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U24) 533עשרה מס'  (-השתיםישיבת המועצה להשכלה גבוהה החלטות מ  
U 15.10.2013(  דתשע" י"א  בחשון  ביום בירושליםשהתקיימה( 

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

 ה ח ל ט ו ת
540/12 UהחלטהU המעשית בפיזיותרפיה:  הסדרת ההכשרה 

שהתקיימה   ג"מל בישיבת שנמסר לעדכון בהמשך), ו15.10.2013בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (

את המל"ג  אימצה, בפיזיותרפיה המעשית ההכשרה בנושא להתפתחויות בנוגע 10.9.2013ביום 

 כלהלן:, והחליטה 9.10.2013המלצת ות"ת מיום 

 ההתנסויות לבחינת הבריאות ומשרד ג"מל/ת"ות מטעם מייעץ מומחים צוות למנות .1

 .בפיזיותרפיה הקליניות
 :הינם המוצעים הצוות חברי

 ר"יו - לואיס ש"ע לשיקום הלאומי המכון - איסקוב אלי' פרופ

 העברית והאוניברסיטה הצופים הר הדסהבי"ח ב השיקום מחלקת - שוורץ איזבלה ר"ד

 ב"ארה, מרילנד אוניברסיטת – אלון גד' פרופ

 והטכניון העמק חולים בבית לאורתופדיה המחלקה - רוזן נמרוד' פרופ

 חיפה אוניברסיטת, אמריטוס' פרופ - דיקשטיין רות' פרופ

 הוועדה מרכזת - ג"במל התכנון מאגף אופיר מיכל' גב

 לסטודנטים קלינית להתנסות ראויים מקומות של קיומם מידת את לבחון יתבקש הצוות

 ופוטנציאל, והמשק המוסדות צרכי מול אל היקפם, בישראל בפיזיותרפיה ראשון לתואר

 .ההכשרה מקומות הרחבת

 :הבאים לנושאים, היתר בין, הצוות התייחסות תתבקש זו במסגרת

 הסמכה לקבלת הקריטריונים לרבות קלינית להתנסות ראוי הכשרה מקום של הסטנדרט •

 ; קלינית להדרכה
 ; הקלינית ההתנסות במהלך הנדרש ההתמחויות תמהיל •
 ; ההדרכה מודל •
 ; מדריכים להעסקת תמריצים •
 ;הכשרה מקומות עם ההסדר אופי •
 .התייחסות ,הצוות לדעת ,הדורש המעשית להכשרה הנוגע אחר נושא כל •

 כפועל, הקיים במצב פיזיותרפיסטים של הרצוי ההכשרה היקף על להמליץ מתבקש הצוות

 אפשריים פתרונות ועל, הרחוק בטווח הנדרש וככל לעיל כאמור ההמלצות יישום של יוצא

 . בנושא

 נטייםווהרל גבוהה להשכלה מהמוסדות הגולמיים הנתונים אליו יועברו הצוות עבודת לצורך

 במידת ,כן כמו  .בנושא קודמים ודוחות עיבודם תוצאות, הקלינית ההתנסות וממקומות

 המצויים ההתנסות וממקומות מהאקדמיה גורמים של דעתם חוות את הצוות יקבל הצורך

 .הסטודנטים נציגי לרבות, בנושא

 טרם תעשה ג"מלבו ת"ותב והחלטות לדיון מסקנותיו הבאת לרבות הצוות עבודת השלמת .2

, מקום מכל. הבאה הלימודים לשנת הבפיזיותרפי ראשון לתואר חדשים סטודנטים רישום

 . להן ובכפוף בנושא ההחלטות קבלת לאחר יחל כאמור חדשים סטודנטים רישום
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 לתואר חדשות לימודים תוכניות לפתיחת בקשות תיבדקנה לא התהליך לסיום עד כן כמו

 . הבפיזיותרפי ראשון

 . 2014 ינואר מחודש יאוחר לא בנושא דיון תקיים ג"מלה
 משרד בשיתוף, לקדם המקצועי מהצוות ג"ומל ת"ות מבקשות, דלעיל ההליך השלמת עם .3

 אחרים רפואיים פרא בתחומים גם הקלינית ההתנסות נושא הסדרת לבחינת הליך, הבריאות

  .מהתואר חלק הינה ההתנסות בהם
 

541/12 UהחלטהU  :קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה להיתר והכרה במוסד להשכלה גבוהה  

 החליטה סיכמה המל"ג את הדיון בנושא דלעיל, ו), 15.10.2013בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (

 כלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את הקריטריונים ותנאי הסף להגשת בקשה להיתר והכרה במוסד 

המהווים חלק  -: התקציבי, האקדמי, המשפטי ושכר הסגל 1-4להשכלה גבוהה כמפורטים בנספחים 

 בלתי נפרד מהחלטה זו.
מוסד להשכלה  ההחלטה תכנס לתוקפה מיום קבלתה ותחול על כל בקשה לקבלת היתר לפתיחת

גבוהה, שטרם נרשמה. מוסדות שבקשתם להיתר נרשמה, אך טרם התקבלה החלטת המועצה 

בעניינם, יוכלו להעביר טענותיהם לעניין החלת הקריטריונים שלהלן, בהתייחס לבקשתם באופן 

 יום מאישרור נוסח ההחלטה במל"ג. 30ספציפי, תוך 

ם על מוסדות הפועלים בהיתר/ הכרה של המל"ג. תיערך בחינה של הקריטריונים שניתן להחילם ג

 מוסדות אלה, יתבקשו לעמוד בקריטריונים הרלוונטיים לפעילותם, בהתאם להחלטות המל"ג בנושא. 

 

 הנספחים המצ"ב הינם חלק אינטגרלי של החלטת המל"ג דלעיל.

 

 :1' מס נספח

Uגבוהה להשכלה מוסד ולפתיחת בקשה לרישום האקדמי במישור סף תנאיU: 

כל התנאים לפתיחת מוסד המפורטים בחוק, בכללים, בהנחיות ב לעמוד הבקשה מגיש מוסד על, ככלל

  ובהחלטות המל"ג. 
 להשכלה מוסד ולפתיחת הבקשה לרישום נוספים סף תנאי להלן, כאמור הקיימים לתנאים בנוסף

 : גבוהה

 שלוש לפתיחת בקשה בהגשת מלווה תהיה גבוהה להשכלה מוסד לפתיחת בקשה הגשת .1

 . מגוונים דיסציפלינריים בתחומים, ראשון לתואר, לפחות לימוד תוכניות

 שלוש של ופתיחתן רישום, לפרסום אישור בקבלת מותנית תהיה המוסד לפתיחת היתר קבלת .2

 .לימוד תוכניות
 תוכניות חמש לפחות של לקיומן אישור יידרש, במוסד קבועה להכרה התנאים במסגרת .3

 . ראשון לתואר, לימודים

 תוכניות בכל סטודנטים 90 -מ יפחת לא מוסד לפתיחת המינימלי הסטודנטים מספר .4

 . המוצעות הלימודים
 . לפחות סטודנטים 30 ילמדו לימודים תוכנית בכל .5
 וזאת, מחזור בכל לימודים לתוכנית סטודנטים 40 מעל לקלוט יורשה לא מוסד, ההיתר בשלב .6

 .זו לתוכנית הסמכה לקבלת עד
 גודל.  הקבועה להכרה וכתנאי לקראת לפחות סטודנטים 1000 -לכ בהדרגה יגדל המוסד .7

 ביתר תיבדק אלה במקרים. יחידנית הוראה המקיימים במוסדות פרטני באופן ייבדק המוסד

 .הפיננסית האיתנות בתנאי לעמוד היכולת הקפדה

 וניתוח רציונאל היתר בין הכוללת אקדמית שנתית רב תוכנית המוסד יציג, הבקשה הגשת עם .8

 '.וכו ביקושים סקר, גאוגרפי פילוח כולל הצפויים הסטודנטים מספרי של
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 תוכנית, חדש מוסד לפתיחת לבקשה לצרף יידרשו, ת"ות י"ע מתוקצבים שאינם מוסדות .9

 סגל של קריטית מאסה, מוסד גודל כולל, לפחות שנים לחמש שנתית רב אסטרטגית אקדמית

 של הצפויים ההתפתחות כיווני על לעמוד במטרה זאת. ותחומים לימוד תוכניות, וסטודנטים

 .האקדמית ומומחיותו התפתחותו את ולהבטיח המוסד

 במסגרת בחשבון יילקח התוכנית יישום אופן. ג"ומל ת"ות להתייחסות תובא זו תוכנית

 .במוסד הכרה למתן השיקולים
 בהתאם( לצרף יתבקש הוא, גבוהה להשכלה חדש מוסד/תוכנית לפתיחת הבקשה הגשת עם .10

 .לאומיים במשאבים שימוש ח"דו) לצורך

 אגף של מקצועית דעת חוות תידרש, לאומיים במשאבים בשימוש כרוכה והבקשה במידה

 גם תתייחס ת"הות של הדעת חוות. המערכת כלל על ההשלכות בדבר ת"ות של התכנון

 . שקיים ככל, הנוסף הרלוונטי הרגולטור לעמדת

 רמה להבטחת פיזיות ותשתיות) אקדמי למוסד מתאים ייעודי מבנה( קמפוס יציג המוסד .11

 אקדמיים לימודים קיום לצורך') וכד ספריה, מחשבים, ציוד, מעבדות( ראויה אקדמית

 .לפחות' וב' א לשנים

 של קיומן בהוכחת תותנה), תלמידים רישום לרבות( לתוקף מוסד לפתיחת ההיתר כניסת

 . כאמור המלאות הפיזיות התשתיות

 בעל, המניין מן פרופסור רצוי, פרופסור בדרגת בכיר אקדמיה איש יעמוד המוסד בראש .12

 עבודתו מקום יהווה והמוסד מלאה במשרה במוסד שיועסק, מוכח רלוונטי ניהולי ניסיון

 .היחיד
 התייחסות תוך, מבוקשת לימודים תוכנית כל עבור ומחייבת ישימה ביטחון רשת יציג המוסד .13

 .מרכיביה לכל
 

 :2' מס נספח

Uגבוהה להשכלה מוסד לפתיחת המשפטי במישור בקשה לרישום סף תנאיU: 

 .התאגידים  רשם מאת צ"כחל או כעמותה התאגיד רישום תעודת .1

 ת"ות – ג"מל להנחיות בהתאם צ"חל/ העמותה  התאגדות תקנון טיוטת יציג המוסד .2

 . לאישור - גבוהה להשכלה למוסדות

 או" פנים גורמי" נציגי בדבר ופירוט עיסוקם לרבות( המנהלים המוסדות חברי שמות  פירוט .3

 .ת"וות ג"מל להנחיות בהתאם, החתימה ומורשי הבכירים התפקידים בעלי"), חוץ גורמי"

 .מוסף ערך מס מרשויות ר"מלכ אישור .4
 משרה ונושאי המנהלים מוסדותיו, המוסד כנגד משפטיות תביעות בדבר המוסד ד"מעו מכתב .5

 ).  במוסד לתפקידם נוגעת שהתביעה ככל( בו
 קלון עמה שיש בעבירה הרשעה העדר על התאגיד מטעם דין עורך אישור להציג יידרש המוסד .6

 .חתימה זכויות ובעלי במוסד הבכירים התפקידים בעלי, המנהלים המוסדות חברי לכל ביחס

 טיוטת – לאישור המוסד יציג מעשית הכשרה הכוללת לימודים תוכנית ומוגשת במידה .7

 .ת"וות ג"מל להנחיות בהתאם, ההכשרה מקומות עם התקשרות הסכמי

, קשורים תאגידים בדבר המוסד של חתימה מורשה י"ע חתומה מפורטת הצהרה יציג המוסד .8

 בנק שאינם הלוואות נותני, בת תאגידי, מקומיות רשויות לרבות, עניין בעלי/ קשורים יזמים

 ולנושאי, למשקיעים, עניין לבעלי, אלה לגופים המוסד בין הקשרים מסכת את ויפרט' וכד

 יכללו ולא אנשים יכהנו המנהלים במוסדות, מקום מכל. שישנם ככל במוסד תפקידים

 .תאגידים

, האחר התאגיד של כספיים דוחות לצרף יש – אחר  תאגיד מתוך נוסד והמוסד במידה .9

 החתימה מורשי, שלו משרה נושאי רשימת, שלו המנהלים במוסדות החברים רשימות

 . למוסד האחר התאגיד בין והסכמים
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 הלוואות נותני,  עניין בעלי, משרה נושאי בין והעסקאות ההסכמים כל של פירוט יציג המוסד .10

 עליו יהיה, שאושרו ההסכמים פרטי את יעדכן שהמוסד ככל. המוסד לבין' וכד וערבויות

 . ת"ות/ ג"מל את לעדכן

 ושלא( ישיר באופן בקרקע זכויות להוכחת הנדרשים ההסכמים טיוטות כל את יצרף המוסד .11

 הקשור אחר) מקומיות רשויות/ הלאומיים במוסדות נכלל שאינו( תאגיד/ אדם באמצעות

 ).מתוקצב שאינו למוסד( שנים 10-מ תפחת שלא ארוכה לתקופה) המוסד לפעילות
 מחייבת מנהלים הצהרת יצרף, מתוקצב שאינו גבוהה להשכלה מוסד לפתוח המבקש מוסד .12

 שאינו כמוסד, לימודים ולקיים גבוהה להשכלה מוסד לפתוח שביקש לו ידוע כי חוזרת ובלתי

 על ומבוססים מסתמכים, לו שיינתנו ככל האישורים, וככזה, הציבורית הקופה מן נתמך

 חדשה בקשה להגיש עליו יהיה, המדינה תקצוב לקבל בעתיד שיבקש ככל וכי כאמור הצהרתו

, המוסד ראש י"ע חתומה תוגש ההצהרה. גבוהה להשכלה מתוקצב מוסד של והכרה להיתר

 .הנאמנים חבר ר"ויו המנהל ועד ר"יו

 

 : 3' מס נספח

Uמן נתמך שאינו גבוהה להשכלה מוסד לפתיחת בקשה לרישום פיננסי/התקציבי במישור סף תנאי 

UP0F1.הפעילות ולקיום הציבורית הקופה
P  

 מנהלים הצהרת גם יצרף, מתוקצב שאינו גבוהה להשכלה מוסד לפתוח המבקש מוסד .1

, לימודים ולקיים גבוהה להשכלה מוסד לפתוח שביקש לו ידוע כי, חוזרת ובלתי מחייבת

 מסתמכים, לו שיינתנו ככל האישורים, וככזה, הציבורית הקופה מן נתמך שאינו כמוסד

 .בלבד כאמור הצהרתו על ומבוססים

, הכללית האסיפה ר"יו, המנהל ועד ר"יו, המוסד בראש העומד י"ע חתומה תוגש ההצהרה

 .כספים ל"סמנכ או/ו ל"מנכ
 יוגש התקציב. הלוטה האלקטרוני האקסל בנספח שמוצגת במתכונת מפורט תקציב יוגש .2

 . מהבקשה כחלק ובנייר, אלקטרונית במתכונת
 ועד הראשונה מהשנה החל, כולל באופן ולמוסד בנפרד תוכנית לכל תקציב יגיש המוסד

 בבסיס איזון להראות התקציב על, היתר בין. התוכנית להתייצבות עד דהיינו, מלאה להפעלה

 .התוכנית של ההפעלה
 דוחות יצרף קיים מוסד, התקציב חישוב נבנה בסיסן שעל ההנחות את ולפרט להציג יש .3

 .האחרונות בשנים המוסד לפעילות מבוקרים כספיים
 נשירה הנחות', ד' ,ג' ,ב' ,א לשנה מתקבלים תלמידים מספרי כגון פיזיים נתונים להציג יש .4

 הנהלה הוצאות חישוב אופן, הסגל סוג פ"ע ממוצעות ועלויות ל"שכ, השנים בין ומעבר

 .ובספריה ובמעבדות בהוראה נדרשים ר"מ, וכלליות
 עלויות, ל"שכ גובה, הסטודנטים מספרי צפי נבנה בסיסה על ההיתכנות בחינת את להציג יש .5

 תשתיות הקמת עלויות, מבנים רכישת ואו שכירות, וכלליות הנהלה הוצאות, והפעלה הקמה

 .ב"וכיו, וספריות הוראה
 בין חתום הסכם או/ו בפועל התרומה של ההפקדה את וכן, בפועל התורמים רשימת תוצג .6

 ומטרות ייעוד את לציין יש. למוסד התורמים של ערבות בגיבוי תרומה להעברת הצדדים

 .התרומות
 מהסכמי שנגזר כפי  סילוקין לוח לרבות המוסד של והערבויות ההלוואות פרוט יוצג .7

 .ההלוואה
 מסמכי של הצגה לרבות, ומלא שקוף באופן המוסד תקציב לאיזון המקורות את להציג יש .8

 .שהוצג ככל, הגירעון לכיסוי ששימשו התחייבויות
                                            

1
 המוגשים מהמסמכים העתק תקצוב לאגף יועבר, והתקציבית הפיננסית לבדיקה המתחייבת התמונה השלמת ולצורך, בנוסף 

 והתשתיות התכנון והיבטי, המשפטי במישור
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 שנותיו בכל המוסד לקיום הנדרש העצמי ההון מקורות את וברור גלוי באופן להציג יש .9

 עצמי הון יציג המוסד הפחות ולכל. להתייצבות ועד ההקמה שנות לרבות הראשונות

 במצב ובהתחשב, הראשונות בשנותיו המוסד לקיום ההקמה להוצאות הנדרש מינימאלי

 . מהתחזית נמוך בפועל הסטודנטים גיוס בו אפשרי
) 2( 9      סעיף לפי ציבורי מוסד של בקריטריונים המוסד עמידת על חשבון רואה אישור . א .10

 . הכנסה מס לפקודת

 מכשנתיים פחות הפועל חדש מוסד( הכנסה מס לפקודת 46 סעיף לפי ציבורי מוסד אישור . ב

 את ויעביר, זה לסעיף הנדרשים בקריטריונים ועמידה כאמור בקשה הגשת על אישור יציג

 ).סביר זמן בתוך בפועל האישור
 מעל הפועל לתאגיד( הבקשה מוגשת בה לשנה התאגידים מרשם תקין ניהול אישור יוגש .11

 שנה בתוך תקין ניהול אישור להמצאת התחייבות יעביר משנה פחות הפועל תאגיד). שנה

 . פעילותו תחילת ממועד
 .לאומיים במשאבים שימוש דוח יוגש .12

 תהיה האקדמית שפעילותו ובלבד אקדמית שאינה פעילות גם לקיים רשאי יהיה המוסד .13

 אינה אקדמית שאינה הפעילות כי להוכחה ובכפוף, Uמשמעותי באופןU העיקרית הפעילות

 המוסד של הפיננסית איתנותו על מקשה ולא האקדמית הפעילות על כספית מבחינת מעיבה

 .האקדמי

 בבקשה והמוגשים המפורטים הכספיים הנתונים כי המאשרת מנהלים הצהרת יגיש המוסד .14

 המוצגים הכספיים הנתונים וכי, המוסד להנהלת שידועים כפי בפועל המוסד נתוני הם

 . והאחרות האקדמיות הדרישות מכלול של המלאה הכספית המשמעות את משקפים

 החתומים י"ע ואומתו נבדקו: המוצגים הכספיים הנתונים וכי המוסד הנהלת מצהירה כן

 ראליות הערכות לרבות, ממשיות בהערכות המעוגנים ונתונים אומדנים על מבוססים, מטה

 את ומלא מעודכן באופן מציגים, המבוקשים בתחומים והסטודנטים הסגל גיוס לצפי באשר

 . המוסד של הכספי מצבו איזון אופן ואת, ההתחייבויות, ההכנסות, העלויות:  נתוני

 .שהוגשו והתחזיות הנתונים פי על תפעל המוסד הנהלת כי המוסד יצהיר כן

 ל"סמנכ או/ו ל"מנכ, המנהל ועד ר"יו, המוסד בראש העומד י"ע חתומה תוגש ההצהרה

 .כספים

 

 :4' מס נספח

Uגבוהה להשכלה מוסד לפתיחת בקשה לרישום העסקה ותנאי סגל במישור סף תנאיU : 
  שיועסקו, תוכנית בכל בכיר אקדמי סגל חברי 3 של במינימום מותנית  במוסד תוכנית פתיחת .1

 עד התוכנית שמפתיחת בתקופה. מלאה בהפעלה בתוכנית מלאה משרה של בהיקף אחד כל

 במוסד יועסק הבכיר האקדמי הסגל מחברי אחד כל כי ניתן, התוכנית של מלאה להפעלה

 בתוכנית המשרות שסך ובלבד, מלאה ממשרה נמוך משרה בהיקף ובתוכנית, מלאה במשרה

 מחצי יפחת לא הסגל מחברי אחד כל של המשרה היקף וכי מלאות משרות 3-מ יפחת לא

 . משרה

 הדרוש הבכיר האקדמי הסגל במניין ייחשב לא, בכיר אקדמי סגל חבר, הבקשה הגשת בשלב

 בדרישות הבכיר האקדמי הסגל למניין נחשבת משרתו כאשר, הנדון במוסד תוכנית לקיום

 .אחר במוסד תוכנית לקיום

לצורך ספירת המינימום של חברי סגל בתוכנית, חייב חבר הסגל להיות במעמד של סגל 

 אקדמי בכיר לפחות חמש שנים ובדרגה אקדמית של מרצה בכיר, לפחות.

 בו במוסד מועסק להיות הסגל חבר יכול, בכיר אקדמי כסגל מלאה במשרה להעסקה מעבר .2

 ביחידות משרה 50% -ל ערך שווה עד גבוהה להשכלה אחר במוסד או העיקרית משרתו
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 מחוץ עיסוק להם שאין בכיר אקדמי סגל לחברי ניתן זה היתר. החוץ מן כמורה הוראה

 .הגבוהה ההשכלה למערכת
 אקדמי סגל חבר של הפרונטאליות השעות למספר המשרה היקף בין הלימה נדרשת .3

-חוץ במוסדות מלאה משרה היקף לפיה 15.7.03 מיום 296/10' מס ג"מל בהחלטת כהגדרתה

 .הוראה) ס"ש 12( שנתיות ש"ש 6 -מ יפחת לא תקציביים
 הסגל משרות ממספר 50% על יעלה לא, במוסד החוץ מן המורים של משרות ערך שווה מספר .4

 .במוסד המלמד האקדמי
 העסקה ותנאי השכר ליחידת ידווחו, האקדמי לאגף מוסד לפתיחת הבקשה הגשת לאחר .5

 של אינטגרטיבית בדיקה לצורך זאת, ידה על שתקבע במתכונת במוסד הסגל נתוני ת"בוות

 .  הסגל נתוני

 

542/12 UהחלטהUהרכב ועדות תחומיות  : 

), ובהמשך להחלטות המל"ג בנושא, ובפרט בהמשך 15.10.2013תשע"ד (בישיבתה ביום ה' בחשון 

) והמלצת ועדת האיתור מיום י"ב בסיון 22.2.2011להחלטת המל"ג מיום י"ח באדר א' תשע"א (

) בעניין אישור הקמתן ואיושן של ועדות מומחים תחומיות, החליטה המועצה 20.6.2013תשע"ד (

 ת המומחים התחומיות כמפורט להלן:להשכלה גבוהה לאשר את הרכבי ועדו

 ורפואה :  Pre Medהצעה להרכב ועדה תחומית ב 

  גוריון-בן אוניברסיטת -יו"ר  -פרופ' יעקב הנקין  •
 העברית האוניברסיטה -פרופ' אברהם פיינסונד •

 רופין המרכז האקדמי -פרופ' אדם פרידמן  •

 הטכניון -פרופ' מרדכי חודר •

 אילן -אוניברסיטת בר - פרופ' חיים ברייטברט •
 אביב-תל אוניברסיטת - פרופ' יוסי סרנה •
 אביב-אוניברסיטת תל - פרופ' גיל אסט •
 אביב-תל אוניברסיטת  - פרופ' נפתלי סביון •
 חי-המכללה האקדמית תל - פרופ' ערן דולב •

 : הצעה להרכב ועדה תחומית בסיעוד
 עאלעמק יזר המכללה האקדמית  -יו"ר  - פרופ' מרים הירשפלד •
 אביב-תל אוניברסיטת -סיו"ר -פרופ' תמר קרוליק  •

 העברית האוניברסיטה -פרופ' ורד דלבר  •

 העברית האוניברסיטה -גנץ -פרופ' פרידה דקייזר •

 הדסה עין כרםבי"ח  - פרופ' אורלי תורן •

 אביב-אוניברסיטת תל -פרופ' דב ליכטנברג  •

 בית ספר גבוה לטכנולוגיה  - פרופ' חיה גרינברג •
 המכללה האקדמית צפת  - רביע חלילאהפרופ'  •
 אוניברסיטת חיפה -ד"ר אפרת דגן  •
 אוניברסיטת אריאל -פרופ' יאיר שפירו •

 וניהול וניהול תעשייתי: תעשייההצעה להרכב ועדה תחומית בהנדסת 

 גוריון-אוניברסיטת בן -יו"ר - פרופ' אהוד מניפז •

 בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב - שנקר -פרופ' מרים ברד •

 רופין המרכז האקדמי -פרופ' גדי וינטר •

 אפקה האקדמית להנדסה  מכללתה -פרופ' מיה גולן •

 בראודה המכללה האקדמית להנדסה אורט -פרופ' שוקי דרור •

 אריאלאוניברסיטת  -פרופ' שרגא שובל •
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 גוריון-בן אוניברסיטת - פרופ' יוסי פליסקין •

 ועיצובבית ספר גבוה להנדסה  -שנקר  -פרופ' ראובן קרנט  •

 אביב-אוניברסיטת תל -פרופ' עמוס נוטע  •

 הטכניון  -פרופ' ישי וייסמן  •

 הצעה להרכב ועדה תחומית במינהל ציבורי ומדעי המדינה:

 המרכז הבינתחומי הרצליה -יו"ר  - פרופ' אברהם דיסקין •

 חיפה אוניברסיטת -סיו"ר -פרופ' ערן ויגודה  •

 ספיר המכללה האקדמית   -פרופ' דויד דרי  •

 אשקלון המכללה האקדמית -רופ' אהרון קליינמןפ •

 אילן-אוניברסיטת בר -פרופ' ג'רלד שטיינברג •

 אריאל אוניברסיטת - פרופ' אלכסנדר בליי •

 גוריון-אוניברסיטת בן - פרופ' שלמה מזרחי •

 העבריתהאוניברסיטה  - פרופ' אבנר דה שליט •

 אילן-אוניברסיטת בר -פרופ' אפריים ענבר •
 אביב-תל אוניברסיטת  -פרופ' ג'מאל אמאל •
 האוניברסיטה הפתוחה -פרופ' יגיל לוי •
 העברית האוניברסיטה - פרופ' גדעון רהט •

 הצעה להרכב ועדה תחומית במשפטים:

 אילן-אוניברסיטת בר - ר"יו - בנדור אריאל' פרופ •

 נהלילמ המכללה - נבות סוזי' פרופ •

 אביב-תל אוניברסיטת   - דויטש מיגל' פרופ •

 המכללה האקדמית נתניה -שנער פלטו' פרופ •

 אונו הקריה האקדמית - שלו גבריאלה' פרופ •

 חיפה אוניברסיטת - יובל יונתן' פרופ •

 הרצליה הבינתחומי המרכז - רבין שרון' פרופ •

 חיפה אוניברסיטת - גנאים חאלד ר"ד •

 ועסקים למשפט המרכז - רו'סנג בועז' פרופ •

 אילן-אוניברסיטת בר -פרחומובסקי גדעון' פרופ •

 ועסקים למשפט המרכז - קיטאי רינת' פרופ •
 אביב-תל אוניברסיטת - מרגליות יורם' פרופ •
 אילן-אוניברסיטת בר -ספיר גדעון' פרופ •
 אריאל אוניברסיטת  - ציון אברהם פ'פרו •

 הצעה להרכב ועדה תחומית במדעי התזונה:

 העברית האוניברסיטה - ר"יו - בטי שוורץ' פרופ •

 גוריון-בן אוניברסיטת - ר"סיו - יואב שרוני' פרופ •

 הטכניון - ר יואב לבני"ד •

 חי-תל המכללה האקדמית -ר סולימאן חטיב"ד •

 חיפה אוניברסיטת - נעים שחאדה' פרופ •

 העברית , האוניברסיטההפקולטה לחקלאות  -זכריה מדר ' פרופ •

 חי-המכללה האקדמית תל -סנאית תמיר' פרופ •

 בית חולים בילינסון -פייר זינגר' פרופ •

 אריאל אוניברסיטת - ר רות בירק"ד •

 הצעה להרכב ועדה תחומית במקצועות הבריאות:

 אביב -אוניברסיטת תל -יו"ר  -פרופ' זאבי דביר  •
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 חיפה אוניברסיטת -רוזנבלום שרה' פרופ •
 אביב-תל אוניברסיטת - רצון נאווה' פרופ •
 הדסה המכללה האקדמית - קזלו קנט' פרופ •
 אילן-אוניברסיטת בר - ניצן ישעיהו' פרופ •
 גוריון-אוניברסיטת בן -מלצר יצחק ר"ד •
 חיפה אוניברסיטת - אפל בראון אורנה' פרופ •
 האוניברסיטה העברית - ישראלי אבי' פרופ •
 אביב-אוניברסיטת תל -שמר שוקי יהושע' פרופ •
 אביב -תל אוניברסיטת - קישון רבין ליאת' פרופ •
 העברית האוניברסיטה - ניומרק יהודה' פרופ •
 העברית האוניברסיטה -ויטרוב נעמי' פרופ •
 העבריתהאוניברסיטה    - ששון שלמה' פרופ •
 העבריתהאוניברסיטה  - הופמן אמנון' פרופ •
 הטכניון - גרזוזי חנא' פרופ •

 הצעה להרכב ועדה תחומית במדעי הרוח:

 אביב-אוניברסיטת תל -יו"ר  -פרופ' דן לאור  •

 גוריון-בןאוניברסיטת  - פרופ' הלי זמורה •

 חיפהאוניברסיטת  - פרופ' אריק כוכבי •

 ספיר המכללה האקדמית  -פרופ' נעמה שפי •

 העבריתהאוניברסיטה  - פרופ' מארן ניהוף •

 אילן-בראוניברסיטת  - פרופ' דניאלה גורביץ •

 אביב-אוניברסיטת תל - פרופ' משה פלורנטין •

 אילן-בראוניברסיטת  -פרופ' שמואל פיינר •

 גוריון-אוניברסיטת בן - ' זאב גריספרופ •

 אביב-אוניברסיטת תל - פרופ' יאירה אמית •

 בית ברלהמכללה האקדמית  - פרופ' מוחמד אמרה •
 מכללת סמינר הקיבוצים - פרופ' חגית הלפרין •

 מכון שכטר -פרופ' רינה לוין •
 העבריתהאוניברסיטה  -ן פרופ' ריכב (בוני) רובי •
 אביב-תל אוניברסיטת  - פרופ' חווה בת זאב •
 העבריתהאוניברסיטה  -פרופ' מאיר בוזגלו •
 אילן-בראוניברסיטת  -פרופ' אורה שורצולד •
 אילן-אוניברסיטת בר - פרופ' יהושע שוורץ •

 הצעה להרכב ועדה תחומית בחינוך והוראה:

 לחינוך מכללת לוינסקי -יו"ר - פרופ' מרים מבורך •
 קייהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש  -סיו"ר - פרופ' שלמה בק •

 העבריתהאוניברסיטה  - פרופ' עלית אולשטיין •

 בית ברלהמכללה האקדמית  -ד"ר גלעדה אבישר •

 למדע מכון ויצמן -פרופ' אבי הופשטיין •

 אור יהודההמרכז ללימודים אקדמיים ב -פרופ' עמי וולנסקי  •

 גוריון -בןאוניברסיטת  - שפרה שגיא •
 למדע מכון ויצמן - פרופ' בת שבע אילון •
 אביב-תלאוניברסיטת  - פרופ' מחמוד גנאים •
 אביב-תלאוניברסיטת  - פרפ' דינה תירוש •
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 אביב-תלאוניברסיטת  - פרו'פ דורית ארם •
 האוניברסיטה הפתוחה -ד"ר אביקם גזית  •
 המרכז ללימודים אקדמיים - פרופ' שלמה קניא •
 אביב-תלאוניברסיטת  - פרופ' יזהר אופלטקה •
 טכניוןה -הדר-מובשוביץ פרופ' ניצה •
 אילן-בראוניברסיטת  - פרופ' חיים גזיאל •
 אילן-אוניברסיטת בר - פרופ' זהבית גרוס •
 חינוך מיוחד -פרופ' נירית באומינגר •

 :BIO-הצעה להרכב ועדה תחומית ב

 למדע ויצמן מכון -ר"יו - ירדן יוסף' פרופ •

 גוריון-אוניברסיטת  בן -פרופ' רוני אפטה  •

 העבריתהאוניברסיטה  - מינקה ברוך' פרופ •
  האוניברסיטה  הפתוחה  - ברנע ענת' פרופ •
 העבריתהאוניברסיטה  -מרגלית חנה' פרופ •
 טכניוןה - בזה עודד' פרופ •
 חי-תל האקדמית המכללה -סלור חנוך' פרופ •
 אריאל אוניברסיטת - חנוקוגלו ישראל' פרופ •
 העבריתהאוניברסיטה  - בנט גד' פרופ •
 העבריתהאוניברסיטה  - דור יובל'  פרופ •
 העבריתהאוניברסיטה  - צח אדם' פרופ •
 אביב-אוניברסיטת תל  - גרשוני יונתן' פרופ •
 אביב-תלאוניברסיטת  - לביא שרה' פרופ •
 אביב -תלאוניברסיטת  - דיין תמר' פרופ •
 טכניוןה - גליקמן מיכאל' פרופ •
 אילן-אוניברסיטת בר - מאליק צבי' פרופ •
 אילן-אוניברסיטת בר -חביב יצחק' פרופ •

 הצעה להרכב ועדה תחומית במדעים מדויקים:
 טכניוןה  -ר"יו - משה משה' פרופ •

 העבריתהאוניברסיטה  -מנור אורלי' פרופ •

 הטכניון - ליפסון סטיב' פרופ •

 אילן-אוניברסיטת בר -קנטור עידו' פרופ •

 אילן-אוניברסיטת בר - הוכברג קנת' פרופ •

 למדע ויצמן מכון - פריזם אשר' פרופ •

 הצעה להרכב ועדה תחומית בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה/הנדסת מחשבים:

 טכניוןה - ר"יו - נמירובסקי יעל' פרופ •
 טכניוןה - עזרא זאב' פרופ •
 אילן-אוניברסיטת בר - זלבסקי זאב' פרופ •
 אילן-אוניברסיטת בר - פיש אלכסנדר' פרופ •
 חולוןמכון טכנולוגי  - יוינוביץ אדריאן' פרופ •
 חולוןמכון טכנולוגי  - פלד אהרון' פרופ •
 אריאל אוניברסיטת  -שטרקלר שמואל' פרופ •
 אילן-אוניברסיטת בר - לשם אמיר' פרופ •
 גוריון-אוניברסיטת בן - ארנון שלומי' פרופ •
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 הצעה להרכב ועדה תחומית בעו"ס ושירותי אנוש:

 חיפה אוניברסיטת - ר"יו - איזיקוביץ צבי' פרופ •
 גוריון-אוניברסיטת בן - נבו סלונים ורד •
 אילן-אוניברסיטת בר - בנבנישתי רמיפרופ'  •
 אביב-תל אוניברסיטת  -פלד עינתפרופ'  •
 אריאל אוניברסיטת  - לשם אלעזרפרופ'  •
 צפתהמכללה האקדמית  - גירון יעלפרופ'  •
 העבריתהאוניברסיטה  - יחיא' חאג מוחמדפרופ'  •
 העבריתהאוניברסיטה  - אוליבר עמליהפרופ'  •
 אריאלאוניברסיטת   - עזרא בן מנחםפרופ'  •

 :באומנויות תחומית ועדת להרכב הצעה

 גוריון-בןאוניברסיטת  -ר"יו - פינקלשטיין חיים' פרופ •

 הטכניון - גולדשמיט גבי' פרופ •

 חיפהאוניברסיטת  -לוינגר אסתר' פרופ •

 אביב-תלאוניברסיטת  - לב תומר' פרופ •

 אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים - בצלאל - קמינסקי חנן' פרופ •

 אביב-תלאוניברסיטת  -גורודצקי מרים' פרופ •

 בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב -שנקר  -אברמסון לארי' פרופ •

 יהודה אורהמרכז ללימודים אקדמיים  -זינדר דויד' פרופ •

 אביב-תלאוניברסיטת  - שקולניקוב חנה' פרופ •

 אביב-תלאוניברסיטת  -קינר גד' פרופ •

 אביב-תלאוניברסיטת  - יערי נורית' פרופ •

 אריאלאוניברסיטת  - שטרן מקס' פרופ •

 אחווההמכללה האקדמית  - הד מילי' פרופ •
 

ההתקשרות עם חברי הוועדות טעונה אישור ועדת המכרזים והיא כפופה לחתימתם על הסכם 

ע"י הלשכה לרכישת שירותים, שמירה על סודיות והסדר למניעת ניגוד עניינים, כפי שייקבעו 

 המשפטית.

 

543/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום בפועל של המלצות הוועדה להערכת איכות בפסיכולוגיה ומדעי  :

 ההתנהגות

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 15.10.2013בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (

 המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

אפשטיין על בדיקת -להודות לפרופ' סוזאן אנדסון, פרופ' ברברה טברסקי ופרופ' נח לוין .1

 ומתן חוות דעתם. המוסדותהדיווחים שהגישו 
השלמת היישום של כלל הנושאים שעלו בדוחות הוועדה להערכת איכות בפסיכולוגיה ומדעי  .2

בב ההערכה הבא של ההתנהגות ובחוות דעת הסוקרים במוסדות הבאים תיבחן במסגרת ס

גוריון, האוניברסיטה -אביב, אוניברסיטת בן-אילן, אוניברסיטת תל-אוניברסיטת ברהתחום: 

העברית, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת חיפה, הטכניון, אוניברסיטת אריאל, המרכז 

 .יפו-אביב-האקדמי רופין ומכללת תל
, תימשך בחינת יישום המלצות  תניהלאור חוות דעת הסוקרים בנוגע למכללה האקדמית נ .3

 הוועדה להערכת איכות במוסד זה על ידי הסוקרים.
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544/12 UהחלטהUמעקב אחר יישום בפועל של המלצות הוועדה להערכת איכות בפילוסופיה יהודית  : 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות 15.10.2013בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (

 והחליטה כלהלן: ,להבטחת איכותועדת המשנה 
 ומתן חוות דעתו. המוסדותלהודות לפרופ' דיוויד נובק על בדיקת הדיווחים שהגישו  .1
לרשום לפניה את חוות דעתו של הסוקר בנוגע ליישום ההמלצות במוסדות שעברו  .2

אביב, -אילן, אוניברסיטת תל-הערכה בתחום הפילוסופיה היהודית: אוניברסיטת בר

 גוריון והאוניברסיטה העברית.-רסיטת בןאוניב
לאור הערותיו של הסוקר בנוגע לאי יישומן של המלצות משמעותיות של הוועדה  .3

גוריון להגיש עד -להערכת איכות, מתבקשות האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בן

סוף שנה"ל תשע"ד דיווח על יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בפילוסופיה 

 .יהודית
ות"ת מתבקשת להעביר התייחסותה לסוגיה הכוללת שמעלה פרופ' נובק בנוגע למתן  .4

 .2014תמריצים לחיזוקן של המחלקות לפילוסופיה יהודית בארץ עד חודש ינואר 
 במסגרת הדיון הכולל שייערך במל"ג בנושא מדעי הרוח, יידונו גם הסוגיות בתחום של .5

 פילוסופיה יהודית.

 
545/12 UהחלטהU מעקב אחר יישום בפועל של המלצות הוועדה להערכת איכות במדעי ההתנהגות במסלול  :

 האקדמי של המכללה למינהל

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 15.10.2013בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (

 והחליטה כלהלן: ,המשנה להבטחת איכות
לוין אפשטיין על בחינת הדיווחים של המסלול  להודות לפרופ' אבישי הניק ולפרופ' נח .1

נהל בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדעי ההתנהגות יהמכללה למ-האקדמי

 ומתן חוות דעתם בנושא.
לרשום לפניה את הצעדים בהם נוקטת המכללה לשיפור תוכנית הלימודים בתחומים הבאים:  .2

המחקריות בסמינרים, העשרת דרישות חיזוק ההתנסות המחקרית והבהרת הדרישות 

 האנגלית, וחיזוק הקשר בין בית הספר למדעי ההתנהגות והחוג לפסיכולוגיה.
לעיל, תיבחן במסגרת סבב  2השלמת היישום של כלל הנושאים, כולל אלה המפורטים בסעיף  .3

 .ההערכה הבא של התחום

 

546/12 UהחלטהU אילן-איכות במדע המדינה באוניברסיטת בר:  מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 15.10.2013בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
אילן -הודות לפרופ' תומס ריסה ופרופ' אלן אימרגוט על בחינת הדיווח של אוניברסיטת ברל .1

טגית ותשתיות במחלקה למדעי המדינה, ועל חוות דעתם באשר ליישום בנושא תוכנית אסטר

 המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית והמל"ג בנושאים אלה.
אילן -לבקש מאוניברסיטת בר -בהתבסס על חוות הדעת של פרופ' ריסה ופרופ' אימרגוט  .2

חס לגיוס להגיש עד סוף סמסטר א' של שנה"ל תשע"ד דיווח על יישום התחייבותה בהתיי

 חברי סגל למחלקה למדע המדינה ולשיפור התשתיות הפיזיות העומדות לרשות המחלקה.
 

547/12 UהחלטהUאישור הרכב הוועדה להערכת איכות ההוראה וקידומה  : 

בעניין הקמת ועדה ייעודית לנושא קידום איכות  21.2.2012בהמשך להחלטת המל"ג מיום 

יום ה' בחשון תשע"ד המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה בההוראה באקדמיה הישראלית, אימצה 

את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה, ), 15.10.2013(

 כלהלן:
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 הוועדה ר"יו –) חינוך( העברית האוניברסיטה -ד"באב אלישע' פרופ •
 )המחשב ומדעי מתמטיקה( הפתוחה האוניברסיטה -גלעזר יהודית' פרופ •

 ג"מל וחבר סטודנטים נציג -הראל יאיר מר •

 )חינוך( ג"מל נציגת -ודמני רבקה ד"ר  •

 ציבור נציגת - ה"ראמ לית"מנכ לשעבר -בלר מיכל' פרופ •

 

548/12 UהחלטהU הארכה בשנתיים (עד תום שנת הלימודים תשע"ה),  של ההסמכה הזמנית של המכללה  :

 ) במשפטים.LL.Bהאקדמית צפת להעניק תואר ראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 15.10.2013בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (

 והחליטה כלהלן: ,המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים
 למכללה ההסמכה לחידוש גבוהה להשכלה המועצה של המלווה הוועדה ח"דו את לאמץ .1

 .במלואו במשפטים) .LL.B( ראשון תואר להעניק צפת האקדמית
 ל"שנה תום עד, נוספות בשנתיים הזמנית ההסמכה את צפת האקדמית למכללה להאריך .2

 .ה"תשע

 ג"המל החלטת יישום, הוועדה המלצות יישום מידת תיבחן ההסמכה תקופת תום לקראת .3

 .בכללותה התוכנית והתפתחות 10.1.2012 מיום

 

549/12 UהחלטהU לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר :  בקשת בצלאל, אקדמיה

 ) במסגרת תוכניות לימודים במח"ר.B.F.Aראשון באמנות (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 15.10.2013בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (

 והחליטה כלהלן: ,המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים
 תואר לקראת לימודים תוכנית לפתוח ירושלים ועיצוב לאמנות אקדמיה, לבצלאל לאשר .1

 אישר אותה למסגרת בכפוף ,ר"במח לימודים תוכניות במסגרת) .B.F.A( באמנות ראשון

 .הסוקר
 ). 2015 אוקטובר( ה"תשע תשרי ועד לשנתיים  יינתן ההפעלה אישור .2
 סורופרופ יצירה-באמנות אמן פרופסור, התוכנית התפתחות את שילווה בודק צוות ימונה .3

 למוסד  וייעצו המקורית לתוכנית התאמתה המשך את יבדקו אשר, באמנות תיאורטיקן

 התוכנית תיבדק ),2015(אוקטובר  ההפעלה אישור תום לקראת. הפיתוח של הבאים בשלבים

 . הפעלתה לעניין המשך

, אשר המפורטת הלימודים תוכנית את  המוסד יעביר, השניה הלימודים שנת פתיחת לקראת .4

 .הסוקרים שני של לעיונםתועבר 

 

550/12 UהחלטהU  : תואר ראשון המרכז האקדמי פרס להעניק  לקראת הסמכת ועדת הבדיקהאישור הרכב

 בתוכנית הלימודים במשפטים) .LL.Bבמשפטים (

גבוהה את המלצת ועדת  ), אימצה המועצה להשכלה15.10.2013בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (

המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים  בנוגע להעברת בקשת המרכז 

) במשפטים, לבחינתה של וועדה, בהרכב .LL.Bתואר ראשון (הסמיכו להעניק האקדמי פרס ל

 כלהלן:

 ר"יו - אילן בר אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה -בנדור אריאל' פרופ •
 אביב-תל אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה - בלנק ישי' פרופ •
 חיפה אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה - אלמוג שולמית' פרופ •

 שתאושרנה) משפטים תחום( התחומיות הוועדות רשימת מתוך נוסף וועדה חבר הוספת •

 .ג"במל
  מרכזת הוועדה -מנשה -גב' אנה בן •
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551/12 UהחלטהU היתר :  אישור הקמת ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי הרב תחומי נגב (בהקמה) לקבל

 ) במשפטים.LL.Bתוכנית לימודים לקראת תואר ראשון  (לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו  

, לחינוך המשנה וועדת המלצת את המועצה אימצה 15.10.13, ג"תשע, חשון א"י ביום בישיבתה

 נגב תחומי הרב האקדמי המרכז בקשת, והחליטה להעביר את ואמנות משפטים רוח, הוראה

לימודים לקראת תואר  תוכניתפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו, בין היתר, תוכנית ל) בהקמה(

 : דלהלן בהרכב ,הוועדה של לבחינתה במשפטים) LL.B( ראשון 

 ר"יו - חיפה אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה - גרוס עמנואל' פרופ •

 אילן-בר אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה - פרחומובסקי גדעון' פרופ •
 למנהל המכללה, למשפטים הספר בית - נבות סוזי' פרופ •
 מרכזת הוועדה -מנשה -גב' אנה בן •

 

552/12 UהחלטהU אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת הבקשה של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה  :

 בהנדסת מערכות תשתית .M.Scאביב לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני -בתל

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 15.10.2013בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (

והחליטה לאשר  ,סה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה ופארה רפואיהמשנה התחומית לטכנולוגיה, הנד

אביב -את הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת הבקשה של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל

 בהנדסת מערכות תשתית, כלהלן: .M.Scלפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני 
 אביב-יטת תלאוניברסהפקולטה להנדסה, הנדסה מכנית,  - פרופ' משה פוקס •
 התעשייה האווירית  - נציג התעשייה -ד"ר מיכאל וינוקור  •
 טכניוןההפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית,   - פרופ' אבישי צדר •
 גוריון-הנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן - פרופ' אהוד מניפז •
 מרכזת הוועדה -מרב שרווינטר •

 

553/12 UהחלטהU בקשת המרכז האקדמי רופין למתן אישור פרסום, הרשמת :  אישור הרכב הוועדה לבדיקת

 ) באקולוגיה.M.Scסטודנטים והתחלת לימודים לתואר שני (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 15.10.2013בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (

והחליטה להקים  ,המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה ופארה רפואי

) עם תזה .M.Scועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (

 באקולוגיה, ולאשר את הרכב הוועדה, כלהלן:

, החיים למדעי במכון והתנהגות אבולוציה, לאקולוגיה המחלקה - ספריאל אוריאל' פרופ •

 ר"יו - העברית האוניברסיטה
  הטכניון, לביולוגיה הפקולטה - לינדל דבי' פרופ •
 אילן בר אוניברסיטת, החיים למדעי הפקולטה -שטיינברגר יוסף' פרופ •
  מרכזת הוועדה -מנשה -גב' אנה בן •
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