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 6( 585עשרה )-השלושמועצה להשכלה גבוהה החלטות מישיבת ה
 (7102.91.0)  זתשע" כ"א באלול ביום  בירושליםשהתקיימה 

  
  פרופסורים החלטה: הארכה טכנית של תקופת הכהונה של הוועדות העליונות למינוי    877.1.

 ( החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )     
 .22.9.21..7טכני את כהונת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים עד ליום      

 
 תשפ"ב:  א1-שנתית לשנים תשע"ז-עדכון להחלטת הפעימה השניה של התוכנית הרב: החלטה 887.1.

הוספת תוכנית  -גוריון -שינוי המלצות בעקבות הסתייגויות של חבר7ה מל"ג; ב1 אוניברסיטת בן
 הוספת תוכנית בינלאומית -בהנדסת נתונים ומידע; ג1 האוניברסיטה העברית 

(, לאחר ששמעה הסברים על העדכון, החליטה המועצה 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 , כלהלן:9.21././מיום  21/827שך להחלטה מס' להשכלה גבוהה, בהמ

 גוריון.-לאשר הגשת התוכניות לתואר שני בתרבות חז"ל עם וללא תזה באוניברסיטת בן .2
התוכנית המשותפת לתואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ויהדות בת זמננו ומינהל עסקים:  .9

תחת הקטגוריה של: "טרם ניהול מוסדות העולם היהודי באוניברסיטה העברית תופיע 
 הוחלט", והאוניברסיטה תתבקש לתת פירוט נוסף והסברים ביחס לתוכנית.

 גוריון.-לאשר הגשת תוכנית לתואר ראשון בהנדסת נתונים ומידע של  אוניברסיטת בן .7
קיימא -לאשר הגשת תוכנית בינלאומית לתואר שני לא מחקרי: כלכלה, ניהול ופיתוח בר .4

 "י האוניברסיטה העברית.במרחב הכפרי ע
 

 -בסדרי הנוהל של המל"ג: במקום "קבלת החלטות ללא הצבעה" ייקרא הסעיף  6שינוי שם סעיף  דיווח:
 "קבלת החלטות בנוהל מיוחד"

( רשמה המועצה להשכלה גבוהה לפניה את שינוי כותרת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
הסעיף "קבלת תה .  במקום "קבלת החלטות ללא הצבעה" ייקרא מעהבסדרי הנוהל של ישיבותי 6סעיף 

 הסעיף. של שם בכותרת ההחלטות בנוהל מיוחד".  הובהר כי אין שינוי בתוכן או במהות הסעיף אלא רק 
 

 משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות-: מינוי ועדת היגוי ביןהחלטה 897.1.
ועדת היגוי בהרכב ( דנה המועצה להשכלה גבוהה 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

היא  96.1.9.21, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום לעניין המכינות הקדם אקדמיות תמשרדי-בין
 מחליטה:

משרדית אשר תחליף את ועדת ההיגוי שהייתה נהוגה עד כה -למנות ועדת היגוי בין .2
 חינוך.בראשות משרד ה

 לאשר את הרכב הוועדה כלהלן: .9
  יו"ר ועדת ההיגוי  -מנכ"ל המל"ג או מי מטעמו 
 העליונה המומחים ועדת"ר יו 
 תות 8תחבר" 
 גבמל האקדמי באגף המכינות נושא על הממונה" 
 ראש האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך 
 ראש היחידה לסיוע נוסף, הקרן לחיילים משוחררים 
 תקציבים במשרד האוצר או מי מטעמובאגף ה רכז השכלה גבוהה 
 מרכזת בתחום המכינות הקדם אקדמיות באגף האקדמי, מל"ג -מרכזת הוועדה-

 ות"ת
 תוזמן כמשקיפה ות"ת-"גבמל התקציבים אגףהממונה על המכינות ב 
 .נציג התאחדות הסטודנטים יוזמן כמשקיף 

 
 

 האקדמי פרס: מתן הכרה שאיננה מוגבלת בזמן למרכז החלטה 927.1.
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( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
באשר למתן הכרה  9.21./.26מיום למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ובהמלצת ות"ת  המשנה 

 חליטה כדלהלן:השאיננה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי פרס, ו
 רה שאיננה מוגבלת בזמן.להעניק למרכז האקדמי פרס הכ       .2
 המתוקן. אישור רשם התאגידים לתקנון התאגידי ההכרה תכנס לתוקף לאחר       .9
 ההכרה מוענקת בין היתר על בסיס הצהרת המוסד על יישום בפועל של ההסדר לעניין שכר       .7 

 עמידת המוסד הבכירים עם רשם התאגידים ומותנה בהמשך עמידה בו. בתוך כשנה תיבחן           
 בהסדר שנקבע בינו לבין רשם התאגידים לגבי שכר הבכירים במוסד.         

 
: מתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו וסיום החלטה 9.7.1.

 פעילותה של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות כמוסד להשכלה גבוהה
וסיום הקריה האקדמית אונו עם המכללה האקדמית לחברה ואמנויות מתווה להעברת פעילות ב

 .כמוסד להשכלה גבוהההמכללה האקדמית לחברה ואמנויות של  הפעילות
 המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את עקרונות המתווה כדלהלן:

זמן ועד לסיום ה 9.21..2.2פעילות יכלול תקופת ביניים, שתחילתה ביום ההמתווה להעברת  .2
התקני לתואר של מחזור הסטודנטים שיחל לימודיו במכללה האקדמית לחברה ואומנויות 

  ..9.9דהיינו עד לספטמבר  -)לשנה"ל תשע"ח(  9.21באוקטובר 
, תוכל המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לרשום סטודנטים ולפתוח בתקופת הביניים .9

ות הלימוד המאושרות תוכניבכל  9.21 מחזור לימודים אחד אחרון שיחל לימודיו באוקטובר
ות הלימודים תוכניוהחל ממועד זה יוכל המוסד להמשיך וללמד את הסטודנטים בכל שלה 

 .בזמן תקני המתקיימות בו לצורך סיום לימודיהם בלבד
כמוסד  הסיים פעילותהמכללה האקדמית לחברה ואמנויות תעם תום תקופת הביניים  .7

  *..9.9בספטמבר תסתיים, וזאת לכל המאוחר  הלהשכלה גבוהה וההכרה ב
בהתייחס לכל לערוך גמר חשבון מלא וכדין  תאחראיכללה האקדמית לחברה ואמנויות המ .4

  .לעובדיהחובותיה ובפרט 
ות תוכניבמהלך שנה"ל תשע"ח, תפעל הקריה האקדמית אונו לקבלת אישור מהמל"ג לקיום  .1

ות מטעם תוכניאישור לפתיחת ה -הלימודים של המכללה האקדמית לחברה ואומנויות, היינו 
במסגרת זו, הקריה האקדמית  הקריה האקדמית אונו והסמכה להעניק בהן תואר מטעמה. 

אונו תפעל להבטחת זהות ברמת תכני הלימוד, הסגל ותשתיות ההוראה, וכן לתיקון הליקויים 
 ת לתואר שני בחברה ואומנויות. תוכנילבדיקת ההוועדה  ח"דושעלו ב

בכפוף לאישור המל"ג כאמור, תוכל הקריה האקדמית אונו לרשום סטודנטים ולפתוח מחזורי  .6
ות הלימודים שתאושרנה לקריה האקדמית תוכנילימודים שיחלו לימודיהם בקמפוס בנתניה, ב
וחר מתום תקופת חוזה השכירות ( ועד לא יא/9.2אונו, וזאת החל משנה"ל תשע"ט )אוקטובר 

 (. 9.92אוקטובר  -הנוכחי בנתניה )שנה"ל תשפ"ב 
ות הלימודים )כולן או חלקן( תוכניקרית אונו תוכל בכל עת לבקש אישור המל"ג להעברת  .1

ות תוכנילקמפוס הראשי שלה בקרית אונו )ככל שיש לה התשתית והסגל(, זאת בכפוף לסגירת ה
ה. מכל מקום, החל מתחילת שנה"ל תשפ"ב תועבר כל הפעילות שתועברנה בקמפוס בנתני

שתאושר לקריה האקדמית בקמפוס בנתניה לקמפוס הקריה בקרית אונו, וזאת לאחר שתבטיח 
את זהות הלימודים, הסגל והתשתיות, ולא תתקיים עוד פעילות אקדמית כלשהי בקמפוס 

 בנתניה.  
ות הלימודים שיעברו לקמפוס תוכנישה לפתיחת הקריה האקדמית אונו תוכל להגיש למל"ג בק ./

גם בקמפוסים האחרים שלה, והמל"ג תבחן את  1הראשי שלה בקרית אונו כאמור בסעיף 
ות )זאת בהתאם תוכניהבקשה  בין היתר בכפוף לצורך הלאומי ולשמירה על הזהות ברמת ה

לות בקמפוס ות מופעתוכנילהחלטות מל"ג על קיום לימודים מחוץ לקמפוס ולכך שאותן 
 בקרית אונו(. 

עמידה בתנאים דלעיל וקבלת התחייבות בכתב מראש של שני המוסדות לעמידה בתנאים, מהווה תנאי 
 מקדמי ליישום ההחלטה. 

המוסדות יעבירו הצעה להסכם מפורט המעגן את מכלול ההיבטים הנדרשים ליישום המתווה המפורט 
 הווה תנאי ליישום ההחלטה. לעיל. אישור ההסכם על ידי הצוות המקצועי מ

 
לצורך כך, מוארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות וההסמכה בתכניות הלימודים המתקיימות בה עד  *

 02021לספטמבר 
 

 
 : אישור הרכב לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית לישראל ברמת גןהחלטה 907.1.
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בהרכב המוצע לוועדה ( דנה המועצה להשכלה גבוהה 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 לישראל ברמת גן והיא מאשרת את ההרכב כדלהלן: האקדמית במכללה ההכרה הארכת לבחינת

 רקטור אוניברסיטת תל אביב(לשעבר יו"ר ) - פרופ' אהרון שי 
 אילן -אוניברסיטת בר, המדינה ילמדעהמחלקה   - פרופ' )אמריטוס( סטיוארט כהן 
 ראשון בכלכלה לתואר הלימודים תתוכני של המקצועית יו"ר הוועדה - פרופ' בני בנטל 
 ראשון בסיעוד לתואר הלימודים תתוכני של המקצועית הוועדה ר"יו - פרופ' תמר קרוליק 

 
 גליל מערבי: אישור הרכב לוועדה לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית החלטה 917.1.

רכב המוצע לוועדה ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בה29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 לבחינת הארכת ההכרה במכללה האקדמית גליל מערבי, והיא החליטה לאשר את ההרכב כלהלן:

  אביב יפו(-נשיא המכללה האקדמית תללשעבר יו"ר ) -פרופ' נחמיה פרידלנד 
  יו"ר הוועדה המקצועית של תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות -פרופ' דן אלנתן 
  יו"ר הוועדה המקצועית של תוכנית הלימודים לתואר ראשון  -פרופ' עמליה אוליבר 

 
 : הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות: מקבץ תוכניותהחלטה 9/7.1.

גבוהה בהארכה טכנית של  , דנה המועצה להשכלה29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
עד לחודש פברואר הסמכות זמניות והיא החליטה להאריך באופן "טכני" את ההסמכות הזמניות 

 .  להלן רשימת תוכניות הלימודים:/9.2
( בהוראה ולמידה של אלקאסמי, מכללה אקדמית .M.Edתוכנית הלימודים לתואר שני ) .2

 לחינוך.
 ( במינהל עסקים של המרכז הבינתחומי הרצליה..M.B.Aתוכנית הלימודים לתואר שני ) .9
( עם תזה במשפטים של המסלול האקדמי של .LL.Mתוכנית הלימודים לתואר שני ) .7

 המכללה למינהל.
 

( .B.A, להעניק תואר ראשון )0202: הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים, עד ספטמבר החלטה 957.1.
 ל מערביבלימודי תיאטרון למכללה האקדמית גלי

מועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת ה( אימצה 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 :, והיא החליטה כלהלןלחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 

להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' שיפרה שינמן על עבודתה ועל חוות הדעת  .2
 שהגישה לה.

לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית להעניק הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק  .9
 ..9.9למשך שלוש שנים דהיינו עד ספטמבר ( בלימודי תיאטרון B.Aתואר ראשון ).

 חוגית.-ת הלימודים גם במתכונת דותוכנילאפשר למכללה האקדמית גליל מערבי לקיים את  .7
 ל"משנה החל תתוכניל חדשים סטודנטים לרישום וכתנאי יתהזמנ ההסמכה תקופת במהלך .4

 תתוכני לרבות המוסד של תקציבי לאיזון תתוכני ת"ות לאישור להביא יידרש המוסד ,ט"תשע
מינהל מל"ג יודיע למוסד על המועד שבו  .תתוכניוב במוסד הלומדים מספר התפתחות לגידול

 ת לאיזון תקציבי.תוכנייהיה עליו להגיש את ה
בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים  .1

 .שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  במלואן
בנושא "הגבלת  99.1.9.24הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .6

 . הה"מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבו
 ( בניהול וארגון מערכות חינוך.M.Ed: מתן הסמכה למכללה ירושלים להעניק תואר שני )החלטה 967.1.

מועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת ה( אימצה 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 :, והיא החליטה כלהלןלחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 

 .שהגישה ח"הדו ועל עבודתה על אופלטקה יזהר' פרופ של בראשותו לוועדה להודות .2
 (  ללא תזה בניהול וארגון מערכות חינוך..M.Edלהסמיך את מכללה ירושלים להעניק תואר שני ) .9

 
, של ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני 02.9: הארכה )ראשונה( לשנתיים, עד ספטמבר החלטה 977.1.

(M.Ed. ללא תזה )בחינוך מיוחד למכללת לוינסקי לחינוך 
מועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת ה( אימצה 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

 :, והיא החליטה כלהלןלחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 
 להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו. .2
( את ההסמכה שניתנה למכללת לוינסקי 9.22ד ספטמבר להאריך בשנתיים נוספות )ע .9

 .ללא תזה בחינוך מיוחד (.M.Ed)לחינוך להעניק תואר שני 
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, 97.1.9.21על המכללה לתת דעתה לנושאים המוזכרים בחוות דעת הסוקרות מיום  .7
 כדלקמן:

בהלימה  הקורסים הנלמדיםולפיתוח ן ועל המכללה להמשיך לפעול לעדכ א.
לשלב ו את חזית המחקרללומדים להציע ת, תוכנילמטרות המוצהרות של ה

 .בקורסים תיאורטיים דוגמאות ועשייה "מהשטח"
על המכללה להמשיך לפעול בתכנון לטווח רחוק בכל הנוגע להמשך בניית סגל  ב.

מרצים לקחת חלק פעיל בתחומי ראוי, לטיפוחו ולגיבושו, וכמו כן לאפשר ל
חברי סגל התעדכן בתחום הנושאים הנלמדים, ולקיים פורומים עם להמחקר ו
  .ההוראה

התקדמות שיתייחס, בין היתר,  ח"דולקראת תחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה  .4
 דלעיל. 7לסעיף 

בנושא "הגבלת  99.1.9.24הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .1
 ד להשכלה גבוהה".מספר ההסמכות הזמניות של מוס

 
-חוגי בחינוך במסלולים היסודי והעל-( דו.B.Ed: הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" )החלטה 987.1.

 יסודי למכללה האקדמית לחינוך "אורנים"
מועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת ה( אימצה 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

 :, והיא החליטה כלהלןרוח ואמנויותלחינוך, הוראה, המשנה התחומית 
 ועל חוות הדעת שהגישו.ם על עבודתשלמה בק פרופ' רות זוזובסקי ופרופ' לסוקרים להודות  .2
-דו (.B.Ed)"בוגר בהוראה"  להעניק תואר"אורנים" להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך  .9

 . יסודי-במסלולים היסודי והעל בחינוך חוגי
 

שור פרסום והרשמה למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפתוח תוכנית לימודים : איהחלטה 997.1.
 יסודי-( "מוסמך בהוראה" במסלול העלM.Teachלתואר שני ללא תזה )

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 :היא החליטה כלהלן, ולחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 

 על עבודתה. שלמה בקלהודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ'  .2
אישור פרסום ורישום  למכללת סכניןלאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק  .9

-במסלול העלללא תזה ( M.Teachת לימודים לתואר מוסמך בהוראה )תוכניסטודנטים ל
 יסודי.

)כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה,  סכניןמכללת לחייב את  .7
אינה מוסמכת להעניק בשלב זה מוסמך בהוראה  מכללת סכניןלפיה: א. ידוע לתלמיד)ה( כי 

(M. Teachבמסלול העל )- יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה
לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת  כללת סכניןמבמקרה זה תוצע על ידי  להעניק תואר זה.
במכללת המתקיימת  M. Teachת הלימודים לתואר מוסמך בהוראה  תוכניבטחון" במסגרת 
 סמינר הקיבוצים.

ת לימודים זאת )בין אם תפוצתו תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4
כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה  תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם(

 להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה  .1

 לקראת שלב ההסמכה.
בנושא "תוקף  2.9.24..26אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  .6

 "1ת לימודים חדשהתוכניל ורישום סטודנטים אישור פרסום
 

: אישור פרסום והרשמה לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר החלטה 0227.1
 ( ללא תזה בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון.M.Edשני )

( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 :, והיא החליטה כלהלןלחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .2
ת הלימודים תוכני לאשר לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך, לפרסם את דבר פתיחתה של .9

( ללא תזה בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון, לרשום אליה תלמידים .M.Edלתואר שני )
 ולהתחיל בה את הלימודים.
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 תפוצתו אם בין) זאת לימודים תתוכניל הנוגע פרסום בכל ובולט ברור באופן לציין המכללה על .7
 המועצה באישור מותנית התואר הענקת" כי( להם מחוץ אם ובין המוסד כותלי בין תהיה

 ".גבוהה להשכלה
 תוקף" בנושא 26.2.9.24 מיום ג"המל להחלטת כפוף לסטודנטים וההרשמה הפרסום אישור .4

 "."חדשה לימודים תתוכניל סטודנטים ורישום פרסום אישור
 

לתואר  לימודים: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תוכנית החלטה 02.7.1
 ( ללא תזה בחינוך לגיל הרך.M.Edשני )

( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 :, והיא החליטה כלהלןלחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 

שורץ, על עבודתם ועל חוות הדעת -שגיאלהודות לצוות סוקרים, פרופ' מרים מבורך ופרופ' אבי  .2
 שהגישו.

ת הלימודים לתואר שני תוכנילאשר למכללה לחינוך ע"ש קיי לפרסם את דבר פתיחתה של  .9
(M.Ed..ללא תזה בחינוך לגיל הרך, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים  ) 

יחס, בין היתר, לחוות דעתם התפתחות שיתי ח"דות, תגיש המכללה תוכניבתום שנה להפעלת ה .7
 .9.21./.92של הסוקרים מיום 

 תפוצתו אם בין) זאת לימודים תתוכניל הנוגע פרסום בכל ובולט ברור באופן לציין המכללה על .4
 המועצה באישור מותנית התואר הענקת" כי( להם מחוץ אם ובין המוסד כותלי בין תהיה

 ".גבוהה להשכלה
 תוקף" בנושא 26.2.9.24 מיום ג"המל להחלטת כפוף לסטודנטים וההרשמה הפרסום אישור .1

  ".חדשה לימודים תתוכניל סטודנטים ורישום פרסום אישור
 

: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה החלטה 0207.1
 ( עם תזה בחינוך מתמטי.M.Edולאמנויות להסמכה להעניק תואר שני )

( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 :, והיא החליטה כלהלןלחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 

למנות שני סוקרים לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה  .2
 ( עם תזה בחינוך מתמטי..M.Ed) ולאמנויות להסמיכה להעניק תואר שני

 לאשר את הסוקרים הבאים: .9
  אוניברסיטת בן גוריון והמכללה האקדמית אחוה  -חינוך מתמטי  -פרופ' שלמה וינר 
  הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - חינוך מתמטי -פרופ' דוד בן חיים 

 
המכללה לחינוך, לטכנולוגיה : אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים, החלטה 0217.1

 ( עם תזה בחינוך סביבתי.M.Edולאמנויות להסמכה להעניק תואר שני )
( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

 :, והיא החליטה כלהלןלחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 
יקת בקשתה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה למנות שני סוקרים לבד .2

 ( עם תזה בחינוך סביבתי..M.Edולאמנויות להסמיכה להעניק תואר שני )
 לאשר את הסוקרים הבאים: .9

  החוג למדעי הסביבה, האוניברסיטה העברית  -פרופ' אלון אנגרט 
  חיפה במכללת אורניםאוניברסיטת  -החוג לביולוגיה וסביבה  -פרופ' תמר קיסר 

 
( באמנות במסגרת מח"ר )נשים( .B.F.A: המשך קיום תוכנית לימודים לתואר ראשון )החלטה 02/7.1

 בקמפוס לנשים לבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים
( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

 :, והיא החליטה כלהלןינוך, הוראה, רוח ואמנויותלחהמשנה התחומית 
 . ועל הדו"ח שהגישו להודות לסוקרים פרופ' חיים פינקלשטיין ופרופ' אבישי אייל על עבודתם .2
( במסגרת מח"ר B.F.Aת לימודים לתואר ראשון באומנות ).תוכניהפעלת  המשך לאשר את .9

 . )נשים( לבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים
בכל הדרישות האקדמיות ת ת עומדתוכניהשהגישו הסוקרים, לרשום לפניה כי  ח"דובהתאם ל .7

ולא נדרשת כעת כל פעולה נוספת.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לציין כי רצוי להרחיב את קורסי 
למגוון תחומים נוספים להעשרת עולמן של , רובם בתחומי היהדותכעת הממוקדים , הבחירה

 ת. הסטודנטיו
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חוגי בייעוץ חינוכי במסגרת מח"ר -( דו.B.A: אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון )החלטה 0257.1
 אילן-)לנשים( לאוניברסיטת בר

( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 :א החליטה כלהלן, והילחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 

הלימודים ת תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכניזהות בין העל בסיס הצהרת המוסד בדבר  .2
חוגי בייעוץ -דו (.B.A)לימודים לתואר ראשון הת תוכנילאשר את הפעלת שתפתח במח"ר, 

 .אילן-אוניברסיטת ברשל חינוכי במסגרת מח"ר )לנשים( 
 ידי סוקר. -ת עלתוכניתיבדק השנה מהפעלת התוכנית בתום  .9

 
חוגי בחינוך -( דו.B.Ed: אישור לקיים תוכנית לימודים 7 לימודי השלמה לתואר ראשון )החלטה 0267.1

 קמפוס )לנשים7גברים( למכללה האקדמית בית ברלשולי ה(  במסגרת כיתת חרדים ב6-.0מיוחד )
( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

 :, והיא החליטה כלהלןלחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 
הלימודים ת תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכניזהות בין העל בסיס הצהרת המוסד בדבר  .2

לתואר  8לימודי ההשלמהלימודיםהת תוכנילאשר את הפעלת שתפתח במסגרת החרדית, 
שולי כיתת חרדים )לנשים8גברים( ב ( במסגרת92-6חוגי בחינוך מיוחד )-דו( .B.Ed)ראשון 

 קמפוס של המכללה האקדמית בית ברל.ה
 ידי סוקר. -ת עלתוכניתיבדק השנה מהפעלת התוכנית בתום  .9
 

חוגי במתמטיקה למסלול היסודי -( דו.B.Edודים לתואר ראשון ): אישור לקיים תוכנית לימהחלטה 0277.1
 קמפוס )לנשים7גברים( למכללה האקדמית בית ברלשולי הו'( במסגרת כיתת חרדים ב-)א'

( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 :, והיא החליטה כלהלןלחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 

 הלימודים תתוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכניזהות בין העל בסיס הצהרת המוסד בדבר  .2
לתואר ראשון  8לימודי ההשלמהלימודיםהת תוכנילאשר את הפעלת  שתפתח במסגרת החרדית

(B.Ed. )לנשים8גברים( כיתת חרדים  ו'( במסגרת-חוגי במתמטיקה למסלול היסודי )א'-דו(
 קמפוס של המכללה האקדמית בית ברל.שולי הב

 ידי סוקר. -ת עלתוכניתיבדק השנה מהפעלת התוכנית בתום  .9
 

חוגי בקידום נוער -( דו.B.Ed: אישור לקיים תוכנית לימודים 7 לימודי השלמה לתואר ראשון )החלטה 0287.1
לנשים7גברים( למכללה האקדמית בית קמפוס )שולי הותעודת עובד חינוך במסגרת כיתת חרדים ב

 ברל
( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

 :, והיא החליטה כלהלןלחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 
ימודים הלת תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכניזהות בין העל בסיס הצהרת המוסד בדבר  .2

לתואר  8לימודי ההשלמהלימודיםהת תוכנילאשר את הפעלת שתפתח במסגרת החרדית, 
כיתת חרדים  חוגי בקידום נוער ותעודת עובדת חינוך במסגרת-דו( .B.Ed)ראשון 

 קמפוס של המכללה האקדמית בית ברל.שולי ה)לנשים8גברים( ב
 ידי סוקר. -ת עלתוכניתיבדק השנה מהפעלת התוכנית בתום  .9

 
( בגיל .B.Ed: אישור לקיים תוכנית לימודי השלמה "ממורה מוסמך בכיר" לתואר ראשון )החלטה 0297.1

קמפוס )לנשים7גברים( למכללה האקדמית שולי ה(  במסגרת כיתת חרדים ב6-הרך במסלול הגן )לידה
 בית ברל

השכלה גבוהה את המלצות ועדת ( אימצה  המועצה ל29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
 :, והיא החליטה כלהלןלחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה התחומית 

הלימודים ת תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכניזהות בין העל בסיס הצהרת המוסד בדבר  .2
 ת לימודי ההשלמה "ממורה מוסמך בכיר"תוכנילאשר את הפעלת שתפתח במסגרת החרדית, 

כיתת חרדים )לנשים8גברים(  ( במסגרת6-בגיל הרך במסלול הגן )לידה( .B.Ed)ן לתואר ראשו
 קמפוס של המכללה האקדמית בית ברל.שולי הב

 ידי סוקר. -ת עלתוכניתיבדק השנה מהפעלת התוכנית בתום  .9
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 : הסמכה להעניק תואר ראשון במדעי ההתנהגות למרכז האקדמי פרסהחלטה 0.27.1
( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

, תחומיות במדעי הרוח והחברה-לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהמשנה התחומית 
 :והיא החליטה כלהלן

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם. .2
הערות  ת הלימודים על פי תוכניה יוטמעו שינויים בבעקבות הצהרת נשיא המוסד לפי .9

במדעי  (.B.A)הסוקרים, להעניק למרכז האקדמי פרס הסמכה להעניק תואר ראשון 
 ההתנהגות

על יישום כל השינויים  המוסד יגיש למל"ג בתום שנת הלימודים תשע"ח דיווח  .7
 .9.21././  עליהם התחייב נשיא המוסד במכתבו מיום ת תוכניב

 
-אביב-, למכללה האקדמית תל0202: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד ספטמבר החלטה 7.1..0

( בפסיכולוגיה: .M.Aיפו לקיים מסלולים עם תזה במסגרת המגמות הקיימות לתואר שני )
 פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה תעסוקתית

( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21ום כ"א באלול תשע"ז )בישיבתה בי
, והיא תחומיות במדעי הרוח והחברה-לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהמשנה התחומית 

 :החליטה כלהלן
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אליצור על הדו"ח שהגישה. .2
העניק תואר שני ל יפו ביבאל תלהסמיך לתקופה של שלוש שנים את המכללה האקדמית  .9

( .M.Aבפסיכולוגיה, במסגרת המגמות בהן היא מוסמכת להעניק תואר שני )( .M.A)מחקרי 
ללא תזה: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית, פסיכולוגיה 

 צורפה כנספח לדו"ח הוועדה תעסוקתית. )דוגמת תעודה
 לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים בשנית, בהתאם .7

להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים, ובהתאם למפורט בדו"ח זה. 
 במסגרת בדיקה זו ייבחנו, בין היתר, עבודות תזה. 

בנושא "הגבלת  99.1.9.24החלטת המל"ג שהתקבלה ביום הארכת ההסמכה תהיה כפופה ל .4
 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 
: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר החלטה 0.07.1

 חוגי בכלכלה-(  דו.B.Aראשון )
צה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת ( אימ29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

, והיא תחומיות במדעי הרוח והחברה-לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהמשנה התחומית 
 :החליטה כלהלן

להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' בני בנטל על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה  .2
 לה.

ית ולהעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן אישור לאמץ את המלצות הוועדה המקצוע .9
-בכלכלה במתכונת דו  (.B.A)לתואר ראשוןת הלימודים תוכניפרסום ורישום סטודנטים ל

 .חוגית
לחייב את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל  .7

תלמיד)ה( על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד)ה( כי 
(  .B.A) ראשון לתוארהמכללה האקדמית לישראל ברמת גן אינה מוסמכת להעניק בשלב זה 

וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק  תחוגי-דו במתכונת בכלכלה
במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן  לסטודנטים הלומדים  תואר זה.
 בניהול או בריאות מערכות בניהול הראשון התואר במסגרת פנימית"  בטחון רשת"בתוכנית 
 הלימודים ותתוכני במסגרת חיצונית חוןביט רשת לסטודנטים תוצע, בנוסף. מידע מערכות

 במכללה המתקיימות וניהול כלכלה, תחומיים רב לימודים, אנוש בשירותי ראשון לתואר
   .חי תל האקדמית

ת לימודים זאת )בין אם תפוצתו תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4
"הענקת התואר מותנית באישור המועצה תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי 

 להשכלה גבוהה".
 ת לקראת שלב ההסמכה."תוכנילקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תיבדק ה .1
תוקף בנושא " 2.9.24..26אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  .6

 ".ת לימודים חדשהתוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל
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: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני החלטה 0.17.1
(M.A.ללא תזה בניהול ארגוני שירות ) 

( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
, והיא תחומיות במדעי הרוח והחברה-רבלחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות המשנה התחומית 

 :החליטה כלהלן
 להודות לסוקרות על חוות הדעת שהגישו. .2
פרסם את דבר פתיחתה של לאמץ את המלצת הסוקרות ולאשר למכללה האקדמית הדסה ל .9

 ( ללא תזה בניהול ארגוני שירות ולרשום אליה סטודנטים..M.Aת לימודים שני )תוכני
תלמיד)ה( האקדמית הדסה )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל  לחייב את המכללה .7

ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית הדסה איננה מוסמכת להעניק בשלב  :הצהרה, לפיהעל 
( ללא תזה בניהול ארגוני שירות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא .M.Aזה תואר שני )

זה תוצע על ידי המכללה האקדמית הדסה תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה 
, הסדר מנהלי להחזר שכר לימוד - לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית

 .בהתאם להתחייבות המוסד
לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים  הדסהעל המכללה האקדמית  .4

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

הלכה למעשה, ת תוכניתפתחות בהיבחן הת, תתוכניתום השנה הראשונה לפעילות העם  .1
 לקראת שלב ההסמכה.

בנושא "תוקף  2.9.24..26אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  .6
 סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה". אישור פרסום ורישום

 
: אישור למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקיים מסלול לימודים בזמן חלקי בתוכנית החלטה 7.1/.0

 ( במשפטים.LL.Bהלימודים לתואר ראשון )
( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

, והיא תחומיות במדעי הרוח והחברה-לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהמשנה התחומית 
)פריסה של יומיים  בזמן חלקי ללמד המרכז האקדמי למשפט ולעסקיםלאשר את בקשת החליטה 

במשפטים,  (.LL.B)ת הלימודים לתואר ראשון תוכניסמסטרים ושלוש שנים( לתואר ראשון ב 2בשבוע, 
 מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקי. - 9.21..91.2ת המל"ג מיום בכפוף להחלטכל זאת 

 
: אישור למכללה האקדמית נתניה לקיים התמחות בחשבונאות בתוכנית הלימודים לתואר החלטה 0.57.1

 ראשון במינהל עסקים
( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

, והיא תחומיות במדעי הרוח והחברה-לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבומית המשנה התח
 :החליטה כלהלן

 בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח חטיבה בחשבונאות במסגרת תוכנית הלימודים . 2
בישיבת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, הניהול, העסקים  29.2.9.21בניהול נדונה ביום 

רב תחומיות. המלצתה החיובית של ועדת המשנה נדונה בישיבת המל"ג שהתקיימה  ותוכניות
באותו יום. פתיחת ההתמחות בחשבונאות נדרשת לצורך עיבוי רשת הביטחון של המכללה 
האקדמית נתניה, לטובת סטודנטים של המרכז האקדמי כרמל אשר יזדקקו לכך לצורך 

 השלמת לימודיהם וקבלת תואר.
לה עדכון אודות הבקשה להקפאת הליכים שהוגשה על ידי המכללה האקדמית המל"ג קיב .9

. כן הובאה 21.2.9.21כרמל, וכן על הדיון הצפוי בבקשה בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 
, שבה 22.2.9.21בפני המל"ג פניית הנאמנת הזמנית שמונתה למרכז האקדמי כרמל, מיום 

לה לפגוע במאמצי הנאמנת הזמנית למצוא גורם נתבקשה המל"ג שלא לקבל כל החלטה העלו
 חלופי בעל כשירות אקדמית שיפעיל את המרכז האקדמי כרמל.

המל"ג סבורה כי יש לאמץ את המלצת ועדת המשנה בעניין פתיחת החטיבה בחשבונאות  .7
במכללה האקדמית נתניה. לכך יש להוסיף כי נוכח העובדה כי אנו מצויים זמן קצר לפני פתיחת 
שנת הלימודים האקדמית, מתוך דאגה לסטודנטים במרכז האקדמי כרמל וכיוון שלא ברור 
האם בכוונתו וביכולתו של המרכז האקדמי כרמל לעמוד במלוא התנאים שנקבעו בהחלטת 

, סבורה המל"ג כי מן הראוי לאשר למכללה האקדמית נתניה לפתוח 1.9.21./2המל"ג מיום 
ת מפתיחת החטיבה עלולה להותיר את הסטודנטים במרכז את החטיבה בחשבונאות. הימנעו

האקדמי כרמל ללא פתרון מעשי להמשך לימודיהם בשנת הלימודים הקרובה. לאור האמור 
סבורה המל"ג כי במצב הדברים הנוכחי, ובמיוחד לאור המועד בו אנו נמצאים, לא ניתן לדחות 
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כאמור, וזאת בכפוף לצורך  טחון וממילא את אישור התוכניתיאת אישור השלמת רשת הב
 בשימוש בה.

נדרש המרכז האקדמי כרמל )מעבר  1.9.21./2בהקשר זה יצוין, כי בהחלטת המל"ג מיום  .4
לדרישות הפיננסיות ומשפטיות שנקבעו באותה החלטה(, בין היתר, לגבש, בשיתוף המכללה 

והשירות האקדמית  נתניה, תוכנית מפורטת לשיפור הרמה האקדמית, תנאי הלימוד 
להחלטה האמורה(. כן נדרשה המכללה  4לסטודנטים ולהגיש אותה למל"ג8 ות"ת )סעיף 

האקדמית נתניה להעמיד לשביעות רצון הנהלת מל"ג8ות"ת דמות אקדמית ניהולית אחת, 
להחלטה  /בעלת ניסיון משמעותי, שתנהל את כלל הפעילות במרכז האקדמי כרמל )סעיף 

לימודים שהמכללה האקדמית נתניה תבקש לקיים בקמפוס כרמל. האמורה( ובחינת תוכניות ה
המרכז האקדמי כרמל בשיתוף המכללה האקדמית נתניה לא נמצאו עדיין עומדים בתנאים 
האמורים בהחלטה. כמו כן, נמסר למל"ג כי למעשה אין כיום למרכז האקדמי כרמל יו"ר 

ים המלמדים על תיקון האמור. מכלול ן זה לא נמסרו נתונידירקטוריון, מנכ"ל ונשיא ואף בעני
הדברים מלמד כי קיימים ספקות משמעותיים לגבי המשך יכולת הקיום של המרכז, וזאת לא 

 רק בהיבטים הפיננסיים אלא גם בהיבטים נוספים.
ובהתחשב בפניית הנאמנת מיום  21.2.9.21יחד עם זאת, נוכח הדיון הקבוע בבית המשפט ביום  .1

המל"ג כי האישור למכללה האקדמית נתניה לפתוח חטיבה בחשבונאות קובעת  22.2.9.21
. היה וקודם למועד האמור, יוצג בפני מל"ג8 ות"ת  מתווה חלופי 22.2.9.21ייכנס לתוקף ביום 

מחייב, ברור, ישים ומעשי, להפעלת מכללת כרמל שיבסס עמידה בכל תנאי החלטת המל"ג 
תוקף עד להחלטת מל"ג לגבי פנייה כאמור, ובהתאם , תידחה כניסת האישור ל1.9.21./2מיום 

 לתוכנה.    
 

: אישור למרכז האקדמי רופין לקיים מסלול לימודים בזמן חלקי בתוכנית הלימודים לתואר החלטה 0.67.1
 ( במינהל עסקים.B.Aראשון )

דת ( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות וע29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
, והיא תחומיות במדעי הרוח והחברה-לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהמשנה התחומית 

 /)פריסה של יומיים בשבוע,  בזמן חלקי ללמד המרכז האקדמי רופין לאשר את בקשת החליטה 
 מינהלב (.B.A)ת הלימודים לתואר ראשון תוכניסמסטרים  רצופים ושלוש שנים( לתואר ראשון ב

 מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקי. - 9.21..91.2בכפוף להחלטת המל"ג מיום עסקים  כל זאת 
 

( ב"לוגיסטיקה .M.A: אישור למרכז האקדמי רופין לשנות את שם התוכנית לתואר שני )החלטה 0.77.1
 ומערכות ימיות" ל"לוגיסטיקה ושרשרת האספקה הגלובלית" 

( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
, והיא תחומיות במדעי הרוח והחברה-לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהמשנה התחומית 

( .M.Aלתואר שני  ) הלימודים  תתוכנילאשר את בקשת המרכז האקדמי רופין לשנות את שם החליטה 
 סטיקה ושרשרת האספקה הגלובלית " "לוגיסטיקה ומערכות ימיות"  ל"לוגי

 
: אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון החלטה 0.87.1

(B.A./B.Sc.בקוגניציה ) 
( אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

דריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות לטכנולוגיה, הנדסה, אהמשנה התחומית 
 :חליטה כלהלןהוהיא  ,מחו"ל

 עד כה. םועל עבודת חוות הדעת שהגישועל  גרודזינסקי לפרופ' אורי אשרי ולפרופ' יוסףלהודות  .2
 בקוגניציה( .B.A\B.Sc) ראשוןת לימודים לתואר תוכנילפתוח  לאוניברסיטת חיפהלאשר  .9

 ולרשום אליה תלמידים.
כפי שפורטו  הסוקריםהמוסד להציג עמידתו בהמלצות עד לשלב בחינת ההסמכה הזמנית, על  .7

 בחוות הדעת שהוגשו.
ת לימודים זאת )בין אם תפוצתו תוכניעל המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4

תואר מותנית באישור המועצה תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת ה
 להשכלה גבוהה".

על המוסד להחתים כל תלמיד8ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד8ה כי המוסד אינו מוסמך  .1
וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר  בקוגניציה( .B.A\B.Sc) ראשוןלהעניק בשלב זה תואר 

שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים 
 ת "רשת בטחון" פנימית במסגרת הסדר מנהלי, בהתאם להתחייבות המוסד.תוכניב
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ם", בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטי 26.2.9.24בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה(. 

ת במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם תוכניאם לא יפתח המוסד את ה
 להחלטת המל"ג האמורה. 

 
לימודים לתואר  : אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכניתהחלטה 0.97.1

 ( בספורטתרפיה.B.Scראשון )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות המשנה התחומית 
בדבר אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים  מחו"ל

 ( בספורטתרפיה, והיא החליטה לאשר את הסוקרים הבאים:.B.Scלתואר ראשון )
  לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת  ולטההמח' לאנטומיה ואנתרופולוגיה, הפק -פרופ' חיים פיק

 אביב-תל
  כז לרפואת ספורט ולמחקר על שם ריבשטיין במכון וינגייטהמר -פרופ' גדעון מן 

 
 יישום החלטת מל"ג בנושא הערכת לימודי הרפואה דיווח:

הדיווח של רשמה המועצה להשכלה גבוהה לפניה את  (,29.2.9.21ביום כ"א באלול תשע"ז )בישיבתה 
 כלהלן: יו"ר ועדת המשנה להבטחת איכות, 

 בתחום איכות להערכת הבינלאומית הוועדה"ח דו"ג בעקבות המלמעקב אחר ביצוע החלטות  במסגרת
 9.9.21..2  יוםמל"ג מהדנה ועדת המשנה להבטחת איכות במידע שהוצג בפניה, לפיו החלטת  הרפואה,

 . מומשה במלואה טרםח הרוחבי של הוועדה להערכת איכות לימודי הרפואה בישראל, "בנושא הדו
 את לממש הרפואה בישראל, קוראת ועדת המשנה למל"ג  לאור החשיבות הרבה בקידום מקצוע

ות"ת עם הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות, -צוות משותף של מל"ג דיימילהקים באופן ו החלטתה
הוועדה הבינלאומית להערכת האיכות של בתי הספר  ח"דוב שהועלולקידום הנושאים הדחופים 

 "ג.המללרפואה ואומצו על ידי 
 

 לאחר תגובת המוסדות -: סוגית אפשרות החריגה מתנאי הקבלה החלטה 0027.1
קבלה המועצה להשכלה גבוהה החלטה בנושא  ,(29.2.9.21יום כ"א באלול תשע"ז )בישיבתה ב

גבוהה. בהמשך להחלטה זו, בישיבתה ביום  להשכלה המועצה ידי על קבלה תנאי קביעת סוגית
( אחוז) חריגה שיעור ולקבוע להתערב ג"המל על האם העקרונית דנה המל"ג בשאלה 29.2.9.21
גבוהה, בעקבות  להשכלה במוסדות הלימודים ותתוכנישל סטודנטים ל הקבלה מתנאי מקסימלי

 תגובות המוסדות, והיא מחליטה כלהלן:
האחריות על שמירת הרמה האקדמית, , ככלל, 24.9.9.21בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .2

ות הלימודים השונות, נתונה בידי המוסדות להשכלה תוכניהכוללת תנאי קבלה ראויים ל
 גבוהה.

מוסדות להשכלה גבוהה לקבוע תנאי קבלה להמועצה להשכלה גבוהה  קוראתכיוצא מכך,  .9
 ככל שתקבע המועצה תנאי קבלהולעמוד בהם במלואם.  ות הלימוד השונותתוכניראויים ל

וע תנאים זהים או מחמירים לקב ותהמוסד ובתחומים מסוימים, יוכל מינימאליים
 מהתנאים שתקבע המועצה. 

ת תוכנימשיעור הסטודנטים בכל  .%2יהיו רשאים לאפשר קבלה של עד  1המוסדות .7
 , מנימוקים כגון:2לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה של המוסד

 הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל. 
  ואופייה הרב תרבותי של החברהצרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל. 
 .נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה 

, לרבות במקרים שהמוסד קבע לעצמויובהר כי ככלל, החריגה שלעיל הנה מתנאי הקבלה 
בהם תנאי הקבלה שהמוסד קבע גבוהים מתנאי הקבלה הרוחביים המינימאליים שתקבע 

 המועצה בתחומים מסוימים.
לשם שמירה על השקיפות והאמינות כלפי הציבור ומניעת מצב של הטעיית סטודנטים, על  .4

ות תוכניציבור את תנאי הקבלה לכל אחת מלכלל המוסדות להשכלה גבוהה לפרסם 

                                                
 להוציא האוניברסיטה הפתוחה, כשמדובר בתואר ראשון. 1 

תלמידי תיכון מצטיינים ו החלטה זו אינה עוסקת באפשרויות חריגה בקבלת סטודנטים מהמגזר החרדי, אוכלוסיות מוגדרות 2 
 בנפרד. ,החלטות מל"ג מפורשותכבר הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, לגביהם נקבעו 
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מאפשר מתנאים המקסימלי שהמוסד הלימוד המתקיימות בהם וכן את שיעור החריגה 
 אלה, והנימוקים לכך.

ה אינה רואה מניעה כי מוסד להשכלה גבוהה ישנה מעת לעת את המועצה להשכלה גבוה .1
 יהיו לא שאלה , בכפוף לחובת הפרסום, ובתנאיות הלימודתוכניתנאי הקבלה שלו ל

 גבוהה. להשכלה המועצה ידי על שנקבע מהמינימום נמוכים
 

חבר -פרופסור: ביטול ההסמכה שניתנה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר החלטה 00.7.1
 בתחומים ספציפיים באופן עצמאי

המלצות ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה   דנה( 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
ההסמכה שניתנה למסלול האקדמי בדבר ביטול  1.9.21./2למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה  מיום 

, והיא החליטה ים ספציפיים באופן עצמאיחבר בתחומ-להעניק תואר פרופסור מינהלשל המכללה ל
 כלהלן:

אינו עומד בתנאי הסף לקבלת הסמכה  מינהלל הלאור העובדה שהמסלול האקדמי של המכלל .2
להענקת תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בכל הנוגע למספר הפרופסורים מן המניין במוסד 

חבר בתחומים -סורפפרו תוארלהעניק מוסד שניתנה ל הסמכהה ובתחומים ספציפיים, תבוטל
 .ספציפיים באופן עצמאי

ככל שהמוסד יעמוד באופן מלא בתנאי הסף הנדרשים לקבלת הסמכה זו, הוא רשאי להגיש  .9
 בקשה למל"ג לקבלת ההסמכה האמורה.

 
: קיום לימודים מחוץ לקמפוס באוניברסיטה העברית בניגוד להחלטת המל"ג מיום החלטה 0007.1

 ..0617102ום ומי 01.010226.
המלצות ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה   דנה( 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

נושא קיום לימודים מחוץ לקמפוס באוניברסיטה העברית בניגוד ב 91.1.9.21לפיקוח ואכיפה מיום 
 כדלהלן: היא החליטה, ו96.1.9.22ומיום  6..29.29.9להחלטת המל"ג מיום 

 ום בפניה את הבהרת האוניברסיטה לפיה ההפרה נעשתה בתום לב.לרש .2
את  מידי באופןמקיום לימודים אקדמיים באזור תל אביב, ולקלוט  לחדולעל האוניברסיטה  .9

בקמפוס הראשי של האוניברסיטה  Executive MBA -ת התוכניהסטודנטים שלומדים ב
 בירושלים.

 
המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו חיפה להארכת ד המנהל של נציגי הציבור בווע: בקשת החלטה 0017.1

 כהונתו של נשיא המוסד, פרופ' דוד אלכסנדר
המלצות ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה   דנה( 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )

האקדמי לעיצוב המרכז נציגי הציבור בוועד המנהל של בנושא בקשת  29.2.9.21 לפיקוח ואכיפה מיום
וחינוך ויצ"ו חיפה להארכת כהונתו של נשיא המוסד, פרופסור דוד אלכסנדר, המכהן כנשיא המכללה 

. דיון זה מהווה דיון המשך לנושא שעלה בעבר לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה, מאחר 7..9מיולי 
ך כהונת נשיא שמדובר בהפרה של החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניין הניהול האקדמי לפיה מש

 ן:הלכל מחליטה שנים. המועצה 29לא יעלה על 
לעמוד חיפה להדגיש את חובת המוסדות בכלל ובכללם המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו  .2

 בהחלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי והמנהלי, ובפרט בהתייחס למשך כהונת הנשיא. 
המכללה לפיהן  י הציבור של הוועד המנהל של שהציגו נציגעם זאת, לאור הנסיבות המיוחדות  .9

המוסד מצוי בעיצומו של הליך משפטי ליישום ההנחיות התאגידיות של ות"ת8 מל"ג והבטחת 
עצמאות המכללה מול ארגון ויצו העולמית בנושא שיעור נציגי גורמי חוץ במוסדותיה 

ה, ולאחר בחינת מכלול המנהלים, וכן לאור ההליך לקידום מיזוג המכללה עם אוניברסיטת חיפ
עד סוף לאפשר את המשך כהונתו של הנשיא הנוכחי מחליטה המועצה השיקולים והאיזונים, 

 ./2.9.2..7שנה"ל תשע"ח, 
 

: בקשת המכללה האקדמית הרצוג להארכת כהונתו של ד"ר יהודה ברנדס כמ"מ נשיא החלטה 00/7.1
 המכללה

המלצות ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה   נהד( 29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )
ה מכללהבנושא הארכת הכהונה של ד"ר יהודה ברנדס כמ"מ נשיא  29.2.9.21לפיקוח ואכיפה  מיום 

. דיון זה מהווה דיון המשך לנושא שעלה בעבר לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה, מאחר הרצוג האקדמית
ה בעניין הניהול האקדמי לפיה בראש מוסד שמדובר בהפרה של החלטת המועצה להשכלה גבוה

 ן:הלכדל מחליטה להשכלה גבוהה צריך לעמוד פרופסור. המועצה
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להדגיש את חובת המוסדות בכלל ובכללם המכללה האקדמית הרצוג לעמוד בהחלטות המל"ג  .2
 להיות הנשיא פרופסור.לעניין הניהול האקדמי והמנהלי, ובפרט בהתייחס 

רובן המכריע של דרישות הוועדה העליונה למינוי פרופסורים כבר יושמו כי  נוכח עדכון המוסד .9
 מגעים מתנהליםוכי לשם השלמת הדרישות נדרשים מספר חודשים נוספים, ומאחר ש

 המשך את המחייבים אפרתה אמונה מכללת עם המכללה לאיחוד ומתקדמים אינטנסיביים
, מחליטה המל"ג להיענות לבקשת המכללה המכללה נשיא"מ כמ ברנדס"ר ד של כהונתו

סוף  שתסתיים לכל המאוחר עדולהאריך את תקופת כהונתו של ד"ר ברנדס בשנה נוספת 
 ./2.9.2..7שנה"ל תשע"ח, 

 
: הצעה להמלצה על מועמד לכהונה כחבר בוועדת המומחים מכוח חוק זכויות תלמידים עם החלטה 0057.1

 0228-התשס"חתיכוניים, -לקות למידה במוסדות על
דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת משרד  (,29.2.9.21בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז )  .2

 ד. לחוק חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות1החינוך כי מל"ג תמליץ, מכח סעיף 
בעל וא שה, חבר הסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה, על /..9 -תיכוניים התשס"ח-על

בוועדת מומחים המייעצת וממליצה לשר , לכהן הפסיכולוגיהם ידע, מומחיות והשכלה בתחו
, במקום חבר וועדה אחר שהודיע לא מכבר כי לא יוכל שונים מהותיים נושאיםהחינוך ב

 להצטרף לוועדה.
הצוות הפנימי הקבוע של המל"ג, המטפל באופן שוטף בבקשות להמלצת המל"ג על מינוי  .9

לאור קריטריונים מקצועיים שגיבשה -גופים חיצוניים שונים, ערך התייעצויות מועמדים ל
 עם גורמים ומומחים בתחום במוסדות להשכלה גבוהה.  -ועדת ההיגוי של ות"ת בנושא זה

בהתבסס על שמות המועמדים שעלו בהתייעצויות שקיים הצוות הפנימי הקבוע, בחינת  .7 
החיים שלהם, התאמתם הכוללת של המועמדים למינוי לפי הקריטריונים שנקבעו -קורות

לאשר את המלצתו הסופית מראש, ולאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה 
 פסיכולוגיה, תחום בכיר-מרצה, ד"ר היתאם טאהאד של הצוות הפנימי הקבוע לבחור במועמ

(, קוגניטיבי של עיבוד מלים וקריאה-לקויות הלמידה וההיבט הקוגניטיבי והנוירו)מומחיות: 
ממכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה כמומלץ המל"ג לכהונה כחבר בוועדת המומחים 

 . /..9 -יים, התשס"חתיכונ-במסגרת חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על


