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872/12 UהחלטהU להעברת פעילות מכון לנדר לקריה האקדמית אונו: יישום המתווה 

 ), החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

, ייכנס 19.8.2014המועצה רושמת לפניה כי בהתאם לפסק הדין של בית המשפט העליון מיום  א.

    .המצ"ב כנספח להחלטה זולתוקפו המתווה 

 ,המועצה ממנה צוות מעקב מבין חברי המל"ג לליווי העברת התוכניות שאושרו למכון לנדר ב.

וליווי  ,לסיכום בעניין מכון לנדר 4לקריה האקדמית אונו להפעלה בירושלים, כאמור בסעיף 

פתיחת התוכנית לתואר ראשון במשפטים של הקריה האקדמית אונו בירושלים, שאלה 

 חבריו:
 יו"ר הוועדה -פרופ' חיים זנדברג •

 חבר -פרופ' אורציון ברתנא •

 חבר  –נציג סטודנטים  -מר יאיר הראל  •
 אופנר, רכזת הצוות-גב' מוניקה שמילוביץ' •

הצוות מתבקש ללוות את הקריה האקדמית אונו בפתיחת תוכניות הלימודים, הסגל  .1

לאור והסטודנטים ובכלל הפעילות האמורה במתווה, ובפרט שימור לימוד מדעי הרוח, 

 החשיבות שרואה המל"ג בנושא זה.

נטי לבדיקתו הן מהסוקרים האקדמיים ווהצוות רשאי לבקש כל מידע שימצא לנכון כרל .2

 והן מהקריה האקדמית אונו. 

על התקדמות  2014עד סוף חודש דצמבר  הצוות מתבקש לדווח למל"ג ולהמליץ בפניה  .3

קדמית של תוכניות הלימודים, ולגבי התוכניות והתרשמותו לגבי שמירה על האיכות הא

 הפעלת התוכניות לקראת שנה"ל תשע"ו.   
בלימודי ארץ ישראל וירושלים ותואר שני  (.B.A)אישור הפעלת התוכניות לתואר ראשון U ג.

(M.A.)  ללא תזה בלימודי היהדות 

בהתאם להצהרת הקריה האקדמית אונו לפיה הקריה מתחייבת כי התוכניות לתואר ראשון 

בלימודי א"י וירושלים ותואר שני ללא תזה ביהדות הועברו אליה באופן מלא וזהה כפי 

 שאושרו למכון לנדר, מחליטה המל"ג:

לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח בירושלים את התוכניות לתואר ראשון בלימודי  .1

 א"י וירושלים ותואר שני ללא תזה ביהדות בשנה"ל תשע"ה.
למנות את הסוקרים הבאים לבדיקת תוכניות הלימודים לתואר ראשון בלימודי ארץ  .2

 ישראל וירושלים ולתואר שני ללא תזה בלימודי היהדות לקראת שלב ההסמכה:

חברת הוועדה המלווה שבדקה לקראת שלב ההסמכה  -כהן -פרופ' עירית עמית •

 שלים.את תוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירו
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יו"ר הוועדה המלווה שבדקה לקראת שלב ההסמכה  -פרופ' יהודה פרידלנדר  •

 את תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי היהדות.
האם להסמיך את הקריה האקדמית  תחליט המל"ג ,בהסתמך על המלצת הסוקרים .3

אונו להעניק את התארים האקדמיים בתוכניות אלו, והאם לאשר רישום סטודנטים 

 לתוכניות לשנה"ל תשע"ו.
בחינוך וחברה ומתן הסמכה זמנית לשנה (עד  (.B.A)אישור הפעלת התוכנית לתואר ראשון U ד.

 זה ) לקריה האקדמית אונו להעניק את התואר בתחום2015ספטמבר 
בהתאם להצהרת הקריה האקדמית אונו לפיה הקריה מתחייבת כי התוכנית לתואר ראשון 

בחינוך וחברה הועברה אליה באופן מלא וזהה כפי שאושרו למכון לנדר, ובהתבסס על דו"ח 

 .B.Aהוועדה המלווה שהמליצה להעניק הסמכה זמנית למכון לנדר להעניק תואר ראשון 

 "ג:בחינוך וחברה, מחליטה המל

לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח בירושלים את התוכניות לתואר ראשון בחינוך  .1

 וחברה בשנה"ל תשע"ה.
להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' חיים אדלר, אשר בדקה את התוכנית  .2

לתואר ראשון בחינוך וחברה של מכון לנדר לקראת ההסמכה, על עבודתה ועל חוות 

 דעתה.
על המלצתה החיובית של הוועדה המלווה בדבר הענקת הסמכה לתוכנית, בהסתמך  .3

המועצה מעניקה לקריה האקדמית אונו הסמכה זמנית לשנה לצורך הענקת התואר 

בחינוך וחברה לסטודנטים שסיימו לימודיהם במכון לנדר ולהמשך  (.B.A)הראשון 

 רישום לתוכנית ופתיחתה בשנה"ל תשע"ה. 
י חברים מבין חברי הוועדה המלווה אשר יבחן במהלך תשע"ה את למנות צוות בן שנ .4

הפעלתה הלכה למעשה של התוכנית לתואר ראשון בחינוך וחברה ע"י הקריה 

האקדמית אונו, ולבקשו להגיש למל"ג חוות דעתו באשר למידת השמירה על הרמה 

האקדמית שהובילה למתן המלצתה החיובית של הוועדה להסמכה עם מעבר 

 ת לקריה האקדמית אונו.  התוכני
בהסתמך על המלצת הצוות תחליט המל"ג האם להסמיך את הקריה האקדמית אונו  .5

להעניק את התואר בתוכנית גם לבוגרי השנים הבאות והאם לאשר רישום 

 סטודנטים לשנה"ל תשע"ו.
נהל יבמ (.M.B.A)נהל עסקים ותואר שני יבמ (.B.A)אישור הפעלת התוכניות לתואר ראשון U ה.

 עסקים
בהתאם להצהרת הקריה האקדמית אונו לפיה הקריה מתחייבת כי התוכניות לתואר ראשון 

נהל עסקים שבכוונתה להפעיל בירושלים זהות לתוכניות הלימודים שהיא יולתואר שני במ

 מקיימת בקמפוס הראשי שלה בקרית אונו מחליטה המל"ג: 

ולתואר שני  (.B.A)לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח את התוכניות לתואר ראשון  .1

 נהל עסקים בירושלים.יבמ (.M.B.A)ללא תזה 
 .B.Aנהל עסקים (יהקריה האקדמית אונו תוכל להעניק את התארים האקדמיים במ .2

) אותם היא מוסמכת להעניק בקרית אונו בכפוף להמלצת צוות המעקב M.B.A –ו 

 המל"ג והחלטת המל"ג בעניין. של 
 במשפטים (.LL.B)אישור הפעלת התוכנית לתואר ראשון  ו.

בהתאם להצהרת הקריה האקדמית אונו לפיה הקריה מתחייבת כי התוכנית לתואר ראשון 

(LL.B.)  במשפטים שבכוונתה להפעיל בירושלים זהה לתוכנית שהיא מקיימת במשפטים

 חליטה המל"ג: בקמפוס הראשי שלה בקרית אונו, מ

במשפטים  (.LL.B)לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח את התוכנית לתואר ראשון  .1

 בירושלים.
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) אותו LL.Bהקריה האקדמית אונו תוכל להעניק את התואר האקדמי במשפטים (. .2

בכפוף להמלצת צוות המעקב של המל"ג והחלטת  ,היא מוסמכת להעניק בקרית אונו

 המל"ג בעניין. 
 בקרימינולוגיה(.B.A)פעלת התוכנית לתואר ראשון ה ז.

במידה שהקריה האקדמית אונו תהיה מעוניינת לפתוח את התוכנית לתואר ראשון  .1

כפי  2015בקרימינולוגיה שמכון לנדר קיבל בגינה אישור פרסום והרשמה באוקטובר 

 שהצהירה, יהא עליה להגיש את התוכנית ולקבל על כך אישור מהמל"ג. 
קריה האקדמית אונו תוכל לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים רק ה .2

לאחר קבלת אישור מהמל"ג, ככל שיתקבל, אשר יתבסס על קבלת חוות דעת חיובית 

מסוקר שתמנה המל"ג. הסוקר יבדוק את התוכנית, לרבות סגל ההוראה והתשתיות 

 כמקובל.
 ה האקדמית אונו תחולת המתווה להעברת פעילות מכון לנדר לקריU ח.

בהתאם למתווה שאושר בביהמ"ש העליון, מועד ההרשמה האחרון לקמפוס הקריה 

בכל  2016האקדמית אונו בירושלים יהיה למחזור שיחל לימודיו באוקטובר 

  לעיל,התוכניות המוזכרות 

 

873/12 UהחלטהUהארכה "טכנית" של הסמכות זמניות : 

), החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

, בהינתן שלמוסדות ישנה הכרה באותו 2015Uעד פברואר Uאת ההסמכה הזמנית בתכניות שלהלן 

 מועד, וזאת כדי לאפשר לוועדות הבדיקה לסיים עבודתן:

 של המכללה האקדמית ספירבתרבות יצירה והפקה  .B.Aתואר ראשון תוכנית לימודים ל .1

 של הקריה האקדמית אונו בריפוי בעיסוק .B.O.Tתואר ראשון תוכנית לימודים ל .2

-(א' חוגי במדעים וטכנולוגיה למסלול היסודי-) דו.B.Edתואר ראשון (תוכנית לימודים ל .3

 חמדת הדרום ה האקדמית לחינוךמכללהו') של 
חוגי בשפה וספרות אנגלית למסלול היסודי -) חד.B.Edתואר ראשון (לתוכנית לימודים  .4

 ו') של המכללה האקדמית לחינוך סכנין-(א'
 חוגי בשפה וספרות ערבית למסלול היסודי-) חד.B.Edתואר ראשון (תוכנית לימודים ל .5

 ו') של המכללה האקדמית לחינוך סכנין -(א'
 -של בצלאל  ) ללא תזה בעיצוב אורבני.M.Urb.Des( תואר שניתוכנית לימודים ל .6

 אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

של  ) ללא תזה בהוראת המדעים לביה"ס העל יסודי.M.Edתואר שני (תוכנית לימודים ל .7

 המכללה האקדמית לחינוך -אורנים
של המכללה ) ללא תזה בניהול וארגון מערכות חינוך .M.Ed( תואר שניתוכנית לימודים ל .8

 ינוך, לתיירות ולספורט אוהלולח

 

874/12 UהחלטהU 28.10.2014: הארכה "טכנית" של ההכרה הזמנית של המרכז האקדמי כרמל עד  

), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

-כרמל עד ה המלצת הוועדה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי ולהאריך את ההכרה במרכז האקדמי

, וזאת בכדי לאפשר לות"ת ומל"ג לסיים בחינת נושא ההכרה במוסד, ולהגיש חוות 28.10.2014

 דעתם בנושא.
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875/12 UהחלטהU יצירת רצף חינוכי בין מערכת החינוך לבין מערכת  -: התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית

 ההשכלה הגבוהה

) שמעה המועצה להשכלה גבוהה סקירה מקיפה משר 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

החינוך ויו"ר המל"ג וקיבלה דיווח בדבר עמדת ראשי האוניברסיטאות וראשי המכללות בנושא שבנדון 

 ולאחר דיון היא מחליטה כלהלן:

ל שיתוף הפעולה בנוגע המועצה מברכת את שר החינוך וראשי המוסדות להשכלה גבוהה ע .1

לקידום הרפורמה בבחינות הבגרות ותעודות הבגרות וההסכמות שהושגו, לפיה יאפשרו 

המוסדות להשכלה גבוהה קבלה ללימודי תואר ראשון, החל משנה"ל תשע"ו בתחומים 

Pובהיקפים שייקבעו, גם על בסיס תעודת הבגרות 

 (*)
P-  .ללא צורך בבחינה הפסיכומטרית

 טות בנושא יובאו למועצה.ההסכמות המפור

ולרצף  -תקפותם וטוהרם  -המועצה מודעת לחשיבות הרבה של מבחני הבגרות ותעודת הבגרות  .2

החינוכי של כלל מערכת החינוך, לרבות הרצף בין לימודי התיכון ומבחני הבגרות ללימודים 

 במערכת  ההשכלה הגבוהה.
ליישום מוצלח של הרפורמה במבחני הבגרות המועצה מברכת על החלטת המוסדות, הכפופה  .3

כולל תקפותם וטוהרם,  לקבל תלמידים על בסיס תעודת בגרות איכותית ומיטבית ללא צורך 

בבחינה פסיכומטרית. יש בכך כדי לחזק את מעמדה של תעודת הבגרות ולהוביל לשיפור איכות 

 הלמידה בתיכון.
) שהיא ממנה לבדיקת תוכניות לימודים כי, המועצה מנחה את ועדות המומחים (או הסוקרים .4

ככל שהן מתייחסות לתנאי קבלה, ככלל יש לעודד ולאפשר למוסדות לקיים מסלולי קבלה 

 חליפיים, הכוללים גם מסלול המתבסס על הרכב וציוני תעודת בגרות בלבד.
לתעודת  הכוונה היא לתעודת בגרות או ,(*) בכל מקום בו מופיעה קבלה על בסיס תעודת בגרות

 מכינה מאושרת מקבילה.
 

876/12 UהחלטהU א' להחלטת המועצה להשכלה גבוהה לנושא הניהול 2: עמידת המכללות לחינוך בסעיף

 האקדמי בדבר דרגתם של ראשי המכללות

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

א' להחלטת המועצה 2מית בנושא עמידת המכללות לחינוך בסעיף המשנה לפיתוח ומדיניות אקד

להשכלה גבוהה לנושא הניהול האקדמי בדבר דרגתם של ראשי המכללות והחליטה לאפשר למועמדים 

שתיק הקידום שלהם לדרגת פרופסור נמצא בהליכים במסגרת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של 

 ללה לחינוך לתקופה של שנה אחת.המל"ג לכהן כממלא מקום נשיא המכ

אם במהלך תקופת מילוי המקום יקבל המועמד דרגת פרופסור, הוא יוכל להמשיך ולכהן כנשיא 

המכללה.  במידה והבקשה לקבלת הדרגה תידחה ע"י ועדות המינויים של המל"ג, יוחלף מ"מ בנשיא 

 בדרגת פרופסור העונה על דרישות המל"ג.

 שלוש שנים.ההחלטה תיבחן מחדש בעוד 

 

877/12 UהחלטהUהגבלת תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה : 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

 המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית והחליטה כלהלן:

תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים הניתן למוסד יהיה מוגבל לשנתיים. דהיינו,  .1

מוסד יוכל להתחיל לרשום סטודנטים לתוכנית החדשה לשנה האקדמית שלאחר קבלת 

 אישור המל"ג או לזו שאחריה.
אם לא יפתח מוסד תוכנית במסגרת הזמן שנקבעה באישור פרסום והרשמה, וירצה לעשות  .2

ועד מאוחר יותר, יהיה עליו לפנות בבקשה להארכת אישור הפרסום והרשמה זאת במ
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שקיבל מהמל"ג, ולציין אילו שינויים חלו בתוכנית שהוא מבקש לפתוח בהשוואה לתוכנית 

 שהמל"ג אישרה פתיחתה.

בכל מקרה על  המוסדות להודיע למל"ג על פתיחת התוכנית בפועל במסגרת הזמן שנקבע  .3

 הרשמה. לאישור פרסום ו
U:הוראות מעבר 

מוסדות שקיבלו מהמל"ג אישור פרסום ורישום סטודנטים, אולם לא פתחו את תוכנית  .1

 2הלימודים, והזמן שעבר מאז קבלת האישור עולה על שנתיים, יפעלו בהתאם לסעיף 

 בהחלטה (במידה שהם מעוניינים לפתוח את התוכנית). 
אישור פרסום ורישום סטודנטים בשנתיים האחרונות, דהיינו   מוסדות שקיבלו מהמל"ג .2

 בשנה"ל תשע"ג או תשע"ד יפעלו בהתאם להחלטה זו. 

 

878/12 UהחלטהU 31.1.2015: הארכת ההכרה הזמנית של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה  עד ליום  

ועדה העליונה וה בהמלצת ההמועצה להשכלה גבוה דנה ,)16.9.2014ד ("א באלול תשע"בישיבתה ביום כ

, והיא החליטה לאמץ את בנושא 13.8.14אשר דנה בהחלטת  ות"ת מיום  , הכרה ורישוי, להסמכה

 החלטת ות"ת כלהלן:

להמליץ למל"ג להאריך את ההכרה הזמנית במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, ללא  .1

קון כלל הליקויים שנמצאו בדו"ח וזאת לצורך תי 31.1.2015רישום סטודנטים חדשים, עד ליום 

 להלן: 2לקבלת מתווה כאמור בסעיף  UובכפוףUהביקורת ובפרט הליקויים הבאים, 
מתן התחייבות של חברת ש.א.א. כלפי המוסד עם העתק למל"ג/ות"ת, לגביית החזרי  א.

כלפי הבנק. כל  להסדר של חברת ש.א.א כל ההלוואות מתזרים חיובי בלבד, בדומה

 שינוי ועדכון ההתחייבות יועברו לאישור מראש של מל"ג/ות"ת;
כינוס דירקטוריון המוסד באופן תכוף לדיון והחלטה בנעשה במוסד וביצוע מעקב  ב.

מסודר, לרבות עריכת פרוטוקול מפורט לישיבות. חומרים נלווים לצורך דיון והחלטה 

פני כל ישיבה. כל הפרוטוקולים והחומרים ישלחו לחברי הדירקטוריון מבעוד מועד ל

 הנלווים יתויקו ויישמרו בתיק ייעודי לכך;
על הדירקטוריון להידרש לדיון ובחינת סבירות גובה הריבית בהלוואה של ש.א.א.  ג.

 למוסד לרבות בחינת חלופות אפשריות למחזור החוב בריבית נמוכה יותר;
ביטול זכויות החתימה של מר אבי ביתן והודעה על כך לכל הגורמים הרלוונטיים, בפרט  ד.

 בנקים וספקים גדולים, עם העתק למל"ג/ות"ת;
הבטחת אי מעורבותו של מר אבי ביתן בהחלטות לגבי פעילותו השוטפת של המוסד,  ה.

 ובכלל זה הפסקת השתתפותו הקבועה בישיבות הדירקטוריון של המוסד;
הסדרת נושא השכר לבעלי קשר עסקי או משפחתי עם היזם מר אבי ביתן, להנחת דעת  ו.

 מל"ג/ות"ת ובשים לב לאיסור חלוקת רווחים בחברה לתועלת הציבור;
הפסקת הקשר של סמנכ"ל הכספים מר מאיר וידל עם חברת ש.א.א. וביטול זכויות  ז.

 החתימה שלו לביצוע פעולות בשם חברה זו;
החוב לחברת ש.א.א. בהתייחס להחזרים שהתקבלו ממע"מ בסך של  הקטנת יתרת ח.

 ש"ח; 8,031,666
הפסקת מעורבות בעלי התפקידים במרכז ללימודים האקדמיים באור יהודה בניהול של  ט.

 המרכז האקדמי כרמל; 
הסדרת ההתחייבויות בכתב בין המוסד לעמותה אשר קיימה בעבר את המרכז האקדמי  י.

 דן.
לתקן את המתווה שהגיש לתיקון הליקויים שפורטו לעיל, לשביעות רצון הצוות  על המוסד .2

 המקצועי.
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רואה החשבון של מל"ג/ות"ת יבצע מעקב אחר תיקון הליקויים בהתאם למתווה המאושר,  .3

 וידווח אחת לחודשיים למל"ג/ות"ת על ההתקדמות.
ה שיאושר עלול להוביל לסנקציות יובהר כי, אי תיקון הליקויים על ידי המוסד בהתאם למתוו .4

לרבות החלטה על הקפאת רישום סטודנטים לשנה א', ועד כדי החלטה שלא להאריך ההכרה 

 במוסד. 
כן, בחצי שנה זו יוקפאו בדיקה ואישור על ידי מל"ג/ות"ת לתוכניות חדשות של המוסד -כמו .5

 באו לדיון)., אך המלצותיהן לא יו(הוועדות האקדמיות שהחלו ימשיכו בעבודתן

 

879/12 UהחלטהU 16.9.2015: הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה  עד ליום 

) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הארכת ההכרה 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד ( .1

המצורפת  6.8.2014הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ובהצעת הסיכום מיום 

של החברים במוסדות המנהלים  להחלטה זו כנספח, לאחר שקבלה דיווח על קבלת מכתבי ההתפטרות

שחרגו ממגבלת הכהונה, ויו"ר חבר הנאמנים מר צבי פלג, וכן לאחר קבלת טיוטת תקנון חדש של 

 המכללה ואמנה עם אורט ישראל בהתאם. 
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת הוועדה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, לאשר את  .2

הצעת הסיכום האמורה ולהאריך בהתאם את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אורט בראודה בשנה, 

. החלטה זו תכנס לתוקף לאחר ובכפוף להחלטת ות"ת בנושא, 27.8.2015ועד ליום  28.8.2014מיום 

תנה בהמשך מימוש כל הנדרש בסיכום מצד אורט ישראל והמכללה האקדמית להנדסה אורט ומו

 בראודה. 

 

880/12 UהחלטהUגוריון בנגב לקבלת "אוטונומיה" (הסמכה כללית מראש לתקופה -: בקשת אוניברסיטת בן

 קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני

 המועצה להשכלה גבוהה כלהלן: החליטה), 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (
המועצה להשכלה גבוהה דנה בבקשת אוניברסיטת בן גוריון לקבלת "אוטונומיה" (הסמכה כללית מראש  .1

 לתקופה קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני.
גוריון לקבלת "אוטונומיה" עומדת בתנאי האישור לקבלת המל"ג קובעת כי בקשת אוניברסיטת בן  .2

 "אוטונומיה".
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להעניק לאוניברסיטת בן גוריון אישור "אוטונומיה" (הסמכה כללית  .3

מראש לתקופה קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני, כפוף לתנאים במתווה 

 ).2017שנים (עד ספטמבר  3הזמן של   "האוטונומיה", וקצוב לתקופת

 

881/12 UהחלטהUהארכת תוקף ההיתר של המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה, אורט הרמלין נתניה : 

), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת הוועדה 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

האקדמית להנדסה וטכנולוגיה,  העליונה להסמכה הכרה ורישוי בנושא הארכת ההיתר של המכללה

 אורט הרמלין נתניה, והיא החליטה כלהלן:

להאריך טכנית את תוקף ההיתר שהוענק למכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה, אורט הרמלין 

מל"ג לבחון את המשך פעילותו של -, כדי לאפשר לצוות המקצועי של ות"ת1.2.2015נתניה עד ליום 

נושא לפני פתיחת ההרשמה לסטודנטים חדשים נוספים למוסד, המוסד ולגבש הצעת החלטה ב

 וזאת בכפוף לאישור הות"ת בהתאם לסמכויותיה.

 

882/12 UהחלטהUהמלצת הוועדה  -אילן -: חריגה מתנאי קבלה ללימודי תואר שני ושלישי באוניברסיטת בר

 9.4.2014לפיקוח ואכיפה מיום 

) בבקשת 16.9.2014התקיימה ביום כ"א באלול תשע"ד (המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ש א.      

סטודנטים, שהתקבלו  7אילן לאשר את המתווה שגיבשה עבור קבוצה של -אוניברסיטת בר
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בהתאם לתקנון האוניברסיטה שהיה אז בתוקף,  1.5.2012ללימודים לפני החלטת המל"ג מיום 

ת זכאותם לתואר שני ללא תזה. תוך חריגה מתנאי קבלה ללימודי תואר שני ושלישי, ולאפשר א

 (סטודנט שמיני פרש מיוזמתו מהלימודים טרם השלמתם).

ומחליטה   9.4.2014המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום  ב.   

 כדלהלן:

 זהאילן למל"ג בנושא  -המועצה להשכלה גבוהה עיינה במסכת החומר ששלחה אוניברסיטת בר  ג.      

 בהתכתבויות הקודמות השונות ולקחה בחשבון את הדיונים הממושכים שהתקיימו בין מנהל           

 .1.5.2012זה, מאז החלטת המל"ג בתאריך  ענייןהמל"ג ובין האוניברסיטה ב           

 המועצה רושמת לפניה את הצהרת רקטור האוניברסיטה למל"ג בכתב כי: ד.   

הפעלת הסעיף בתקנון המוסד אשר איפשר קבלת סטודנטים לתואר שני ללא תואר ראשון, בתנאים 

, ומאז לא 2012מסויימים, הוקפאה החל ממועד קבלת ההחלטה בוועדה לפיקוח ואכיפה, בפברואר 

 התקבלו ללימודים סטודנטים ללא תואר ראשון.
תקנון חדש לבית הספר  17.6.2014סנאט האוניברסיטה אישר בישיבתו שהתקיימה בתאריך 

ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה.  התקנון החדש מחליף את התקנונים הקודמים של הוועדה 

לתואר שני והוועדה לתואר שלישי של האוניברסיטה.  בפרט, התקנון החדש אינו כולל עוד את 

 הסעיף, הדן באפשרות קבלת תלמידים לתואר שני ללא תואר ראשון. 
  על בסיס מכלול החומר שהונח על שולחנה והשיקולים שנלקחו בחשבון, מחליטה המל"ג  לאשר    ה.   

 הסטודנטים הנ"ל בלבד, הוראת מעבר כדלקמן: 7עבור הקבוצה של           

אילן להעניק תואר שני לסטודנטים  אלו -המל"ג מחליטה שלא למנוע מאוניברסיטת בר     1ה.

לפחות מעבר למה שנדרש  מסטודנטים שהיו  25%בהיקף של  ובתנאי שצברו נקודות זכות

 זכאים לתואר ראשון, בתארים:

• E.M.B.A.  ללא תזה 

• M.A.   ללא תזה 

המל"ג מחליטה להודיע לאוניברסיטה כי לא ניתן לסטודנטים מקבוצה זו לעבור  למסלול     2ה.

לצורך כך  לתואר שלישי, מאחר והסטודנטים האמורים לא עברו תחנות המתחייבות 

 דוקטורט.ה בלימודי

 

883/12 UהחלטהU למכללה האקדמית לחינוך 2016: הסמכה זמנית (שלישית) לתקופה של שנתיים (עד יולי (

-חוגי בספרות במסלול היסודי ובמסלול העל-) דו.B.Edגבעת ושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (

 יסודי

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ), 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

 שהגישה.  דו"חלהודות לוועדה בראשותה של פרופ' זיוה שמיר על עבודתה ועל ה  .1
וושינגטון להעניק לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת  .2

-יסודי (ז'-ובמסלול העל  ו')-בספרות במסלול היסודי (א'  חוגי-) דו.B.Edתואר "בוגר בהוראה" (

). כאשר לקראת תום תקופה זו תתבקש המכללה להגיש דו"ח 2016למשך שנתיים (עד ספטמבר   י')

 התפתחות של התוכנית לוועדה לשלב ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן.

ו"ח ההתקדמות שיוגש, לקראת תום ההסמכה הזמנית, יעיד כי התוכנית מתנהלת כסדרה במידה וד .3

 ורמתה נשמרת תמליץ הוועדה המקצועית על מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה.
הוועדה שתלווה את תוכנית הלימודים במכללה תבדוק במהלך תקופה זו, בין היתר, את הנושאים  .4

 הבאים:

שיכה לעודד את סגל ההוראה להשתתף בכנסים אקדמיים ובמידת האפשר לפרסם האם המכללה ממ א.

 בכתבי העת המקצועיים.
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האם המכללה ממשיכה לעבות את מצאי הספרייה הרלוונטי לתוכניות הלימודים בספרות, לרבות כתבי  ב.

 עת מקצועיים. 
שא "הגבלת מספר בנו 22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .5

 ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 

884/12 UהחלטהU למכללה האקדמית לחינוך 2017: הסמכה זמנית (שניה) לתקופה של שלוש שנים (עד יולי (

 י')-יסודי (ז'-חוגי במתמטיקה למסלול העל-) דו.B.Edגבעת ושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.9.2014ל תשע"ד (בישיבתה ביום כ"א באלו

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
 שהגישה.  דו"חלהודות לוועדה בראשותו של פרופ' אלכס לובוצקי על עבודתה ועל ה .1
ית לחינוך גבעת וושינגטון לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמ .2

למשך   י')-יסודי (ז'-חוגי במתמטיקה במסלול העל-) דו.B.Edלהעניק תואר "בוגר בהוראה" (

). לקראת תום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית 2017שלוש שנים (עד יולי 

המועצה בשנית על ידי הוועדה, לרבות עמידת המכללה ותוכנית הלימודים בתנאים שקבעה 

יסודי -להשכלה גבוהה לקיומם של לימודים לתואר "בוגר בהוראה" במתמטיקה במסלול העל

-"דגם מנחה להכשרת מורים למתמטיקה במסלול העל  בנושא 10.6.2014(החלטת מל"ג מיום 

 י') במכללות לחינוך").-יסודי (ז'

בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .3

 של מוסד להשכלה גבוהה".  מספר ההסמכות הזמניות

 

885/12 UהחלטהU למכללה האקדמית צפת להעניק 2016: הארכת הסמכה (ראשונה) לשנתיים (עד ספטמבר (

 ) בספרות, אמנות ומוסיקה.B.Aתואר ראשון (

ועדת -המלצת תת), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

 משנה: לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
 להודות לחברי הוועדה המלווה, בראשות פרופ' חיים פינקלשטיין, על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.  .1
על בסיס מכלול החומר והטענות השונות שעולות מתוך דו"ח הוועדה המלווה להאריך בשנתיים (עד  .2

) .B.Aהזמנית שניתנה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון ( ) את ההסמכה2016ספטמבר 

בספרות, אמנות ומוסיקה, כדי להמשיך לעקוב מקרוב אחר התפתחות התכנית ועמידתה בהערות 

 שנתנו ע"י הוועדה המלווה המקצועית. 
 הארכת ההסמכה הזמנית מותנית בעמידה בתנאים הבאים:  .3

ולשמור על יציבותה של תכנית הלימודים, הן מבחינת תכנית הלימודים: על המכללה להקפיד  •

 היצע הקורסים והן מבחינת איזונן של הדיסציפלינות המרכיבות אותה.
תנאי קבלה: על המכללה לשאוף להעלאת הרמה האקדמית, ובכלל זה להקפיד על עמידה  •

 בדרישות הקבלה, לרבות בדיקת רמת העברית של המתקבלים לתכנית ששפתם אינה עברית.
 חיזוק סגל ההוראה בתכנית. •
גידול במספר הסטודנטים בתכנית (זאת לאור ירידה במספר הסטודנטים הלומד בתכנית והחשש  •

כי מספר הסטודנטים המועט יחסית הנו חלק מהסבר של קשיי המכללה לעמוד בדרישות השונות, 

ן בין לרבות הבטחת גרעין מוצק של מורים בתכנית ובהגדלה של היצע הקורסים והאיזו

 הדיסציפלינות המרכיבות את התכנית).   
לבקש לקבל דו"ח ביניים של הוועדה המלווה, (שיוגש לאחר קבלת דו"ח התפתחות מהמוסד) בעוד  .4

 .2015כשנה, דהיינו ספטמבר 
 .2016הוועדה המלווה תגבש דו"ח מסכם למל"ג בשאלת ההסמכה בתוכנית לכל המאוחר עד פברואר  .5
בנושא "הגבלת מספר  22.7.14פה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום הארכת ההסמכה תהיה כפו .6

 ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה", לפיה, בין היתר:
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סברה הוועדה המלווה כי התכנית ראויה ועומדת בדרישות שנקבעו, תובא למל"ג המלצה להמשיך  •

 לאשר את הסמכת המכללה להעניק את התואר בתכנית.
כי התכנית אינה עומדת בפועל ברמה האקדמית הנדרשת, תובא למל"ג סברה הוועדה המלווה  •

 המלצה שלא להאריך את ההסמכה הזמנית. 
 

886/12 UהחלטהU) "אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר "מוסמך בהוראה :M.Teach (

 יסודי, של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש י"ל גורדון-במסלול העל

ועדת -),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת16.9.2014באלול תשע"ד ( בישיבתה ביום כ"א

 משנה: לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
  להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מוטי מירון על עבודתה. .1
ישור פרסום לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה לחינוך האקדמית גורדון א .2

  יסודי.-) במסלול העלM.Teachורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר מוסמך בהוראה (
גורדון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל  ע"ש י"ללחינוך האקדמית לחייב את המכללה  .3

להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי  3  תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח

 .Mגורדון אינה מוסמכת להעניק בשלב זה מוסמך בהוראה ( ע"ש י"ללחינוך האקדמית המכללה 
Teachשל דבר שלא תוסמך המכללה להעניק  יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו-) במסלול העל

לסטודנטים הלומדים   גורדון ע"ש י"ללחינוך האקדמית תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה 

המתקיימת  M. Teach  בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר מוסמך בהוראה

  במכללת לוינסקי לחינוך.
לט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא על המכללה לציין באופן ברור ובו .4

  בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה  .5

  לקראת שלב ההסמכה.
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים לתוכנית  16.9.2014טת המל"ג מיום בהתאם להחל .6

לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה וזו שאחריה).  

אם לא תפתח המכללה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות למל"ג בבקשה 

 ור הפרסום וההרשמה, בהתאם לתנאי החלטת המל"ג האמורה.להארכת תוקף איש

 

887/12 UהחלטהU) אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני :M.Ed. בחינוך ומורשת ערבית (

 בישראל, של המכללה האקדמית בית ברל

ועדת -תת), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

 משנה: לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אבנר גלעדי על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה. .1
בחינוך ומורשת ערבית   ).M.Edלאשר למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( .2

 בישראל ולרשום אליה תלמידים.
 עד להסמכתה להעניק את התואר בתוכנית, מתבקשת המכללה כדלקמן: .3

להעביר בתום שנה"ל הראשונה של התוכנית דו"ח התקדמות שיפרט את דרכי יישומה, ההישגים,  א.

 הבעיות והשינויים שחלו בה מאז נפתחה.
קסטרה קוריקולארי: קיום ארבעה סיורים יומיים למוזיאונים ולאתרי להתייחס בדו"ח למרכיב הא ב.

 תרבות ומורשת (או תוכנית משולבת של סיורים וימי עיון) במהלך הלימודים.
 לדווח  על פיתוח אוספי הספרייה (ספרים, כתבי עת וחומרי מדיה) לצורכי התוכנית. ג.
גע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנו .4

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



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  10 ו מ  ע
 

על המכללה להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) כל תלמיד/ה על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד/ה כי  .5

) בחינוך ומורשת ערבית בישראל, וכי קיימת .M.Edני (המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ש

אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד 

) במכללה, אשר .M.Edלסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" באחת מתוכניות התואר השני (

 קיבלו הסמכה.
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים לתוכנית  16.9.2014מיום  בהתאם להחלטת המל"ג .6

לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה וזו שאחריה).  אם 

לא תפתח המכללה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות למל"ג בבקשה להארכת 

 ם וההרשמה, בהתאם לתנאי החלטת המל"ג האמורה.תוקף אישור הפרסו

 

888/12 UהחלטהU) אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני :M.Ed. בהוראת לימודי (

 האסלאם, של אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

 משנה: לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' משה מעוז על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד  .1

 כה.
  ).M.Edלאשר לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( .2

 בהוראת לימודי האסלאם ולרשום אליה תלמידים.
ה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו על המכלל .3

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

 להשכלה גבוהה".
על המכללה להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) כל תלמיד/ה על הצהרה, לפיה ידוע  .4

) בהוראת לימודי .M.Edסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (לתלמיד/ה כי המו

האסלאם, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה 

זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית, אשר תדאג 

 להסדר מנהלי להחזר שכר לימוד לסטודנטים.
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .5

לתוכנית לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה 

וזו שאחריה).  אם לא תפתח המכללה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות 

ת תוקף אישור הפרסום וההרשמה, בהתאם לתנאי החלטת המל"ג למל"ג בבקשה להארכ

 האמורה.
 

889/12 UהחלטהU) אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני :M.Ed.אבחון -) בלקויות למידה

 והתערבות חינוכית, של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

ועדת -מועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת), אימצה ה16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

 משנה: לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' דורית רביד על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד  .1

 כה.
  ).M.Edלאשר למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( .2

 אבחון והתערבות חינוכית ולרשום אליה תלמידים.-יות למידהבלקו
 על המכללה לפעול בתחום האבחון בתוכנית, כדלקמן: .3

 להוסיף אבחון בחשבון.  א.
להוסיף לימוד אינטגרציה של רכיבי האבחון וגזירה של תוכנית הוראה בהתאם  ב.

 לממצאים. 
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בתוכנית, שיפרוס, בין היתר, את תהליך להעביר לוועדה פירוט רחב יותר על האבחון  ג.

 . דו"חהאבחון ואת שיטת כתיבת ה
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו  .4

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

 גבוהה".
החתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) כל תלמיד/ה על הצהרה, לפיה ידוע על המכללה ל .5

אבחון -) בלקויות למידה.M.Edלתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (

והתערבות חינוכית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. 

סטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית, אשר תדאג במקרה זה תוצע על ידי המוסד ל

 להסדר מנהלי להחזר שכר לימוד לסטודנטים.
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6

 לתוכנית לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה וזו

שאחריה).  אם לא תפתח המכללה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות 

למל"ג בבקשה להארכת תוקף אישור הפרסום וההרשמה, בהתאם לתנאי החלטת המל"ג 

 האמורה.

 

890/12 UהחלטהU) אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני :M.A.A.T. בטיפול באמצעות (

 ברל-אמנות חזותית, של המכללה האקדמית בית - אמנויות

ועדת -), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

 משנה: לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
 .להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אדיר כהן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה .1
) בטיפול .M.A.A.Tלפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( ברל-לאשר למכללה האקדמית בית .2

 אמנות חזותית, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים. -באמצעות אמנויות 
על המכללה להקפיד על שם התוכנית שאושר לה (בהתאם למתווה מל"ג), והוא: תוכנית לימודים  .3

אמנות חזותית, וזאת בכל פרסום הנוגע  -באמצעות אמנויות ) בטיפול .M.A.A.Tלתואר שני (

 לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם).
 בטרם פתיחת שנת הלימודים מתבקשת המכללה, לערוך בתוכנית את השינויים שלהלן: .4

טגוריה ד' על פי מתווה להעביר את הקורס העוסק בטיפול קבוצתי באמצעות אמנות לק א.

 המל"ג.
בתכני הלימודים, לחזק את העיסוק בטיפול באוכלוסיות שונות, המיקוד במחלות נפש  ב.

 וטיפול בנפגעי הזנחה והתעללות בילדים, מתבגרים ומבוגרים.
 להתייחס לנושאים של דת ומגדר בהקשרים הרב תרבותיים בתוכנית. ג.
שונים אשר אינן כוללות מספיק פריטים לתקן את רשימות הקריאה בקורסים ה ד.

 עכשוויים חשובים, ומאידך כוללות פריטים שאין להם קשר ברור לנושא השיעור.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו  .5

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

 גבוהה".
על המכללה להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) כל תלמיד/ה על הצהרה, לפיה ידוע  .6

–לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות 

ת התואר. אמנות חזותית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק א

במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית 

 .M.Edיסודי בהוראת אמנות במכללה/ תוכניות לתואר -במסלול העל M.Teachלימודים לתואר 

 במכללה/ החזר שכר לימוד.
 ה. לבקש מהוועדה הבודקת להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכ .7
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בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .8

לתוכנית לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה וזו 

שאחריה).  אם לא תפתח המכללה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות 

ה להארכת תוקף אישור הפרסום וההרשמה, בהתאם לתנאי החלטת המל"ג למל"ג בבקש

 האמורה.
 

891/12 UהחלטהU בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בשמאות מקרקעין במסגרת :

 תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון בכלכלה וניהול

כלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה ) דנה המועצה להש16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

בנושא שבנדון. לאחר  22.7.2014למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל מיום 

שהופיעו בפני ועדת המשנה, נציגי המוסד, מחליטה המועצה לקבל את הערעור של המסלול האקדמי של 

ר למסלול האקדמי של המכללה המכללה למנהל על חוות דעת הסוקר שבחן את הבקשה, ומחליטה לאש

למנהל לפתוח התמחות בשמאות מקרקעין במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול וכלכלה. 

 המועצה השתכנעה כי חוות דעתו של הסוקר הייתה חיובית בהתייחס לפן האקדמי של ההתמחות.

 

892/12 UהחלטהUלמרכז האקדמי 2017מבר : הארכת הסמכה שניה (אקדמית) בשלוש שנים, דהיינו עד ספט ,

 ) במדעי ההתנהגות.B.Aפרס להעניק תואר ראשון (

ועדת -תת),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

, המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה

 והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקרים אשר הגישו את חוות דעתם. .1

, את הסמכת המרכז האקדמי פרס 2017להאריך בשלוש שנים נוספות, דהיינו כד ספטמבר  .2

 להעניק תואר ראשון במדעי ההתנהגות.

לקראת חידוש ההסמכה יש להקטין את מספר אנשי הסגל המועסקים כמרצים מן החוץ  .3

 ים לתוכנית הלימודים מ"מסלול הגשמה".ולהקטין את מספר התלמידים שמתקבל

בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 

893/12 UהחלטהUגן לפתח התמחות בניהול איכות במערכת -: בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת

 ) ללא תזה במינהל מערכות בריאות .M.Aתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (הבריאות במסגרת 

ועדת -תת),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

, המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה

 והחליטה כלהלן:
 דות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. להו .1
גן לפתוח  ההתמחות בניהול איכות -לאשר את בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת .2

) ללא תזה במנהל מערכות .M.Aבמסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני ( במערכת הבריאות

 בכפוף לביצוע השינויים בהתאם להתחייבות המכללה. , בריאות

 להצהרת המכללה, ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה. בהתאם .3

 
894/12 UהחלטהU בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון :

)B.A. (לבנים) בניהול ארגוני שירות במסגרת המח"ר ( 

ועדת -תתהמלצת ),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

, המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה

 והחליטה כלהלן:
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 להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. .1
) .B.Aלאשר למכללה האקדמית הדסה ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון ( .2

 רות במח"ר לבנים חרדים.בניהול ארגוני שי
 ).2016אישור ההפעלה ניתן לשנתיים (דהיינו, עד חודש ספטמבר  .3
 ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.-לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על .4

 
895/12 UהחלטהU) בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית הסבה לתואר ראשון :B.A. בעבודה (

 סוציאלית

ועדת -תת),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 16.9.2014בתה ביום כ"א באלול תשע"ד (בישי

, המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה

 והחליטה כלהלן:
 להודות לצוות המומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
לאמץ את המלצת המומחים ולאשר למכללה האקדמית צפת להפעיל את תוכנית ההסבה לתואר  .2

 ) בעבודה סוציאלית..B.Aראשון  (
לבקש מהמומחים להמשיך ולבדוק את התוכנית הנ"ל במסגרת בחינת הארכת ההסמכה של  .3

לית ) בתוכנית הלימודים הגנרית בעבודה סוציא.B.Aהמכללה להעניק את התואר הראשון (

 הפועלת במכללה.

 החלטת המל"ג הנה בכפוף לחוות דעת אגפי ות"ת הרלוונטיים ו/או המלצת ות"ת בנושא. .4

 

896/12 UהחלטהU) אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון :B.A. רב תחומי במתכונת (

 חוגית של המכללה האקדמית גליל מערבי-חוגית ודו-חד

ועדת -תת),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

, המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה

 והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אלכס בליי על עבודתה.  .1
ת המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום לאמץ א .2

 רב תחומי.   ).B.Aורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (

לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל  .3

להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי  3  תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח

רב תחומי   ).B.Aהמכללה האקדמית גליל מערבי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (

רב   ).B.Aוכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון (

ודנטים הלומדים בתוכנית תחומי. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית גליל מערבי לסט

 "רשת בטחון" במסגרת החוג ללימודים רב תחומיים של אוניברסיטת חיפה.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו  .4

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

 בוהה". להשכלה ג
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה  .5

  לקראת שלב ההסמכה."
 החלטת מל"ג מותנית בקבלת התחייבות המוסד כי יפעל בהתאם להחלטת ות"ת לפיה: .6

טים סטודנ 600סטודנטים במחזור ועד  200-יש להגביל את היקף הסטודנטים בתוכנית עד ל •

 בהפעלה מלאה (זאת בהתאם לאישור שניתן במסגרת תוכנית החומש) .
על המכללה להסדיר את נושא השכר של שני ראשי החטיבות בעלי מינוי מרצה המשולם  •

להם שכר גבוה מדרגתם האקדמית ובנוסף משולמת תוספת תפקיד שלא בהתאם להנחיות 

 ות"ת. 
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א "תוקף אישור הפרסום ורישום סטודנטים בנוש 16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .7

לתוכנית לימודים חדשה", תוקף אישור הפרסום הינו מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ה וזו 

שאחריה).  אם לא תפתח המכללה את תוכנית הלימודים במסגרת זמן זה, יהיה עליה לפנות 

אי החלטת המל"ג למל"ג בבקשה להארכת תוקף אישור הפרסום וההרשמה, בהתאם לתנ

 האמורה.

 

897/12 UהחלטהU בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון :

)B.A.במדעי ההתנהגות במח"ר ( 

ועדת -תת),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום המשנה התחומית לחברה, משפטים, 

 בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן: 16.9.2014

 להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. .1
לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון  .2

)B.A..במדעי ההתנהגות במח"ר ( 
 ).2016אישור ההפעלה ניתן לשנתיים (דהיינו, עד חודש ספטמבר  .3

 ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.-לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על

 

898/12 UהחלטהU בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון :

)B.A.בכלכלה וניהול במח"ר ( 

תת ועדת ),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 16.9.2014ביום כ"א באלול תשע"ד (בישיבתה 

המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 

 בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן: 16.9.2014

 להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. .1
לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון  .2

)B.A..בכלכלה וניהול במח"ר ( 
 ).2016אישור ההפעלה ניתן לשנתיים (דהיינו, עד חודש ספטמבר  .3
 ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.-לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על .4

 

899/12 UהחלטהU בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון :

)LL.B.במשפטים במח"ר ( 

ועדת -תת),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

, והחברה המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח

 והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרת על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
לאמץ את המלצות הסוקרת ולאשר למסלול האקדמי של המכללה למנהל לפתוח תכנית לימודים  .2

 ) במסגרת תכניות לימודים במח"ר.LL.Bלקראת תואר ראשון במשפטים (
 התחייבה המכללה:פתיחת התכנית מותנית בעמידה בתנאים הבאים, עליהם  .3

לסירוגין (שנה אחת לגברים, שנה שנייה לנשים וכן  -הצעת הקורס "משפט מבוים" לגברים ולנשים •

 הלאה).
 לגברים ולנשים לסירוגין. -פתיחת קליניקה ייעודית למגזר החרדי בנושא סיוע משפטי כללי •
 הצעת סדנא בניהול מו"מ לתכנית הנשים. •
 הצעת סדנת קריאה לתכנית הגברים. •
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על פי הצהרת המוסד, נוהל לימודי האנגלית תואם את החלטת המל"ג בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל  .4

ספי קבלה באנגלית" וכי כל המורים המלמדים אנגלית בתכנית משתייכים ליחידה להוראת האנגלית 

 במוסד. 
 .2016אישור ההפעלה ניתן לשנתיים, עד ספטמבר  .5
 ) תיבדק התכנית ע"י סוקר/ת לצורך המשך אישור הפעלתה.2015בתום שנה ממועד האישור (ספטמבר  .6

 

900/12 UהחלטהU אישור הרכב ועדה מעודכן לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבל הסמכה :

 חוגית בקיימות-) במתכונת דו.B.Aלהעניק תואר ראשון (

א שבנדון  ובהמלצת ) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנוש16.9.14בישיבתה ביום כ"א באלול, תשע"ד  (

). המועצה סבורה כי בהרכב הוועדות  יש 16.9.14ועדת המשנה התחומית מיום כ"א באלול, תשע"ד  (

ל הניתן של מוסדות להשכלה גבוהה.  על כן, מחליטה המועצה שלא כלהביא לידי ביטוי מגוון רחב כ

ה ממוסד שאינו מיוצג לאשר את הרכב הוועדה כפי שהוצג בפניה. המועצה מבקשת לגייס חבר וועד

ועדת משנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים -בוועדה.  חבר הוועדה יאושר על ידי יו"ר תת

 ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה.

 

901/12 UהחלטהU למכללה האקדמית 2015: הארכת הסמכה (שניה) "טכנית", לתקופה של חצי שנה (עד ינואר ,(

 ללא תזה -בביוטכנולוגיה  .M.Scלהעניק תואר שני "מוסמך במדעים"  להנדסה אורט בראודה

),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

 המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:
שנה את ההסמכה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להאריך (טכנית) בחצי  .1

ובלבד שבמועד זה יש  2015ללא תזה, עד ינואר  –) בביוטכנולוגיה.M.Scלהעניק תואר שני (

 למכללה הכרה.
, 30.11.14לצורך בחינת הארכת ההסמכה בתוכנית, מתבקשת המכללה להעביר, לא יאוחר מיום  .2

שני בביוטכנולוגיה. על המידע לכלול את תשתיות המחקר מידע מקיף על התוכנית לתואר 

 5והמעבדות המוקדשות לתוכנית, טבלת מחקר מפורטת של חברי הסגל והמחקר שערכו במהלך 

השנים האחרונות, טבלת סגל מפורטת הכוללת את אחוזי המשרה של המורים במשרה תקנית 

 ומורים מן החוץ.

בנושא "הגבלת  22.7.2014המל"ג שהתקבלה ביום הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת  .3

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה". 

 

902/12 UהחלטהU למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק  2015: הסמכה זמנית לשנה (שניה) עד יולי

 ) ללא תזה בהנדסת תוכנה.M.Scתואר שני (

),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

 המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשות פרופ' הוגו גוטרמן על המלצותיה ועל הדו"ח שהגישה. .1

ראודה להעניק תואר שני להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית להנדסה אורט ב .2

.  ההסמכה הזמנית 2015) בהנדסת תוכנה בשנה אחת, דהיינו עד יולי .M.Sc"מוסמך במדעים" (

 בתוקף כל עוד למוסד יש הכרה.

בנושא "הגבלת מספר  22.7.2014הארכת ההסמכה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .3

 ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן, תיבדק הפעילות המחקרית של חברי הסגל על ידי לקראת  .4

 ועדת המשנה.
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903/12 UהחלטהUנה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון (י: הסמכה שאB.Sc. בביולוגיה (

 חוגי-במסלול לימודים דו

),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 

) .B.Scבנושא שאלת מתן הסמכה  שאיננה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון  (

 יולוגיה במסלול לימודים דו חוגי, והיא מחליטה כדלהלן:בב

 להודות לוועדת המעקב בראשות פרופ' רות שפרלינג על עבודתה היסודית ועל הדו"ח שהגישה. .1
לאמץ את המלצות ועדת המעקב ולהעניק לאוניברסיטת חיפה הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן  .2

חוגי בצירוף עם -יה במסלול לימודים דובביולוג ).B.Scלהעניק תואר "בוגר במדעים" (

 פסיכולוגיה או מדעי המחשב או מתמטיקה או מדעי הרפואה.
על מנת שתיבחן האפשרות להסמיך את אוניברסיטת חיפה להעניק תואר בתוכנית הלימודים  .3

חוגי בצירוף מדעי הרוח מבקשת ועדת -) בביולוגיה במסלול לימודים דו.B.Sc( "בוגר במדעים"

לקבל נתונים על תוכניות דומות דו חוגיות בביולוגיה בצירוף מדעי הרוח. עם קבלת  המשנה

 הנתונים ייבחן הנושא בשנית על ידי ועדת המשנה.
 

904/12 UהחלטהU) הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון :B.Sc. במדעי (

 חוגי-הרפואה במסלול לימודים דו

),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.9.2014באלול תשע"ד (בישיבתה ביום כ"א 

המשנה:  לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  

) .B.Scבנושא שאלת מתן הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון  (

 ל לימודים דו חוגי בצירוף עם ביולוגיה, והיא מחליטה כדלהלן:במדעי הרפואה במסלו

 להודות לוועדת המעקב בראשות פרופ' דב ליכטנברג על עבודתה היסודית ועל הדו"ח שהגישה. .1
לאמץ את המלצות ועדת המעקב ולהעניק לאוניברסיטת חיפה הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן  .2

חוגי בצירוף עם -במדעי הרפואה במסלול לימודים דו) .B.Sc( להעניק תואר "בוגר במדעים"

 ביולוגיה.
לתוכניות לימודים בקדם רפואה, על  "מקורי"ועדת על מנת שהתוכנית תעמוד במתווה  .3

 האוניברסיטה להוסיף קורס באיסוף וניתוח נתונים.

 

905/12 UהחלטהU) אישור הרכב הוועדה המלווה את תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון :B.Sc. בהנדסת (

 מכונות המתקיימת בעזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  

) בהנדסת מכונות .B.Scהמלווה את תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (בדבר הרכב הוועדה 

 המתקיימת בעזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, והחליטה לאשר את ההרכב הבא:

 יו"ר -אביב -פרופ' יהודה טייטל, אוניברסיטת תל •

 פרופ' עודד גוטליב, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל  •

 גוריון בנגב-ברסיטת בןפרופ' גל דבוטון, אוני •

 נציג התעשיה -מהנדס אמיר יצחקי  •
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906/12 UהחלטהU "שינוי בהרכבי הוועדות המלוות את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני "מוסמך במדעים :

)M.Sc. ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול המתקיימות במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (

 ודהובמכללה האקדמית להנדסה אורט ברא

),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  

ת ) ללא תזה בהנדס.M.Scבעניין הרכב הוועדה המלווה את תוכניות הלימודים לקראת תואר שני (

תעשיה וניהול המתקיימות במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ובמכללה האקדמית להנדסה אורט 

 בראודה, והחליטה כלהלן:

 לאשר את חברותם של פרופ' אהוד מניפז ופרופ' יל הרר בוועדה המלווה. .1

באחת מישיבותיה הקרובות של המועצה להשכלה גבוהה, תובא בפניה הצעה למומחה מתאים  .2

 פרופסור. בדרגת

 
907/12 UהחלטהU) אישור הרכב הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון :B.A. בהפרעות (

) לקריה האקדמית אונו 1.12.14בתקשורת של הקריה האקדמית אונו והארכת הסמכה (טכנית, עד 

 ) בהפרעות בתקשורת.B.Aלהעניק תואר ראשון (

),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.9.2014(בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד 

המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  

 והחליטה כלהלן:
 ) .B.A) של הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (1.12.2014להאריך את ההסמכה (טכנית, עד   .1

 עות בתקשורת, ובלבד שבאותו מועד יש למוסד הכרה.*בהפר     

 לאשר את הוועדה בהרכב הבא:   .2

 יו"ר -פרופ' שמעון ספיר, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה  •

 אביב-פרופ' דורית רביד, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל •

 ה ירושליםד"ר שרה מלכסון, החוג להפרעות בתקשורת, המכללה האקדמית הדס •

  .  תהליך ההכרה נמצא בבדיקת האגפים השונים 1.12.2014*  למוסד הכרה זמנית מוגבלת עד לתאריך 

 בות"ת מל"ג, ולכן ההסמכה הטכנית כפופה לתוקף ההכרה הזמנית במוסד.

 

908/12 UהחלטהUאישור הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום מוסיקה ומוסיקולוגיה : 

),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.9.2014תשע"ד ( בישיבתה ביום כ"א באלול

המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום מוסיקה 

.  הרכב ולצרף חבר ועדה נוסף בתחום המוסיקה האתנית (יובא לאישור המל"ג) ומוסיקולוגיה

 הוועדה שאושר:

• Prof. Joel Lester - Professor Emeritus at the City University of New York and City College of New York, 
USA, Committee Chair (classical music: performance analysis, form, and structure. Musicology and 
Music Theory) 

• Prof. Jonathan Berger - Department of Music, Stanford University, USA (Music technology) 
• Prof. Reinhard Strohm (Emeritus) - Faculty of Music, Oxford University, England (Western music history 

of the 14 P

th
P to 18P

th
P centuries, opera, and postmodern views of musicology) 

• Prof. Jaakko Erkkila - Department of Music, University of Jyväskylä (UJy), Finland (Music Therapy) 
• Prof. Emanuel Krasovsky - the Buchmann-Mehta School of Music, Tel-Aviv University, Israel (Piano and 

chamber music) 
  'תרכז את עבודת הוועדה. אלכס בוסלוביץ'גב 
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Uדיווח 
 

 

UדיווחU: תשע"ו-רכת איכות תחומי לימוד בשנה"ל תשע"ההע 

פניה את הודעת ועדת ב), רשמה המועצה להשכלה גבוהה 16.9.2014בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (

 המשנה להבטחת איכות, כלהלן:

שנתית להערכת איכות של -, אישרה המועצה להשכלה גבוהה את התוכנית הרב11.5.2014בישיבתה ביום 

בהתבסס על תוכנית זו, החליטה ועדת המשנה להבטחת איכות לבחור את התחומים תחומי לימוד.  

 תשע"ו:-הבאים שיעברו הערכה בשנת הלימודים תשע"ה

 )2006סבב שני (סבב הערכה ראשון נערך בשנת  -כלכלה   •

 מקרא ותלמוד •

 הנדסה רפואית/ביורפואית •

לימודים בתחומים אלה, יעברו הערכה עצמית בשנה"ל תשע"ה,  מוסדות בהם מתקיימות תוכניות

 תשע"ו. לוהוועדות הבינלאומיות יבקרו בהם במהלך שנה"

 

 

 

Uנספחים 
 

U '1נספח מס  
U 12872/נספח להחלטה  

 
Uמתווה להעברת תוכניות לימודים של מכון לנדר לקריה האקדמית אונו 

 
 
 
 
 
 

 

U'2 נספח מס 
U 12879/נספח להחלטה  

 

U בין ד"ר שמשון שושני, יו"ר הועד המנהל של המכללה האקדמית  6.8.2014הצעה לסיכום שנחתם ביום

 להנדסה אורט בראודה  ובין מר גדי פרנק, מנכ"ל מל"ג/ות"ת
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