
U 54) 948האחת עשרה ישיבה מס'  (להשכלה גבוהה  המועצההחלטות מישיבת 
U) 7.201027.שהתקיימה בירושלים ביום ב באב, תש"ע( 

 
 27.7.10-שנדונו בוועדות המשנה בנושאים 

 
• U 'אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת מרכז רידמן ללימודים הוליסטיים 979/11החלטה מס"U  

U(בהקמה) לקבל היתר לפתוחU Uסד להשכלה גבוההמוU  וU לקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון
)B.A."במדעי ההתנהגות (U  

: "לבחון באמות מידה אקדמיות את כל הקורסים הקשורים במוקדים המוצעים צ"ל תיקון סעיף ה'
 יות".בגוף ונפש ובתיאוריות טיפול

  U 'לתואר שני בטיפול "דו"ח הוועדה העקרונית לגיבוש אמות מידה אחידות  988/11החלטה מס
החלטות: במקום: "כל הקורסים הללו ה בקובץ 22עמ'  Uבאמצעות אמנויות (הבעה ויצירה).

: "כל הקורסים הללו יילמדו במוסד אקדמי בעל צ"ליילמדו במוסד אקדמי מוכר", 
 היתר/הכרה".

U ההחלטה:(מלא) המתוקן של להלן נוסח 
Uתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות דו"ח הועדה העקרונית לגיבוש אמות מידה אחידות ל

 (הבעה ויצירה)
בדו"ח הועדה העקרונית לגיבוש אמות  13.7.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

 מידה אחידות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות (הבעה ויצירה) ומחליטה כלהלן:
 ה ועל הדו"ח שהגישה.להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אדיר כהן על עבודתה המסור  .1
 לאמץ את המלצות הועדה העקרונית המופיעות בדו"ח שהוגש על ידה.   .2
של ועדת העבודה, הרווחה להעביר את המתווה שאושר על ידי המל"ג לוועדת המשנה   .3

 הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות.לקראת דיון וחקיקה בנושא  והבריאות של הכנסת
להשכלה גבוהה מחויבים כל המוסדות להשכלה גבוהה  מיום קבלת החלטה זו של המועצה  .4

לפעול על פי אמות המידה המופיעות במתווה. אמות מידה אלה חלות על תכניות שהוגשו זה 
 מכבר ותכניות שיוגשו בעתיד.

 :לאמץ את נוסח המתווה כדלקמן  .5
Uמתווים לתכניות לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות 
U:דברי הסבר 
עדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת דנה מזה זמן בהצעת חוק הסדרת ו      

העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), 
). בין המקצועות הכלולים בהצעת החוק מצוי מקצוע הטיפול בהבעה 2905(פ/ 2008-התשס"ט
 ויצירה.  

חליטה ועדה זו של הכנסת על הקמת וועדה מטעם המל"ג אשר תגדיר בתיאום עם בדיוניה ה      
משרד הבריאות דרישות מינימום לתואר שני בהבעה ויצירה כגון תנאי סף, שעות הכשרה מעשית 

וכו'. בהתאם להחלטה זו אישרה המל"ג הקמת וועדה עקרונית שתמליץ לה על אמות מידה 
הוועדה העקרונית העבירה למל"ג דו"ח מפורט  ה ויצירה.אחידות לתואר אקדמי בטיפול בהבע

הכולל המלצות בדבר אמות מידה אחידות לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות, בהתאם לכך 
 הוחלט במל"ג כלהלן:

Uתואר אקדמי שניU  יהווה תנאי מינימאלי לקבלת רישיון לעסוק בתחום הטיפול באמצעות
 אמנויות.

U :שם המקצוע 
 .עות אמנויות" + תחום הטיפול הספציפי"טיפול באמצ

 ללא ציון תחום פרטני. –אמנויות" ול באמצעות לא יאושר שם כולל לתואר "טיפ
U:תנאי קבלה לתכנית לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות 
U:קהל היעד 
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מתחום כלשהו, בכפוף לביצוע השלמות  תואר ראשוןלתכנית יוכלו להתקבל תלמידים בעלי   -
 חום הטיפול ובתחום האומנויות.בת

 ההשלמות יבוצעו במסגרת מוסדות המקיימים לימודים לתואר שני בתחום.  -
מוסדות מוכרים יוכלו לקיים תכנית הסבה לבעלי תואר ראשון שאינו בתחום הטיפולי או  -

בתחום האמנויות, לקראת לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות. תכנית ההסבה 
 לאישור המל"ג. תהיה כפופה

 השלמות:
 :Uשאינו בא מתחום הטיפולUקורסי השלמה טיפוליים עבור מי   -

 נ"ז  2 –מבוא לפסיכולוגיה  •
 נ"ז 4 –פסיכולוגיה התפתחותית  •
 נ"ז 4 –פסיכופתולוגיה  •
 נ"ז 2 –תיאוריות אישיות  •
 נ"ז 2 –שיטות מחקר  •
 נ"ז 2 –פסיכופיזיולוגיה  •
 נ"ז 2 –סטטיסטיקה  •
 שעות) 320-נ"ז (כ 18סה"כ  •

 כל הקורסים הללו יילמדו במוסד אקדמי בעל היתר/הכרה.  -
מוסד יהיה רשאי להעניק פטור מקורסי השלמה על סמך לימודים קודמים תוך בדיקה  •

 פרטנית.
 .80ציון מינימום למעבר בקורסי השלמה אלה עומד על  •

 :Uאינו בא מתחום האומנויותUהשלמה עבור מי ש -
שעות לימוד פורמאליות  300ום האמנויות צריך לצבור מתחבעל תואר ראשון שאינו  •

מתחום האמנות הרלוונטי (היינו שעות לימודים ממוסד אקדמי או ממוסד מקצועי או 
שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק עבודות בתחום  200אומנותי המעניק תעודה)  וכן 

 האומנות הרלוונטי.
שני בטיפול באמנויות (במידת הצורך שעות השלמה אלה יהוו תנאי קדם ללימודים לתואר  •

 יוכל לאשר המוסד כי השעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודים).
 ציון סף לקבלה: 

 במסגרת הלימודים לתואר הראשון.   85ציון הסף לתואר שני הנו 
 במקרים חריגים תופעל וועדת חריגים של המוסד.

 ראיון קבלה : 
 ו/או מבחן התאמה.כחלק מהליך הקבלה יתקיים ראיון 

 אופיו נתון לשיקול דעתו של המוסד המלמד.
U:הכשרה מעשית 

 לימודי התואר+  UבמהלךUשעות הכשרה מעשית  600
 כולל הדרכה. –הלימודים (סטאז')  UלאחרUשעות הכשרה מעשית  960

U:לימודים ייחודיים 
ענפים  4ת של תכנית הלימודים הפרטנית אשר תיבנה על ידי כל מוסד מלמד, תיקבע על פי מסגר

 רחבים:
 המשגות וגישות עיוניות. –מקצועות טיפוליים ואבחוניים  .1
 מקצועות מתודולוגיים ומחקריים. .2
 קורסים משותפים מעולמות התוכן של הטיפול באמנויות. .3
 קורסים ייחודיים לכל תחום התמחות. .4

 הם המרכזיים בתכנית הלימודים. 4-ו 1ענף 
 ף הלימודים בתכנית.מהיק 60%יהוו  4-ו 3נקבע כי ענפים 

 מהיקף הלימודים בתכנית. 40%יהוו  1+2ענפים            
U:בחינה מקצועית ממשלתית לקבלת תעודת עיסוק מטעם משרד הבריאות 
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 בחינה מקצועית ממשלתית לקבלת תעודת עיסוק מטעם משרד הבריאות .משרד הבריאות יקיים 
 ית, יוכל להבחן בבחינה הממשלתית. רק מי שבא עם תואר שני מתאים, לרבות ההכשרה המעש

 יודגש כי מתווה זה בא בהמשך ובנוסף לנהלים הקיימים של המל"ג לתואר שני.
* * * * * * * * * * * * * 

 הצבעות: 2התקיימו 
1 .Uאימוץ דו"ח הוועדה העקרונית 

Uתוצאות ההצבעהU: 
 בעד 10

 אין מתנגדים ואין נמנעים
Uההחלטה התקבלה פה אחד 

2 .Uקבלה ללימודי התואר השני בטיפול באמצעות אומנויותקהל היעד ל 
Uתוצאות ההצבעהU: 

 בעד 9 –קהל היעד לתכנית יהיו בוגרי תואר ראשון מכל תחום 
 בעד 2 –קהל היעד לתכנית יהיו בוגרי תואר ראשון מתחום הטיפול, האומנויות או החינוך לאומנויות 

 ההחלטה שהתקבלה:
ול באמצעות אמנויות יוכלו להיות בוגרי תואר ראשון מכל תחום, אשר קהל היעד ללימודי התואר השני בטיפ

 יעמדו בתנאי הקבלה לתכנית.
* * * * * * * * * * * * * 

 ה ח ל ט ו ת
 

Uנושאים שמחייבים הצבעה של המליאה 
11 /993 U "הסמכת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים 

   B.Sc.U  דסה רפואיתבהנ 
 :כלהלןאת ההחלטה  27.7.2010בישיבתה ביום קיבלה המועצה להשכלה גבוהה 

 להודות לוועדה המקצועית בראשות של פרופ' מאיר ניצן על עבודתה ועל הדוח שהגישה. . .1
אביב הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר -לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אשרל . .2

 לשלוש שנים.) בהנדסה רפואית .B.Scבמדעים" (
השנים הקרובות תוך  3לעקוב אחר התנהלות התוכנית במכללה במהלך הוועדה המלווה תמשיך  . .3

 -שימת דגש מיוחד על תנאי הקבלה, והקפדה מיוחדת על רמת בחינות והתפלגות ציונים נאותה 
 עם אפשרות להארכת תקופה זו במידת הצורך. 

 התפתחות התוכנית במוסד.  לקראת סוף שנה"ל תשע"א תגיש המכללה דוח אודות . .4
******** 

 התקיימה הצבעה:
12 -בעד   

 אין מתנגדים אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

******** 
 

11 /994 U חידוש הסמכת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון.B.Sc  בהנדסת חשמלU

  Uואלקטרוניקה 
 :כלהלןאת ההחלטה  27.7.2010בישיבתה ביום  קיבלההמועצה להשכלה גבוהה 

 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' זינגר על עבודתה ועל הדוח שהגישה.  . .1
 .B.Scכנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון ה האקדמית מכללהלהאריך את ההסמכה של   . .2

 .30.6.2012בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה עד ליום 
סגל עתידי ו/או הגדלת הקיפי המשרה של חברי לגיוס  העל המכללה להעביר את התחייבויותי  . .3

 .ההסגל בתוכנית ובכלל זה ראש המחלקה ולפעול בהתאם להתחייבויותי
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הוועדה המלווה תמשיך ותעקוב אחר התפתחות התוכנית במוסד תוך שימת דגש על מצבת סגל   . .4
 ההוראה ופיתוח מנגנוני פיקוח ובקרה פנימיים.

וף שנה"ל תשע"א ועדכונים שוטפים בדבר שינויים על המכללה להעביר דוח התפתחות בס  . .5
 ועדכונים בתוכנית הלימוד ו/או במצבת סגל ההוראה.

******** 
 התקיימה הצבעה:

12 -בעד   
 אין מתנגדים אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
******** 

11 /995 U בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, לקיים לימודים לתואר ראשון .B.Sc הנדסת ב U

  Uאיכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה, מחוץ לקמפוס 
 :כלהלן את ההחלטה 27.7.2010בישיבתה ביום  קיבלההמועצה להשכלה גבוהה    

לקראת תואר לימודים לאשר, באופן חריג, למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, לקיים   . .1
- (באזור המפרץ) וץ לקמפוסמחבהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה  .B.Scראשון 

 מהנימוקים הבאים: נוסף (החל משנת הלימודים תשע"א)למחזור לימודים 
 ה.יתחום הלימודים נדרש לתעשי •
 אחר.להשכלה גבוהה  התוכנית הנה ייחודית למכללה ולא מתקיימת במוסד •
לקיום התוכנית והפעלתה על ידי המכללה האקדמית כנרת, יש חשיבות לאומית מבחינת  •

 יכה בפריפריה.התמ
פתיחת מחזור לימודים נוסף מחוץ לקמפוס, תגדיל את המודעות בקרב הסטודנטים  •

 הפוטנציאלים לתוכנית.
להתייחס  את תוכנית הלימודים לקראת ההסמכה,  הבודקתהמקצועית להנחות את הוועדה   . .2

  המתקיימת מחוץ לקמפוס (במפרץ).תוכנית ל בבדיקתה גם
במכללה האקדמית כנרת  -מהלימודים בקמפוס האם 50%חות על המכללה לקיים בפועל לפ  . .3

  בהתאם להתחייבות המכללה וכפי שהתקיים עד היום. -בעמק הירדן
על המכללה להחתים את הסטודנטים העתידים ללמוד בתוכנית הנדונה כי הם מודעים לכך   . .4

מק מתכנית הלימודים יתקיימו בקמפוס האם של המכללה האקדמית כנרת בע 50%שלפחות 
 הירדן.

******** 
 התקיימה הצבעה:

12 -בעד   
 אין מתנגדים אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
******** 

11 /699 Uהארכת ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון )B.S.W (בעבודה סוציאלית 
 :כלהלןהמועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה  קיבלה  27.7.10בישיבתה ביום    

ומחליטה  13.7.2010ה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה מישיבתה ביום המועצ 
להעניק תואר ראשון בעבודה סוציאלית  האקדמית ספיר להאריך את ההסמכה של המכללה

לתקופה של שנתיים. בתום התקופה תיבחן התכנית שנית על בסיס הערות המומחה, כפי שהובאו 
 בפני ועדת המשנה ומליאת המל"ג.

******** 
 התקיימה הצבעה:

12 -בעד   
 אין מתנגדים אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
******** 
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11 /997 U ,בקשת המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון להכיר בתואר השני (ללא תזה) במינהל עסקים U

  Uבהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש 
 :כלהלןלהשכלה גבוהה את ההחלטה  המועצה קיבלה  27.7.10בישיבתה ביום    

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני מוסדות שאינם  
(ללא תזה) במינהל עסקים של  M.B.Aבתואר השני אוניברסיטאות ורישוי שלוחות חו"ל ולהכיר 

י מל"ג יו"ש, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה הקבועה שניתנה לו על יד
 .1958-א' לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח28בהתאם לסמכותה לפי סעיף וזאת 

 
******** 

:ה הצבעההתקיימ  
10 -בעד   

 אין מתנגדים
2 –נמנע   

 ההחלטה התקבלה
******** 

11 /998 U בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב לפתוח מסלול חדש במסגרת תכנית הלימודים לתואר  -בקשת שנקרU

  Uון ראש(B.Des.) בתקשורת חזותית 
 :כלהלן החליטה המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה הבאה  27.7.10בישיבתה ביום  
בהתחשב במצב המיוחד והקשה שנוצר מבחינת הסטודנטים  שלמדו שנה א' במסלול בתקשורת  

, בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בתקשורת חזותית  בשנקר, שלא קיבל את אישור המל"ג
ועצה מחליטה לאמץ פתרון חריג לכללים הרגילים. פתרון זה מבוסס על ההנחה שהלימודים המ

במכללת שנקר. הפתרון מוגבל לאותם תלמידים שהחלו שנה א' בשנה"ל  כלילבמתכונת זו מופסקים 
תש"ע. הסטודנטים ילמדו בהתאם לתוכנית הלימודים של המכללה האקדמית ספיר (או כל מוסד 

באזור המרכז, לרבות במתחם שנקר, אך לא  -ידי שנקר) ומטעמה-חר לצורך כך עלאקדמי אחר שייב
מטעם שנקר, לשם השלמת לימודיהם לקראת קבלת תואר ראשון בתקשורת, יצירה וביקורת של 
המכללה האקדמית ספיר (או כל מוסד אקדמי אחר שייבחר כאמור לעיל). מימושו של פתרון זה 

מאלי בין מכללת שנקר למוסד האחר שבו יפורטו חובות שנקר בהעברת הסכם חתום ופור מותנה
בכל הנוגע לשירותים הנלווים שהסטודנטים נדרשים להם (כדוגמת ספריה וכד'). החוזה יועבר 

לבדיקתו ולאישורו של האגף המשפטי בות"ת. בנוסף, על המוסד להעביר למל"ג את רשימת 
 הסטודנטים שלמדו בשנה"ל תש"ע במסלול זה. 

ביל, המועצה תראה בעין יפה עידוד/סיוע לתלמידים שהשלימו את שנה"ל הראשונה במסלול זה במק 
 בשנקר להירשם למוסדות להשכלה גבוהה אחרים בהם ירצו ללמוד, ככל שיעמדו בתנאי הקבלה.

לעניין זה, המל"ג אינה רואה מניעה להכיר בקורסים שנלמדו במהלך השנה כלימודים שניתן לקבל  
 ר מלימודים אקדמיים קודמים, בהתאם למדיניותו של כל מוסד בנושא.בגינם פטו

 U.המל"ג ממליצה למוסד לסייע ככל יכולתו לסטודנטים במציאת פתרונות מתאימים 
******** 

 התקיימה הצבעה:
12 -בעד   

 אין מתנגדים אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

******** 
Uנוהל קבלת החלטות בכתב 

11 /999 Uכז האקדמי כרמל לפרוש את תכנית הלימודים לתואר ראשון (בקשת המרLL.B במשפטים על פני ( 
    Uתשעה סמסטרים 
 :כלהלןהמועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה  קיבלה  27.7.10בישיבתה ביום    
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בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת המשנה  27.7.10מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  
ומחליטה לקבל את בקשתו של המוסד לקיים  13.7.10אוניברסיטאות מיום למוסדות שאינם 

לימודים ע"פ שלוש וחצי שנים גם בפרישה על פני תשעה סמסטרים, ובלבד שמובהר שזמן הלימודים 
 לא יפחת משלוש וחצי שנים. 

 
11 /1000 Uן והתואר דיווח הקריה האקדמית קרית אונו בדבר התמחויות המתקיימות במסגרת התואר הראשוU

  Uהשני במנהל עסקים 
 קיבלה המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה כלהלן: 27.7.10בישיבתה ביום    

המועצה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל והיא    
 מחליטה: 

ם ללא להפנות את תשומת לב המוסד להתמחויות המתקיימות כיום בפקולטה למנהל עסקי  . .1
אישור המל"ג. כחלק מהבדיקה הכללית המתקיימת בימים אלה בתחום הלימודים במנהל 

לקיים דיון בדבר ההתמחויות המתקיימות ללא אישור  -עסקים בקריה האקדמית קרית אונו 
המל"ג. דיון זה יתקיים בועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה, בוועדת המשנה למוסדות 

וחות מחו"ל ובמליאת המועצה, כאשר יובא לדיון דו"ח הוועדה שאינם אוניברסיטאות ושל
 המקצועית לבדיקת הלימודים במנהל עסקים בקריה האקדמית קרית אונו. 

על הקריה האקדמית קרית אונו להפסיק לאלתר לקיים התמחויות שלא אושרו על ידי המל"ג   . .2
 ולחדול מלרשום אליהן סטודנטים לשנה"ל תשע"א. 

 
11 /1001 U מרכז אקדמי ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון בלימודי ארץ -מכון לנדרבקשת U

  U11.5.10פניית המוסד בנוגע להחלטת מל"ג מיום -ישראל וירושלים: יישוב, אוכלוסייה וחברה 
 קיבלה המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה כלהלן: 27.7.10בישיבתה ביום    

  11.5.10בהחלטתה מיום  4בנדון והחליטה לשנות את סעיף דנה בנושא שלהשכלה גבוהה המועצה 
 . "אחוז 10קבלה על פי חריגה מתנאי הקבלה שנקבעו לא תעלה על "על פיו  והיא קובעת : 

           Uסעיף המתוקןלהלן ה :U" פטור מקורסים ותרגילים יתקבל רק על בסיס לימודים אקדמיים קודמים
     

 ."מל"ג הרלבנטיותובהתאם להחלטות            
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11 /2100 Uלימודים לתואר "מוסמך" -בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכניתM.A.  בסיעוד ללא תיזה מחוץU

  Uהמלצת פורום יושבי הראש (הוועדה המלווה למגזר  -לקמפוס הראשי, במכללה החרדית בני ברקU

  U(החרדי 
 חלטה כלהלן:קיבלה המועצה להשכלה גבוהה את הה 27.7.10בישיבתה ביום    

ללא תיזה  M.Aוניברסיטת חיפה הגישה בקשה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" א  . .1
 מחוץ לקמפוס הראשי, במכללה החרדית בני ברק.בסיעוד 

ללא תיזה  M.Aלאוניברסיטת חיפה הסמכה מן המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר "מוסמך"  . .2
 בקמפוס הראשי שלה. סיעוד,ב

ת למגזר החרדי מצטרפת לתוכניות הלימודים האקדמיות שאוניברסיטת חיפה התוכנית המבוקש . .3
ומוסדות להשכלה גבוהה נוספים מקיימים כבר כמה שנים, באישור המועצה להשכלה גבוהה, 

, ביניהן תואר ראשון בסיעוד ותואר ראשון בעבודה סוציאלית, של במכללה החרדית בבני ברק
רסיטת חיפה במכללה החרדית בבני ברק באישור המועצה . כן מקיימת אוניבאוניברסיטת חיפה

 להשכלה גבוהה, מכינה קדם אקדמית למגזר החרדי.
החוג לסיעוד אוניברסיטת חיפה הצהירה כי התוכנית המוצעת זהה לתוכנית הנלמדת במסגרת  . .4

באוניברסיטת חיפה בדרישות האקדמיות, בקורסי החובה, במטלות הלימודיות, בהיקף השעות 
נקודות הזכות. כן הוצהר כי לתוכנית תנאי קבלה אוניברסיטאיים מובנים, בדומה  ובסה"כ

 .לתוכנית הרגילה לאותו התואר המתקיימת בקמפוס
של  בית הספר לעבודה סוציאליתב הסגל בכירת חברדורית פוד,  עמוד ד"רתבראש התוכנית  . .5

בעה מרצים בכירים, ים מלבדה גם שני פרופסורים, ארהאוניברסיטה, ובצוות ההוראה משולב
במינוי  נוספיםורים ומבכיר מהטכניון -), מרצההאוניברסיטהשלושה מרצים (כולם מ

 .האוניברסיטה
עומדת בכללי המועצה להשכלה גבוהה לקיומן של תוכניות לימודים לתואר שני ללא התוכנית  . .6

 תיזה במוסדות להשכלה גבוהה.
ללא  .M.Aלימודים לתואר "מוסמך" -תבמהלך הדיון בבקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכני . .7

ת עקרונות וועדה אמחוץ לקמפוס הראשי, במכללה החרדית בני ברק, הבהירה הסיעוד תיזה ב
המועצה לאישור תוכניות אקדמיות של מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים המוצעות להפעלה 

 במסגרות הארגוניות החרדיות, אותן הקימו ות"ת ומל"ג, כדלקמן:
קדמיות המוגשות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות הינן תוכניות התוכניות הא .א

אקדמיות הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה ומאושרות על ידי המועצה להשכלה 
 גבוהה.

על התוכניות האקדמיות המוגשות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות, להיות זהות  .ב
ות במוסדות להשכלה מבחינה אקדמית לתוכניות האקדמיות המקבילות, הקיימ

 גבוהה.
על סגל ההוראה האקדמי בתוכניות האקדמיות שהוגשו להפעלה במסגרות הארגוניות  .ג

ההוראה האקדמי המלמד בתוכניות האקדמיות בוא מקרב סגל החרדיות ל
 המקבילות, הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.

זר החרדי הפעלתן הלכה למעשה של התוכניות האקדמיות במסגרות הארגוניות במג .ד
 תיעשה לאחר קבלת "אור ירוק" (תקציבי) מות"ת.

, בנוהל 27.7.2010אימצה המועצה להשכלה גבוהה, בישיבתה מיום על בסיס עקרונות אלו,  .8
קבלת החלטות, את המלצת פורום יושבי הראש של ועדות המשנה הקבועות (וועדה מלווה 

-וניברסיטת חיפה לפתוח תוכניתא, והחליטה לאשר את בקשת 13.7.2010למגזר החרדי) מיום 
מחוץ לקמפוס הראשי, במכללה החרדית בני  סיעוד,ללא תיזה ב .M.Aלימודים לתואר "מוסמך"

 -ברק ובלבד ש
 הלימודים לתואר "מוסמך" -המכללה החרדית בני ברק תשמש אכסניה לקיום תוכנית א.       

                M.A. ה.של אוניברסיטת חיפסיעוד ללא תיזה ב 
 סיטת חיפה המופקד החוג לסיעוד באוניברהפעלת התוכנית תיעשה בצורה ישירה על ידי  ב.       

 על התוכנית המקבילה המתקיימת בקמפוס הראשי.                
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 של אוניברסיטת חיפה.ים תלמידיהיו לתוכנית זו ו ירשמישים התלמיד ג.       
 ית יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכנית התוכני התואר האקדמי שיוענק לבוגר ד.   

 המקבילה המתקיימת בקמפוס הראשי של האוניברסיטה.               
 פתיחת התוכנית הלכה למעשה תהיה לאחר אישור תקציבי מות"ת, כמקובל. ה.        

 
11 /3100 U ות להשכלה בעניין משך כהונת ראשי המוסד 13.7.2010המלצות הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום U

  Uגבוהה 
 ומחליטה 13.7.10מיום  המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות הוועדה לפיקוח ואכיפה 

 :כלהלן
אילן, לסיים את הקדנציה האחרונה אליה נבחר כנשיא, דהיינו -לאפשר לנשיא אוניברסיטת בר  .1

 .30.9.2013עד לתאריך 
יין משך כהונת ראש מוסד/נשיא  בכלל בענ  27.4.2010על מנת ליישם את החלטת המל"ג מיום   .2

המוסדות להשכלה גבוהה, הוועדה לפיקוח ואכיפה תקבע הוראות מעבר פרטניות גם לראשי 
 המוסדות שאינם אוניברסיטאות, אשר אינם עומדים בהחלטת המל"ג המעודכנת.

, הוראות מעבר אלה יבטיחו אחידות במערכת ההשכלה הגבוהה בעניין משך כהונת ראש המוסד  .3
 בהתאם להחלטות המל"ג.

הוועדה לפיקוח ואכיפה תפנה לכל המוסדות להשכלה גבוהה כדי לקבל מהם את תקנוניהם   .4
 המעודכנים והמותאמים להחלטת המל"ג הנ"ל בנושא משך כהונת ראשי מוסדות.

 
 אישור הרכבי ועדות בודקות:

11 /4100 U בנוגע 10.6.2008ת המל"ג מיום לבחינת יישום ההמלצות המפורטות בהחלט צוות סוקריםאישור U
  Uלדוחות הוועדה להערכת הלימודים בתחום הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

 :והסוקרים שאושר שמותלהלן    
 מערכות, אוניברסיטת תל אביב.-הנדסת חשמל -הפקולטה להנדסה -פרופ' אורי שקד . .1
 הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון.-פרופ' גדי אייזנשטיין . .2
 הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. -פרופ' דב ווליך . .3

11 /5100  U בנוגע  10.6.2008לבחינת יישום ההמלצות המפורטות בהחלטת המל"ג מיום  סוקריםאישור 
          U העבודה הסוציאלית ושירותי אנושלדוחות הוועדה להערכת הלימודים בתחום 

 להלן שמות הסוקרים שאושרו:
 אילן-בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר –תן רבינוביץ' פרופ' יונ .1
 אביב-בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל –פרופ' זהבה סולומון  .2

11 /1006 U אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה, אורט בראודה לקבל
U  U הסמכה להעניק תואר ראשוןB.Sc. ימושית במתמטיקה ש 

 :שאושרההרכב להלן 
 יו"ר הוועדה –אביב -פרופ' אמיר אורבוך, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל . .1
 אילן.-פרופ' עלי מרצבך, הפקולטה למתמטיקה, אוניברסיטת בר . .2
 טכניון. -הפקולטה למתמטיקה –פרופ' יעקב רובינשטיין  . .3
 מרכזת הוועדה -מרב שרווינטר . .4

11 /1007 Uועדה המקצועית לבדיקת בקשת "המכללה האקדמית הדסה" לפתוח תכנית אישור הרכב הו 
   Uלימודים לתואר שני ללא תזה(M.A.)   בהפרעות בתקשורת 
 מאמצת את המלצת בנושא שבנדון והיא  27.7.2010דנה בישיבתה ביום המועצה להשכלה גבוהה    

 , ומחליטה כלהלן:27.4.2010 ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  
 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. .א
דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת  .ב

 יים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.הרלוונט
 לאשר את הרכב הועדה הבודקת כלהלן: .ג

 יו"ר. –טת חיפה ראש החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסי –פרופ' יוסי אטיאס  .א
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 אוניברסיטת בר אילן. –המחלקה לספרות אנגלית ובלשנות  –ד"ר לוטם שרון  .ב
 אוניברסיטת תל אביב. -החוג להפרעות בתקשורת  –פרופ' מוסט טובה  .ג
 מרכזת הוועדה. –גב' שרון הרדון  .ד

11 /1008 Uלפתוח  הרכב  ועדה לבדיקת בקשת "מרכז רידמן ללימודים הוליסטיים" (בהקמה) לקבל היתר U

  Uלהשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון מוסד (B.A.) במדעי ההתנהגות 
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות  

 , ומחליטה כלהלן:23.3.2010ושלוחות מחו"ל מיום 
 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. .1
 בין היתר, את הנושאים הבאים:  לבקש מהוועדה הבודקת לבחון, .2

ההתנסות המעשית שמבקש המוסד לקיים במסגרת בתכנית, הן מהפן האקדמי והן  .א
 מהפן התקציבי.

לפחות במבחן אמי"ר וכן ציון סף  85הצורך לקבוע דרישות סף באנגלית כמקובל (ציון  .ב
 ).134לפטור מלימודי אנגלית העומד על 

המוסד החדש המבוקש, בו אמורים להתקיים הבעיה הטמונה בדמיון המטעה בין שם  .ג
 לימודים אקדמיים, לבין שם המוסד הנוכחי המקיים לימודים לא אקדמיים.

האם המונח "לימודים הוליסטיים" המופיע בשם המוסד המבוקש הנו מקובל מבחינה  .ד
 אקדמית.

באמות מידה אקדמיות את כל הקורסים הקשורים במוקדים ולבחון באופן ספציפי  .ה
 ם בגוף ונפש ובתיאוריות טיפוליות.המוצעי

 לאשר את הרכב הוועדה כלהלן: .3
 –אביב -תרופולוגיה באוניברסיטת תלהמחלקה לסוציולוגיה ואנ –גיורא רהב פרופ'  .א

 יו"ר. 
 ראש המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה, אוניברסיטת חיפה. –פרופ' אריה רטנר  .ב
טה העברית בירושלים (אמריטי); המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסי –פרופ' זאב קליין   .ג

 ביה"ס למדעי ההתנהגות במסלול האקדמי של המכללה למנהל.
 אילן.-המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר -פרופ' שאול פוקס .ד
 מרכזת הוועדה. –גב' תמר קרביץ  .ה

11 /1009 U אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת מרכז שלם לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה U
  U גבוהה ולקיים בו, בין היתר, תכנית לימודים דו חוגית לתואר ראשון(B.A)  בלימודים ליברליים U
  U ותכנית לימודים דו חוגית לתואר ראשון(B.A) בפילוסופיה, מחשבת ישראל והגות מדינית 

 בנושא שבנדון והחליטה כלהלן: 27.7.10מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום 
 שה לפתוח תכנית לימודים דו חוגית בלימודי מזרח תיכון.להקים ועדה לבדיקת הבק  .1
להקים ועדה לבדיקת הבקשה לפתוח תכניות לימודים דו חוגיות בלימודים ליברליים ולימודי   .2

 פילוסופיה, הגות מדינית ומחשבת ישראל. 
 אגפי של התייחסותם תתקבל בטרם ג"במל/המשנה בועדת לדיון ויובא לאות הוועד ות ח"דו  .3

 .ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים ת"הות
 הרכב הוועדה המאושר הוא כלהלן: .4

 יו"ר-המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב-פרופ' יהודה גלמן  .א
 החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה-פרופ' דניאל סטטמן  .ב
 העברית אמריטוס החוג ללימודים כלליים, האוניברסיטה -פרופ' שמואל שקולניקוב  .ג
 ראש התכנית הרב תחומית במדעי הרוח, אוניברסיטת בר אילן-ד"ר דניאל גורביץ'  .ד
 רכזת הוועדה-אופנר-גב' מוניקה שמילוביץ  .ה

תנאי למתן היתר למוסד הינו שבראש המוסד יכהן פרופסור (שקיבל את דרגתו זו ממוסד  .5
 .  )ל המל"גלהשכלה גבוהה מוכר בישראל או ע"י הוועדה העליונה למינוי פרופ' ש
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11 /1010 U אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכניתU 

  U) לימודים לתואר שני מחקרי במנהל עסקיםM.B.A( 
 בנושא שבנדון והחליטה כלהלן: 27.7.10מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום 

ומי בהרצליה לפתוח את תכנית להקים וועדה מקצועית לבדיקת בקשת המרכז הבינתח .1
 הלימודים שבנדון.

בדיקת תכנית הלימודים תעשה ביחס לתכנית הלימודים במסלול הלא מחקרי המתקיימת  .2
 במוסד. 

 הוועדה תונחה לשים לב להיקף שעות ההוראה בתכנית הלימודים.  .3
הות"ת  דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/ במל"ג בטרם תתקבל  התייחסותם של אגפי .4

 ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג. םהרלבנטיי
 הרכב הוועדה המאושר הוא כלהלן: .5

 יו"ר-בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית -פרופ' יונתן קורנבלוט .א
 הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב-פרופ' שמעון בנינגה .ב
 לוי, בית הספר לניהול, אוניברסיטת בן גוריון-ד"ר חיים קידר .ג
 רכזת הוועדה-אופנר-' מוניקה שמילוביץ'גב .ד

 
11 /1101 Uמרכז אקדמי ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון -בקשת מכון לנדר - עדכון(B.A) U 

  Uאישור הרכב ועדה מקצועית-בניהול מערכות מזון 
 בנושא שבנדון והחליטה כלהלן: 27.7.10מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום    

 יקת הבקשה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון בניהול מערכות מזון.להקים ועדה לבד .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
 הרכב הוועדה שאושר הוא כלהלן: .3

 לאות, האוניברסיטה העברית, יו"ר.המכון לביוכימיה, הפקולטה לחק -פרופ' בטי שוורץ .א
 בית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן . -פרופ' יעקב וייסברג .ב
 בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת חיפה.-פרופ' אריה מלניק .ג
 רכזת הוועדה.-אופנר-גב' מוניקה שמילוביץ' .ד

 
11 /1012 Uעדכון הרכב הוועדה לפיקוח ואכיפה 

 של הוועדה לפיקוח ואכיפה, המועצה להשכלה גבוהה מחליטה  לצורך המשך פעילותה השוטפת   
 לעדכן ולאשר את הרכב הוועדה  כדלקמן:  

 מ"מ יו"ר הוועדה -פרופ' פואד פארס .1
 פרופ' מנואל טרכטנברג .2
 פרופ' נחום פינגר .3
 מר משה ויגדור .4
 מר בועז טופורובסקי .5
 פרופ' משה מנדלבאום .6
 גב' ריקי מנדלצויג .7
 פרופ' פנינה קליין .8
 ב שורמר זא .9

 פרופ' עזרי טרזי .10
 מרכזת הוועדה -שאול-ד"ר ורדה בן .11

 
11 /1013 U אישור הרכב הוועדה שתפעל בנושא הבטיחות במעבדות להנדסה כימית 

 :שאושרהוועדה להלן הרכב    
 פרופ' יכין כהן, דיקן המחלקה להנדסה כימית, הטכניון .1
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 , סגן המשנה לנשיא לבטיחות, הטכניוןפרופ' יעקב ליפשיץ .2
 גוריון-, אוניברסיטת בן' מירון לנדאו, הממונה על הבטיחות במחלקה להנדסה כימיתפרופ .3
 גוריון-, אוניברסיטת בןמר אלכס שקאף, ממ"ח בטיחות .4
 , המכללה האקדמית סמי שמעוןמהנדסת מעבדות ,גב' ענת שמאייב .5
 ד"ר דורית תבור, דיקן הפקולטה להנדסה כימית, המכללה האקדמית סמי שמעון .6
  , המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרוןמנהל המעבדות ,מצויינים מר אוריאל .7
 , המחלקה להנדסה כימית, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרוןיוד"ר סבטלנה לוגובסק .8
 , שנקרדר' יואב רוקמן, ראש המחלקה להנדסה כימית .9

    , שנקריושב ראש ועדת הבטיחות –פרופ' צבי קורן  .10
 מרכזות הועדה  –אפרתי -ןגב' מריסה גרוס, גב' תמר מעג .11

 

11 /1014 U אישור הרכב צוות מומחים למעקב אחר יישום המלצות ועדת האיכות לתכניות הלימודים במינהלU

  U עסקים  המתקיימות במכללה האקדמית נתניה, המרכז האקדמי רופין והמסלול האקדמי של U

  Uהמכללה למינהל 
 להלן הרכב צוות המומחים שאושר: 

בוועדה חבר  האורגלר הי, אוניברסיטת תל אביב. (פרופ' הפקולטה לניהול -גלריאיר אורפרופ'  .1
 ).מינהל עסקיםלהערכת איכות לימודי 

 . המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, סרנת לניהולבית הספר  -יורם לנדסקרונרפרופ'  .2
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Uדיווחים 

11 /5101 U בנושא עמידת מכללת לוינסקי  0810.6.20דיווח לעניין הכניסה לתוקף של החלטת המל"ג מיום U

  Uהלחינוך בהחלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים בהכשרה להורא 
המל"ג רושמת לפניה כי אושר באופן סופי למכללת לוינסקי לחינוך להפעיל את ההכשרה להוראה  

במסלולים השונים בהתאם להחלטת המתווים, זאת לאור מילויה המלא אחר סעיפי החלטת 
 .המתווים

11/ 1016 Uאורנים אודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה במסלול הרב -המכללה האקדמית לחינוך  דיווח-U
  U'שש) בהחלטת המועצה בנושא מתווים -י"ב) ובמסלול הגן (לידה-גילאי בהתמחות אמנות (א U

  U מנחים בהכשרה להוראה 
ת למכללה המועצה רושמת לפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית לחינוך אורנים ומאשר .1

י"ב) -גילאי (א'-המסלול הרבU) את 2010להפעיל לא יאוחר מתום תקופת המעבר (אוקטובר 
) בהתאם למתווים המנחים .B.Edלתואר "בוגר בהוראה" ( Uבהתמחות אמנות ואת מסלול הגן

 ).21.11.2006בהכשרה להוראה (החלטת המל"ג מיום 
במסלול הגן (לידה   .B.Edבהוראה"  המועצה מסמיכה את מכללת אורנים, להעניק תואר "בוגר .2

 ) בהתמחות הגיל הרך ולא כפי שהיה עד כה במסלול הגן (גן, א', ב').6 –
המועצה מאשרת למכללה להפעיל את תכנית ההרחבה במסלול הגן שהגישה המכללה לתעודת  .3

 ב'.-הוראה נוספת להוראת כיתות א'
 .B.Edיק תואר "בוגר בהוראה" המועצה מסמיכה את המכללה האקדמית לחינוך אורנים להענ .4

במסלול הגן ב"לימודים כלליים" ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה כוללת". כל זאת בהתאם 
לעקרונות ולכללים החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות המל"ג בנושא. 

ול בהמשך לכך לאשר למכללה האקדמית לחינוך אורנים  להעניק תואר "בוגר בהוראה" במסל
 שש) בלימודים כלליים. -הגן (לידה

 (לימודי תעודת הוראה), לפי המתווים, ת הלימודים לאקדמאיםותכנילאשר את הפעלת  .5
על סמך הצהרת המכללה כי  Uי"ב) בהתמחות אמנות ובמסלול הגן-(א'Uגילאי -במסלול הרב

 במידה רבה לתכנית תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים במסלולים לעיל דומה
הלימודים לתלמידים סדירים (הלומדים לתואר ראשון עם תעודת הוראה). לכן תכנית זו לא 

 כמו כן:תוגש למל"ג בנפרד. 
לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת  תמתחייב המכללה .א

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

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

 .    70 —במדעי החיים ובמדעים המדויקים 
 75ע של הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצ  .2

 לפחות. 
הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים   .3

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

 הוראה לא יפחת מארבע שנים. 
ש מהמכללה מידע נוסף ו/או הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבק . .6

 להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.  
 

11 /7101 Uאודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה בהחלטת  דיווח המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד יליןU

  Uהמועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה 
ח המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיוו .1

ילין ומאשרת למכללה להפעיל החל מעתה, ולא יאוחר מתום תקופת המעבר (אוקטובר 
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) בהתאם למתווים .B.Ed), את המסלולים וההתמחויות  לתואר "בוגר בהוראה" (2010
) כמו גם לתוספת להחלטה 21.11.2006המנחים בהכשרה להוראה (החלטת המל"ג מיום 

 ) בנושא הכשרה להוראת אנגלית, כמפורט להלן:1.7.2008(מיום 
בהתמחויות: שילוב אמנויות Uב') -במסלול הגן (גן, א'U) B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( .ג

 בהוראה, הוראה כוללת.
 ו') בהתמחויות:אנגלית, מדעים,-(ג' Uבמסלול היסודיU) B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( .ד

אל, לשון עברית, מקרא, ספרות, גיאוגרפיה, היסטוריה ומחשבת ישר מתמטיקה,
 ערבית, חינוך מבוגרים, שילוב אמנויות בהוראה, תקשורת בחינוך, הוראה כוללת.

י') בהתמחויות: אנגלית, -(ז' Uיסודי-במסלול העלU) B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( .ה
מתמטיקה  חוגי),-פיסיקה (חד-גיאוגרפיה, היסטוריה ומחשבת ישראל, מתמטיקה

חוגי), חינוך מיוחד משלב, לשון -כימיה (חד-ביולוגיה מדעי הרוח,בצירוף חוג נוסף ב
 עברית, מקרא, ספרות, ערבית, תיאטרון ודרמה בחינוך, תקשורת בחינוך. 

במסלול חינוך מיוחד והוראת ילדים בעלי מוגבלויות B.Ed (Uתואר "בוגר בהוראה" ( .ו
 . 6-21שש ולגילאי -חמורות (מלמ"ח) לגילאי לידה

-) במתכונת דו21-6(גילאי  Uבמסלול החינוך המיוחדU) B.Edוראה" (תואר "בוגר בה .ז
חוגית עם אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל 

 הספציפי או עם לימודים כלליים. 
שש) בהוראה -(גילאי לידה במסלול החינוך המיוחד) B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( .ח

 כוללת.
 ) בחברה הערבית21-6מסלול החינוך המיוחד (גילאי ב) B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( .ט

חוגית עם אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג -במתכונת דו
 במסלול הגיל הספציפי או עם לימודים כלליים. 

שש) בחברה -במסלול החינוך המיוחד (גילאי לידה) B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( .י
 בהוראה כוללת. הערבית

ת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר "בוגר המועצה מסמיכה א .2
) בהתמחות הגיל הרך ולא כפי שהיה עד כה במסלול 6 –במסלול הגן (לידה   .B.Edבהוראה" 

 הגן (גן, א', ב').
המועצה מאשרת את תכנית ההרחבה במסלול הגן שהגישה המכללה לתעודת הוראה נוספת  .3

 ב'.-להוראת כיתות א'
המועצה מסמיכה את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, להעניק תואר "בוגר  .4

 ו').-(ג' ו') ולא כפי שהיה עד כה במסלול היסודי-במסלול היסודי (א' .B.Edבהוראה" 
המועצה מסמיכה את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר "בוגר  .5

ים כלליים" ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה במסלולים השונים ב"לימוד .B.Edבהוראה" 
כוללת". כל זאת בהתאם לעקרונות ולכללים החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף 

  להנחיות המל"ג בנושא.
המועצה רושמת לפניה כי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין התאימה את לימודי  .6

בתכנית Uסגרת המסלול היסודי תעודת ההוראה לאקדמאים להכשרת כוח אדם להוראה במ
(חינוך פתוח ניסוי), בהתאם ל"מתווים המנחים בהכשרה להוראה" (החלטת מל"ג  Uחפ"ן

) בנושא הכשרה להוראת 1.7.2008) כמו גם לתוספת להחלטה (מיום 21.11.2006מיום 
 אנגלית.

המועצה רושמת לפניה כי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין התאימה את לימודי  .7
"מכון כרם לחינוך Uעודת ההוראה לאקדמאים להכשרת כוח אדם להוראה במסגרת ת

יסודי, בהתאם ל"מתווים המנחים בהכשרה להוראה" -במסלול העל Uהומניסטי יהודי"
) בנושא הכשרה 1.7.2008) כמו גם לתוספת להחלטה (מיום 21.11.2006(החלטת מל"ג מיום 

 להוראת אנגלית.
ללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין התאימה את לימודי המועצה רושמת לפניה כי המכ .8

, בהתאם Uיסודי-במסלול העלUתעודת ההוראה לאקדמאים להכשרת כוח אדם להוראה 
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) כמו גם לתוספת 21.11.2006ל"מתווים המנחים בהכשרה להוראה" (החלטת מל"ג מיום 
 ) בנושא הכשרה להוראת אנגלית.1.7.2008להחלטה (מיום 

(לימודי תעודת הוראה), לפי  ת הלימודים לאקדמאיםותכניהפעלת  המועצה מאשרת את .9
מורים לילידם בעלי  –ים: החינוך המיוחד, הגן, היסודי, חינוך מיוחד במסלול המתווים,

על סמך הצהרת המכללה כי   -מוגבלויות חמורות (מלמ"ח), חינוך מיוחד בחברה הערבית 
במידה רבה  ולים הנ"ל,  דומותתכניות הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים במסל

ת הלימודים לתלמידים סדירים (הלומדים לתואר ראשון עם תעודת הוראה). לכן ולתכני
 כמו כן:למל"ג בנפרד.  נהלא תוגש אלו תותכני

לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת  תמתחייב המכללה .א
 11במתכונות ייחודיות (סעיף  לימודי ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים

 בהחלטת המל"ג בנושא המתווים).
 :כמפורט להלןלקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית  תמתחייב המכללה .ב

במדעי  בדרך כלל; 75 —לי בלימודי התואר הראשון אממוצע ציונים מינימ .1
 .    70 —הטבע, במדעי החיים ובמדעים המדויקים 

שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע הלומדים סיימו לפחות שני  .2
 לפחות.  75של 

הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת  .3
  המתווים ועדכוני המל"ג בנושא.

הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת, כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון  .4
 ולתעודת הוראה לא יפחת מארבע שנים. 

המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף  הוועדה המלווה ליישום .10
 ו/או להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.  

 
11 /1018 U דיווח בדבר החלטת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה בעניין תוכנית הלימודים לקראת U

  U תואר ראשוןB.Sc. מית להנדסה בירושליםבהנדסה פרמצבטית של המכללה האקד 
 כדלהלן: 13.7.2010המועצה רשמה לפניה את החלטת ועדת המשנה מיום 

1. UלבטלU  המכללה נדרשת, כבר בשלב רישום לפיו " 23.3.10את סעיף ב' בהחלטת המל"ג מיום
הסטודנטים לשנה"ל תשע"א, להחתים כל מועמד על מסמך בו הוא מצהיר על כך כי הוא מודע 

א תהיה רשאית לפתוח תוכנית לימודים בהנדסה פרמצבטית בסמסטר לכך שיתכן והמכללה ל
 ..."א' (חורף) של שנה"ל תשע"א והתחלת הלימודים עלולה להידחות בסמסטר אחד או יותר

על המכללה לפעול בהמשך, לגיוס סגל צעיר אשר יהווה גרעין סגל מוביל בטווח הרחוק של  .2
 התוכנית.

יגויס סגל נוסף לתוכנית ובכלל זה על השלמת הליך  על המכללה לעדכן את המל"ג אם וכאשר .3
 הגיוס של ד"ר ברוך גרינבאום.  

 27.7.10-שנדונו בוועדות המשנה בנושאים 
Uחייבו הצבעה:נושאים ש 

11 /9101 U הסמכת המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון(B.A) בניהול מערכות בריאות ותיירות 
לצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המ 

 ומחליטה כלהלן: 27.7.10מישיבתה ביום 
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אריה רייכל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.  . .1
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר    . .2

 . 2013ות ותיירות למשך שלוש שנים דהיינו עד יולי בניהול מערכות בריא (B.A)ראשון 
בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים   . .3

 שהועלו בדו"ח. 
******** 

 התקיימה הצבעה:
12 -בעד   
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 אין מתנגדים אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

******** 
 

11 /2010 Uללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (מתן הסמכה קבועה למכB.S.Wבעבודה סוציאלית ( 
שאינם אוניברסיטאות ועדת המשנה למוסדות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת  

 מחליטה כלהלן:והיא  27.7.2010מישיבתה ביום 
 להודות למומחה על חוות דעתו.  .1
האקדמית אשקלון הסמכה  בהסתמך על חוות דעת המומחה מחליטה המל"ג לאשר למכללה .2

 עבודה סוציאלית.) ב.B.S.Wלהעניק תואר ראשון (קבועה 
בדבר מתן הכרה שאינה  22.6.2010החלטת מל"ג כפופה לכניסתה לתוקף של החלטת מל"ג מיום 

 מוגבלת בזמן למוסד. 
חידוש ההסמכה, ככל שיותנה בהכרה מוגבלת בזמן, לא יותנה בבדיקה אקדמית כתנאי לחידוש 

 כה.ההסמ
******** 

 התקיימה הצבעה:
12 -בעד   

 אין מתנגדים אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

******** 
11 /1210 U אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון B.Ed.F.A  באמנות קולנוע U

  Uיסודי של המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה -במסלול העל 
גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך המועצה להשכלה  

 : כלהלן ומחליטה 27.7.10מיום 
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ניצן בן שאול על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד     .1

 כה.
 B.Ed.F.Aואר  לאשר למרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה לפתוח תכנית לימודים לת     .2

 לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.יסודי, -באמנות קולנוע במסלול העל
להתייחס להערות הוועדה כפי שנמסרו לו בביקור הוועדה ובמכתב  עד להסמכה, על המרכז    .3

 שלאחריו. ובכללן:
לממש את תוכניתו העתידית, עליו התחייב, לרכישת כל פריטי החובה (הסרטים     .א

ות הביבליוגרפיה (של לימודי החינוך ולימודי הקולנוע) והפילמוגרפיה והספרים) ברשימ
 בהתאם למרוצת השנים. בתכנית,

לממש את התחייבותו לועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך ולוועדה      .ב
המקצועית, לכך שעם פתיחת שנת הלימודים השלישית תעמוד מצבת הסגל בתחום 

 ישות המל"ג.הקולנוע בתכנית, בדר
לפעול לביטוי הזיקה בין לימודי הקולנוע ללימודי החינוך ברציונל התכנית עד לתום      .ג

 שנת הלימודים הראשונה לפתיחת התכנית.
במעקבה אחר הפעלת התכנית, תוסיף הוועדה המלווה לתת את תשומת ליבה להתאמת שם     .4

 התכנית (הוראת הקולנוע) לתכניה (קולנוע תיעודי).
 וועדה המלווה תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר.ה     .5
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו      .6

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

******** 
הצבעה: התקיימה  
11 -בעד   
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1 –נגד   
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה 
******** 

11 /2102 U תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" אישור פרסום והרשמת סטודנטים)B.Ed.(  במתמטיקהU

  Uבמכללת סכנין המכללה האקדמית לחינוך ו')-חוגי) במסלול היסודי (כיתות א'-(דו 
צת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המל 

 ומחליטה כלהלן: 27.7.2010מישיבת ה ביום 
בהסתמך על חוות דעת המומחים, לאשר למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפרסם את דבר  .1

חוגי) למסלול -)  במתמטיקה (דוB.Edפתיחתה של תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (
 ו'), לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.-היסודי (א'

שתעקוב אחר תכנית הלימודים והתפתחותה תוך בדיקת  לקראת שלב ההסמכה להקים ועדה .2
סגל  ם), וביניה30.5.2010נושאים שונים, כמפורט בחוות דעתם הסופית של המומחים (מיום 

 בחינות בתכנית הלימודים.בקורסים השונים ו תכניםהההוראה, 
******** 

 התקיימה הצבעה:
10 -בעד   
1 –נגד   

 אין נמנעים
לא משתתף) 1(  

 ההחלטה התקבלה 
******** 

 
11 /3102 U) אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שניM.Ed בניהול וארגון מערכות (U

  Uחינוך של מכללה ירושלים 
ענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך המלצות ועדת המשנה למאמצת את המועצה להשכלה גבוהה  

 :להלןכ מחליטהו 27.7.10מיום 
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדוח שהגישה. .1
) M.Edלאשר למכללה ירושלים לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת תואר שני ( .2

 דים ולהתחיל בה את הלימודים.בניהול וארגון מערכות חינוך, לרשום אליה תלמי
לקראת סוף שנה"ל תש"ע על המכללה להעביר לעיונה של הוועדה המלווה דיווח באשר  .3

 להתקדמותה של התכנית, אשר יתמקד בפעילותה של המכללה בנושאים הבאים:
בראי המקורות",  נדרשת בחינה מחדש של הקורס המרכזי "סוגיות מרכזיות בניהול חינוכי .א

יהודית, בהתאם למוצהר -הדתית לשקף את ייחודיות התכנית ואת זיקתהכקורס שאמור 
השנייה להפעלת התוכנית יכלול הקורס גם נושאים  הוועדה מציעה כי בשנהת. במבוא לתכני

ערכים ומורשת הדת היהודית לבין ניהול  בין פילוסופיים המשקפים את הקשר-תיאורטיים
יביים כמו הנוגעים לסקטור החינוך הממלכתי אדמיניסטרט-בנוסף לנושאים מבניים ,וחינוך

לחילופין, ניתן להשאיר את הקורס כפי שהוא, אך להוסיף קורס נוסף (שיינתן .במדינה דתי
 .פילוסופי האמור-ידי מרצה מתאים) על הנושא התיאורטי על

הביבליוגראפיים  הקורס "ניהול משאבי אנוש" ייבנה מחדש תוך התאמה בין המקורות .ב
 ס, ויכלול התייחסות רבה יותר לארגון הבית ספרי .לתוכן הקור

 אם המכללה תרצה לשנות קורסים, היא תוכל לעשות זאת רק באישורה של הוועדה. .ג
מומלץ להגדיל את מספר חברי הסגל כך שמגוון רחב יותר של מורים ילמד את  .ד

 הקורסים.  
ים זאת (בין אם תפוצתו על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימוד .4

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



 17 

******** 
 התקיימה הצבעה:

10 -בעד   
1 –נגד   

 אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה 

******** 
11 /4102 U סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני הרשמת פרסום ואישור)M.Edניהול וארגון מערכות ) בU

  Uחינוך של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה 
בהמלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות  מאמצת אתהמועצה להשכלה גבוהה  

 ן:הלחליטה כלמו 27.7.10מיום לחינוך 
 להודות לוועדה בראשותו של יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדוח שהגישה. .1
) בניהול וארגון מערכות M.Edם פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר שני (לאשר את דבר פרסו .2

 חינוך, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
 במהלך השנה הקרובה תפעל המכללה בנושאים הבאים: .3

 .11.7.2010תיקון ארבעת הקורסים עליהם העירה הוועדה באופן פרטני במכתבה מיום  .א
 בלבד. 30%-הגמר לצמצום משקלו של פרויקט  .ב
 –הצגת רשימות קריאה סבירות של ספרות אנגלית. מוצע ליצור סטנדרטים לכלל הקורסים  .ג

מקורות חובה באנגלית מקורסים המושפעים מספרות באנגלית ופחות מקורסים  4-5
 המושפעים מספרות בעולם הערבי.

 ציון פרקים ועמודים של הפריטים המצויים ברשימות הקריאה. .ד
כל להכיר בקורסים אקדמיים בלבד ולא בקורסים שנלמדו במסגרת תכניות המכללה תו .4

 ההכשרה למנהלים שאינן אקדמיות.
במידה והמכללה תרצה לשנות קורסים ו/או את המרצים המלמדים בתכנית, היא תוכל  .5

 לעשות זאת רק באישורה של הוועדה.
בין היתר, לנושאים  המכללה תעביר לוועדה דוח התפתחות בתום שנה"ל תשע"א, שיתייחס,  .6

 לעיל. 2-4המפורטים בסעיף 
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם  .7

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

******** 
 התקיימה הצבעה:

9 -בעד   
1 –נגד   

ן נמנעיםאי  
לא משתתף) 1(  

 ההחלטה התקבלה 
******** 

 
11 /5102 U אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני)M.Ed ( בחינוך גופני של מכללתU

  Uגבעת וושינגטון 
ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך המלצת מאמצת את המועצה להשכלה גבוהה  

  :כלהלן יטהומחל 27.7.10מיום 
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אורי גולדבורט על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה  .1

 עד כה.
) בחינוך גופני, M.Ed( שנילפתוח תוכנית לימודים לתואר לאשר למכללת גבעת וושינגטון  .2

 לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
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ור התכנית; על פי אחוזי המשרה על המכללה להקפיד על מצבת הסגל עליה הצהירה בעת איש .3
 ם אותם התחייבו חברי הסגל ללמד.והשני

 .גרעין הסגל העיקרי והמוביל של התכנית בעתידאת שיהוו על המכללה לפעול לגיוס חברי סגל  .4
 הוועדה המלווה תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר. .5
הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום  .6

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

******** 
 התקיימה הצבעה:

10 -בעד   
1 –נגד   

 אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה 

******** 
11 /1026 Uלתואר "בוגר בהוראה"  תחוגי-ם חדאישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודיU  

  U)B.Ed( מסלול היסודי של מכללת אלקאסמילמדעים התמחות ב 
המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  

 : כלהלן ומחליטה 27.7.10
 ועל עבודתה עד כה.להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דוד חן על הדו"ח שהגישה  . .1
) B.Edחוגית לתואר "בוגר בהוראה" (-לאשר למכללת אלקאסמי לפתוח תכנית לימודים חד . .2

 בהתמחות מדעים למסלול היסודי, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
עד לתום שנת הלימודים הראשונה, על המכללה להתייחס להערות הוועדה, כפי שנמסרו לה  . .3

 .18.7.10במכתב הוועדה מיום 
 וועדה המלווה תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר.ה . .4
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו  .5

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

******** 
עה:התקיימה הצב  

10 -בעד   
1 –נגד   

 אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה 

******** 
 

11 /1027 U בקשה לאישור שינוי השם ל"חוג למערכות -החוג למערכות מידע ניהוליות" באוניברסיטת חיפה 
   U"ושינוי סימול התואר מ מידע-B.A ל-B.Sc. 

אות ומכללות מאמצצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטהמועצה להשכלה גבוהה  
 ומחליטה כלהלן: 27.7.10לחינוך מיום 

לאשר לאוניברסיטת חיפה לשנות את שם "החוג למערכות מידע ניהוליות" ל"חוג למערכות  .1
 מידע".

 בתכנית. -B.Scל B.A-לאשר לאוניברסיטת חיפה לשנות את סימול התואר מ .2
 

******** 
 התקיימה הצבעה:

9 -בעד   
)השתתפולא - 2(  
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פה אחד ההחלטה התקבלה  
******** 

 
 
 
 

11 /1028 U לפתוח מוסד  למרכז האקדמי דן (בשמו הקודם ג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב)מתן היתר U
  U,לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון   להשכלה גבוהה(B.A)  במערכות U

  U ניהוליות מידע 
 :ומחליטה כלהלן 27.7.10 ועדת המשנה מיום מאמצת את המלצותמליאת המועצה  

להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי על  שבדקה את בקשת המרכז האקדמי דן  .1
(בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר 

 על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. –במערכות מידע ניהוליות (B.A)ראשון
ודקת, ולהעניק למרכז האקדמי דן היתר לפתוח מוסד להשכלה לאמץ את דו"ח הוועדה הב .2

במערכות   (B.A)גבוהה ולאשר פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון  
 מידע ניהוליות. כניסת ההיתר לתוקפו מותנה בתנאים הבאים:

 הקמת תשתיות פיסיות ראויות, בהתאם להערות הוועדות המקצועיות, לקיום תכניות .א
הלימודים במוסד. לאחר השלמת פיתוח המכללה, יו"ר הוועדה המקצועית יבקר ויאשר 

 את התאמת המוסד כראוי.
הגשת טבלה המפרטת את היקפי המשרה של הסגל העתידי במוסדות להשכלה גבוהה  .ב

 וחברות פרטיות.
 120הוספת תנאי נוסף לקבלת פטור ממבחן המיון במתמטיקה בציון פסיכומטרי בגובה  .ג

יח"ל במתמטיקה בציון  4שנים האחרונות ולפחות  10 -לה בפרק חשיבה כמותית בומע
80  . 

לפיה כתנאי למתן ההיתר ואישורי  14.7.10בנוסף, מאמצת המועצה את המלצת ות"ת מיום  .3
 הפרסום וההרשמה לתוכניות הלימודים , על המוסד לעמוד בתנאים הבאים:

שים במבנה המיועד, לשביעות רצון המוסד יבצע את כל ההתאמות והשינויים הנדר .א
ועדות הבדיקה, לרבות הוכחת עמידתו בדרישות הג"א ומכבי אש, באופן שיהיה ראוי 

 להוראה אקדמית ולאחר שיתקבלו כל האישורים הנדרשים.
עם השלמת ביצוע ההתאמות במבנה על המוסד להעביר לות"ת  את דוחותיו הכספיים  .ב

 שלוש שנות הפעילות הראשונות.החתומים האחרונים ותקציב מעודכן ל
חברת מטריקס בע"מ תמציא לחברת ג'ון ברייס הדרכה בע"מ ולג.ב. המכללה לניהול  .ג

ומדעי המחשב בע"מ מכתב מפורש ומחייב, שאושר ע"י הגורמים המוסמכים בחברת 
 מטריקס, על ערבותה להלוואה שניתנה לג.ב. ע"י ג'ון ברייס שיכלול את הנוסח הבא:

i. ערבה לכל חובותיה של חברת ג'ון ברייס  52-0039413ס בע"מ ח.צ: "החברה מטריק
הדרכה בע"מ. ידוע לחברה מטריקס בע"מ כי ג'ון ברייס הדרכה התחייבה להעמיד 

לטובת ג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב בע"מ. ₪ מליון  3.5הלוואה של עד  
מחשב בע"מ הלוואה זו תוחזר רק במידה ויהיו לג.ב. המכללה לניהול ומדעי ה

 עודפים מצטברים חיוביים כפי המוגדר בחוזה שבין ג'ון ברייס הדרכה למכללה."
על המוסד להמציא אישור מרשם העמותות על הגשת מסמכים לצורך קבלת אישור  .ד

 ניהול תקין.
על המוסד לשנות את הסכם ההלוואה בין גו'ן ברייס לבין המוסד ולהוסיף כדלקמן:  .ה

ומוסכם במפורש כי מועד הפירעון של כל הלוואה והלוואה  "על אף האמור לעיל מובהר
יהיה רק לאחר שלמוסד יהיו מקורות הכנסה עצמאיים ונאותים, באופן שלא יפגע 
ביציבותו ובאיתנותו הכלכלית, ולאחר שהמוסד יחל בפעילותו. למען הסר ספק, 

לאחר החזר ההלוואות לא יפרעו לפני שלמוסד יהיו עודפים מצטברים חיוביים כך שגם 
 ההלוואה העודפים יוותרו חיוביים". 
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התוספות להסכם בין ג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב לבין גו'ן ברייס יעוגנו  .ו
 במסגרת הסכם מתוקן שיאושר על ידי האגף התקציבי והאגף המשפטי של ות"ת/מל"ג. 

בינו על המוסד להמציא התחייבות כי הוא יגיש לאישור ות"ת כל התקשרות מהותית  .ז
לבין ג'ון ברייס הדרכה ולמטריקס בע"מ. התקשרות מהותית לעניין זה, הנה כל 
התקשרות עם בעלי תפקידים בכירים (כגון: מנכ"ל, סמנכ"ל, דירקטור,  בעל מניות 

 10% -) או התקשרות בסכום שהנו מהותי למכללה ( מעל ל15% -המחזיק מעל ל
 אלפי ש"ח). 631.5 -מהוצאותיה בשנה הקודמת

ל המוסד להמציא התחייבות כי הוא יגיש לות"ת מידי שנה דו"ח מאושר ע"י רו"ח, ע .ח
המבקר ומפרט את הפעילויות שהתבצעו בין ג.ב. לג'ון ברייס, וכן רשימת בעלי תפקידים 

 משותפים בשני הגופים, הכוללת את שמם תפקידם ומשכורתם השנתית הכוללת.
ההתקשרות בינו לבין ג'ון ברייס או על המוסד להעביר למל"ג/ ות"ת את כל הסכמי  .ט

 מטריקס, טרם חתימתם.
 4על המוסד להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה שנוסחה מופיע כנספח  .י

לדו"ח הוועדה, לפיה ידוע למועמד כי המוסד אינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו 
הוליות, וכי קיימת ובמערכות מידע ני מוסמך עדיין להעניק תואר ראשון במדעי המחשב

אפשרות שבסופו של דבר לא יקבל הכרה ולא יוסמך להעניק תואר ראשון במדעי 
 המחשב ובמערכות מידע ניהוליות. 

ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, עם תום השנה  .יא
הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במוסד, ואת 

 מידת המוסד בקיום התנאים המפורטים בהחלטה זו.ע
להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המכללה ותכנית  .4

הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע ניהוליות תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח 
' שיזף רפאלי בבקשה הוועדה. ועדת המשנה ממליצה למועצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ

 לשמש כוועדה לבדיקת ההכרה וההסמכה.
 
, החלטת המועצה בדבר מתן ההיתר 1958-ד'(א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח21עפ"י סעיף  

 טעונה אישור הממשלה."
******** 

 התקיימה הצבעה:
9 –בעד   
1 –נגד   

2 -נמנע   
 ההחלטה התקבלה 

******** 
 

11 /1029 U לפתוח מוסד ז האקדמי דן (בשמו הקודם ג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב)למרכמתן היתר 
   U,לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון   להשכלה גבוהה(B.Sc) במדעי 
   Uהמחשב 
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני מוסדות שאינם אוניברסיטאות    

 כלהלן: 27.7.10ל מיום ושלוחות מחו"  
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אברהם סידי על  שבדקה את בקשת המרכז האקדמי דן    .1

(בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון 
(B.Sc.)  על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. –במדעי המחשב 

ת, ולהעניק למרכז האקדמי דן היתר לפתוח מוסד להשכלה לאמץ את דו"ח הוועדה הבודק    .2
במדעי   (.B.Sc)גבוהה ולאשר פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון  

 המחשב. כניסת ההיתר לתוקפו מותנה בתנאים הבאים:
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 הקמת תשתיות פיסיות ראויות, בהתאם להערות הוועדות המקצועיות, לקיום תכניות  א.
ודים במוסד. לאחר השלמת פיתוח המכללה, יו"ר הוועדה המקצועית יבקר ויאשר הלימ  
 את התאמת המוסד כראוי.  

 הגשת טבלה המפרטת את היקפי המשרה של הסגל העתידי במוסדות להשכלה גבוהה  ב.
 וחברות פרטיות.  
 120ה הוספת תנאי נוסף לקבלת פטור ממבחן המיון במתמטיקה בציון פסיכומטרי בגוב ג.   

 .  80יח"ל במתמטיקה בציון  4שנים האחרונות ולפחות  10 -ומעלה בפרק חשיבה כמותית ב 
לפיה כתנאי למתן ההיתר ואישורי  14.7.10בנוסף, מאמצת המועצה את המלצת ות"ת מיום     .3

 הפרסום וההרשמה לתוכניות הלימודים , על המוסד לעמוד בתנאים הבאים:
השינויים הנדרשים במבנה המיועד, לשביעות רצון המוסד יבצע את כל ההתאמות ו .א

ועדות הבדיקה, לרבות הוכחת עמידתו בדרישות הג"א ומכבי אש, באופן שיהיה ראוי 
 להוראה אקדמית ולאחר שיתקבלו כל האישורים הנדרשים.

עם השלמת ביצוע ההתאמות במבנה על המוסד להעביר לות"ת  את דוחותיו הכספיים  .ב
 קציב מעודכן לשלוש שנות הפעילות הראשונות.החתומים האחרונים ות

חברת מטריקס בע"מ תמציא לחברת ג'ון ברייס הדרכה בע"מ ולג.ב. המכללה לניהול  .ג
ומדעי המחשב בע"מ מכתב מפורש ומחייב, שאושר ע"י הגורמים המוסמכים בחברת 

 מטריקס, על ערבותה להלוואה שניתנה לג.ב. ע"י ג'ון ברייס שיכלול את הנוסח הבא:
ערבה לכל חובותיה של חברת ג'ון ברייס  52-0039413"החברה מטריקס בע"מ ח.צ: 

הדרכה בע"מ. ידוע לחברה מטריקס בע"מ כי ג'ון ברייס הדרכה התחייבה להעמיד 
לטובת ג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב בע"מ. הלוואה ₪ מליון  3.5הלוואה של עד  

ניהול ומדעי המחשב בע"מ עודפים מצטברים זו תוחזר רק במידה ויהיו לג.ב. המכללה ל
 חיוביים כפי המוגדר בחוזה שבין ג'ון ברייס הדרכה למכללה."

על המוסד להמציא אישור מרשם העמותות על הגשת מסמכים לצורך קבלת אישור  .ד
 ניהול תקין.

על המוסד לשנות את הסכם ההלוואה בין גו'ן ברייס לבין המוסד ולהוסיף כדלקמן:  .ה
ור לעיל מובהר ומוסכם במפורש כי מועד הפירעון של כל הלוואה והלוואה "על אף האמ

יהיה רק לאחר שלמוסד יהיו מקורות הכנסה עצמאיים ונאותים, באופן שלא יפגע 
ביציבותו ובאיתנותו הכלכלית, ולאחר שהמוסד יחל בפעילותו. למען הסר ספק, 

וביים כך שגם לאחר החזר ההלוואות לא יפרעו לפני שלמוסד יהיו עודפים מצטברים חי
 ההלוואה העודפים יוותרו חיוביים". 

התוספות להסכם בין ג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב לבין גו'ן ברייס יעוגנו  .ו
 במסגרת הסכם מתוקן שיאושר על ידי האגף התקציבי והאגף המשפטי של ות"ת/מל"ג. 

קשרות מהותית בינו על המוסד להמציא התחייבות כי הוא יגיש לאישור ות"ת כל הת .ז
לבין ג'ון ברייס הדרכה ולמטריקס בע"מ. התקשרות מהותית לעניין זה, הנה כל 
התקשרות עם בעלי תפקידים בכירים (כגון: מנכ"ל, סמנכ"ל, דירקטור,  בעל מניות 

 10% -) או התקשרות בסכום שהנו מהותי למכללה ( מעל ל15% -המחזיק מעל ל
 אלפי ש"ח). 631.5 -מהוצאותיה בשנה הקודמת

על המוסד להמציא התחייבות כי הוא יגיש לות"ת מידי שנה דו"ח מאושר ע"י רו"ח,  .ח
המבקר ומפרט את הפעילויות שהתבצעו בין ג.ב. לג'ון ברייס, וכן רשימת בעלי תפקידים 

 משותפים בשני הגופים, הכוללת את שמם תפקידם ומשכורתם השנתית הכוללת.
את כל הסכמי ההתקשרות בינו לבין ג'ון ברייס או  על המוסד להעביר למל"ג/ ות"ת .ט

 מטריקס, טרם חתימתם.
 4על המוסד להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה שנוסחה מופיע כנספח  .י

לדו"ח הוועדה, לפיה ידוע למועמד כי המוסד אינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו 
ערכות מידע ניהוליות, וכי קיימת ובמ מוסמך עדיין להעניק תואר ראשון במדעי המחשב

אפשרות שבסופו של דבר לא יקבל הכרה ולא יוסמך להעניק תואר ראשון במדעי 
 המחשב ובמערכות מידע ניהוליות. 
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ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, עם תום השנה  .יא
במוסד, ואת  הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה

 עמידת המוסד בקיום התנאים המפורטים בהחלטה זו.
לחייב את המרכז האקדמי דן(כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על     .4

הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי דן אינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינה 
ב, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון במדעי המחש

יקבל  המרכז האקדמי דן הכרה ולא יוסמך להעניק תואר ראשון במדעי המחשב. (כל זאת 
 בהתאם לנוסח המופיע כנספח להמלצת הוועדה הבודקת).

להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המכללה ותכנית    .5
במדעי המחשב תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה.  הלימודים לתואר ראשון

ועדת המשנה ממליצה למועצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' אברהם סידי בבקשה לשמש 
 כוועדה לבדיקת ההכרה וההסמכה.

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

 
******** 

 התקיימה הצבעה:
9 –בעד   
1 –נגד   

2 -נמנע   
 ההחלטה התקבלה 

******** 
 

11 /1030 Uקשת מכללת ג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב (בהקמה) לשנות את שמהב 
להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות המועצה  

ג.ב. המכללה לניהול ומדעי -מU המוסדלאשר את שינוי שם  ומחליטה  27.7.10ושלוחות מחו"ל מיום 
  U"מרכז האקדמי דן".-לU Uהמחשב

******** 
 התקיימה הצבעה:

11 –בעד   
1 -נמנע   

 ההחלטה התקבלה 
******** 

11 /1103 U אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני)M.B.T ( במיסים בעסקים שלU

  Uקדמי של המכללה למינהלהמסלול הא 
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות  

 ומחליטה כלהלן: 27.7.2010ושלוחות מחו"ל מיום 
 להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
ודים לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימ .2

 ) במיסים בעסקים ולרשום אליה תלמידים.M.B.Tלתואר שני (
 בלימודי התואר הראשון.   80סף הקבלה לתכנית יהיה ממוצע  .3
(כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל  המסלול האקדמי של המכללה למינהללחייב את  .4

של המכללה המסלול האקדמי מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע למועמד כי 
וכי קיימת במיסים בעסקים  )M.B.T" (מוסמךאינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר " למינהל

להעניק תואר המסלול האקדמי של המכללה למינהל אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך 
 במיסים בעסקים. )M.B.T" (מוסמך"
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ה לבדיקת לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה, תוקם ועד .5
 התכנית, שתבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה, בהתאם להערות המומחים. 

 
 
 

******** 
 התקיימה הצבעה:

11 –בעד   
 לא משתתף) 1(

 ההחלטה התקבלה 
******** 

11 /1032 Uרפואי במסגרת תכנית -בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בניהול ביוU

  Uלתואר שני ( הלימודיםM.B.Aבמינהל עסקים ( 
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות  

ומחליטה לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים  27.7.2010ושלוחות מחו"ל מיום 
עסקים. זאת ) במינהל M.B.Aרפואי במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני (-התמחות בניהול ביו

לאור חוות דעתו החיובית של המומחה. ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרי 
 התכנית. 

******** 
 התקיימה הצבעה:

11 –בעד   
 לא משתתף) 1(

 ההחלטה התקבלה 
******** 

 
11 /3103 U בוגר במדעים" (לימודים לתואר התכנית דו"ח הוועדה המלווה את"B.Scכימיה -) במדעי המחשבU

  Uחישובית של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים 
מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  המועצה להשכלה גבוהה 

 ומחליטה כלהלן: 27.7.10
 להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' גולדבלום על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. 

דעת הוועדה) ששם התכנית "כימיה חישובית" אינו מתאים, תמונה כיוון שגם המוסד מסכים (ל  . .1
) B.Scועדה מקצועית שתבדוק האם השם ההולם לתכנית לצורך מתן הסמכה הוא תואר ראשון (

 אינפורמטיקה.-בביו
על כן, יגיש המוסד את התכנית מחדש תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות לתואר בוגר במדעים   . .2

)B.Scאינפורמטיקה.-) בביו 
רכב הוועדה המקצועית יגובש בוועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ויובא לאישור ה  . .3

 המל"ג, כמקובל.
 הוועדה המקצועית תתבקש להגיש מסקנותיה לוועדת המשנה מוקדם ככל שתוכל.  . .4

******** 
 התקיימה הצבעה:

10 –בעד   
 שתתף)הלא  1(

 ההחלטה התקבלה 
******** 
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11 /1034 Uהאקדמי כרמל בנוגע לקביעת תנאי קבלה והגבלת מספר סטודנטים פניית המרכז 
למוסדות שאינם אוניברסיטאות ועדת המשנה  מאמצת את המלצותהמועצה להשכלה גבוהה  

 ומחליטה כלהלן: 27.7.2010יום מ"ל מישיבתה ושלוחות מחו
ברית, מאחר ובמרבית המוסדות לא מתקיימת דרישת סף לגבי השפה הע –תנאי קבלה בעברית  .1

 בשלב זה לא תוצג דרישה זו בפני המרכז האקדמי כרמל. 
מליאת המועצה תיתן דעתה לשאלת תנאי הסף בשפה העברית מן ההיבט של גיבוש מדיניות 

 כללית בנושא.
בדיקה השוואתית לגבי סיפי קבלה הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה  –תנאי קבלה באנגלית  .2

לפחות בחלק  85ל מהמוסדות נהוגה דרישת סף של ציון במשפטים בישראל העלתה כי בחלק גדו
בבחינת אמי"ר. בהתאם לכך המל"ג מחליטה  185האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או ציון 

להציג דרישה זו כתנאי סף גם במרכז האקדמי כרמל. המל"ג מוצאת לנכון לוותר על הדרישה 
תהיה בתוקף עד להשלמת העבודה  הנוספת של ציון מינימום מסוים בבחינת הבגרות. החלטה זו

 במל"ג בנושא תנאי קבלה בשפה האנגלית.
המל"ג  מאמצת את עמדתה העקרונית של ועדת המשנה למוסדות  –הגבלת מספרי סטודנטים  .3

שאינם אוניברסיטאות, המבוססת על הייעוץ המשפטי, כי בבחינת מספרי סטודנטים יש לפעול 
כנוניים. מעת לעת המל"ג תקבע הגבלה של מספרי משיקולים אקדמיים ולא מתוך שיקולים ת

סטודנטים בתכניות לימודים חדשות משיקולים אקדמיים, נושא הפתוח לבחינה מחדש בשלב 
 ההסמכה. כך נהגה הוועדה גם במקרה זה. 

המל"ג מפנה את תשומת לב הוועדה הבודקת כי היא מוסמכת להמליץ על הגדלת מספר 
 ם האקדמיים והתשתיות במוסד יתאימו לכך.הסטודנטים. זאת במידה והתנאי

******** 
 התקיימה הצבעה:

12 -בעד   
 אין מתנגדים אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
******** 

11 /1035 Uנוהל עבודת המועצה להשכלה גבוהה במהלך חודשי הקיץ 
ץ המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את הצעת נוהל עבודת המועצה להשכלה גבוהה בפגרת הקי 

 :ומחליטה כלהלן
 ם בתקופות הפגרה ולא לעכב במהלכהעל מנת לשמור על רצף בעבודת המועצה להשכלה גבוהה ג  -

יפול בנושאים השוטפים שעל סדר יומה, מחליטה המועצה להסמיך צוות מצומצם מבין ט
ויושבי ראש ועדות  או מי מטעמו, חבריה (סגן יו"ר מל"ג ו/או חבר מל"ג מטעמו, יו"ר ות"ת

מקומם) לדון ולהמליץ למל"ג (אשר תקבל החלטתה בנושאים  מל"ג ממלאישנה או חברי המ
 אלה בנוהל קבלת החלטות בכתב) בנושאים דחופים ספציפיים שעל סדר יומה של המועצה.

צוות, כאמור, יגבש את המלצותיו למליאת המל"ג, אשר תועברנה לחברי המועצה לשם קבלת ה  -
מתן הזדמנות  דואר אלקטרוני לשם לטות בכתב", באמצעותהחלטות על פי "נוהל קבלת הח

חברים  יתבקשו להביע דעתם להצעות ההחלטות  .(כולל הצבעה) לקבלת הערות החברים בכתב
חברי מל"ג שיתנגדו להצעת  3יום מקבלת הצעת ההחלטה. במידה ויהיו לפחות  14תוך 

 ההחלטה יובא הנושא לדיון במליאה.
בהירה כי בכל מקרה, צוות זה לא ידון בהחלטות הדורשות רוב המועצה להשכלה גבוהה מ  -

במליאת המועצה, כמו מתן הכרה למוסד להשכלה גבוהה והסמכת מוסד להעניק     מיוחס 
 תואר אקדמי מוכר.

המלצות הצוות המצומצם תירשמנה כהחלטות המועצה, אם וככל שיאושרו על ידה בנוהל   -
 ה העוקבת של המועצה להשכלה גבוהה.קבלת החלטות בכתב, בפרוטוקול הישיב

 
Uבאמצעות משאל  30.11.10הזמנית הוארכה עד  ןלהלן רשימת תוכניות לימודים שהסמכת

 טלפוני ואישור באמצעות דואר אלקטרוני ע"י חברי מל"ג
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11 /1036 Uהארכות הסמכות של תוכניות לימודים שהסמכתן הזמנית הסתיימה 
 Uהקריה האקדמית קרית אונו: 

; הארכת ההסמכה עד 30.6.10הסמכה זמנית עד  -  במינהל עסקים) B.A( שוןתואר רא •
30.11.10. 

; הארכת ההסמכה עד 30.6.10הסמכה זמנית עד  -    ) במינהל עסקיםMBA(  תואר שני •
30.11.10. 

U המרכז הבינתחומי בהרצליה: 
; הארכת  15.7.10זמנית עד  הסמכה – במסלול המואץ במשפטים) LL.M( תואר שני •

 30.11.10ההסמכה עד 
U:המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין 
; הארכת ההסמכה עד  15.7.10זמנית עד  הסמכה – ) בהוראה ולמידהM.Edתואר שני ( •

30.11.10 
Uמכללת לוינסקי לחינוך: 
; הארכת ההסמכה עד 15.7.10זמנית עד  הסמכה – למידהו בהוראה) M.Ed(  תואר שני  •

30.11.10. 
Uמכללת סמינר הקיבוצים: 
; 15.7.2010הסמכה זמנית עד  -  תחומית-הוראת מדעי הרוח בגישה רבב )M.Ed(  תואר שני •

 30.11.10הארכת ההסמכה עד 
Uמכללת גורדון:  
 ; הארכת ההסמכה עד 15.7.10זמנית עד  הסמכה – למידהו בהוראה) M.Ed(  תואר שני •

      30.11.10. 
Uבית הספר גבוה לטכנולוגיה בירושליםU: 
; הארכת 8.5.10זמנית עד  הסמכה – בהנדסת מערכות תקשורת  .B.Sc תואר ראשון  •

 .30.11.10ההסמכה עד 
הארכת  ;הסמכה זמנית -בהנדסת תעשייה וניהול  .B.Scתואר ראשון "בוגר במדעים"   •

 .30.11.10ההסמכה עד 
 

******** 
 הצבעה: תוצאות

 17 –בעד 
 1 –נגד 

 ההחלטה התקבלה
******** 


