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 ה ח ל ט ו ת

 

954/12  UהחלטהUבכיר" -משנה" במקום "מרצה-: שימוש בתואר "פרופסור 
, בה החליטה המל"ג לאמץ את המלצות דו"ח "וועדת 9.12.2014בהמשך להחלטת המל"ג מיום 

ינויים של (הוראת המעבר) בה צוין כי "מ 5שוויקה" לעניין "פרופסור משנה", למעט הרישא בסעיף 

הדרגות האקדמיות שהונהג לפני קביעת הלכה זו יהיו חברי סגל בדרגה ששמה נגזר משינוי בשמות 

את נוסח  30.12.2014", אישרה המל"ג בישיבתה ביום שנים מיום המינוי 5בתוקף לתקופה של עד 

 החלטתה המפורטת בנושא שימוש בתואר "פרופסור משנה" כדלהלן:

פיתוח דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה ל 9.12.2014בישיבתה מיום  .1

 בנושא התואר "פרופסור משנה". 2014ומדיניות אקדמית בעניין דו"ח ועדת שוויקה מיולי 
 המל"ג מודה לוועדת שוויקה על עבודתה היסודית ועל הדו"ח הממצה שהגישה. .2
בהתאם להמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, אשר גובשה גם לאחר דיון  .3

 ת להשכלה גבוהה, מחליטה המל"ג כדלקמן: בהתייחסויות שהתקבלו מהמוסדו

בהתחשב במערך האקדמי הקיים בישראל לגווניו השונים ובהקשר העכשווי של  א.

סבורה המועצה , ולאור הנימוקים שהועלו בדו"ח ועדת שוויקה הפעילות האקדמית

שדרת הסגל הבכיר בת ארבעה השלבים (מרצה, להמשיך עם להשכלה גבוהה כי יש 

פרופסור חבר ופרופסור מן המניין) הנהוגה כיום במערכת ההשכלה מרצה בכיר, 

 . הגבוהה בישראל
מתוך שיקולים כבדי משקל של השלכות רוחב ועומק על כלל מערכת כמו כן  ב.

ומתוך התחשבות בהקשר התודעתי הקיים בארץ לגבי  ההשכלה הגבוהה בישראל,

ותו של המונח "משנה", המונח "פרופסור" וכן במבנה העברי של השם, כולל עמימ

, מחליטה המל"ג 1958-ומכח סמכותה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

 במקום "מרצה בכיר". פרופסור משנה"אשר שימוש בתואר "לא ל
בתארים הנהוגים בשדרת הסגל הבכיר,  לבצע שינוייםמוסד להשכלה גבוהה המבקש  ג.

, מל"גהלהגיש בקשה בנדון לאישורה של חייב  ובפרט תוך שימוש בתואר פרופסור,

בין היתר,  ,תשקול ל"ג. המה מראשלהוציא לפועל שינויים שכאלה ללא אישורואין 

כלל על אם אין באישורה של הבקשה השלכות רוחב ועומק בכל מקרה כאמור, 

 המערכת האקדמית, מעבר לענייניו הפנימיים של אותו מוסד.  
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כי ככל שמוסד העניק או אישר בעבר שימוש  המועצה להשכלה גבוהה מחליטה ד.

תואר  –. קרי Uמיום קבלת החלטה זוUבתואר "פרופסור משנה", עליו לחדול מכך החל 

כאמור שניתן עד היום לא יבוטל, אך מעתה ואילך אין להעניק יותר תואר "פרופסור 

 משנה".  
הדקת בהתחשב בהתפתחויות המהירות של עולם האקדמיה ובקרבה ההולכת ומת ה.

, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה של עולם המחקר הישראלי לזה האמריקאי

במסגרת דיון זה שנים ממועד החלטה זו.  3להביא הנושא שוב לדיון במל"ג בעוד 

 המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל.כל עם  על הצורך בשינוימל"ג תתייעץ ה

955/12 UהחלטהU "בעקבות מבצע "צוק איתן  : 

בפני המועצה הונחו   דנה המל"ג בנושא שבנדון.), 9.12.2014ה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (בישיבת

ירון, בו התבקשו להתייחס לסוגיות הרבות -המוסדות לפנייתה של פרופ' חגית מסרתשובות 

 התמודדו המוסדות בעת מבצע צוק איתן, לרבות:  והמורכבות שאיתם

 ומוסדות סטודנטים עבור וכן, משפחותיהם ובני מגויסים סטודנטים עבור  מיוחדים הסדרים •

 ;האש בקו

  ; לסטודנטים" עובר" ציוני •

  ; האקדמית בזירה הביטוי חופש •

  ; בינלאומיים חרמות של תופעות •

 .מוסדיים-בין פעולה שיתופי •

. לפנייה להשיב טרחו לא מהמוסדות  13 ורק לפניה טובה ענותיה שהיתה מציינת  המועצה .1

 .ממוקד מכתב יישלח אלו למוסדות

 המוסדות הוכיחו, ככלל כי בסיפוק לפניה רושמת והיא המוסדות תגובת את למדה המועצה .2

 י"ע מספק מנהלי מענה ומתן חרום מצב עם להתמודד  ראויה יכולת בישראל גבוהה להשכלה

, זאת עם יחד. האקדמיות בדרישות פגיעה ללא, משפחותיהם ולבני לסטודנטים התאמות מתן

 ובאופן בחינה ללא) חובה בקורסי אפילו( לסטודנטים עובר ציון שנתנו בודדים מוסדות היו

 לרבות( הקורס דרישות בכל עמידה ללא עובר ציון מתן, ככלל כי מדגישה המועצה. גורף

 קיים בהם קיצון במקרי, מקום מכל. אקדמיות בדרישות פגיעה מהוה גורף באופן) בחינה

 בגוף ולהחלטה לדיון הנושא להביא המוסד על חובה, בחינה ללא עובר ציון מתן לשקול הכרח

 ).אקדמית מועצה או סנאט( המוסד של העליון האקדמי

 תוך חריגים במקרים לטיפול נהלים לגיבוש פנימיים דיונים לקיים למוסדות ממליצה המועצה .3

 .האקדמי והחופש, והמחשבה הביטוי חופש עקרון על מוקפדת שמירה

 הנטייה בהתגברות קונקרטי באופן נתקלו לא המוסדות רוב כי עולה שהתקבלו הדיווחים מתוך .4

 תופעות אחרי ולעקוב להמשיך מבקשת המועצה אך איתן צוק מבצע בתקופת ל"בינ לחרמות

 .כאלו

 מועטים היו המבצע בתקופת מוסדיים הבין הפעולה שיתופי כי עולה שהתקבלו הדיווחים מתוך .5

 הגבוהה ההשכלה מערכת בתוך פעולה שיתופי לעודד מקום יש כי סבורה המועצה. וספורדיים

 .כאלה בתקופות
 

956/12  UהחלטהU : "פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני ב"אבטחת המרחב המקווןM.Sc.  (סייבר)

 גוריון בנגב במסגרת ה"אוטונומיה" מבלי שאושרה להגשה בחומש-באוניברסיטת בן

 )9.12.2014גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (המועצה להשכלה  . 1

תיחת ) בעניין פ18.11.204העליונה להכרה, הסמכה ורישוי (מיום  בהמלצת ועדת המשנה

-באוניברסיטת בן סייבר)( .M.Scכנית לימודים לתואר שני ב"אבטחת המרחב המקוון" ות

 בתנאי ה"אוטונומיה"., כנדרש מבלי שאושרה להגשה בחומשבנגב גוריון 



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

ד  |  3 ו מ  ע
 

העליונה להכרה,  בתום הדיון, החליטה מליאת המל"ג לאמץ את המלצת וועדת המשנה . 2

 הסמכה ורישוי כדלהלן:

רואה בחומרה הפרה של תנאי האוטונומיה, ולו גם בשל טעות, ואי פיקוח מל"ג ה  2.1

מספק במסגרת התהליכים שמקיים המוסד בעצמו, וזאת כיוון שהאוטונומיה 

 .מבוססת בין היתר על קיומם של מנגנוני בקרה ופיקוח עצמי מספקים במוסד

גוריון בנגב על הפרת תנאי -המל"ג רושמת לפניה אזהרה לאוניברסיטת בן  2.2

האוטונומיה, וקובעת כי אם תפר האוניברסיטה פעם נוספת את תנאי האוטונומיה, 

 שנים. 3 -תישלל האוטונומיה מהאוניברסיטה ל

גוריון בנגב, עקב ההפרה שביצעה כאמור לעיל, להגיש -יב את אוניברסיטת בןלחי  2.3

שנים, ומראש,  3למל"ג, לפני כל פתיחת שנת לימודים אקדמית החל מתשע"ו ולמשך 

לפתוח באותה שנה במסגרת האוטונומיה,  UשבכוונתהUדיווח של רשימת התוכניות 

 ונומיה.ולא בסיומה, כנדרש בהחלטת המל"ג המקורית לגבי האוט

וכן את  .M.Scמדעי המחשב  ת לימודים לתואר שני בתוכנילאפשר את קיומה של   2.4

עם ציון מסלול  .M.Scת לימודים לתואר שני בהנדסת מערכות מידע תוכניקיומה של 

 גוריון בנגב.-תעודה, באוניברסיטת בןב "אבטחת המרחב המקוון" (סייבר)התמחות ב

ת לימודים לתואר שני ב"אבטחת תוכניאם וכאשר תרצה האוניברסיטה לפתוח  

שלא כמסלול במסגרת מדעי המחשב או הנדסת  (סייבר) .M.Scהמרחב המקוון" 

מערכות מידע, יהא עליה להגיש בקשה מנומקת למל"ג שתבדק, בהתאם למדיניות 

י לקבוע האם מל"ג לבדיקת תוכניות לתארים חדשים שהמל"ג לא אישרה אותם, כד

אכן ניתן להעניק תואר אקדמי עצמאי בתחום זה.  רק לאחר אישור עקרוני ניתן 

 ת לימודים בנושא, בהתאם למגבלות התכנוניות.תוכנייהיה להגיש 

 

957/12 UהחלטהU) הארכת ההסמכה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר שני  :M.A. ללא תזה (

 בייעוץ חינוכי

ועדת -תת) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

 והחליטה כלהלן: תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנותהמשנה ה

 להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה. .1
להאריך את ההסמכה שהוענקה למכללה האקדמית לישראל  ,בהתבסס על חוות דעת המומחים .2

 בייעוץ חינוכי. (M.A)ברמת גן  להעניק תואר שני ללא תזה 
 תוקף ההסמכה מותנה וכפוף להכרה במוסד.         .3

 

958/12 UהחלטהU הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג לפתוח  :

 יסודי-) בהוראת מתמטיקה לביה"ס העל.M.Edלקראת תואר שני (תוכנית לימודים 

ועדת -) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
שיץ והרצוג לפתוח להקים ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפ .1

 יסודי.-) בהוראת מתמטיקה לביה"ס העל.M.Edת לימודים לתואר שני (תוכני
 לאשר את הרכב הוועדה כלהלן: .2

 יו"ר –אילן -ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר -פרופ' ברכה קרמרסקי  •
 הטכניון למתמטיקה,המחלקה  -פרופ' אבי ברמן  •
 תל אביב אוניברסיטת,  ביה"ס לחינוך -ד"ר מיכל טבח  •
 מרכזת הוועדה   -אפרת שגיא  •
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959/12 UהחלטהU הסמכה זמנית (ראשונה) של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לשלוש שנים, דהיינו עד  :

 ) .B.A) ומינהל עסקים (.LL.B, להעניק תואר ראשון משולב במשפטים (2017אוקטובר 

ועדת -להשכלה גבוהה את המלצת תת) אימצה המועצה 9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

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

 והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקרים על עבודתם ועל הגשת חוות דעתם.       .1
ניק תואר להע למשפט ולעסקים הסמכה האקדמי לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למרכז       .2

. ההסמכה תהיה זמנית לשלוש שנים  ).B.A) ומינהל עסקים (.LL.Bאשון משולב במשפטים (ר

 .3לביצוע ההתאמות כאמור בסעיף  או עד
לימודים לתואר ראשון, על  ותתוכניבנוגע לסוגי  10.6.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום        .3

ת הלימודים תוכנישנה"ל תשע"ו בכדי ש  המוסד לבצע את ההתאמות הנדרשות עד תחילת

 הנדונה תעמוד בהחלטת המל"ג.
 לאחר ביצוע ההתאמות ובכפוף לאישורן תינתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן.

 

960/12 UהחלטהUלחמש שנים, דהיינו עד אוקטובר  :  הסמכה זמנית (ראשונה) של המכללה האקדמית אחוה

 ) בפסיכולוגיה.B.A, להעניק תואר ראשון (2019

ועדת -) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

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

 והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מיקולינסר על הגשת המלצתה. .1
ראשון לאמץ את המלצת הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית אחווה להעניק תואר  .2

(B.A.)  או כל עוד למוסד 2019בפסיכולוגיה לתקופה של חמש שנים, דהיינו עד אוקטובר ,

  ישנה הכרה.
לאחר שלוש שנים על המוסד להגיש למועצה דיווח בעניין עיבוי סגל ההוראה ועמידתו בתנאי  .3

 הקבלה . 
 

961/12 UהחלטהU) הארכת ההסמכה (שניה) של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון  :B.A. (

 חוגית-תחומיים במתכונת חד-בלימודים רב

ועדת -ה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת) אימצ9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

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

 והחליטה כלהלן:
, במסגרתה הוחלט כי אין צורך בבדיקה אקדמית  20.12.2011בהמשך להחלטת המל"ג מיום  .1

למכללה להעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן נוספת של התוכנית לצורך חידוש ההסמכה, 

 חוגית.-) בלימודים רב תחומיים במתכונת חדB.Aהאקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (

לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת  .2

 ההכרה שתינתן למכללה האקדמית ספיר כמוסד להשכלה גבוהה.
 

962/12 UהחלטהU  : הארכת ההסמכה (שלישית) של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר

 ) בפסיכולוגיה.B.Aראשון (

ועדת -) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

ברה,  תחומיות במדעי הרוח והח-המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והחליטה כלהלן:
 לה. וועל חוות הדעת שהגישם על עבודת יםלהודות למומח .1
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 למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודהולהעניק הסמכה ים לאמץ את חוות דעת המומח .2

 בפסיכולוגיה )(.B.Aראשון להעניק תואר 

ופת לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתק .3

 ההכרה שתינתן למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה כמוסד להשכלה גבוהה.

 

963/12 UהחלטהU) מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון  :B.A.  (

 חוגי בסוציולוגיה-דו

ועדת -המלצת תת) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את 9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

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

 והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרות על עבודתן ועל הגשת חוות דעתן. .1
לאמץ את המלצת הסוקרות ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה שאינה מוגבלת  .2

 בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.  (.B.A)  תחוגי-דובמתכונת בזמן להעניק תואר ראשון 

 

964/12 UהחלטהU) הארכת ההסמכה (חמישית) של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון  :B.A. (

 ניות ציבוריתיבמינהל ומד

ועדת -) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

תחומיות במדעי הרוח והחברה,  -ומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהמשנה התח

 והחליטה כלהלן:

 במינהל (.B.A)להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון  .1

ומדיניות ציבורית, וזאת על סמך חוות הדעת של הסוקר שבחן את יישום המלצות ועדת 

 הערכת האיכות בתחום. 

 ת לצורך חידוש ההסמכה.תוכניאין צורך בבדיקה אקדמית נוספת של ה .2

לאור העובדה כי למכללה האקדמית ספיר טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה  .3

 ינתן למכללה כמוסד להשכלה גבוהה.מותנית בתקופת ההכרה שת

 

 

 

 

965/12 UהחלטהU) בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון  :B.A. (

 בכלכלה וניהול במח"ר

ועדת -) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

תחומיות במדעי הרוח והחברה,  -ניהול ועסקים ותוכניות רבהמשנה התחומית לחברה, משפטים, 

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

 בכלכלה וניהול במח"ר.
 ).2016חודש אוקטובר אישור ההפעלה ניתן לשנתיים (דהיינו, עד  .3
 ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.-ת עלתוכנילקראת תום אישור ההפעלה תיבדק ה .4

 

966/12 UהחלטהU אישור הוספת מסלול "מצטיינים עם התמחות בפסיכולוגיה" במסגרת תוכנית הלימודים  :

 חי-לתואר ראשון בעבודה סוציאלית המתקיימת במכללה האקדמית תל
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ועדת -) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת9.12.2014ם י"ז בכסלו תשע"ה (שיבתה ביויב

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

 והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקר על עבודתו ועל הגשת חוות דעתו. .1

חי לקיים מסלול למצטיינים עם -דמית תללאמץ את המלצת הסוקר ולאפשר למכללה האק .2

 התמחות בפסיכולוגיה במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון בעבודה סוציאלית.

 ההתמחות בפסיכולוגיה לא תצוין על גבי תעודת הבוגר. .3

 

967/12 UהחלטהUלקבל הסמכה  :  אישור סוקרים לבחינת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל

 במיסים בעסקים )  ללא תזה.M.B.Tשאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר שני (

ועדת -) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

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

 כלהלן:והחליטה 
לאשר את הרכב הסוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה  .1

 ) ללא תזה במיסים בעסקים..M.B.Tלמינהל בתוכנית הלימודים לתואר (

 שני הסוקרים יכהנו כצוות ויתבקשו להגיש חוות דעת משותפת לגבי התוכנית. .2

 

968/12 UהחלטהUהאקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה שאינה  :  אישור ועדה לבחינת בקשת המסלול

 מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון בפסיכולוגיה

ועדת -) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

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

לאשר את הרכב הוועדה לבחינת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל  הוהחליט

 כלהלן: הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון בפסיכולוגיה.  ההרכב המאושר 
 יו"ר  -המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית  -פרופ' נורית ירמיה  •
 , אוניברסיטת תל אביבראש המגמה הפסיכוביולוגית -פרופ' דפנה יואל  •
 החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה - דוורסקי-פרופ' זוהר אביתר •
 מרכזת הוועדה -גב' שרון הרדון  •

 

969/12 UהחלטהU בדבר הארכת  22.7.2014:  ערעור המכללה האקדמית צפת על החלטת המל"ג מיום

 ) במדעי ההתנהגות.B.Aההסמכה של המכללה להעניק תואר ראשון (

 ועדת-המלצת תת) דנה המועצה להשכלה גבוהה ב9.12.2014בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (

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

, לפיה הוארכה 22.7.2014ובערעור המכללה האקדמית צפת על החלטת המל"ג מיום  28.10.2014

. המועצה 2017ההתנהגות עד חודש יולי  במדעי)  .B.A( לה להעניק את התואר הראשוןהסמכת המכל

כנית. על כן, וועדת המשנה, לפיה ישנו מקום לחזק את סגל ההוראה של הת-מאמצת את המלצת תת

תקופת ההסמכה  על כנה. לקראת תום 22.7.2014מחליטה המועצה להשאיר את החלטתה מיום 

סמכה הקבועה תתבקש המכללה להצביע על יציבות סגל ההוראה וטיבו, למתן הה הזמנית וכתנאי

 ת ייבדק פעם נוספת.  תוכניועניין סגל ההוראה של ה

 

970/12 UהחלטהUלימודים לקראת תואר ראשון ב"ניהול וחיזוי  :  בחינת ההיתכנות של קיום תוכנית

תחומי נגב (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד -אסטרטגי" (במסגרת בקשת המרכז האקדמי הרב

 להשכלה גבוהה

 ), דנה המועצה להשכלה גבוהה בשאלת ההיתכנות של9.12.2014בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (

אקדמית, תחום שהנו חדש בישראל, ובהמלצת  ימודיםל כתוכנית" אסטרטגי וחיזוי ניהול" התוכנית
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 הרוח במדעי תחומיות רב כניותוות ועסקים ניהול, משפטים, לחברה התחומית המשנה ועדת-תת

 . 28.10.2014והחברה מישיבתה מיום 

מחוות דעת הסוקר, אשר בחן, בין היתר, את היקף גוף הידע והקהילה המחקרית של התחום, כמות 

י עת מובילים בתחום ומאפייני המסגרות האקדמיות בהן הוא נלמד בעולם, עולה כי הפרסומים בכתב

תחום החיזוי האסטרטגי טרם רכש מעמד של תחום עצמאי ומבוסס מבחינה אקדמית הראוי להילמד 

לאור זאת, וכן בשל העובדה כי מדובר במוסד בהקמה המצוי  במסגרת לימודים לתואר ראשון. 

למען הסדר הטוב, יצוין כי  מחליטה המל"ג לדחות את הבקשה.  ית, בראשית התהוותו האקדמ

 בימים אלה מגבשת המל"ג נוהל לבחינת תקפות אקדמית של תחומים חדשים, כגון במקרה האמור.

 

971/12 UהחלטהU) הרכב הוועדה לבדיקת תוכניות הלימודים לקראת תואר שני  :M.Sc. ללא תזה בהנדסת (

תעשיה וניהול המתקיימות במכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון ובמכללה האקדמית 

 להנדסה אורט בראודה

 ועדת) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

רפואי, חקלאות ושלוחות  לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארההמשנה התחומית 

לאשר את הרכב הוועדה המלווה את תוכניות הלימודים לתואר שני "מוסמך ,  והחליטה מחו"ל

)       ללא  תזה בהנדסת תעשיה וניהול המתקיימות במכללה האקדמית להנדסה .M.Scבמדעים" (

 כלהלן:סמי שמעון ובמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.  ההרכב המאושר  
 יו"ר - גוריון-הנדסת תעשייה וניהול אוניברסיטת בן - ופ' אהוד מניפזפר •
 טכניון מכון טכנולוגי לישראלה, וניהול תעשייה הנדסת - יל הרר' פרופ •
 המחלקה להנדסת תעשייה, אוניברסיטת תל אביב - פרופ' יוסף בוקצין •

 

 

972/12 UהחלטהU הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים לחרדים בתחום המשפטים  : 

ועדת המלצת ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את 9.12.2014שיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (יב

לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים במשפטים  ,  והחליטהלהבטחת איכותהמשנה 

 כלהלן: במסגרות החרדיות.  הרכב הוועדה המאושר
 אביב, יו"ר הוועדה-הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל - פרופ' אריה אדרעי •
 הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית - אריה-פרופ' מרים גור •
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה - קורן -פרופ' ניבה אלקין •

 

 
 


	Uשהתקיימה בירושלים ביום י"ז  בכסלו  תשע"ה  (9.12.2014)

