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 לישראל : הארכה טכנית של ההכרה הזמנית במכללה האקדמיתהחלטה 653/13
 על מתן הכרה זמניתהחליטה המועצה להשכלה גבוהה  (16.10.2018) ז' בחשון תשע"טבישיבתה ביום 

לשנה, עד באופן "טכני" את ההכרה הזמנית שניתנה למוסד  והארכהלמכללה האקדמית לישראל  
 , וזאת לאור העובדה שתהליך הבדיקה טרם הסתיים.2019לחודש יוני 

 
 טכנית של הסמכות זמניות: הארכה החלטה 654/13

להאריך באופן  המועצה להשכלה גבוהה החליטה ( 16.10.2018) ז' בחשון תשע"טבישיבתה ביום 
 את ההסמכות הזמניות של תוכניות הלימודים כלהלן: - 2019  אפרילעד לחודש  -"טכני" 

עסקים של המכללה האקדמית תל  במינהל( M.B.A).לתואר שני ללא תזה כנית הלימודים ות .1
 יפו.-אביב

במינהל עסקים של המרכז הבינתחומי  (M.B.A).תוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה  .2
 בהרצליה.

חוגית של המכללה -חוגית ודו-בניהול במתכונת חד (B.A)תוכנית הלימודים לתואר ראשון  .3
 האקדמית גליל מערבי.

 
( עם תזה בהוראת M.Ed.האקדמית לחינוך אורנים להעניק תואר שני ): הסמכה למכללה החלטה 655/13

 שפות זרות )אנגלית, ערבית, עברית(
(  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה 
 ח שהגישה. "פרופ' אולשטיין על הדולהודות לוועדה בראשות  .1
בהוראת ( .M.Edלהעניק למכללה האקדמית אורנים הסמכה להעניק תואר שני עם תזה ) .2

 .שפות זרות )אנגלית, ערבית, עברית(
 

: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת אורנים לקבל הסמכה להעניק תואר שני החלטה 656/13
(M.Ed. ללא תזה בהוראת )מדעים ומתמטיקה לביה"ס היסודי 

(  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה 

( בהוראת .M.Edלמנות סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת אורנים להעניק תואר שני ) .1
 ומדעים לביה"ס היסודי.מתמטיקה 

 לאשר את הסוקרות הבאות: .2
  התוכנית להוראת מתמטיקה ומדעים, אוניברסיטת בן גוריון  -פרופ' אורית בן צבי אסרף

 בנגב )אושרה בעבר במל"ג(
  חינוך מתמטי, המכללה האקדמית אחוה -פרופ' מריטה ברבש 

 
בוצים להמשיך לקיים תוכנית לימודי : אישור מינוי סוקרת לבדיקת בקשת סמינר הקיהחלטה 657/13

ו'( במסגרת מח"ר בקמפוס -( בספרות והבעה ליסודי )א'.B.Edהשלמה לתואר "בוגר בהוראה" )
 )לנשים/גברים(

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה(  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
ור מינוי סוקרת לבדיקת בקשת מכללת סמינר בדבר איש התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות

( בספרות והבעה .B.Edת לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" )תוכניהקיבוצים להמשיך לקיים 
 : ההבא תחליטה לאשר את הסוקרהו'( במסגרת מח"ר בקמפוס )לנשים/גברים( והיא -ליסודי )א'

  החוג לספרות, מכללת לוינסקי לחינוך -פרופ' אילנה אלקד להמן 
 
 
 
 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 

אפרתה, מכללה אקדמית לאמנויות -: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת אמונההחלטה 658/13
 ( ללא תזה בזיכרון, מורשת ישראל וחינוך.M.Edוחינוך לקבל הסמכה להעניק תואר שני )

(  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה 

מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך לקבל  -אפרתה -למנות ועדה לבדיקת בקשתה של אמונה .1
 בזיכרון, מורשת ישראל וחינוך.( ללא תזה .M.Edהסמכה להעניק תואר שני )

 לאשר את הרכב הוועדה הבא: .2
  יו"ר -פרופ' מעוז עזריהו, המחלקה לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה, אוניברסיטת חיפה 
  המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה  -פרופ' גיא מירון

 הפתוחה )אושר בעבר במל"ג(
 החוג להיסטוריה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין - ד"ר יעקב דויטש 

 
: אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח החלטה 659/13

 ( בעיצוב תעשייתי .B.Desתוכנית לימודים לתואר ראשון )
את המלצת ועדת  (  אימצה המועצה להשכלה גבוהה16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

לאשר את הרכב הוועדה לבחינת בקשת והחליטה  התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהמשנה 
( בעיצוב .B.Desראשון )לתואר  לימודים תתוכנילפתוח   המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

 תעשייתי, כלהלן:
 יו"ר -מכון טכנולוגי לישראל  -הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון   - פרופ' עזרי טרזי 
  הפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי בחולון -פרופ' דנה אריאלי 
  אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים -המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל  –מר חיים פרנס 
 

יסודי( -תעודת הוראה במוזיקה במסלול רב גילאי )יסודי ועל : מתן אפשרות  לקיום תוכניותהחלטה 660/13
 באוניברסיטאות ובאקדמיה למוסיקה ולמחול

נקבע כי  , (21.11.2006)החלטת מל"ג מיום  המנחים בהכשרה להוראה המתווים מסגרתב
יסודי, ומכללות אקדמיות לחינוך מכשירות מורים -האוניברסיטאות מכשירות מורים לבית הספר העל

י"ב. עוד נקבע כי מצב זה ימשיך -ננות מהגיל הרך ועד כיתה י' ובמקצועות מסוימים גם לכיתות י"אוג
להתקיים באותו אופן עד לקבלת החלטה אחרת, ובתקופה שלא תפחת משש שנים לפחות ממועד 

 פרסום החלטות המל"ג לעניין המתווים. 
ות לימודים לתעודת הוראה כניתושל קיומן לאפשר  דבר הצורךהחינוך בלאור זאת פנה משרד 
יסודי( באוניברסיטאות ובאקדמיה למוזיקה ולמחול -ועליסודי גילאי )-במוזיקה במסלול רב

 . יסודי בלבד-רשאיות כיום לקיים לימודי הכשרה להוראה למסלול העלה בירושלים, 
בוהה את אימצה המועצה להשכלה ג (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )בהמשך לכך, 

 : את ההחלטה הבאה וקיבלה 14.8.2018 מיום  בנושא עדת המשנה התחומית לחינוך, הוראההמלצת ו
, ומתוך במסלול היסודילאור המחסור החמור במורים מתאימים להוראת המוזיקה/הנגינה  .1

 ותתוכנילאפשר קיומן של מטרה להגדיל את מספר הפונים להכשרה להוראת המוזיקה, 
ות ללימודי תוכניבמוזיקה במסגרת ה )יסודי ועל יסודי( גילית-דת הוראה רבלימודי תעול

ות הלימודים תפעלנה, תוכניהוראה באוניברסיטאות ובאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. 
. לקראת תום התקופה תיבחן המשך שלוש שניםבשלב זה, במתכונת של "פיילוט" לתקופה של 

 הפעלתן.
גילאי תפעלנה במתכונת אשר -ודת הוראה במוזיקה במסלול רבות הלימודים לתעתוכני .2

 מאפייניה, יהיו, בין היתר, כלהלן: 
לתוכנית יתקבלו אקדמאים בעלי תואר ראשן במוזיקה )או לקראת סיום התואר(  .א

 ולאחר שעברו בדיקת התאמה למקצוע ההוראה.
יסודי( תהיה -גילאי )יסודי ועל-לימודי תעודת ההוראה במוזיקה במסלול רב תוכנית .ב

ש"ש: לימודי חינוך והוראה  30 –בהתאם לנקבע בהחלטת המתווים ולא פחות מ 
יסודי -ש"ש; התנסות מעשית הן במסלול היסודי והן במסלול העל 21-15בהיקף של 
 ש"ש.  15-9בהיקף של 

קורסים ייעודיים )פרט לקורסים הרגילים( שבהם  לסטודנטים בתוכנית זו ייבנו .ג
ישולבו שינויים קוריקולריים הנדרשים בתוכניות הלימודים הרב גילאיות )התוספות 

ו'(: השלמות בתחום הדעת )הקניית ידע במקצועות המוזיקה -הכרוכות במסלול א'
 טקסים וניצוח מקהלות( עם קורסים של הקניית ידע ומיומנויות בנושא תכלול והכנת 
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ואירועים. קורסים אלו ייבנו בשיתוף עם המפמ"ר על החינוך המוזיקלי ועם מומחי האקדמיה 
לנושאים אלו. המרצים לקורסים ייבחרו לאור התאמתם להוראת הדיסציפלינה יחד עם 

 ניסיון פדגוגי מוכח בהוראת המוזיקה, בין היתר, במסלול היסודי.
החלטות שיתקבלו בהמשך במסגרת המלצות הוועדה לבחינת המתווים המנחים בהכשרה  .3

  גם את המוסדות הרלוונטיים.בעתיד להוראה, יחייבו 
 

: הארכת תוקף האישור לקיום לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה" החלטה 661/13
(B.Ed. )-  6.3.2018עדכון החלטת המל"ג מיום 

ות השלמה תוכניבנושא הארכת התוקף לקיומן של  6.3.2018להחלטת מל"ג שהתקבלה ביום בהמשך 
אימצה (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה", 

 16.10.2018המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך והוראה מיום 
 החלטתה כלהלן:  והחליטה לעדכן את

תוכניות ההשלמה לתואר "בוגר בהוראה" ל"גננות ומורים מוסמכים בכירים" נועדו לתת מענה  .1
קונקרטי )עידוד אקדמיזציה(, תחום בזמן, לדור מסוים של גננות ומורים מוסמכים בכירים, שלמד 

תי אקדמיים. הן לא נועדו להתקיים לתקופה בל-בעבר בסמינרים להוראה תלת שנתיים לא
ככלל, מל"ג מחייבת הפעלת פיקוח אקדמי ישיר על תכניו האקדמיים של כמו כן ו מוגבלת בזמן.

השלמה בתחומים שונים, לרבות לתואר "בוגר בהוראה",  כל תואר אקדמי בו היא מכירה. תוכניות
מהוות חריג מהכלל: היקף הלימודים בהן מצומצם וחלק מתוכניהן אינו נמצא בפיקוח ישיר של 

  מל"ג.
 שנתיים-ממשיכם להתקיים סמינרים תלת לפיהבעקבות פניית משרד החינוך, יחד עם זאת ו .2

במסגרות אלה  םהחלו לימודיה מהלומדים בהםחלק גדול  ואשר", מורה מוסמך בכיר"ללימודי 
", מחליטה המועצה ות השלמה לתואר "בוגר בהוראהתוכניבהסתמך על האפשרות להתקבל ל

שנתית )דהיינו עד סוף שנה"ל תשפ"ב( את התוקף -ת הרבתוכנילהשכלה גבוהה להאריך עד סוף ה
מי שלומד כיום כל ש ךלקיום לימודי השלמה "ממורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר בהוראה", כ

לתעודת "מורה מוסך בכיר" או שסיים לימודים כאמור, יוכל להתקבל לתוכניות השלמה לתואר 
 יעמדו בכל החלטות המל"ג ומדיניותה בנושאים שונים. ובלבד שלימודי ההשלמה , "בוגר בהוראה"

מה לתואר אם להמשיך לקיים תוכניות השלה ת הרב שנתית הבאה, תחליט המל"גתוכנילקראת ה .3
 ."בוגר בהוראה"

על מנת לעודד סטודנטים להירשם לתוכניות לימודים )מלאות( ארבע שנתיות לתואר "בוגר 
ות השלמה לתואר "בוגר תוכנימשנה"ל תשע"ט סטודנט/ית חרדי/ת הלומד/ת ב החלבהוראה", 
חרדי/ת הלומד/ת  לסטודנט/ית מלגה ביחס 60%-( במגזר החרדי יהיה זכאי ל.B.Edבהוראה" )

  לתואר מלא. 
 

, למחזורים הקיימים ללא רישום סטודנטים 2019: הסמכה זמנית לשנה, עד אוקטובר החלטה 662/13
חדשים בתוכנית הלימודים לתואר שני ב"ייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך" 

 המתקיימת בקריה האקדמית אונו
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה(  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

בנושא שבנדון  תחומיות במדעי הרוח והחברה-התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
ד הסמכה זמנית ע ייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוךוהיא מחליטה להעניק לתוכנית ב

ת זו ישלימו את תוכני, וזאת בהתאם לדיווחי המוסד כי הסטודנטים שלומדים ב2019אוקטובר 
,  לתוכנית זו לא 24.4.2018לימודיהם.  בהתאם להחלטת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה מיום 

 ניתן יהיה לרשום סטודנטים חדשים. 
 

שפטים למסלול האקדמי של המכללה ( עם תזה במLL.M.: הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 663/13
 למינהל

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה(  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

לאחר שוועדת המשנה והבודקת  דהח הווע"בדובנושא שבנדון לאחר שוועדת המשנה דנה  16.10.2018
ושמעה את טיעוניהם.  המל"ג החליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה  נפגשה עם נציגי המכללה

 והחליטה כלהלן:
 ועל המלצותיה. על עבודתה פנחס שיפמןלהודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ'  .1
יות בודקי התזות ואת הסבריו המועצה להשכלה גבוהה קיבלה את טיעוני המוסד בדבר מומח .2

 לגבי הסטייה החד פעמית מהחלטת מל"ג בדבר בודק אוניברסיטאי בתזה. 
 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 
לאור זאת, מחליטה המל"ג להעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה להעניק   .3

 .(  עם תזה במשפטים.LL.Mתואר שני )
מוסד לפנות בעתיד מראש לקבלת המועצה להשכלה גבוהה רושמת בפניה את התחייבות ה .4

 אישור לסטייה כלשהיא מההחלטות שקבעה המל"ג.
 

: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים החלטה 664/13
 ( עם תזה בקרימינולוגיה קלינית.M.Aלתואר שני )

להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  אימצה המועצה 16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
תחומיות במדעי הרוח והחברה -המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית  והחליטה  לאשר
 כלהלן:( עם תזה בקרימינולוגיה קלינית.  הרכב הוועדה שאושר .M.Aלימודים לתואר שני )

  לשעבר ראש החוג לפסיכיאטריה, אוניברסיטת ת"א, יו"ר -פרופ' משה קוטלר 
   החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל -ד"ר ענת ירון ענתר 
  המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן  -ד"ר יהושע וייס 

 
א לחוק המל"ג בתואר שני בעבודה 28בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הכרה לפי סעיף : החלטה 665/13

 סוציאלית עם תזה, בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

קיימה אשר  תחומיות במדעי הרוח והחברה-רב התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות
א לחוק המל"ג בתואר שני בעבודה 28לפי סעיף מספר דיונים בבקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הכרה 

בהתאם לדרישות הסוקרת פרופ'  הסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש. סוציאלית עם תזה בהמשך ל
ה הבינלאומית להערכת איכות בלימודי זהבה סולומון, אשר בדקה את יישום הערות דו"ח הוועד

א 28לפי סעיף עבודה סוציאלית, גויסו שני  אנשי סגל בכירים בתחום.  על כן,  המל"ג מחליטה להכיר 
בהמשך להסמכה שניתנה של אוניברסיטת אריאל, לחוק המל"ג בתואר שני בעבודה סוציאלית עם תזה 

 .על ידי מל"ג יו"שלה 
 

( בעבודה סוציאלית במסגרת B.S.W.ם תוכנית לימודים לתואר ראשון ): אישור לקייהחלטה 666/13
 תוכניות לימודים לחרדים המתקיימת בשולי הקמפוס במכללה האקדמית ספיר

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה(  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
בנושא שבנדון  תחומיות במדעי הרוח והחברה-בהתחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות ר

 והחליטה כלהלן:ובחוות דעת הסוקרת, 
     בעבודה סוציאלית( .B.S.W) ראשון לתואר. לאשר למכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית 1
 . 23.5.2017-בהחלטת מל"ג מיום השנקבע  ניסיוניהמהלך לנשים בשולי הקמפוס במסגרת ה    
  מיום נוהל בדיקת תוכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות בהתאם להחלטת מל"ג בדבר  .2

 , בתום שנת פעילות אחת התוכנית תיבדק על ידי הסוקרת. בהתאם להמלצת הסוקרת, 10.12.2013    
 במסגרת בדיקה זו יתקיים גם ביקור במוסד.   

 
( M.B.A.את תוכנית הלימודים לתואר שני ): אישור למכללה האקדמית נתניה להסב החלטה 667/13

 במינהל עסקים לשפה האנגלית
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה(  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

בנושא שבנדון  תחומיות במדעי הרוח והחברה-התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
 כלהלן: והיא החליטה לאמצה

 מינהלב  (.M.B.A)ת הלימודים לתואר שני תוכנילהסב את  למכללה האקדמית נתניהלאשר  .1
 עסקים לשפה האנגלית. 

 .2020אוקטובר אישור ההפעלה ניתן לשנתיים, דהיינו עד  .2
  



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 

אילן לפתוח  תוכנית לימודים לתואר שני -: אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת ברהחלטה 668/13
(M.Sc./M.A. עם וללא תזה בגרונטולוגיה )-  מדעי הזקנה 

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה(  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
 התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 

 כלהלן:לאמצה, והחליטה 
שהגישה ועל עבודתה עד  דו"חלוועדה המקצועית בראשות פרופ' ישראל דורון על הלהודות  .1

 כה. 
( עם וללא תזה .M.Sc./M.Aת לימודים לתואר שני)תוכנילאשר לאוניברסיטת בר אילן לפתוח  .2

 בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה ולרשום אליה תלמידים.
 .לצות הוועדהת בהתאם להמתוכניתבחן התפתחות הההסמכה,  לקראת שלב .3
ת לימודים זאת )בין אם תפוצתו 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".

ינו מוסמך על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד א .5
( עם וללא תזה בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה וכי .M.Sc./M.Aלהעניק בשלב זה תואר שני)

קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על 
ת "רשת בטחון" פנימית במסגרת תואר שני מחקרי תוכניידי המוסד לסטודנטים הלומדים ב

 חיים.בפקולטה למדעי ה
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.14בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6

תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה(. 
ת במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם תוכניאם לא יפתח המוסד את ה

 .הלהחלטת המל"ג האמור
 

בסוגיית קביעת תנאי קבלה על ידי המועצה להשכלה  14.2.2017: עדכון החלטת המל"ג מיום החלטה 669/13
 גבוהה

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ( 16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
החלטתה ל 2סעיף החליטה לעדכן את , ו16.9.2018מיום  , הכרה והסמכההמשנה למדיניות אקדמית

הנוסח המלא של  להלןובסוגית קביעת תנאי קבלה על ידי המל"ג,  14.2.2017שהתקבלה ביום 
 : ההחלטה

סבורה המועצה להשכלה גבוהה כי האחריות על שמירת הרמה האקדמית, הכוללת תנאי ככלל,  .1
 קבלה ראויים לתוכניות הלימודים השונות, נתונה בידי המוסדות להשכלה גבוהה. 

 קבלה תנאי קביעתלהזו  עתהנזקק ב 1לאחר בחינת התחומים השונים, עולה כי אין תחום נוסף    .  2
 רוחביים.  מינימליים

.       אין באמור כדי לגרוע מסמכותה של המועצה לשוב ולדון בנושא מעת לעת ולקבוע, במידת 3
 הצורך, תנאי קבלה מינימליים רוחביים בתחומים ספציפיים. 

ן הסר ספק, למוסדות החופש לקבוע תנאי קבלה להבטחת רמתם האקדמית, ובלבד שלא .      למע4
שקבעה או תקבע המועצה בתחומים ספציפיים, ככל  רוחביים מינימליים קבלה תנאייפחתו מ
 שקבעה. 

במסגרת החופש האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה ואחריותם לשמירת הרמה האקדמית,  .5
 תקבע המל״ג.קבעה או שתנאי סף מחמירים מאלה ש שמורה להם הזכות לדרוש

 
: הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לתקופה של ארבע שנים, עד החלטה 670/13

 2022אוקטובר 
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

בנושא הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה 
 : והיא מחליטה כלהלן

שנים, עד  ארבעלהעניק למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הכרה זמנית לתקופה של  .1
 .2022לתום שנה"ל תשפ"ב, דהיינו אוקטובר 

 

                                                
במכללות האקדמיות לחינוך לקראת תואר  תווים להכשרה בהוראההוועדה שהקימה המל"ג לבחינת המין זה יש לציין כי יבענ 1

 לתנאי קבלה מינימליים בתחום זה. , מגבשת הצעהB.Ed"בוגר בהוראה" 
 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 
 

 :להלןכתנאי להארכת הכרה עתידית, על המוסד לעמוד בהתניות המפורטות  .2
 עמידה בהנחיות התאגידיות בדבר המבנה הניהולי של המוסד א. 
 הסדרת חריגות העסקת סגל ההוראה במוסד ב. 
הסדרת ההתחשבנויות השונות לטווח הארוך בין המוסד לאורט ישראל, והוכחת  ג. 

 האיתנות הפיננסית הדרושה עם שינוי ההתחשבנות
דמית והסרת הסיכונים השונים להם הסדרת השימוש במבנים לצרכי המכללה האק ד. 

 .חשוף המוסד היום אשר יאפשרו פעילות לטווח הארוך
 

: מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי מדעי המחשב באוניברסיטת החלטה 671/13
 גוריון בנגב-בן

צת ועדת אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המל(  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.-המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן .1
הסוקר ויישם את החלטת המהותיות של המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות  .2

 מל"ג באופן משביע רצון.
 ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.יישומן המלא של מעקב אחר  .3

 
 -: מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי חינוך והוראת המדעים החלטה 72/136

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 והחליטה כלהלן:המשנה להבטחת איכות 
 גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.-המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן .1
הסוקר ויישם את החלטת המהותיות של המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות  .2

 מל"ג באופן משביע רצון.
 רך.יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצומעקב אחר  .3

 
 -: מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי חינוך והוראת המדעים החלטה 673/13

 אביב -אוניברסיטת תל
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
 לאוניברסיטת תל אביב על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג. המועצה להשכלה גבוהה מודה .1
הסוקר ויישם את החלטת המהותיות של המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות  .2

 מל"ג באופן משביע רצון.
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.מעקב אחר  .3

 
 -מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי חינוך והוראת המדעים : מעקב אחר יישום החלטות החלטה 674/13

 האוניברסיטה העברית בירושלים
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
 ר יישום החלטת מל"ג.המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטה העברית על הדיווח בדב .1
הסוקר ויישם את החלטת המהותיות של המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות  .2

 מל"ג באופן משביע רצון.
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.מעקב אחר  .3

 
 -עסקים  מינהלת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ומעקב אחר יישום החלט: החלטה 675/13

 אוניברסיטת אריאל
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
 המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת אריאל על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג. .1
הסוקר ויישם את החלטת המהותיות של לם להערות המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הו .2

 מל"ג באופן משביע רצון.
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.מעקב אחר  .3



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 
 

  -מינהל עסקים ת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ומעקב אחר יישום החלט: החלטה 676/13
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בחשון תשע"ט )בישיבתה ביום ז' 
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות ראסל וינר מודה לפרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1
 דעתו.

 מינהלוהמחלקות להתייחסות המוסד על  וינרמאמצת את חוות דעתו של פרופ'  המועצה .2
לפיה ההמלצות יושמו באופן חלקי בלבד,  להמלצות הוועדה,גוריון -אוניברסיטת בןב עסקים

 וזאת לאור היעדר תמיכת הנהלת המוסד בנושא. 
 :01.03.2019על המוסד והמחלקות לדווח למל"ג על יישום ההמלצות הבאות עד  .3

קים תחת הפקולטה לניהול עס מינהללפעול לאיחוד המחלקה לניהול והמחלקה ל א.
 ע"ש גילפורד גלייזר.

על הפקולטה, בתמיכת הנהלת המוסד, לצמצם את יחס סגל סטודנטים, העומד על  ב.
, באמצעות גיוס סגל אקדמי איכותי, כך שיאפשר הכשרה מיטבית לסטודנטים 1:65

 עסקים.  מינהלל
 ל הצעיר. כמו כן, מומלץ כי המחלקות יצמצמו את העומס המנהלי על הסג .4
 

  הטכניון –מינהל עסקים ת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ומעקב אחר יישום החלט: החלטה 677/13
 .בדיון השתתף"ל מל"ג לא מנכ: הערה

 
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
 המועצה להשכלה גבוהה מודה לטכניון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג. .1
הסוקר ויישם את החלטת המהותיות של המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות  .2

 מל"ג באופן משביע רצון.
נוסף בתחום, תוך דגש על כיסוי מגוון התחומים המשך יישומה של ההמלצה בדבר גיוס סגל  .3

 (, ייבדק במסגרת סבב ההערכה הבא של התחום. )בעיקר שיווק וחשבונאות הנלמדים
 

הנדסת תעשיה וניהול מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי : החלטה 678/13
 באוניברסיטת אריאל

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
 להבטחת איכות והחליטה כלהלן:המשנה 

 על הדו"ח שהגישה. אריאל לאוניברסיטת להודות .1
בהחלטת המל"ג בנושא  העיקריות לנקודות האוניברסיטה נתנה מענה עולה כי המוסד מדיווח .2

בתקן קבוע למחלקה,  סגל גיוס הערכת איכות המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, ובכלל זה:
 .ותתוכניאחרים וגיבוש חזון ומיקוד ל וסדותמ עם הפעולה שיתוף שיפור

 את וליישם להמשיך המוסד על, הלימודים תתוכני של האקדמית איכותה את לשפר מנת על .3
 .הוועדה והסוקר ח"בדו ומופיעות אליו הנוגעות ההמלצות כל

 .לצורך בהתאם ייבדק ההמלצות של המלא היישוםמעקב אחר  .4
 

האוניברסיטה  -מזרח תיכון  ת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ויישום החלטמעקב אחר : החלטה 679/13
 העברית בירושלים

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. להודות לפרופ' דייל איקלמן .1
 המאמצים שנעשו על והמוסד המחלקה את איקלמן ולברךאת חוות דעתו של פרופ'  לאמץ .2

 עם פעולה וקידום שיתופי, צעירים סגל חברי הוספת, והשני הראשון התואר ותתוכני בעדכון
 .ובעולם בישראל אוניברסיטאות

של המל"ג בנושא הערכת בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה  .3
 .איכות והבטחתה

 
 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 

בתהליך הערכת האיכות של לימודי המזרח התיכון עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום, ובכלל  .4
הפעולה זה, נושאים הקשורים לנושא לימודי השפה, התרבות והספרות הערבית וכן בנושא שיתוף 

בלימודי השפות הטורקית והפרסית. לאור זאת, מועבר המשך הדיון בהיבטים הרוחביים לוועדת 
 ההיגוי למדעי הרוח. 

 
אוניברסיטת  -מזרח תיכון  ת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ומעקב אחר יישום החלט: החלטה 680/13

 גוריון בנגב -בן
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
  להודות לפרופ' דייל איקלמן על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. .1
 אמציהם לשפר אתעל מ את המחלקה והמוסדולברך את חוות דעתו של פרופ' איקלמן לאמץ  .2

 לימודי השפות ולגייס חברי סגל העוסקים בשפה. 
של המל"ג בנושא הערכת בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה  .3

 .איכות והבטחתה
בתהליך הערכת האיכות של לימודי המזרח התיכון עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות  .4

לנושא לימודי השפה, התרבות והספרות הערבית וכן  בתחום, ובכלל זה, נושאים הקשורים
המשך הדיון מועבר בנושא שיתוף הפעולה בלימודי השפות הטורקית והפרסית. לאור זאת, 

 לוועדת ההיגוי למדעי הרוח.  בהיבטים הרוחביים
 

אוניברסיטת  -לשון עברית ת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ומעקב אחר יישום החלט: החלטה 681/13
 אילן-בר

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

אילן ומתן חוות -להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בר .1
 דעתה.

המחקר והוראה  על והמוסד המחלקה את גר ולברךשלנשל פרופ'  האת חוות דעת לאמץ .2
 גיוס סגל בתחום. ולהמשיך בלמרות הסגל המצומצם ומספרי הסטודנטים היורדים  בתחום

של המל"ג בנושא הערכת בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה  .3
 .איכות והבטחתה

ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום, בתהליך הערכת האיכות של לימודי לשון עברית עלו  .4
 םובכלל זה, נושאים הקשורים בלימודי התחביר ובדגש על ניקוד וכן ירידה במספרי סטודנטי

לוועדת ההיגוי למדעי  בהיבטים הרוחבייםהמשך הדיון לאור זאת, מועבר ומשאבים דלים. 
 הרוח.

 
אוניברסיטת  -לשון עברית ת לימודי ת מל"ג בנושא הערכת איכוומעקב אחר יישום החלט: החלטה 682/13

 אביב -תל
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת תל אביב ומתן חוות  .1

 דעתה.
המאמצים שנעשו  על והמוסד המחלקה את ולברךאת חוות דעתה של פרופ' שלנגר  לאמץ .2

מחלקות אחרות אולם יש להמשיך  עם פעולה בארגון מחדש של המחלקה וקידום שיתופי
 .תקנים של חברי סגל פורשים  במאמץ לאייש

בנושא הערכת  של המל"גבדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה  .3
 .איכות והבטחתה

בתהליך הערכת האיכות של לימודי לשון עברית עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום,  .4
ובכלל זה, נושאים הקשורים בלימודי התחביר ובדגש על ניקוד וכן ירידה במספרי סטודנטים 

לוועדת ההיגוי למדעי  בהיבטים הרוחבייםהמשך הדיון לאור זאת, מועבר ומשאבים דלים. 
 הרוח.

 
 
 
 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 

 
 
 

אוניברסיטת  -לשון עברית ת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ומעקב אחר יישום החלט: החלטה 683/13
 חיפה

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

רופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות להודות לפ .1
 דעתה.

המחקר והוראה  על והמוסד המחלקה את ולברךאת חוות דעתה של פרופ' שלנגר  לאמץ .2
 גיוס סגל בתחום. ולהמשיך בלמרות הסגל המצומצם ומספרי הסטודנטים הנמוכים  בתחום

של המל"ג בנושא הערכת בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה  .3
 .איכות והבטחתה

בתהליך הערכת האיכות של לימודי לשון עברית עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום,  .4
ובכלל זה, נושאים הקשורים בלימודי התחביר ובדגש על ניקוד וכן ירידה במספרי סטודנטים 

לוועדת ההיגוי למדעי  בהיבטים הרוחבייםהמשך הדיון  לאור זאת, מועבר דלים.  ומשאבים
 הרוח.

 
אוניברסיטת  -ספרות עברית ת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ומעקב אחר יישום החלט: החלטה 684/13

 אילן-בר
ועדת אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
  להודות לאוניברסיטת בר אילן על הדיווח ששלחה. .1
כי נעשו מאמצים בהוספת קורס בספרות דור המדינה אך שיקום  מדיווח המוסד עולה .2

 .הספרייה לא נעשה
של המל"ג בנושא הערכת בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה  .3

 .כות והבטחתהאי
בתהליך הערכת האיכות של לימודי ספרות עברית עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום,  .4

  לאור זאת,ובכלל זה, נושאים הקשורים לתקנים וגיוס סגל וכן בנושא משאבי הספרייה. 
 לוועדת ההיגוי למדעי הרוח. בהיבטים הרוחבייםהמשך הדיון מועבר 

 
אוניברסיטת  -ספרות עברית ת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ויישום החלט מעקב אחר: החלטה 685/13

 אביב-תל
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
  מתן חוות דעתו.להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ו .1
 פרידלנדר. את חוות דעתו של פרופ'  לאמץ  .2
של המל"ג בנושא הערכת בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה  .3

 .איכות והבטחתה
בתהליך הערכת האיכות של לימודי ספרות עברית עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום,  .4

לאור זאת, תקנים וגיוס סגל וכן בנושא משאבי הספרייה. ובכלל זה, נושאים הקשורים ל
 לוועדת ההיגוי למדעי הרוח.  בהיבטים הרוחבייםהמשך הדיון מועבר 

 
אוניברסיטת  -ספרות עברית ת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ומעקב אחר יישום החלט: החלטה 686/13

 חיפה
המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  אימצה(  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
  להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. .1
על מאמציהם לגייס  את המחלקה והמוסד  פרידלנדר ולברךאת חוות דעתו של פרופ'  לאמץ .2

 סגל חדשים אולם יש להקפיד על איזון בין תחום ספרות עברית לבין ספרות השוואתית.  חברי
של המל"ג בנושא הערכת בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה  .3

 .איכות והבטחתה
בתהליך הערכת האיכות של לימודי ספרות עברית עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום,  .4

לאור זאת, זה, נושאים הקשורים לתקנים וגיוס סגל וכן בנושא משאבי הספרייה. ובכלל 
 לוועדת ההיגוי למדעי הרוח.  בהיבטים הרוחבייםהמשך הדיון מועבר 

 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 

 
 
 
 

 -ספרות עברית ת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ומעקב אחר יישום החלט: החלטה 687/13
 האוניברסיטה העברית בירושלים 
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
  להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. .1
  ברי סגל חדשים.להמשיך במאמצים לגיוס חאת חוות דעתו של פרופ' פרידלנדר  לאמץ .2
של המל"ג בנושא הערכת בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה  .3

 .איכות והבטחתה
עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום,  ספרות עבריתבתהליך הערכת האיכות של לימודי  .4

לאור זאת, . לתקנים וגיוס סגל וכן בנושא משאבי הספרייהובכלל זה, נושאים הקשורים 
 לוועדת ההיגוי למדעי הרוח.  בהיבטים הרוחבייםהמשך הדיון  מועבר 

 
אוניברסיטת  -ספרות עברית ת מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ומעקב אחר יישום החלט: החלטה 688/13

 גוריון בנגב-בן
ועדת אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת (  16.10.2018בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
  להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. .1
  להמשיך במאמצים לגיוס חברי סגל חדשים.פרידלנדר את חוות דעתו של פרופ'  לאמץ .2
המל"ג בנושא הערכת של בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה  .3

 .איכות והבטחתה
בתהליך הערכת האיכות של לימודי ספרות עברית עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום,  .4

לאור זאת, ובכלל זה, נושאים הקשורים לתקנים וגיוס סגל וכן בנושא משאבי הספרייה. 
 ח. בנושא לוועדת ההיגוי למדעי הרו בהיבטים הרוחביים המשך הדיון מועבר 

 
 שנתית לאישור תכנוני להגשת תוכניות חדשות במח"רים במסגרת החומש -: תוכנית רבהחלטה 689/13

ז' בחשון תשע"ט  , החליטה המל"ג בישיבתה ביום26.6.2018בהמשך להחלטת המל"ג מיום 
מיום  יה החרדיתילאמץ את המלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוס( 16.10.2018)

ות הלימודים תוכני. המל"ג מחליטה לאשר הגשה של 15.8.2018 ות"ת מיוםואת המלצת  15.7.2018
הבאות לאוכלוסייה החרדית/במח"רים, בהתאם למדיניות הכוללת לעידוד ההשכלה הגבוהה 

 : באוכלוסייה החרדית
 הסבת אקדמאים בסיעוד לתואר ראשון למגזר החרדי במרכז האקדמי לב )במסגרת א.

 הפלטפורמה  בבני ברק(.
 .המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון –עיצוב תעשייתי לתואר ראשון  .ב
 .המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון –תקשורת חזותית ועיצוב מדיה לתואר ראשון  ג.
 .המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון –עיצוב פנים לתואר ראשון  ד.
האישור הנו בהתאם להחלטת  –קריה האקדמית אונו ה –מדעי ההתנהגות לתואר ראשון  ה.

בנוגע להמשך פעילות המכללה החרדית  28.9.2016והחלטת ות"ת מיום  27.9.2016מל"ג מיום 
 בירושלים.

 לפחותבכפוף ולאחר קבלת הסמכה ) ההנ בפועלבמח"ר לעיל  ד-המופיעות בסעיפים בות תוכניתיחת הפ
 .הרגילהת תוכניזמנית( ב

 
: הצעה למועמדת, חברת סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, לכהונה במועצת המרכז ההחלט 690/13

להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, מכוח חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון 
 2008-השומרון התשס"ח

, הסדיר את הקמתו של 2008–חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס"ח .א
, ינציח את מורשת ההתיישבות בגוש קטיף וצפון השומרוןן( שוארכיו כוןר, מאת)ובו  מרכז

 15 בת מועצה תהיה למרכזכי  5, וקבע בסעיף וחינוכיים לאומיים ערכים יונחלו באמצעותו
 המלצת לפיה, גבוה להשכלה במוסד האקדמי הסגל איש  :ר, וביניהםהש שימנהם, חברי

 :מאלה אחד – ה"גבוהה להשכל מוסד"ו, ז בפסקה ;הגבוה להשכלה המועצה
 ;גבוהה להשכלה המועצה לחוק 9 בסעיף כמשמעותו מוכר מוסד  א((
 ;גבוהה להשכלה המועצה לחוק א 21 סעיף לפי אישור או היתר שקיבל מוסד ב( (
 ;גבוהה להשכלה המועצה לחוק א 28 סעיף לפי הוכר מעניק שהוא שהתואר מוסד ג( (



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 

בהתאם לסעיף זה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות   .ב
להשכלה גבוהה, נבחנו ע"י המל"ג מספר מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה 

פרופ'  להמליץ על( 16.10.2018להשכלה גבוהה בישיבתה שהתקיימה ביום ז' בחשון תשע"ט )
 , מרים ביליג

כהונה ל, אריאל בשומרון רסיטת אוניב, מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהמ חברת סגל אקדמי   
חוק המרכז להנצחת מורשת  מכוח, מועצת המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרוןב

 .2008-התשס"ח , גוש קטיף וצפון השומרון
 

 

 

 


