה תואר ראשון "בוגר" (לתלמיד(ה) כי האוניברסיטה הפתוחה איננה מוסמכת להעניק בשלב ז
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חוגית וכי הענקת התואר מותנית בהחלטה חיובית של -בחינוך במגמת לקויי למידה במתכונת דו
המועצה להשכלה גבוהה. על האוניברסיטה הפתוחה להבהיר לסטודנטים שיירשמו לתוכנית 

כי "הענקת  ושילמדו בה וכן לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת
 התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה". 

למנות את חברי הועדה הבודקת בראשותה של פרופ' רביד כוועדה מלווה לתכנית לקראת שלב   . .4
ההסמכה. ועדה זו תעקוב אחר יישום המלצות הוועדה הבודקת ואחר התחייבות האוניברסיטה 

 ליישמן.
נית הינו אימוץ כל ההמלצות של הוועדה הבודקת, בהן לקבוע כי תנאי מקדים למתן הסמכה לתכ  . .5

 עיבוי הסגל האקדמי הבכיר, ועדכון/פיתוח קורסי הליבה בתכנית. 
להודיע לאוניברסיטה הפתוחה כי בכל מידע שתמסור על אודות התכנית למועמדים ולסטודנטים   . .6

ם פרקטיים בשדה עליה להדגיש כי התואר בלקויות למידה אינו הופך את בוגרי התכנית למטפלי
 בתחום של לקויות למידה.

 
/11990  U) העברת הבקשה של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפתוח תכנית לימודים לתואר שניM.Ed( 

              Uבייעוץ חינוכי, לבדיקה של ועדה מקצועית 
 ת לחינוך, המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללומאמצת את המועצה להשכלה גבוהה 

 :הלןחליטה כלמו 11.5.10מיום 
להקים ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפתוח תוכנית לימודים   . .1

 ) בייעוץ חינוכי.M.Edלתואר שני (
נושאי הקורס כל  עובדה כי קיימת חשיבות בלימודלהפנות את תשומת לבה של הוועדה ל  . .2

 .אחת דם בהיקף של ש"שבסילבוס, אולם לא ניתן ללמסטטיסטיקה ושיטות מחקר שהוצגו 
 לאשר את הרכב הוועדה שלהלן:  . .3
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 יו"ר –המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון  –פרופ' שפרה שגיא  .1
 המכללה האקדמית עמק יזרעאל –פרופ' חלואה אבו בקר  .2
 ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב –פרופ' מלכה מרגלית  .3
 מכללה האקדמית ע"ש דוד יליןה –ר חנסאא דיאב ד" . .4
 מרכזת הוועדה –גב' אפרת שגיא  . .5

 
910/11  Uאישור רישום סטודנטים לתוכנית הלימודים בהנדסת תעשיה וניהול לתואר ראשון "בוגר 

              U ) "במדעיםB.Sc אביב-המכללה האקדמית להנדסה בתל –) של אפקה 
 עדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום מאמצת את המלצות ו המועצה להשכלה גבוהה מחליטה

 :ומחליטה כלהלן 11.5.10
לאשר לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, לרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים   . .1

 בהנדסת תעשייה וניהול לשנה"ל תשע"א בלבד.
ת והעומד בדבר גיוס חברי סגל הוראה לתכני 1.9.2010על המכללה לעדכן את הוועדה, עד ליום   . .2

בראש התכנית הנדונה.  לאחר קבלת עדכונים כנ"ל, תדון הוועדה המלווה בדבר הסמכת המכללה 
 להעניק את התואר הנדון ובאישור רישום סטודנטים לשנים הבאות.

 
911/11  Uבקשת המכללה האקדמית ספיר להמשיך ולקיים לימודי שנה א' בכימיה ובמדעי החיים ולימודי שנה 
             Uא' בהנדסה 
ישיבתה ביום מועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת   

לאשר למכללה האקדמית ספיר להמשיך ולקיים לימודי שנה א' בכימיה ובמדעי ומחליטה  11.5.2010
 החיים ולימודי שנה א' בהנדסה.

 
/11291  Uימודים לתואר שני אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הל(M.Sc.)  ללא תזה, בהנדסת תוכנהU

  Uהאקדמית להנדסה אורט בראודה המכללה  של 
   11.5.10המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 

  ומחליטה כלהלן:
 ועל עבודתה עד כה. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' הוגו גוטרמן על הדו"ח שהגישה .1
 לאמץ את דו"ח הוועדה שהוגש, לפיו: .2

      שני, לפתוח תכנית לימודים לתואר למכללה האקדמית להנדסה, אורט בראודהלאשר 
)M.Sc.לפרסמה ולרשום אליה תלמידים., בהנדסת תוכנה) ללא תזה , 

    לקראת תום שנת הלימודים הראשונה יגיש המוסד דו"ח התפתחות כמקובל במל"ג. 
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא  .3

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

 
913/11  Uניק אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה, אורט בראודה לקבל הסמכה להעU

  Uראשון  תוארB.Sc. בהנדסת מערכות מידע 
  וקרים:סאושרו ה

 אונ' בן גוריון - המחלקה למערכות מידע - רופ' פרץ שובלפ . .1
 טכניון - הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול - פרופ' אביגדור גל . .2

 
914/11  U שינוי בהרכב הוועדה העקרונית אשר תפקידה לגבש אמות מידה אחידות לתואר שני בטיפול U

  Uאומנויות (הבעה ויצירה) באמצעות 
 שאושר:הוועדה להלן הרכב 

 לחינוך, אוניברסיטת חיפהפקולטה ה -פרופ' אדיר כהן  . .1
 אביב-החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל -פרופ' עמירם רביב  . .2
 אילן-המחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר -ד"ר סוזאנה פנדזיק  . .3
 , מכללת לוינסקי לחינוךלחינוך מוסיקליראש בית הספר  –פרופ' אמנון וולמן  . .4
 בטיפול אוניברסיטת חיפה ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות, -פרופ' רחל לב  . .5
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 מכללת סמינר הקיבוצים, המרכז להכשרת מטפלים ביצירה ובהבעה -ד"ר שלומית ברסלר  . .6
 , משרד הבריאותהמחלקה לרישוי מקצועות רפואיים -ד"ר אמיר שנון  . .7
 משקיפה, הפסיכולוגית הארצית, משרד הבריאות –ג גב' ימימה גולדבר . .8
 משקיפה, מזכירות המועצה להשכלה גבוהה –שאול -ד"ר ורדה בן . .9

 
915/11 U אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוחU 

  Uלימודים לתואר שני ( תוכניתM.Aבכלכלה יישומית ( 
 להלן הרכב הוועדה שאושר:

 יו"ר. -החוג לכלכלה, אוניברסיטת חיפה -פרופ' בני בנטל . .1
 ראש החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים. -פרופ' דוד ג'נסוב . .2
 המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן. -פרופ' אבי וייס . .3

 
916/11  Uהמכללה לחברה ואמנויות (בהקמה) לקבל היתר  הרכב הוועדה הבודקת את בקשתהוספת חבר לU

  U) לפתוחמוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר שני ללא תזהM.Aבהבעה ויצירה ( 
לצרף את פרופ' אמנון בנושא שבנדון והחליטה מועצה להשכלה גבוהה דנה ה 1.6.2010בישיבתה ביום  

 .לועדהנוסף כחבר לחינוך  ראש בית הספר לחינוך מוזיקלי, מכללת לוינסקי וולמן,
 :אושרשרכב ועדה להלן ה   

 יו"ר - ת חיפה, אוניברסיטהחוג לחינוך – אדיר כהןפרופ'  .1
 אביב-ת תל, אוניברסיטהחוג לפסיכולוגיה– עמירם רביבפרופ'  .2
  אביב-ת תלאוניברסיטהפקולטה למשפטים,  -פרופ' גיורא שלמה שוהם .3
 ות של מרצה בכירה למוסיקה בלימודי תואר ראשון ושני, מרכזת ההתמח -ד"ר רבקה אלקושי .4

 .החינוך המיוחד במדרשה למוסיקה, מכללת לוינסקי לחינוך     
 
 תרפיה, רכזת תוכנית -ד"ר סוזאנה פנדזיק, המחלקה לספרות משווה, התמחות מרכזית בדרמה .5

 אילן-בדרמה וסיפור ככוחות מרפאים, אוניברסיטת בר     
 לחינוך  קיראש בית הספר לחינוך מוזיקלי, מכללת לוינס פרופ' אמנון וולמן, .6
 רכזת הוועדה - סיגל מורדוךגב'  .7

 
917/11  U"העברת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר "מוסמך  בהוראה 
            U)M.Teachיסודי לבדיקת וועדה מקצועית ואישור הרכב הוועדה-) במסלול העל 

תווים המנחים בהכשרה להוראה מיום ליישום המ הועדההמלצת מאמצת את המועצה להשכלה גבוהה  
  והיא מחליטה: 13.5.10

להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר "מוסמך   . .1
 יסודי.-) במסלול העלM.Teachבהוראה" (

 לאשר את הרכב הוועדה שלהלן: . .2
 יו"ר. – ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב –פרופ' יובל  דרור .1
 החוג לחינוך באוניברסיטת חיפה. –פרופ' שפרה שינמן  .2
ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב וחבר הוועדה ליישום                                    –פרופ' מרדכי מירון  .3

 המתווים.
 מכללת קיי. –פרופ' שלמה בק  .4
 מרכזת הוועדה. –גב' אפרת צדקה  .5

עתה לנושא אחוזי המשרה של ראש התכנית המיועדת להנחות את הוועדה המקצועית לתת את ד  . .3
 (רבע משרה במקום שליש משרה).

 
918/11  Uהעברת בקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, לפתוח תכנית לימודים 
             U) "לתואר "מוסמך  בהוראהM.Teachרכביסודי לבדיקת וועדה מקצועית ואישור ה-) במסלול העל 

               Uהוועדה 
ליישום המתווים המנחים בהכשרה להוראה מיום  הועדההמלצת מאמצת את המועצה להשכלה גבוהה  

  והיא מחליטה: 13.5.10
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להקים ועדה לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח  . .1
 יסודי.-) במסלול העלM.Teachתכנית לימודים לתואר "מוסמך  בהוראה" (

 לאשר את הרכב הוועדה שלהלן: . .2
 יו"ר. – ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב –פרופ' יובל  דרור .1
 החוג לחינוך באוניברסיטת חיפה. –פרופ' שפרה שינמן  .2
 ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב וחבר הוועדה ליישום המתווים. –פרופ' מרדכי מירון  .3
 ת קיי.מכלל –פרופ' שלמה בק  .4
 מרכזת הוועדה. –גב' אפרת צדקה  .5
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 להנחות את הוועדה המקצועית לתת את דעתה לנושא אחוזי המשרה של ראש התכנית המיועדת  . 3

 (רבע משרה במקום שליש משרה).
 

919/11  Uאורנים אודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה במסלול -המכללה האקדמית לחינוך   דיווח 
             U בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה6-21המיוחד (גילאי החינוך ( 
המכללה האקדמית לחינוך ומאשרת  -רושמת לפניה את דבר דיווח אורנים  להשכלה גבוהה המועצה 

מסלול החינוך U), את 2010למכללה להפעיל החל מעתה, ולא יאוחר מתום תקופת המעבר (אוקטובר 
 .U)6-21המיוחד (גילאי 

במסלול החינוך המיוחד  .B.Edהמועצה מסמיכה את מכללת אורנים להעניק תואר "בוגר בהוראה"   . .1
) ב"לימודים כלליים" ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה כוללת". כל זאת בהתאם 21-6(גילאי 

לעקרונות ולכללים החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות המל"ג בנושא. בהמשך 
) במסלול הגיל 21-6כללת אורנים להעניק תואר "בוגר בהוראה" בחינוך מיוחד (לכך מאשרת למ

 יסודי)  או עם לימודים כלליים. -הספציפי (יסודי או על
 (לימודי תעודת הוראה), לפי המתווים, ת הלימודים לאקדמאיםותכניהמועצה מאשרת את הפעלת   . .2

לה כי תכנית הלימודים לתעודת ) על סמך הצהרת המכל21-6החינוך המיוחד (גילאי  במסלול
במידה רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים (הלומדים לתואר  הוראה לאקדמאים דומה

 כמו כן:ראשון עם תעודת הוראה). לכן תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד. 
לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי  תמתחייב המכללה  א.

בהחלטת המל"ג  11להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות (סעיף ההכשרה 
 בנושא המתווים).

 :כמפורט להלןלקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית  תמתחייב המכללה  ב.
בדרך כלל; במדעי הטבע, במדעי  75 —ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון   .1

 .    70 —החיים ובמדעים המדויקים 
 לפחות.  75הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של   .2
הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני   .3

  המל"ג בנושא.
הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת, כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת הוראה   .4

 חת מארבע שנים. לא יפ
הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או  . .3

 להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.  
 

Uולא היו בסדר היום 1.6.10 -הרכבי ועדות שהונחו על שולחן המל"ג  ב 
920/11   Uאביב לפתוח-יקת בקשתה של אפקה, המכללה להנדסה בתלאישור הרכב הוועדה המקצועית לבד 

               U) תכנית לימודים לתואר שניM.Sc ללא תזה, בהנדסת אנרגיה ( 
 23.3.10טכנולוגיה והנדסה מיום לענייני המלצת ועדת המשנה מאמצת את המועצה להשכלה גבוהה  

  והיא מחליטה:
כנית לימודים תאביב, לפתוח -דמית להנדסה בתלאפקה, המכללה האקלהקים ועדה לבדיקת בקשת  . .1

 .) ללא תזה, בהנדסת אנרגיהM.Sc( לתואר שני
להנחות את הוועדה המקצועית לתת את דעתה לרמת הקורסים בתכנית ולשאלת קיום ערך מוסף  . .2

 בתכנית הלימודים המוצעת לתואר השני על פני תכניות לימודים לתואר ראשון.
 לבדיקת הבקשה: לאשר את הרכב הוועדה שלהלן . .3

 יו"ר. –פרופ' אברהם שיצר, הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון  .1
 גוריון.-פרופ' ערן שר, הפקולטה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן .2
 פרופ' יוסף אפלבאום, ביה"ס להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. .3
 מר ישראל קרויזר, נציג מהתעשייה. .4
 מרכזת הוועדה. –גב' אפרת צדקה  .5

  
/11219  U בקשת מכללת שערי משפט לפתוח תכנית לימודים לתואר שני(M.A) ללא תזה במשפט עברי 

 אישרה המועצה את הרכב הוועדה המעודכן. להלן ההחלטה העדכנית: 1.6.10בישיבתה ביום 
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 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. . .1
 ת"הות אגפי של התייחסותם תתקבל בטרם ג"במל/המשנה בועדת לדיון יובא לאה הוועד ח"דו . .2

 .ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים
 להנחות את הוועדה הבודקת:  . .3

בחוברת הראשית של הבקשה כי רף הקבלה לא יפחת מציון  11יש להוסיף בעמ'  -תנאי קבלה   .1
 בתואר הראשון. 80ממוצע 

 ש"ס. 36יש להקפיד כי תכנית הלימודים תהיה בהיקף של    .2
 הלן:לאשר את הרכב הוועדה המוצע כל . .4

בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית צפת ואמריטוס  -פרופ' אלפרדו מרדכי ראבילו .1
 יו"ר-האוניברסיטה העברית

 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן - ד"ר יעקב חבה .2
 המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב - פרופ' טד פראם .3
 ת הוועדהאופנר, רכז-גב' מוניקה שמילוביץ' .4

לידע את הוועדה והמוסד כי עבודת הוועדה הבודקת ומסקנותיה יהיו כפופים להמלצות ועדת   . 5
 מדיניות ההשכלה הגבוהה של המל"ג והחלטת מל"ג שתתקבל בנושא.

 
922/11 U בשירותי אישור הרכב צוות מומחים למעקב אחר יישום המלצות ועדת האיכות לתכנית הלימודים 

   Uבמכללה האקדמית עמק יזרעאלמת המתקיי אנוש 
 .שאושרמומחים הלהלן הרכב צוות  

בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב. (פרופ' סלמון  - פרופ' זהבה סולומון .1
 חברה בוועדה להערכת איכות לימודי עבודה סוציאלית ושירותי אנוש). ההיית

 יטת בר אילן. בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברס -פרופ' רחל דקל .2
 

923/11  U אישור הרכב ועדה עקרונית לבחינת זכויותיהן של סטודנטיות בחופשת לידה 
 להלן הרכב הוועדה שאושר:

 יו"ר. -פרופ' בתיה לאופר, חברת מל"ג  . .1
 נציגת ור"מ.  -פרופ' נאוה בן צבי, נשיאת המכללה האקדמית הדסה . .2
 יגת ור"ה.נצ -פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון . .3
 יועצת נשיא האוניברסיטה העברית לנושא מגדר ויו"ר הוועדה  -שפר-פרופ' פרנצ'סקה לוי . .4

 נציגי -)2010שפר לשבתון (עד אוקטובר -מ"מ בעת יציאתה של פרופ' לוי -למגדר/פרופ' סטיב קפלן      
 דיקנט הסטודנטים.       

 נציגת ות"ת. -חובב-פרופ' מלכה רפפורט . .5
 נציגת התאחדות הסטודנטים בישראל. -גב' מור אפרת . .6
 מרכזת הוועדה. -כהן-גב' מירי כהן/גב' מעיין גורמס .7

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


