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1522/12 UהחלטהUבהמשך להחלטת המל"ג מיום  -ועדות שיפוט לנושא הלמידה הדיגיטלית -: מינוי תתי

 העולמית edX.orgבעניין הקול הקורא להעלאת קורסים אקדמיים מקוונים לאתר  22.3.2016

ובהמשך להמלצת ות"ת מישיבתה , 22.3.2016 מיום ג"ומל17.2.2016 מיום ת"ות להחלטות בהמשך

) לאשר את הרכב תתי 31.5.2016, החליטה המל"ג בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (25.5.2016ביום 

 בעניין 22.3.2016 מיום ג"המל להחלטת בהמשך וזאתועדות השיפוט לנושא הלמידה הדיגיטלית 

.  הרכבים שאושר העולמית edX.org לאתר מקוונים אקדמיים קורסים להעלאת הקורא הקול

 כלהלן:

 ועדת שיפוט למדעי הרוח והחברה-תת א.

 יו"ר תת הוועדה  -פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג, עיצוב תעשייתי, בצלאל  .1
 אוניברסיטת חיפה, סוציולוגיה, אלמוג עוז' פרופ .2
 פרופ' סוניה רוקס, פסיכולוגיה חברתית, האוניברסיטה הפתוחה .3
 יפו-דני, בית הספר לממשל וחברה, האקדמית תל אביבפרופ' אסף מי .4

 פרופ' דניאל סטטמן, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה .5

 פרופ' יובל נח הררי, היסטוריה כללית, האוניברסיטה העברית .6
 תנא, חבר מל"ג, המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל -פרופ' אורציון בר .7

 ועדת שיפוט למדעי הטבע:-תת ב.
 ה הוועד-יו"ר תת -פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן  .1
 הטכניון, חשמל נמירובסקי, הנדסת יעל' פרופ .2
 פרופ' משה בר, מדעי המח, אוניברסיטת בר אילן .3
 האנרגיה, מכון  ויצמן למדע וחקר הסביבה למדעי המח', לכימיה פרופ' דן יקיר, הפקולטה .4
 שנקר, תכנה הנדסת, לוי אביבית' פרופ .5
 אביב-אוניברסיטת תל, ביולוגיה, שטיין אלרואי אורנה' פרופ .6
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פיסיקה, בר אילנה' פרופ .7

 * לתת ועדת השיפוט למדעי הטבע יתווספו חבר/ים נוספים ויובאו לאישור מל"ג וות"ת. 

 תת ועדת השיפוט למדעי הטבעלנוסף בכפוף להוספת חבר/ה  ינואישור ההרכב ה* 

 

1523/12 UהחלטהU עמידת המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו -אי  - 12.4.2016: תיקון החלטת מל"ג מיום

 חיפה בהחלטת מל"ג בעניין כהונת נשיא מוסד

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

מיום ד' בניסן  1457/12בהחלטת מל"ג מס'  5המשנה לפיקוח ואכיפה והחליטה לשנות את סעיף 

ולהוסיף לו התייחסות לסוגיית מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ) 12.4.2016תשע"ו (

 :  ואפשרות המיזוגים בין מוסדות באופן הבא (התוספת בקו מדגיש)מל"ג -ות"ת

לעיל מותנית בכך שהמרכז האקדמי ויצו יבצע את כל  3הארכת הכהונה כאמור בסעיף  .5

לאיתור ומינוי נשיא חדש למכללה באופן שיבטיח את תחילת כהונתו לא  ההליכים הנדרשים
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הליך המעבר של המכללות האקדמיות והכל בהתאם להתקדמות תU, 2017יאוחר מאוקטובר 

הצוות המקצועי במל"ג  Uמל"ג והאפשרות לביצוע מיזוגים בין מוסדות.-לחינוך לאחריות ות"ת

 אבני דרך ליישום ההחלטה ולהבטחת עמידתו של המוסד במועד הנקוב.  יגבש

 

 :המלאהההחלטה המעודכנת להלן 

1457/12 UהחלטהUוחינוך ויצו חיפה בהחלטת מל"ג מיום עמידת המרכז האקדמי לעיצוב -: אי

 ) בעניין כהונת נשיא המוסד27.4.2010(שעודכנה ביום  4.11.2003

בהמלצת ועדת המשנה  המועצה להשכלה גבוהה דנה) 12.4.2016בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (

בהחלטת בנושא אי עמידת המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו חיפה  21.2.2016לפיקוח ואכיפה מיום 

 מל"ג בעניין כהונת נשיא המוסד והיא מחליטה כלהלן:
 4.11.2003את העובדה כי המרכז האקדמי ויצו חיפה חורג מהחלטת המל"ג מיום   לרשום .1

בעניין הניהול האקדמי בהתייחס לתקופת כהונתו של נשיא המוסד, כאשר הנשיא המכהן, 

ולא לחרוג מהמקסימום  2015יולי  פרופ' דוד אלכסנדר, אמור היה לסיים תפקידו בחודש

 השנים שנקבעו בהחלטה. 12המותר של 

להבהיר, למען הסר ספק, כי מניין שנות כהונת הנשיא לעניין הנחיית המל"ג בדבר הגבלת  .2

 תקופת כהונה, מתחיל מיום מתן ההיתר למוסד ולא מיום ההכרה בו.

טותיה (גם בהתחשב בפרשנות לציין כי ראוי שפנייה למל"ג בבקשה לאשר חריגה מהחל .3

המוסד לעניין מניין שנות הכהונה) תיעשה במועד שיאפשר למוסד הפונה לעמוד בהחלטה 

 במידה שהמל"ג תדחה את הבקשה.

יחד עם זאת, לאחר בחינת מכלול השיקולים והאיזונים, ובין היתר נוכח טענת המוסד כי  .4

ר, ממליצה הוועדה למל"ג לאשר באופן טעה בתום לב בנוגע למועד מניין שנות הכהונה כאמו

חריג את בקשת המרכז האקדמי ויצו להאריך בשנה את תקופת כהונת הנשיא המכהן, פרופ' 

 וזאת מהנימוקים הבאים: 2017דוד אלכסנדר, עד אוקטובר 

להבטחת  הנוגעים ומשמעותיים מהותיים הליכים של בעיצומם מצוי המוסד א.

תקנון המוסד  גבוהה, במסגרתם נעשית התאמה של להשכלה עצמאי כמוסד פעילותו

למבנה המפורט בהנחיות התאגידיות שנקבעו על  המוסדות המנהלים ובכלל זה מבנה

 מל"ג.-ידי ות"ת

 בנוסף פועל הנשיא לבחינת האפשרות לאיחוד המוסד עם מוסד אחר לשם מעבר לות"ת. ב.

דוד אלכסנדר בשלב זה,  סיום תפקידו של פרופ'   לאור האמור סבורה הוועדה כי ג.

 בהתנהלות המוסד בכיוון זה. עשוי לפגוע

לעיל מותנית בכך שהמרכז האקדמי ויצו יבצע את כל  3הארכת הכהונה כאמור בסעיף  .5

לאיתור ומינוי נשיא חדש למכללה באופן שיבטיח את תחילת כהונתו לא  ההליכים הנדרשים

ליך המעבר של המכללות האקדמיות , והכל בהתאם להתקדמות תה2017יאוחר מאוקטובר 

הצוות המקצועי מל"ג והאפשרות לביצוע מיזוגים בין מוסדות.  -לחינוך לאחריות ות"ת

 אבני דרך ליישום ההחלטה ולהבטחת עמידתו של המוסד במועד הנקוב.  במל"ג יגבש

 

1524/12 UהחלטהU פרסום ורישום סטודנטיות לתוכנית לימודים בהנדסה במסלול ייחודי לנשים, במכללה :

בנושא תוכניות לימודים בהפרדה  3.3.2015האקדמי להנדסה עזריאלי, בניגוד להחלטת מל"ג מיום 

 מגדרית לאוכלוסיה הכללית

ועדת המשנה  ) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

בעניין פרסום ופתיחת כיתה נפרדת לבנות ללימודי  17.5.2016ומיום  21.2.2016לפיקוח ואכיפה  מיום 

ת זו, ובעניין ערעור המכללה תוכניהנדסה, וזאת בניגוד ועל אף שהמל"ג דחתה את בקשתה לפתיחת 

צת ועדת המשנה , והיא מחליטה לאמץ את המל21.2.2016בהמלצת ועדת המשנה מיום  3על סעיף 

 כדלקמן:

ות הלימודים בהנדסה במסלול ייחודי לנשים במכללה תוכנילראות בחומרה רבה את פרסום  .1

זאת בניגוד מוחלט להחלטות  -עזריאלי ורישום סטודנטיות אליהן  -האקדמית להנדסה 

 המל"ג בנושא ולהנחיות מפורשות שנשלחו למכללה בעניין זה ספציפית.



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

ד  |  3 ו מ  ע
 

ות תוכניאחריות מלאה על התנהלותה ולחדול לאלתר מפרסום וקיום  על המכללה לקחת .2

הלימודים בהנדסה (הנדסה פרמצבטית והנדסת תעשייה וניהול) במסלול הייחודי לנשים וכן 

לעדכן את הסטודנטיות בדבר. כמו כן, על המכללה למצוא פתרון מתאים לסטודנטיות 

 ת ולעדכן את המל"ג בפתרון שנמצא.תוכנישנרשמו ל
נוכח חומרת ההפרה, פעילות המכללה בניגוד להחלטות מל"ג והתנהלותה הבלתי הולמת,  .3

ות לימודים חדשות עד סוף שנת הלימודים תשע"ו, תוכנימחליטה המל"ג שלא לאשר פתיחת 

 וזאת כתנאי זמני בהכרת המוסד לצורך תיקון אי הסדרים כאמור. 
קדמית להנדסה ירושלים ולהשאיר על כנה מכללה א -ר שהגישה עזריאלי עולדחות את הער .4

ות לימודים תוכני, שלא לאשר פתיחת 21.2.2016מיום לפיקוח ואכיפה עדה ואת החלטת הו

 חדשות עד סוף שנת הלימודים תשע"ו, וזאת מהנימוקים הבאים:

ות לימודים בהפרדה מגדרית תוכניהמוסד הפר את החלטת המל"ג בנושא  א.

, תוך התעלמות בוטה מהנחיות מפורשות 3.3.2015לאוכלוסייה הכללית מיום 

   שנשלחו אל המוסד יותר מפעם אחת.
המוסד הפר את החלטות המל"ג במקרים נוספים בעבר, כך שאין מדובר במקרה  ב.

 ראשון של הפרה. 

בערעור  ג.

המוסדלאהוצגונסיבותמקלותו/אוטענותחדשותשלאעמדובפניועדתהמשנהלפיקוחוא

 .   זו להפרה הסנקציה וקביעתכיפהבעתמתן ההחלטה 

 שהמוסדמול המל"ג במהלך הטיפול בהפרה, לרבות לאחר  המוסדשל  והתנהלות ד.

, מהווה פגיעה ביחסי האמון שבין מלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפהקיבל את ה

ובכל מקרה, עצם תיקון ההפרה לאחר המלצת הוועדה איננו מצדיק  המוסד למל"ג

  בוועדה לפיקוח ואכיפה. ה הוחלט להמליץאת ביטול הסנקציה שעלי

 

1525/12 UהחלטהU פרסום ורישום סטודנטיות לתוכנית לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה בהפרדה :

בנושא תוכניות לימודים  3.3.2015מגדרית במכללה האקדמית אחוה, בניגוד להחלטת מל"ג מיום 

 בהפרדה מגדרית לאוכלוסיה הכללית

) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 31.5.2016באייר תשע"ו (בישיבתה ביום כ"ג 

ת לימודים בפסיכולוגיה תוכניבעניין פרסום ורישום סטודנטיות ל  17.5.2016לפיקוח ואכיפה מיום 

 בהפרדה לימודים ותתכניבנושא  3.3.2015בניגוד להחלטת מל"ג מיום  הבמכללה האקדמית אחו

 מגדרית

 לית והיא החליטה כדלקמן:הכל לאוכלוסייה

ת תוכניהמועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את הודעת המכללה כי היא חדלה מפרסום ה .1

 ומרישום סטודנטיות אליה.

ת לימודים לצורך בדיקת היתכנות לקראת הגשת תכניהמועצה חוזרת ומדגישה כי פרסום  .2

ת תכני, לפיהן אין לפרסם ת, מנוגד להנחיות המל"גתוכניבקשה רשמית למל"ג לפתיחת ה

 לימודים ולרשום סטודנטים ללא אישור פרסום והרשמה מאת המל"ג. 
ות תכניבנושא  3.3.2015כמו כן, המועצה חוזרת ומדגישה כי על פי החלטת מל"ג מיום  .3

שיש בהן  ותתוכניאין מקום לאפשר פתיחת לימודים בהפרדה מגדרית לאוכלוסייה הכללית 

 הדרה של קבוצות אוכלוסייה על בסיס דת, גזע או מין.

 נמנעת בעת הזאת  המועצהמאחר שמדובר בהפרה ראשונה של המכללה, הנדונה בוועדה,  .4

 בחשבון תילקח  זו הפרה לפניה ושמתרסנקציה כלשהי. יחד עם זאת, המועצה  מנקיטת 

 ד.בעתי נוספת הפרה של במקרה
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1526/12 UהחלטהU:  להעניק תואר שני 2019הארכת הסמכה זמנית (הסמכה שניה) לשלוש שנים (עד מאי (

)M.Ed. מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה  -) ללא תזה בייעוץ חינוכי  לסכנין 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

 רוח ואמנות והחליטה כלהלן:המשנה התחומית לחינוך, הוראה, 

 על עבודתה.  שפרה שגיאלהודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ'  .1
להכשרת עובדי הוראה את המכללה האקדמית  -תמך על דו"ח הוועדה, להאריך לסכנין בהס .2

בשלוש שנים נוספות, דהיינו עד  ) בייעוץ חינוכי.M.Edשני (ההסמכה הזמנית להעניק תואר 

 .2019מאי 

ה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת ת ההסמכתום תקופלקראת  .3

 דו"ח הוועדה.כלל הנושאים שהועלו ב
 הגבלת" בנושא 22.7.2014 ביום שהתקבלה ג"המל להחלטת כפופה תהיה ההסמכה הארכת .4

 .גבוהה להשכלה מוסד של הזמניות ההסמכות מספר

 

1527/12 UהחלטהU להעניק תואר ראשון (2020זמנית (ראשונה) לארבע שנים (עד יוני : הסמכה (B.A.חד (-

 חוגי בחינוך למכללה האקדמית גליל מערבי-חוגי ודו

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה. .1

לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית להעניק הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי  .2

למשך ארבע שנים דהיינו  חוגית-ודו חוגית-חד במתכונות חינוך בלימודיראשון  תוארלהעניק 

 .2020עד יוני 
 תלמידים חריגים כמקובל. 10%ל עד על המכללה להקפיד ולקב .3
על המכללה לעשות כל מאמץ שסטודנטים יתחילו לימודיהם לאחר עמידה במבחן יע"ל ובכל  .4

 מקרה לא לאפשר לסטודנט לעבור לשנה ב' ללא עמידה במבחן.
בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים  .5

 .ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  במלואןשהועלו בדו"
חוגית תהיה, בין היתר, בכפוף להחלטה שתתקבל -ת הלימודים החדתוכניהארכת ההסמכה ב .6

חוגית בחינוך, וזאת בהתאם להחלטת מל"ג -ות לימודים במתכונת חדתוכניבמל"ג בנוגע ל

הוועדה הבינ"ל להערכת איכות בתחום לימודי  ח"דושהתקבלה בעקבות  12.1.16מיום 

 החינוך.  
בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .7

 . ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה מספר
 

1528/12 UהחלטהU בוגר ) להעניק תואר ראשון 2019: הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יוני"

מכללה אקדמית להכשרת  -ו') לסכנין -חוגי במדעים למסלול היסודי (א'-) דו.B.Edבהוראה" (

 עובדי הוראה 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

 דיקה בראשות פרופ' נאוה בן צבי על עבודתה.להודות לוועדת הב .1
מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר  -בהסתמך על דו"ח הוועדה, להסמיך את סכנין  .2

עד סוף ו') לתקופה של שלוש שנים, -חוגי) למסלול היסודי (א'-) במדעים (דו.B.Edבהוראה" (

 שנה"ל תשע"ח.
תוך ת בשנית, תוכניאי לחידוש ההסמכה תיבדק הלקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנ .3

בניית גרעין של סגל ת; תוכניבדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח, לרבות נושא ייצוב ה
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אקדמי "ליבתי", שיועסק במשרה במוסד ושיהווה את גרעין הסגל העיקרי והמוביל של 

ת, והן להעמדת תוכני; הצעדים שננקטו הן לשימור וטיפוח סגל ההוראה הבכיר בתתוכניה

 מורים איכותיים. -בוגרים 
עמידה בהנחיות המל"ג והחלטותיה לעניין קבלת סטודנטים על המכללה להקפיד על  .4

 החורגים מתנאי הקבלה.
בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .5

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 

1529/12 UהחלטהUמכללה אקדמית לחינוך ואמנות לפתוח  -אפרתה -: מתן אישור פרסום והרשמה לאמונה

 ) ללא תזה בזכרון, מורשת ישראל וחינוך .M.Edתוכנית לימודים לתואר שני (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

 , הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:המשנה התחומית לחינוך

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יחיעם ויץ על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
אפרתה, מכללה אקדמית לאמנות ולחינוך לפרסם את דבר פתיחתה של -לאשר לאמונה .2

דים ) בזיכרון, מורשת ישראל וחינוך, לרשום אליה תלמיM.Edת לימודים לתואר שני (תוכני

 ולהתחיל בה את הלימודים.
לפחות בלימודי התואר הראשון.  80ת עם ציון ממוצע של תוכניניתן יהיה להתקבל ל .3

 לפחות. 80מועמדים שלא למדו היסטוריה, נדרשים ללימודי השלמה בציון ממוצע של 
תפוצתו ת לימודים זאת (בין אם תוכניעל המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4

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

 להשכלה גבוהה".
בנושא "תוקף  16.9.2014אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום  .5

 ת לימודים חדשה.תוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל

 

 

1530/12 UהחלטהU אקדמי לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית  -: מתן אישור פרסום והרשמה לבצלאל

 ) ללא תזה בתקשורת חזותית.M.Desלימודים לתואר שני (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

 הלן:המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כל

 ח שהגישה."להודות לוועדה בראשותה של פרופ' טרי שרויאר על עבודתה ועל הדו .1

 ועיצוב לאמנות לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת במלואן ולאשר לבצלאל אקדמיה .2

 תזה בתקשורת ללא (.M.Des)ת הלימודים לתואר שני תוכניירושלים לפרסם את דבר 

קבלת אישור בכתב מות"ת על עמידה בתנאים חזותית, ולרשום אליה תלמידים, בכפוף ל

 הבאים:
 ת"לות יעביר המוסד תתוכניל סטודנטים רישוםת ותוכניפרסום דבר ה טרם א.

 על קבלת תרומה. חתומה התחייבות

 מאוזן  כולל שוטף תקציב בפניות ת יציג המוסדתוכניל הרישום פתיחת טרם ב.

 ת.תוכניה הפעלת בהינתן גם תתוכניה פתיחת בשנת

 .במחזור סטודנטים 35 של במינימום לעמידה בכפוף היה בפועלת תתוכניה פתיחת ג.
להחתים  )פי שנדרש במקרים דומים(כ אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים -לחייב את בצלאל  .3

אקדמיה לאמנות  -כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי בצלאל 

) בתקשורת .M.Desועיצוב ירושלים איננו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (

חזותית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך להעניק את התואר האקדמי 

ת "רשת תוכניזה תוצע על ידי בצלאל לסטודנטים הלומדים בבתקשורת חזותית. במקרה 

 ת הלימודים לתואר שני בעיצוב תעשייתי במוסד.תוכניבטחון" פנימית במסגרת 
 ת הלימודיםתוכניהתפתחות אודות הפעלתה של  דו"חבתום שנה"ל הראשונה יעביר המוסד  .4

 . הלכה למעשה
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ת לימודים זאת (בין אם תוכניום הנוגע לעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרס .5

תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור 

 המועצה להשכלה גבוהה".
ת הלימודים הנו בהתאם להחלטת המל"ג תוכניתוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים ל .6

 .16.9.2014מיום 
ת לקראת שלב ההסמכה, בין תוכנית, תבחן התוכניילות הלקראת תום השנה הראשונה לפע .7

ת לאישור פרסום והרשמה, תוכניהוועדה שבדקה את ה ח"דוהיתר תוך התייחסות להערות ב

 ת לעומת התואר הראשון. תוכניוביניהן עליית המדרגה ב
ת ולאור כוונת המוסד להגישו לפרוצדורה תוכנילאור המוניטין של המיועד לעמוד בראש ה .8

ת הפיתוח של המוסד של סגל בכיר נוסף מהתחום, תוכניוכן לאור  דרגת פרופסורלקבלת 

ת לתואר שני, תוכנימאשרת המל"ג למוסד לחרוג מהחלטתה לעניין קריטריונים לראש 

ת את מר דוד טרטקובר. מתן הסמכה תוכניולאשר לבצלאל להעמיד, בשלב זה, בראש ה

ת יעמוד איש סגל העונה על הקריטריונים תוכנית כפוף לכך שבראש התוכניזמנית ל

 המפורטים בהחלטות והנחיות המל"ג.

 

1531/12 UהחלטהU אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת לוינסקי לחינוך לפתוח תוכנית לימודים :

 ) עם תזה בחינוך לגיל הרך.M.Edלתואר שני (

להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ) אימצה המועצה31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

ת הלימודים לתואר תוכנילהעביר את בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לפתוח מסלול עם תזה ל .1

 ) בחינוך לגיל הרך, לבדיקתם של שני סוקרים..M.Edשני (
 לאשר את הסוקרים כלהלן: .2

 רינבאום מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העבריתפרופ' צ'ארלס ג •
פרופ' ג'ודי אורבך מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ומהמכללה האקדמית  •

 אחוה.
 

1532/12 UהחלטהU) הסמכה להעניק תואר ראשון :B.A.חוגי בקרימינולוגיה למכללה האקדמית -חוגי ודו-) חד

 גליל מערבי

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016תשע"ו (בישיבתה ביום כ"ג באייר 

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

 והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.  .1
 ) בקרימינולוגיה.B.Aלמכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה להעניק תואר ראשון (עניק לה .2

לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה   .חוגי)-ודו -(חד

 מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית גליל מערבי כמוסד להשכלה גבוהה. 
 המכללה מתבקשת להקפיד על עמידה בהנחיות המל"ג והחלטותיה לעניין קבלת חריגים. .3
 לשאוף לצמצום מספר המתקבלים על תנאי בתוכניתעל המכללה  .4

 

1533/12 UהחלטהU להעניק תואר שני (2019: הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים  (עד מאי (M.A. עם תזה (

 ) ללא תזה בכלכלה פיננסית למרכז הבינתחומי בהרצליה.M.Aוהסמכה להעניק תואר שני (

מצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ) אי31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

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

 והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' צבי וינר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.  .1
צליה הסמכה זמנית לתקופה של לאמץ את דו"ח הוועדה ולהעניק למרכז הבינתחומי בהר .2

 עם תזה. ) .M.A() להעניק תואר שני 2019שלוש שנים (עד מאי, 
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בלי תזה בכלכלה  (.M.A)להעניק הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני   .3

 פיננסית. 
 ת במסלול המחקרי ייבדקו רק עבודות התזה.תוכנילקראת תום תקופת ההסמכה  של ה .4
בנושא "הגבלת  22.7.2014הסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום המתן  .5

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה."

 

1534/12 UהחלטהU להעניק תואר ראשון 2019: הארכת הסמכה זמנית  (שלישית) לשלוש שנים (עד מאי (

)B.A.חוגית בלוגיסטיקה למכללה האקדמית ספיר-) במתכונת חד 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

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

 והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם. .1
הסמכת המכללה האקדמית ספיר לשנתיים (עד לאמץ את המלצת הסוקרים ולהאריך את  .2

 ) להעניק תואר ראשון במתכונת חד חוגית בלוגיסטיקה.2018מאי 
 לקראת תום תקופת ההסמכה על המכללה לעמוד בתנאים הבאים: .3

לעבות את סגל ההוראה ולגייס לפחות מרצה אחד בדרגת מרצה בכיר לפחות מתחומי  •

 תווך לתמיכה בחברי הסגל הצעירים. הליבה של לוגיסטיקה כך שיהווה עמוד 
זה (כולל שיפור במנגנוני הניהול האקדמי ועדכון  ח"דויאומצו שאר ההמלצות ב •

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

 . "מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה

 

1535/12 UהחלטהU אישור למסלול האקדמי של המכללה למינהל להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים : מתן

 ) בכלכלה וניהול במסגרת מח"ר.B.Aלתואר ראשון (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

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

 והחליטה כלהלן:

 להודות לפרופ' בני בנטל על חוות הדעת שהגיש. .1
למסלול  לאשר  -ולהחליט בהתאם להמלצות הסוקר  -לרשום לפניה את חוות הדעת שהוגשה  .2

ת הלימודים לתואר תוכניהאקדמי של המכללה למינהל להמשיך לקיים את 

 המח"ר (גברים/נשים).בכלכלה וניהול במסגרת .B.A)ראשון(

פר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובהתאם לחוות דעת הסוקר, לבקש את המוסד לפעול במס .3

 נושאים:

 ת. תוכניבמידת האפשר להגביר את נוכחותם של אנשי סגל בכירים ב א.
 ת תוכנימנגנון (ועדת הוראה) שיקיים המוסד לצורך פיקוח על הלימודים בלהקים  ב.

 במח"ר. המתקיימת      

 

1536/12 UהחלטהU בקשת אוניברסיטת אריאל לשנות את שם ההתמחות בפרט, ילד ומשפחה, במסגרת :

תוכנית הלימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית למגמה טיפולית בפרט, ילד ומשפחה (בהמשך 

 לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש)

להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ) אימצה המועצה 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

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

לשנות  )ש"יו ג"מל י"ע לה שניתן לאישור והחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת אריאל  (בהמשך

 בעו"ס למגמהת הלימודים לתואר השני תוכניאת שם ההתמחות בפרט, ילד ומשפחה במסגרת 

 .טיפולית בפרט, ילד ומשפחה
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1537/12 UהחלטהU) בקשת אוניברסיטת אריאל לשנות את שם התואר הראשון :B.A. ( במזרח התיכון בישראל

 ) בלימודי מזרח תיכון (בהמשך לאישור שניתן לה ע"י מל"ג יו"ש).B.Aלתואר ראשון (

המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ) אימצה 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

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

לשנות  )ש"יו ג"מל י"ע לה שניתן לאישור והחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת אריאל  (בהמשך

 ון.בלימודי מזרח תיכ  .B.Aישראל במזה"ת לתואר  .B.Aאת שם התואר 

 

1538/12 UהחלטהU) בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון :B.A.בלימודים רב (-

 תחומיים ושירותי אנוש למגזר החרדי במכללת בני ברק החרדית (לגברים/נשים)  

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

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

 והחליטה כלהלן:

-) בלימודים רב.B.Aלאשר לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון ( .1

 למגזר החרדי במכללת בני ברק החרדית.תחומיים ושירותי אנוש 

ידי סוקר לקראת המשך אישור -לקראת שנה מיום קבלת ההחלטה תיבדק התוכנית על .2

 הפעלתה. 

 

1539/12 UהחלטהU אישור פרסום והרשמה / הסמכה לאוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית :

 חוגית -) בקרימינולוגיה במתכונת דו.B.Aלימודים לתואר ראשון (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

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

 והחליטה כלהלן:

 להודות לפרופ' גיורא רהב ופרופ' גדעון פישמן על חוות הדעת שהגישו. .1

ים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון לאשר לאוניברסיטה העברית לפרסם ולרשום סטודנט .2

 חוגית בקרימינולוגיה.-במתכונת דו

 תפוצת אם בין( זאת לימודים תתוכניל הנוגע פרסום בכל ובולט ברור באופן לציין המוסד על .3

הענקת תואר מותנה באישור המועצה   כי) להם מחוץ אם ובין המוסד כתלי ביןאותה 

 .להשכלה גבוהה

 מוסמך אינו המוסד כי ה/לתלמיד ידוע לפיה הצהרה על ה/תלמיד כל להחתיםהמוסד   לע .       4

 תואר זה בשלב להעניק

 .ראשוןבקרימינולוגיהוכיקיימתאפשרותשבסופושלדברשלאיוסמךהמוסדלהעניקאתהתואר

 במסגרת" בטחון רשת" תתוכניב הלומדים לסטודנטים המוסד ידי-על תוצע זה במקרה

 .בהתאם להתחייבות המוסד, במוסד הרוח או החברה במדעי ראשון לתואר לימודים תתוכני
", הסטודנטים ורישום הפרסום אישור תוקף" בנושא 16.9.14 מיום ג"המל להחלטת התאםב .5

). אחריה של וזו ז"תשע ל"לשנה, דהיינו( לשנתיים מוגבל למוסד הניתן הפרסום אישור תוקף

"תבמסגרתהזמןכאמורלעיליהיהעליולפעולבהתאםלהחלטתהמלתוכניאםלאיפתחהמוסדאתה

 . גהאמורה

 הלימודים תתכני יבדקת ,תתוכניב התואר את להעניק האוניברסיטה הסמכת שלב לקראת .6 

 ליבה סגל אנשי גיוס: ובניהן, 23.2.16 מיום הסוקר להערות התייחסות תוך היתר בין, בשנית

 מתקדמים לתארים הלימודים תתוכניב קיימים קורסים בין הבחנה וכן נוספים

 . הראשון התואר במסגרת שיתקיימו חדשים לקורסים, בקרימינולוגיה
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1540/12 UהחלטהU להעניק תואר ראשון (2018: הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים (עד מאי (B.P.T. (

 בפיזיותרפיה למכללה האקדמית צפת

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ) 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:

ת על חוות הדעת שהגישו ועל תוכנילהודות לד"ר תמר יעקב וד"ר דריו ליברמן שבדקו את ה .1

 עבודתם.

ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית צפת, להעניק תואר ראשון להאריך את  .2

)B.P.T. 2018) בפיזיותרפיה למשך שנתיים, עד מאי. 

לקראת תום התקופה וכתנאי להסמכה, על המכללה לגייס שני חברי סגל ליבתי בעלי תואר  .3

 שלישי בתחום הפיזיותרפיה.

ההסמכה היא מוזמנת לדווח על כך לוועדת אם המכללה תעמוד ביעד דלעיל לפני תום תקופת  .4

ללא צורך בבדיקה אקדמית נוספת  תתוכניבשאלת מתן הסמכה לשוב שתדון כדי המשנה 

 .לאחריה
מכיוון שנושא ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה נמצא כעת בדיונים מול משרד הבריאות, ככל  .5

P0F1הבהמשך המלצות בנושא מערך ההכשרה המעשית בפיזיותרפי שתתקבלנה
P מובן שהן ,

 ת זו.תוכניתהיינה רלוונטיות גם ל
בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .6

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 

1541/12 UהחלטהU להעניק תואר ראשון 2021: הארכת הסמכה זמנית (שלישית) לחמש שנים (עד מאי (

)B.Sc.חוגי במדעי המחשב למכללה האקדמית ספיר-) חד 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:

 שהגישה ועל עבודתה עד כה. ח"דות בראשות פרופ' גדי לנדאו על הלהודות לוועדה המקצועי .1
להאריך את ההסמכה הזמנית למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון חד חוגי במדעי  .2

 ).2019(עד סוף מאי   לשלוש שניםהמחשב, 
 (לבוגרי תשע"ו ואילך).  .B.Scל  .B.Aלאשר למכללה לשנות את סימול התואר המבוקש מ  .3
על המכללה לדאוג לגיוס גרעין סגל איכותי שתחום התמחותו הוא במדעי המחשב, אשר יוכל  .4

ת ולפתח אותה לטווח הארוך. בעניין זה, על המכללה לעמוד בתנאי תוכנילהוביל את ה

בעניין ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום  15.7.2008החלטת המל"ג מיום 

 מדעי המחשב.
ת הלימודים ישלימו את תוכנילה לוודא כי הסטודנטים המתקבלים על תנאי לעל המכל .5

 ת.תוכנידרישות הקבלה לפני תחילת הלימודים האקדמיים ב
 המתקבלים מכלל 10% על יעלה לא הקבלה בתנאי החריגים מספר כי להקפיד המכללה על .6

 ת.תוכניל

בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .7

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 

1542/12 UהחלטהU אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח :

) עם תזה בהנדסת תוכנה, לצד תוכנית הלימודים הקיימת ללא .M.Scתוכנית לימודים לתואר שני (

 תזה

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 
                                                

1
, מדריכים, הגבלת מספרי הסטודנטים שהתכניות יכולות עצמם מקומות ההכשרההכוונה הינה להמלצות בהתייחס לנושאים כגון: 

 .בט הקשור בהכשרה המעשית בפיזיותרפיהילקלוט וכל ה
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ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הומחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב 

 בהנדסת תוכנה.  ההרכב שאושר כלהלן: (.M.Sc)ת לימודים לתואר שני עם תזה תוכנילפתוח 

 מכון טכנולוגי לישראל, יו"ר -, הטכניוןהפקולטה למדעי המחשב -פרופ' יוסי גיל  •

 , אוניברסיטת בן גוריון בנגבהמחלקה להנדסת מערכות מידע -פרופ' מרק לסט  •

 רסיטת תל אביבביה"ס למדעי המחשב, אוניב -ד"ר שחר מעוז  •

 

1543/12 UהחלטהU לאפשר לטכניון מכון טכנולוגיה לישראל להסב את תוכנית הלימודים לתואר ראשון :

)B.Sc.בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון לשפה אנגלית ( 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 31.5.2016בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (

נדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות המשנה התחומית לטכנולוגיה, ה

 מחו"ל, והחליטה כלהלן:

 (.B.Sc) ראשוןת לימודים לתואר תוכנילאשר לטכניון מכון טכנולוגי לישראל לקיים  .1
 ת ביוטכנולוגיה ומזון בשפה האנגלית, לתקופה של שנתיים.בהנדס

ת לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה מיום תוכניבהתאם לנוהל אישור פתיחה וקיום  .2

ת תוכנית הלימודים באנגלית, אשר בתום שנה מהפעלת התוכני, ימונה סוקר לליווי 10.9.2013

ת תוכנית בעברית לבין התוכנית ויוודא אם ישנם הבדלים בין התוכנייחל את בדיקת זהות ה

 ת.תוכניית של הבאנגלית, וככל שישנם, יוודא כי הם אינם פוגעים ברמתה האקדמ
ת בשפה האנגלית לא תבוא על חשבון תוכניהמועצה רושמת בפניה את הצהרת הטכניון כי ה .3

 ת הקיימת בעברית, ככל שזו תיפתח ולא תפגע בה.תוכניה

 


	 פרופ' יוסי גיל - הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל, יו"ר
	 פרופ' מרק לסט - המחלקה להנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
	 ד"ר שחר מעוז - ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב

