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 19( 598) מס'  עשרה-השלושישיבת המועצה להשכלה גבוהה החלטות מ
 (8.2018.14)  חתשע"  באלול ג' ביום  בירושליםשהתקיימה 

 
 ה ח ל ט ו ת

 
 של ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה 31.10.2018: הארכה טכנית עד החלטה 612/13

המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את  ( החליטה14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
 .31.10.2018ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, עד ליום 

 
 "מובילים באקדמיה" -: אישור תקנון והרכב ועדת ההיגוי של תוכנית עתודות לישראל החלטה 613/13

להשכלה גבוהה, בהמשך להחלטה מיום ( אימצה המועצה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
, והחליטה לאשר 4.7.2018בדבר הקמת תוכנית "מובילים באקדמיה", את המלצת ות"ת מיום  6.2.2018

 לים באקדמיה".  ההרכב שאושר כלהלן:יאת הרכב ותקנון של ועדת ההיגוי לתוכנית "מוב
 ר ועדת ההיגוי   "יו -(  יפה זילברשץ' פרופ) ת  "ר ות"יו 
 (אדו פרלמן' פרופ) ג "ר מל"וסגן י 
 (חיים טייטלבאום' פרופ)ג "נציג מל 
 (מונא מרון' פרופ)ת "נציג ות  
   (מנהל פילנתרופיה -מר אלי בוך)נציג קרן אדמונד דה רוטשילד  
  (ר ועד מנהל"יו -מר ברק דרור)נציג קרן אדמונד דה רוטשילד 
   (מר איציק דבש)נציג ציבור         
 (יוסי קלפטר' פרופ)ה "ר ור"יו       
 (שלמה בידרמן' פרופ)מ "ר ור"יו 
 (                                  מר רם שפע)ר התאחדות הסטודנטים "יו 
 (ראש אגף עתודות לישראל –מר אורי הרמן )מ "משרד רוה  
  (                    אגף תקציבים -נועה שוקרון ' גב) משרד האוצר                                     
   (לית השכלה ויישום"סמנכ –מירב חורב ' גב)ישראל דיגיטלית  

 : מוזמנים קבועים
  מנהל התוכנית, ץ"כ( תני)מר נתנאל 
 ג ומרכזת ועדת ההיגוי "מרכזת התוכנית מטעם המל, שרי אנגלנדר ' גב 
  ג     "מל –צוות האגף האקדמי וצוות אגף תקציבים 

 כנספח להחלטה זו.  ףון ועדת ההיגוי מצורתקנ
 

 : עדכון טכני לנוסח החלטות המל"ג בעניין מתן הכרה זמנית למוסדותהחלטה 614/13
( החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן באופן טכני את 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

הניסוח "הארכת הכרה זמנית" ייכתב ניסוח החלטותיה בעניין מתן הכרה זמנית למוסדות.  במקום 
: המכללה האקדמית אחוה, המכללה האקדמית צפת הרלוונטיים "מתן הכרה זמנית".   המוסדות

( והמרכז 2018והמכללה האקדמית גליל מערבי )שההכרה בהם הוארכה בהחלטת מל"ג מחודש יוני 
 (.  2017"ג מחודש אוגוסט ללימודים אקדמיים אור יהודה )מל"א( )שההכרה בו  הוארכה בהחלטת מל

 
 :זמנית הכרה מתן בעניין ההחלטות של המעודכן הנוסח להלן

 ( למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה2019הכרה זמנית לתקופה של שנתיים )עד אוגוסט   מתן 
הזמנית ההכרה  מתן (, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא 8.8.2017בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז )

 26.7.2017מרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה )מל"א( והיא מאמצת את החלטת ות"ת מיום ל
 במלואה כלהלן:
קיימה ות"ת דיון נוסף בנושא מעקב אחר תיקון הליקויים שנתגלו במרכז  26.7.2017"בישיבתה ביום 

מהליקויים "המוסד" או "מל"א"( ממנו עלה כי רק חלק  –ללימודים אקדמיים באור יהודה )להלן 
המהותיים שהתגלו בהתנהלות המוסד תוקנו לשביעות רצון ות"ת. עדיין נותרו ליקויים מהותיים 

שעדיין אינו מתנהל באופן עצמאי ובמנותק מהיזם, ובנושא מעורבות  -ובכללם התנהלות הדירקטוריון
 שעדיין משמש כיועץ למוסד תוך חשש לניגוד עניינים. -היזם בניהול המוסד

ך, מטרידה העובדה כי לאורך כל הדרך לצד ליקויים שתוקנו מחד, התגלו שוב ושוב ליקויים מעבר לכ
נוספים חדשים מאידך, המעלים סימני שאלה בדבר התנהלות המוסד ואמינות דיווחיו והיכולת של 

 ות"ת ומל"ג להסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו לעתיד.  



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 

, ויש לקבל החלטה 2017ניתנה לו עד לחודש ספטמבר לאור האמור, ומאחר שההכרה הזמנית במוסד 
 בעניין המשך ההכרה במוסד, מחליטים כלהלן:

ת "לחזור ולדרוש מהמוסד לתקן את כל הליקויים באופן מלא ולשביעות רצונה המלא של ות .1
בתוך שלושה , ובכללם ניתוק מלא של הקשר עם אבי ביתן בהיותו ערב להלוואה שנטל המוסד

. ת בתוך ששה חודשים"ות/ג"השלמת הרכב המוסדות המנהלים והתאמתו להנחיות מל, חודשים
בשנתיים הקרובות תיבחן עמידת המוסד בכל התחייבויותיו לרבות בנושא התנהלות , כן-כמו

, בכפוף לאמור לעיל. קיום דיונים ואופן קבלת ההחלטות בנושאים  מהותיים -הדירקטוריון 
. 2019היינו עד לחודש ספטמבר  –לתקופה נוספת של עד שנתיים מוסד להכרה הזמנית  להעניק 

במסגרתה , ג להארכת ההכרה במוסד את עבודתה"במהלך תקופה זו תחל הוועדה שמינתה המל
מינהליים  , המשפטיים, את התנהלות המוסד מן ההיבטים האקדמיים, בין היתר, תבחן הוועדה

 . והפיננסיים במוסד
מהותיים באופן מלא ולשביעות רצון הות"ת, לא תידון בקשת המוסד עד לתיקון הליקויים ה .2

להכרה קבועה ולא תתאפשר פתיחת תוכניות לימודים חדשות במוסד,  זאת על מנת לאזן בין 
התמשכות ההפרות המהותיות של המוסד לבין מניעת פגיעה אפשרית עתידית בסטודנטים.  ככל 

של ות"ת לפני תום תקופת ההכרה הזמנית, ות"ת שהמוסד יתקן את הליקויים לשביעות רצונה 
 ומל"ג יבחנו את האפשרות לאשר פתיחת תוכניות לימודים חדשות.

 כן , בהתאם להחלטת הוות"ת:-כמו
יימשך המעקב אחר התנהלות המוסד בסיוע רואה החשבון החיצוני כדי לוודא תיקון מלא של כל  .1

החלטות והנחיות ות"ת ומל"ג הרלוונטיות הליקויים בטווח הקצר, לרבות מעקב אחר יישום 
 לאורך זמן, בפרט בהתייחס לעצמאות המוסד והבטחת התנהלותו התקינה.

יועבר דיווח לרשות התאגידים על ממצאי המעקב עד כה, ובקשה לבצע בדיקה בנושאים הדורשים  .2
 ביקורת חקירתית בהתאם לסמכותה."

* * * * * 
לות הבאות: המכללה האקדמית גליל מערבי, המכללה הארכת ההכרה הזמנית )טכנית( במכל
 האקדמית אחוה והמכללה האקדמית צפת

  על מתן הכרה זמנית( החליטה המועצה להשכלה גבוהה 26.6.2018בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח )
מכללה האקדמית גליל מערבי , המכללה האקדמית אחוה והמכללה האקדמית צפת  לשנה, עד לחודש ל

 , וזאת לאור העובדה שתהליך הבדיקה טרם הסתיים.2019יוני 
 

אוניברסיטת  -: דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות החלטה 615/13
 חיפה

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת 
 איכות והחליטה כלהלן:

 ג'רי קומינסקי מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1
 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

 הבינלאומית הוועדה המלצות מכלול את בעיון ללמוד למוסד המועצה להשכלה גבוהה קוראת .2
 .ח ולפעול ליישומן"בדו המופיעות

בית הספר לבריאות הציבור בחיפה ומעודדת בהבינלאומית התרשמה מאוד מהתוכנית  הוועדה .3
 את מחויבותה לפיתוח הזדמנויות לאוכלוסייה בצפון הארץ.  

ח "מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו המועצה להשכלה גבוהה .4
עד , אשר מפורטות בסעיפים להלןבפירוט אודות יישומן של ההמלצות  למל"ג הוועדה ולדווח

 :1.12.2018לתאריך 
  :חזון התוכנית א.

 יש לעדכן ולהדגיש את החזון להוות סביבה אקדמית לתושבי, בחזון בית הספר 
 . כפי שהצהיר המוסד, צפון הארץ

 : סגל .ב
 סטטיסטיקה.-יש לגייס לבית הספר חבר סגל המתמחה בביו 
  במצב שבו מועמד לסגל בבית הספר עונה על קריטריונים ברורים של בית הספר

פוסט דוקטורט  אשר ביצעולבריאות הציבור, על המוסד לשקול גם גיוס חברי סגל 
 חו"ל.בארץ ולאו דווקא ב

  : תוכנית הלימודיםסטודנטים ו .ג
 סטטיסטיקה בבית הספר לבריאות הציבור. -יש לפתח מסלול לימודים בביו 
 יש להעניק סיוע  לסטודנטים שאינם בעלי שפת אם בעברית . 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 

 
 

אוניברסיטת  -: דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות החלטה 616/13
 אילן-בר

ועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח, אימצה המ
 איכות והחליטה כלהלן:

על עבודתה  ג'רלד קומינסקימודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המל"ג .1
 היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

  ח"בדו המופיעות הבינלאומית הוועדה המלצות מכלול את בעיון ללמוד למוסד קוראת המל"ג .2
 .ליישומן ולפעול

ח הוועדה ולדווח "מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו המל"ג .3
 ךעד לתארי, להלןב -ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים א"למל

20.2.2019: 
 :סגל א.

  לאורך  את המשך קיומהאפשר שלא יבתוכנית כיום יש חבר סגל אחד בלבד, מה
, שאם לא כן, חברי סגל לתוכנית 2לפחות עוד באופן מיידי יש להוסיף לפיכך,  . זמן

  . תיאלץ המל"ג לשקול הפסקת רישום תלמידים לתוכנית
 חזון ויעדים .ב

 תוכנית לקיים דיון מעמיק ולנסח יש , בהמשך לתגובת המוסד לדוח הוועדה
התוכנית במינהל מערכות בריאות  לחזון המתאימים יעדים ומטרות, אסטרטגית

 . ומקומה בפקולטה
  :  תוכנית הלימודיםמבנה ארגוני ו .ג

  לכל הקורסים בתוכנית הלימודים " תוצאות למידה"יש לנסח 
 תשתיות ד.

 יש לדאוג באופן מיידי למשרד לראש התוכנית 
 

( בתקשורת B.Ed."בוגר בהוראה" ) : הסמכה למכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תוארהחלטה 617/13
 ט'(-יסודי )ז'-חוגית למסלול העל-במתכונת דו

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: התחומית

 .ח שהגישה"אברהם על עבודתה ועל הדו אלי' להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ .1
חוגי -דו( .B.Ed" )בוגר בהוראה"להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר  .2

 '(.ט-'ז)יסודי -בתקשורת למסלול העל
 

, למכללת הרצוג מיסודן של מכללות 2021: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט החלטה 618/13
-( ללא תזה בהוראת מתמטיקה לבית הספר העל.M.Edלהעניק תואר שני )ירושלים ליפשיץ והרצוג 

 יסודי
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: התחומית
 .על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו, ברכה קרמרסקי' ברמן ופרופאבי ' פרופ, להודות לסוקרים .1
את מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ( 2021עד אוגוסט )להסמיך לתקופה של שלוש שנים  .2

 .בהוראת מתמטיקה לבית הספר העל יסודי ( .M.Ed)להעניק תואר שני ירושלים ליפשיץ והרצוג 
 ח התפתחות ודוגמאות לעבודות גמר ועבודות"לקראת תום ההסמכה תעביר המכללה דו .3

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

 ".מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה
  



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 

רבית לחינוך , למכללה האקדמית הע2021: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט החלטה 619/13
( ללא תזה בלקויות למידה בשפה הערבית: הערכה .M.Edחיפה להעניק תואר שני ) -בישראל 

 והתערבות חינוכית
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: התחומית
 .על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו, ר ורדה שרוני"טיב וד'אוסיד ח' פרופ, לסוקריםלהודות  .1
עד )חיפה לתקופה של שלוש שנים  -להסמיך את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  .2

הערכה והתערבות : בלקויות למידה בשפה הערבית (.M.Ed)להעניק תואר שני ( 2021אוגוסט 
 .חינוכית

שיתייחס בין היתר להערות הסוקרים , ח התפתחות"ההסמכה תעביר המכללה דו לקראת תום .3
 .ודוגמאות לעבודות גמר ועבודות סמינריוניות, 3.4.2018ומיום  25.3.2018מיום 

הגבלת "בנושא  22.7.2014ג שהתקבלה ביום "הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל .4
 ".גבוההמספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה 

 
, לסמינר הקיבוצים המכללה 2022: הסמכה זמנית )ראשונה( לארבע שנים, עד אוגוסט החלטה 620/13

 ( עם תזה באוריינות חזותית בחינוך.M.Edלחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני  )
ועדת המשנה  ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: התחומית
ח "נהר על עבודתה ועל הדו-אלישבע רבל' להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ .1

 .שהגישה
לטכנולוגיה ולאמנויות לתקופה של ארבע , המכללה לחינוך, להסמיך את סמינר הקיבוצים .2

 .עם תזה באוריינות חזותית בחינוך (.M.Ed)שנים להעניק תואר שני 
במהלך תקופת ההסמכה הזמנית  נדרשת המכללה להמשיך לפעול לגיוס חברי סגל בכירים  .3

 .ליבתיים שילמדו בתוכנית
ח התפתחות ודוגמאות לעבודות תזה שהוגשו "תעביר המכללה דו, לקראת תום מועד ההסמכה .4

 . י תלמידי התוכנית"ע
 

, לסמינר הקיבוצים המכללה 2022מכה זמנית )ראשונה( לארבע שנים, עד אוגוסט : הסהחלטה 621/13
-( עם תזה בהוראת מדעי הרוח בגישה רב.M.Edלחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני  )

 תחומית
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: תהתחומי
 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לתקופה של ארבע  .2

 עם תזה בהוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית. (.M.Ed)שנים להעניק  תואר שני 
 עד לשלב ההסמכה על המכללה לפעול כלהלן: .3

בהתאם למהותה של התוכנית כתוכנית רב תחומית, יש להקפיד על כך שהקורסים  א.
 )לפחות חלקם( יהיו רב תחומיים וישלבו תכנים מתחומים שונים.

 מרצים המתמחים בתחומים שונים. לפחות בקורס אחד בתוכנית ישולבו בכל שנה שני ב.
יש להקפיד כי עבודות התזה יהיו רב תחומיות וישלבו בצורה מאוזנת תחומים שונים.  ג.

 בהתאם לכך יש להקפיד על כך שלעבודות הגמר יהיו שני מנחים מתחומים שונים, אלא
 התחומים. בשני בקיא בעליל המנחה אם

הקורסים יהיו רב תחומיות, ויכללו מספר על המכללה להקפיד כי רשימות הקריאה של  ד.
 רב יותר של  פריטים באנגלית.

 המכללה תפרט מהם תחומי הלימוד של הסטודנטים במסגרת התואר הראשון.   ה.
לקראת תום תקופת ההסמכה, תשלח המכללה דו"ח התפתחות שיתייחס, בין היתר, לסעיפים  .4

 אות לעבודות תזה. ה לעיל. לדו"ח ההתפתחות  תצרף המכללה דוגמ3-א3
 הגבלת" בנושא 22.7.2014 ביום שהתקבלה ג"המל להחלטת כפופה תהיה ההסמכה הארכת .5

 ".גבוהה להשכלה מוסד של הזמניות ההסמכות מספר
  



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 

 
 
 

, למכללת לוינסקי לחינוך להעניק 2022: הסמכה זמנית )ראשונה( לארבע שנים, עד אוגוסט החלטה 622/13
 עם תזה בהוראה ולמידה (.M.Ed) תואר שני 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: התחומית

על עבודתם ועל חוות הדעת , יעקב יבלון' מלכה גורודוצקי ופרופ' פרופ, להודות לסוקרים .1
 .שהגישו

עם ( .M.Ed)להסמיך לתקופה של ארבע שנים את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני  .2
 .תזה בהוראה ולמידה

המתייחסות , 23.1.2018מלכה גורודצקי בחוות דעתה מיום ' יש להתייחס להערותיה של פרופ .3
 . לכתיבת עבודת הגמר והצעות המחקר

התפתחות ודוגמאות לעבודות תזה שהוגשו  ח"תעביר המכללה דו, לקראת תום מועד ההסמכה .4
 . תלמידי התוכנית י"ע

 
, למכללה האקדמית לחינוך תלפיות 2021: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט החלטה 623/13

 ללא תזה באנגלית כשפה בינלאומית (.M.Ed) להעניק תואר שני 
מועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( אימצה ה14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: התחומית
על עבודתן ועל חוות הדעת , ענת סטבנס' עירית קופפרברג ופרופ' פרופ, להודות לסוקרות .1

 .שהגישו
להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך תלפיות לתקופה של שלוש שנים להעניק תואר שני  .2

(M.Ed.) באנגלית כשפה בינלאומית. 
לאשר את בקשת המכללה ולאפשר לה לקבל לתוכנית מועמדים בעלי תעודת הוראה באנגלית  .3

ים ללא רקע מועמד. גם אם אינם בעלי תואר ראשון בשפה או ספרות אנגלית, וניסיון בהוראה
 .מספיק בתחומי דעת אלה יידרשו ללימודי השלמה כתנאי לקבלתם

ח התפתחות ודוגמאות לפרויקטי גמר "לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו .4
 .שנכתבו במסגרת התוכנית

הגבלת "בנושא  22.7.2014ג שהתקבלה ביום "הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל .5
 ".הזמניות של מוסד להשכלה גבוההמספר ההסמכות 

 
ללא תזה בחינוך בעידן  (M.Ed.) : הסמכה למכללה האקדמית לחינוך קיי להעניק תואר שני החלטה 624/13

 טכנולוגיות מידע
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

 אמנויות והחליטה כלהלן:לחינוך, הוראה, רוח ו התחומית
 .על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו, איליה לוין' יעל קלי ופרופ' פרופ, להודות לצוות הסוקרים .1
 בעידן ללא תזה בחינוך (.M.Ed) שני תואר להעניק קיי ש"ע לחינוך להסמיך את המכללה .2

 .מידע טכנולוגיות
 

( ללא תזה בטיפול באמצעות מוסיקה למכללת לוינסקי M.A.A.T.: הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 625/13
 לחינוך

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: התחומית

 .ח שהגישה"ל הדואדיר כהן על עבודתה וע' להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ .1
ח הוועדה המקצועית ולהסמיך את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני ללא "לאמץ את דו .2

 .טיפול במוזיקה -בטיפול באמצעות אמנויות ( M.A.A.T)תזה  
 כי תכנית זו תהיה תכנית מתוקצבת וכי משרד החינוך הצהיר, ח ועדת גרונאו"בהתאם לדו .3

מכללת לוינסקי אישרה כי כך . בכוונת המכללה לגבות בתוכנית זו שכר לימוד מתוקצב בלבד
 .תפעל

 
 
 
 
 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 

 
 
 

: הארכת הסמכה למחזורים הקיימים ולמחזור שיחל את לימודיו בשנה"ל תשע"ט בלבד החלטה 626/13
-במתמטיקה למסלול העל (.B.Ed)למכללת גבעת וושינגטון להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" 

 חוגית-י'( במתכונת דו-יסודי )ז'
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: התחומית
בוגר "להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר  .1

דהיינו למחזורים )לשנה אחת '( י-'ז)יסודי -חוגי במתמטיקה במסלול העל-דו(  .B.Ed)" בהוראה
 (.  ט בלבד"ל תשע"הקיימים ולמחזור שיפתח בשנה

אשר בדקה את הדיווח )אבי ברמן ' בהמשך לחוות הדעת של ועדת היישום בראשות פרופ .2
מתמטיקה לעל יסודי חוגית להוראת ה-שהגישה המכללה בדבר התאמת תוכנית הלימודים הדו

פ המכללה תוכל לרשום "ל תש"משנה(, חוגית-המתקיימת במכללה לתוכנית לימודים חד
חוגית ולהעניק למחזורים שיחלו -סטודנטים חדשים רק לתוכנית הלימודים במתכונת חד

'( י-'ז)יסודי -חוגי במתמטיקה למסלול העל-חד (.B.Ed" )בוגר בהוראה"לימודיהם את התואר 
 .   ופה של שלוש שניםוזאת לתק

, הלכה למעשה( חוגית-במתכונת החד)תיבדק התוכנית , לקראת תום תקופת ההארכה הזמנית .3
 .ויוחלט האם להאריך את ההסמכה של המכללה להעניק את התואר בתוכנית

הגבלת "בנושא  22.7.2014ג שהתקבלה ביום "הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל .4
 ".הזמניות של מוסד להשכלה גבוההמספר ההסמכות 

 
 -( ללא תזה בחינוך לקיימות M.Ed.: אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לתואר שני )החלטה 627/13

 חברה, סביבה, בריאות של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
לצת ועדת המשנה ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המ14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: התחומית
 .על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו, ר יעל פרג"ר דניאל מישורי וד"ד, להודות לסוקרים .1
ש דוד ילין לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים "לאשר למכללה האקדמית לחינוך ע .2

לרשום אליה תלמידים , בריאות, חברה, סביבה -בחינוך לקיימות  (.M.Ed)לתואר שני 
 .ולהתחיל בה את הלימודים

להחתים ( כנהוג במועצה להשכלה גבוהה)ש דוד ילין "לחייב את המכללה האקדמית לחינוך ע .3
כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב ( ה)לפיה ידוע לתלמיד, על הצהרה( ה)כל תלמיד

וכי קיימת אפשרות שבסופו , בריאות, חברה, סביבה –בחינוך לקיימות ( .M.Ed)ני זה תואר ש
, חברה, סביבה -בחינוך לקיימות ( .M.Ed)של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני 

( .M.Ed)כמו כן אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני . בריאות
היא מתחייבת להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית , בריאות, חברה, סביבה -בחינוך לקיימות 

בריאות רשת ביטחון חיצונית במסגרת תוכנית , חברה, סביבה -לתואר שני בחינוך לקיימות 
לטכנולוגיה , המכללה לחינוך, בחינוך סביבתי שבסמינר הקיבוצים (.M.Ed)לתואר שני 

 . ולאמנויות
בין אם תפוצתו )כל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת על המוסד לציין באופן ברור ובולט ב .4

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

תוקף "בנושא  16.9.2014ג מיום "אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל .5
 ".לימודים חדשהאישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית 

 
: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית אחוה לקבל הסמכה להעניק החלטה 628/13

 ( עם תזה במינהל מערכות חינוך.M.Edתואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

 רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:לחינוך, הוראה,  התחומית
למנות ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך אחוה לקבל הסמכה להעניק תואר  .1

 .נהל מערכות חינוךיעם תזה במ (.M.Ed)שני 
 :לאשר את הרכב הוועדה הבא .2

 ר"יו -האוניברסיטה העברית בירושלים , ס לחינוך"ביה -אדם ניר ' פרופ 
 אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לחינוך -דורית טובין ' פרופ 
 אוניברסיטת בר אילן, ס לחינוך"ביה -חן שכטר ' פרופ 

 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 

 
 
 

( B.A., להעניק תואר ראשון )2020: הארכת הסמכה זמנית )רביעית( לשנתיים, עד אוגוסט החלטה 629/13
 עסקים למרכז האקדמי פרס( במינהל .M.B.Aבתוכנית הלימודים במינהל עסקים ולהעניק תואר שני )

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
בנושא שבנדון תחומיות במדעי הרוח והחברה -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב התחומית

 כלהלן:  מחליטה לאמצהוהיא  ות הסוקרים,ובדוח
 פרופ' אלי גימון ופרופ' אריה מלניק על חוות דעתם.לסוקרים להודות  .1
לתקופה  המרכז האקדמי פרס,ולהאריך את ההסמכה הזמנית של  הסוקריםלאמץ את המלצות  .2

בתוכנית הלימודים במינהל  (.B.A)להעניק תואר ראשון   ,2020, עד אוגוסט נוספות שנתייםשל 
 .במינהל עסקים (.M.B.A)עסקים ולהעניק תואר שני 

יובהר כי לאור טענת הסוקרים כי הייתה בידם האפשרות להמליץ על הסמכה זמנית נוספת  .3
ולאור הליקויים עליהם הצביעו בהתייחס לשתי התוכניות שנבדקו, ועדת המשנה ממליצה 

בנושא "הגבלת מספר לאפשר מתן הסמכה זמנית נוספת בתוכנית למרות החלטת המל"ג 
תוך הבהרה כי בשום מקרה לא יהיו הארכות , ה"כלה גבוהההסמכות הזמניות של מוסד להש

  זמניות נוספות.
פעם נוספת , ככל הניתן על ידי אותם סוקרים, .כדי כתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית  .4

 לבחון את תיקון הליקויים עליהם הצביעו.
ה להקדים את המוסד יוכל לפנות למל"ג, בכל עת טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית,  בבקש .5

 בדיקת תיקון הליקויים.
 

( בלימודים B.A., להעניק תואר ראשון )2020: הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד אוגוסט החלטה 630/13
 תחומיים למכללה האקדמית אשקלון-רב

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
תחומיות במדעי הרוח והחברה  והחליטה -חברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבל התחומית

 כלהלן:לאמצן, 
 על עבודתה. אהרן קליימןלהודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ'  .1
ואר תלהעניק אשקלון לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהסמיך את  המכללה האקדמית  .2

 .2020רב תחומיים למשך שנתיים, עד יולי ( בלימודים .B.Aראשון )
, תוך בדיקת כלל פעם נוספתבתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית  .3

 . הנושאים שהועלו בדו"ח
בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4

 ."מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה
 

חוגי -( דוB.A., להעניק תואר ראשון )2020: הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד ספטמבר החלטה 631/13
 חוגי בניהול למכללה האקדמית לישראל ברמת גן-( דו.B.Aבמשאבי אנוש ותואר ראשון )

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב התחומית

 כלהלן:
 .ח שהגישה לה"להודות לוועדה על עבודתה ועל הדו .1
( .B.A)חוגי -ברמת גן הסמכה להעניק תואר ראשון דו להעניק למכללה האקדמית לישראל .2

 2020דהיינו עד ספטמבר , בניהול למשך שנתיים( .B.A)חוגי  -במשאבי אנוש ותואר ראשון דו
. 

תוך בדיקת כלל הנושאים , וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, בתום התקופה .3
 .ית בהחלטות המועצה  במלואןח הוועדה לרבות עמידת המוסד והתוכנ"שהועלו בדו

בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4
 . מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"

  



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 

 חוגי במדעי התזונה למכללה האקדמית אשקלון-( חדB.Sc.: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 632/13
 המלצת ועדת המשנהבהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  התחומית
חוגי -בנושא שבנדון, כאשר לפניה חוו"ד הסוקרים אשר בדקה את תוכנית הלימודים תואר ראשון חד

(B.Sc.במדעי התזונה למכללה האקדמית אשקלון ), :והיא מחליטה כלהלן 
 . ד שהגישו ועל עבודתם עד כה"יואב שרוני על החוו' בטי שוורץ ולפרופ' פרופ, להודות לסוקרים .1
במדעי ( .B.Sc)חוגי -להעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה להעניק תואר ראשון חד .2

 . התזונה
  

-חוגי במדעים להיי-( דוB.Sc.אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר )-בקשת אוניברסיטת תל :החלטה 633/13
 טק

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
 התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל

ועדת המשנה קיבלה את מכתבו המפורט של המוסד ובו תשובות לשאלותיה מישיבתה  .בנושא שבנדון
פרופ' ירון עוז, היא המליצה למל"ג  לאשר את פתיחת  -הקודמת, ולאחר שהופיע בפניה רקטור המוסד

 התוכנית. לאור האמור, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
 ( במדעים להייטק.B.Scחוגי )-לתואר דופתוח תוכנית לימודים לאשר לאוניברסיטת תל אביב ל .1

 ולרשום אליה תלמידים.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו  .2

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

ל המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך ע .3
וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר  ( במדעים להייטק.B.Scחוגי )-תואר דולהעניק בשלב זה 

 הלומדים לסטודנטים המוסד ידי על תוצע זה שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה
-ההיי מדעי עם שנלקח השני בחוג חוגי-לחד מית במסגרת השלמהפני" בטחון רשת"בתוכנית 

 טק, בהתאם להתחייבות המוסד.
 לבקש מהוועדה הבודקת/סוקרים להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.  .4
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .5

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

 להחלטת המל"ג האמורה.
 

( B.Sc.: אישור למכללה האקדמית אשקלון להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון )החלטה 634/13
 מחשב במסגרת מח"ר )לגברים( במדעי ה

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
 התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל

נית הלימודים לתואר ראשון בנושא שבנדון, כאשר לפניה חוות הדעת של הסוקרת אשר בדקה את תוכ
(B.Sc. של המכללה האקדמית אשקלון, והיא מחליטה )( במדעי המחשב במסגרת המח"ר )לגברים

 כלהלן:
 . יהודית גל עזר על חוות הדעת שהגישה ועל עבודתה עד כה' להודות לסוקרת פרופ .1
להעניק למכללה האקדמית אשקלון אישור הפעלה קבוע לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון  .2

(B.Sc.  )(.לגברים)ר "במדעי המחשב במסגרת מח    
 

: אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר שני החלטה 635/13
(M.V.P.H. עם תזה וללא תזה בבריאות ציבור )וטרינרית ולרשום אליה סטודנטים 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  

 ללאתוכנית הלימודים לתואר שני, עם תזה ולאוניברסיטה העברית להמשיך לקיים את  לאשרוהחליטה 
בריאות ציבור וטרינרית, אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה, ולחדש את רישום ב(, .M.V.P.H) תזה

 הסטודנטים אליה. 
 
 
 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 

 
 
 

: אישור למכללה האקדמית עמק יזרעאל לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר החלטה 636/13
 ( בסיעוד.B.Aראשון )

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  

 וןראש לתואר אקדמאים הסבת לימודי תוכנית לקיים לאשר למכללה האקדמית עמק יזרעאלוהחליטה 
B.A.) )בסיעוד. 

 
: אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם תוכנית הלימודים בתואר בוגר החלטה 637/13

(B.A.( ב"סטטיסטיקה" לבוגר )B.A.  "ב"סטטיסטיקה ומדע הנתונים ) 
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

 ית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"להתחומ
וד"ר יובל בנימיני מהמחלקה  -פרופ' תמיר שפר  -בנושא שבנדון.  לאחר ששמעה את נציגי המוסד

לסטטיסטיקה, ועדת המשנה קיבלה את הנימוקים שעלו בישיבה המצדיקים את שינוי השם והיא 
 ל"ג לאשר את שינוי השם. לאור האמור, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:המליצה למ

 . אביגדור גל  על חוות הדעת  שהגיש ועל עבודתו עד כה' להודות לפרופ .1
( .B.A)  בתואר בוגרלאשר לאוניברסיטה העברית לשנות את שם תוכנית הלימודים  .2

 ".הנתוניםסטטיסטיקה ומדע ( ".B.A)לבוגר " סטטיסטיקה"ב
 

לפתיחה והסמכה  בנגב גוריון-אוניברסיטת בן"( של : חידוש ההסמכה הכללית )"אוטונומיההחלטה 638/13
 להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

בבקשת אוניברסיטת בן המועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
גוריון להאריך את ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות 

לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של אוניברסיטת בן גוריון לימודים חדשות לתואר שני. 
 לפתיחת ("אוטונומיה"ההסמכה הכללית )ה תקופת בדבר הארכת 6.3.2018בהחלטת מל"ג מיום 

ולאחר קבלת התחייבויות  גבוהה, להשכלה במוסדות שני לתואר חדשות לימודים תוכניות
האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת 

 המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, מחליטה מל"ג כדלקמן:
ת אוניברסיטת בן גוריון עומדת בתנאי הסף "ות-ג"לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל .1

(, כולל הערכת איכות)במישורים האקדמיים "( אוטונומיה)"לקבלת הסמכה כללית 
 .חברי הסנאטמספר לעניין  חריגהמאושרת ה .התקציביים והמשפטיים

לפתיחה והסמכה "( אוטונומיה)"להאריך לאוניברסיטת בן גוריון את תקופת ההסמכה הכללית  .2
להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת 

 תוכניות לפתיחת ("אוטונומיה"ה)ההסמכה הכללית  תקופת ג בדבר הארכת"החלטת מל
 .2023דהיינו עד מרץ , גבוהה להשכלה במוסדות שני לתואר חדשות לימודים

"(, אוטונומיה)"ן הסמכה כללית ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למת .3
 .אוניברסיטת בן גוריון תידרש לעמוד בהן

 .*ת"ג כפופה לקיום דיון וקבלת החלטה בות"מלההחלטת  .4
-של אוניברסיטת בן ת לאשר את חידוש ההסמכה הכללית"החליטה ות, 15.8.2018בישיבתה ביום  * 

 גוריון בנגב לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני.
 

לפתיחה  מכון טכנולוגי לישראל -"( של הטכניון : חידוש ההסמכה הכללית )"אוטונומיההחלטה 639/13
 והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

 ( בעניין בהמלצת וועדת14.8.2018דנה בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )המועצה להשכלה גבוהה 
והסמכה באשר לבקשת הטכניון להאריך את ההסמכה הכללית  הכרה, אקדמית למדיניות המשנה

לאחר שקבלה )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני. 
ההסמכה  תקופת בדבר הארכת 6.3.2018טכניון בהחלטת מל"ג מיום מידע ומסמכים בדבר עמידתו של ה

 גבוהה, להשכלה במוסדות שני לתואר חדשות לימודים תוכניות לפתיחת ("אוטונומיה"הכללית )ה
ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים 

 לאישור אוטונומיה, מחליטה מל"ג כדלקמן: בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים
 
 
 
 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 
 
ת הטכניון עומד בתנאי הסף לקבלת הסמכה "ות-ג"לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל .1

, והמשפטייםהתקציביים (, כולל הערכת איכות)במישורים האקדמיים "( אוטונומיה)"כללית 
 :בכפוף לביצוע התיקונים הנדרשים בתקנון כלהלן

לתקנון בעניין מינוי שרים או מנהלי משרדים ממשלתיים  1.2.1מחיקת סעיף  1.1
 .לקורטריון

לתקנון באופן שיידרש רוב של חברי הוועד המנהל המכהנים לצורך  31.3.1תיקון סעיף  1.2
 .הפסקת כהונת נשיא

 1.3  או לחילופין המצאת מכתב התחייבות מטעם הנשיא הוספת סעיף לתקנון
, ג לשם קבלת הערותיה"כל הצעה לשינוי התקנון תובא קודם למל ר ועד מנהל לפיו"ויו

ג תובאנה בפני הרשויות המוסמכות של הטכניון לפני הדיון בהצעת "והערות המל
 .לעניין מספר חברי הסנאט לתקנון 27החריגה בסעיף מאושרת  .השינוי

האמורים  התיקונים לעריכת המנהל הוועד ר"ויו הטכניון התחייבות נשיא קבלת בכפוף ולאחר .2
לפתיחה והסמכה להענקת "( אוטונומיה)"להאריך לטכניון את תקופת ההסמכה הכללית  -

ג "תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל
 חדשות לימודים תוכניות לפתיחת ("אוטונומיה"ה)ההסמכה הכללית  תקופת בדבר הארכת

 .2023דהיינו עד מרץ , גבוהה להשכלה מוסדותב שני לתואר
 .ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד"מל-ת"הצוות המקצועי של ות .3
הטכניון "(, אוטונומיה)"ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית  .4

 .יידרש לעמוד בהן
 .ת"החלטה בותג כפופה לקיום דיון וקבלת "החלטת מל .5
 
 מכון  -של הטכניון  ת לאשר את חידוש ההסמכה הכללית"החליטה ות, 15.8.2018בישיבתה ביום  * 

 טכנולוגי לישראל  לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני.
 

והסמכה להענקת לפתיחה  חיפהאוניברסיטת "( של : חידוש ההסמכה הכללית )"אוטונומיההחלטה 640/13
 תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

(  בבקשת אוניברסיטת חיפה 14.8.2018המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
להאריך את ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים 

מכים בדבר עמידתה של אוניברסיטת חיפה בהחלטת מל"ג לאחר שקבלה מידע ומסחדשות לתואר שני. 
 לימודים תוכניות לפתיחת ("אוטונומיה"ההסמכה הכללית )ה תקופת בדבר הארכת 6.3.2018מיום 

ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש  גבוהה, להשכלה במוסדות שני לתואר חדשות
בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים 

 אוטונומיה, מחליטה מל"ג כדלקמן:
ת אוניברסיטת חיפה עומדת בתנאי הסף לקבלת "ות-ג"לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל .1

התקציביים (, כולל הערכת איכות)במישורים האקדמיים "( אוטונומיה)"הסמכה כללית 
 . ון התאגידי כמפורט בחוות הדעת המשפטיתלמעט תיקונים בתקנ, והמשפטיים

 בהתאם התיקונים לעריכת המנהל הוועד ר"ויו נשיא האוניברסיטה התחייבות לקבלת בכפוף  .2
להאריך לאוניברסיטת חיפה את תקופת ההסמכה הכללית  -התחייב המוסד  עליו הזמנים ללוח

חדשות לתואר שני לתקופה  לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים"( אוטונומיה)"
ההסמכה הכללית  תקופת ג בדבר הארכת"של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל

, גבוהה להשכלה במוסדות שני לתואר חדשות לימודים תוכניות לפתיחת ("אוטונומיה"ה)
 .2023דהיינו עד מרץ 

 .המוסד ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות"מל-ת"הצוות המקצועי של ות .3
אוניברסיטת "(, אוטונומיה)"ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית .         4

 .חיפה תידרש לעמוד בהן
 .ת"ג כפופה לקיום דיון וקבלת החלטה בות"החלטת מל .5
 
של אוניברסיטת חיפה  ת לאשר את חידוש ההסמכה הכללית"החליטה ות, 15.8.2018בישיבתה ביום  * 

 לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני.
 
 
 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 

 
 
 

דחיית בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון : החלטה 641/13
(B.A.בלימודי משפט במתכונת דו  )-חוגית 

מועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה ( דנה ה14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
למדיניות אקדמית אשר קיימה דיון בבקשת המוסד לדיון חוזר בדבר בקשת המסלול האקדמי של 

לאחר וגית בלימודי משפט. ח-המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו
בעמדה המשפטית בנושא, המל"ג מחליטה לדחות את בקשת המוסד   שבחנה את  בקשת המוסד  ועיינה

  וזאת מן הנימוקים הבאים: 
, על ידי משפט לימודי  כדוגמת, המשפטים בתחום כלשהוקושי מהותי בהענקת תואר  קיים .1

הלימודים לקראתו נמוך משמעותית בהשוואה להיקף לימודי תואר  ףשהיקפקולטה למשפטים, 
במשפטים מעניקה ידע נרחב  המלא תוכנית. נ"ז 140 -ם הדורשים כראשון רגיל במשפטי

, וזאת בניגוד לתוכנית הנדונה שהיקף לימודי דין בעריכת סוקיע מאפשרגם  שבהמשך, בתחום
 תוכנית  כיאפוא . קיים חשש המשפט המוצע בה הוא פחות ממחצית היקף לימודי התואר הרגיל

. , בפרט הואיל ומדובר בתואר פרופסיונליי המשפטיםלזילות של לימוד תגרום, דומה ששמה, זו
 שאינה פקולטה למשפטים פקולטה במסגרת התואראת  להעניק ההצעה כי יובהרזה  בהקשר

האמור של זילות לימודי  הקושי את מעצימה ואף מתאים אקדמית פתרון מהווהאינה 
 . המשפטים

מו אלא רק כחלק מתוכנית לימודים מובנית חוגי בפני עצ-תחום המשפטים אינו יכול לעמוד כדו .2
בעלת אוריינטציה ברורה במתכונת חד חוגית. המענה לטיעונים בדבר הצורך בהנגשת המשפט 
ובקידום לימודים רב תחומיים, הוא בשילוב לימודי משפט בלימודי חוג אחר תוך התאמתם 

ר )למשל לימודי מינהל ממשל ומשפט(. בהתאם לדיווחי המוסד, התוכנית ללימודי החוג האח
המוצעת היא מעין "תוכנית מדף" שאינה בעלת אוריינטציה ברורה וניתן יהיה לשלבה עם כל 

 חוגית. -תחום לימודים נוסף במתכונת דו
  ומבהירה כי המל"ג, שבה 31.10.2017בהמשך לאמור וכפי שנקבע בהחלטת המל"ג מיום  .3

המוסד אינן מקבילות לתוכנית  שהציגבארץ ובחו"ל לתוכניות מקבילות, לכאורה,  דוגמאות
והן משום מבנה ההכשרה הפרופסיונאלי  בחו"ל המוצעת, הן משום מתכונת הלימודים השונה

  .השונה
 

ההנדסה אישור לטכניון ולמרכז האקדמי לב לקיים מתכונת לימודים משותפת בתחומי : החלטה 642/13
 ומדעי המחשב למגזר החרדי

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ההיגוי 14.8.2018ביום ג' באלול תשע"ח ) בישיבתה
 הטכניון בנושא בקשת 15.7.2018להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 

החרדי,  למגזר המחשב ומדעי ההנדסה בתחומי משותפת לימודים מתכונת לקיים לב האקדמי והמרכז
 :1והיא מחליטה כלהלן לב, מכון של ר"המח במסגרת

 החרדית האוכלוסייה שילוב להגברת ב"תשפ-ז"תשע לשנים שנתית-הרב המדיניות לאור .1
  להגיש לבמרכז האקדמי ול לטכניון לאשר, בפרט ההייטק ובמקצועות בכלל באוניברסיטאות

המרכז  ר"מכינה שתתקיים במח כמבוקש, לרבות משותפת מתכונת לימודים לקיים בקשה
 . לטכניון מעבר אפיק לב שתאפשר האקדמי 

המרכז לרשום בפניה את הצהרת  בלבד, לגברים הוא המתוכנן הראשון הואיל והמחזור .2
 .חרדיות במחזורים הבאים לנשים נוסף מחזור בדבר פתיחת והטכניון לב האקדמי 

 רים והמכינות"המח הכללים, ובפרט כללי לכל כפופים יהיו המכינהו ר"המח, ספק הסר למען .3
 .ת"וות ג"מל בהחלטות שנקבעו כפי

 
 פעילות המרכז האקדמי לב במח"ר לוסטיג: החלטה 643/13

בנושא אי עמידת המרכז המועצה להשכלה גבוהה  דנה(, 14.8.2018ג' באלול תשע"ח ) בישיבתה ביום
, והיא בדבר "דרישות סף בהתייחס למבנה בו פועל מח"ר" 8.7.2014 האקדמי לב בהחלטת המל"ג מיום

ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מחליטה לאמץ את המלצת 
החלה  2015בנסיבות העניין המיוחדות, ולאור העובדה כי בשנת . המועצה מחליטה כי 15.7.2018מיום 

 חדש שמטרתו לאכלס את קמפוס לוסטיג ולבצע הפרדה בין התיכון  עמותת לוסטיג בבניית מבנה

                                                
לאור לוח הזמנים של ישיבות המל"ג והוות"ת יובא הנושא לדיון בוות"ת לאחר ישיבת המל"ג. לפיכך, ככל שיהיו הסתייגויות  1

 יוחזר הנושא לדיון במל"ג. –בוות"ת, המחייבות בחינה מחודשת במל"ג  לנושא
 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 
 

לקמפוס האקדמי, ולאור הודעת המוסד כי אין באפשרותו לשכור שטחים אחרים באזור מכיוון שמדובר 
באזור מגורים ללא שטחי מסחר, לאפשר למרכז האקדמי לב לפעול בהתאם למתווה האמור בהוראות 

 המעבר בהחלטה, וכאמור להלן:
בכפוף לחתימת הסכם בין המרכז האקדמי לב לבין עמותת לוסטיג אשר יבטיח את האחריות  .1

המלאה האקדמית והאדמיניסטרטיבית של המרכז האקדמי לב על כל פעילות המח"ר, ובאישור 
רושמת לפניה את קיום מח"ר לוסטיג במבנה המל"ג הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת טרם חתימתו, 

טיג עד תחילת שנה"ל תשפ"ב, או עד למעבר למבנה הייעודי החדש, המוקדם הנוכחי של עמותת לוס
 מבניהם. 

משנה"ל תשפ"ב ואילך הלימודים האקדמיים של המח"ר לא יתקיימו אלא באחת משתי החלופות  .2
 הבאות:

במבנה ייעודי ללימודים האקדמיים שיוקם בסמוך למבנה תיכון לוסטיג, ואשר יושכר לצורך  א.
 בנושא.  15.2.2018הפעילות האקדמית למרכז האקדמי לב, בהתאם למכתב המוסד מיום 

פי המפורט בהחלטת -במבנה ייעודי אחר שיועד ללימודים אקדמיים של המרכז האקדמי לב, על ב.
 .8.7.2014המל"ג מיום 

לקבל מהמוסד דיווח על ההתקדמות בנושא לקראת פתיחת שנה"ל תש"פ ולקראת פתיחת שנה"ל  .3
 תשפ"א.

ידי הלשכה -נוסח ההסכם בין המרכז האקדמי לב לבין עמותת לוסטיג ייבדק ויאושר כאמור על
 .ות"ת, לוודא כי הוא עומד בהחלטות ובמדיניות המל"ג-המשפטית במל"ג

 
שנתית להרחבת הנגישות -עמידת המרכז האקדמי לב בהחלטת המל"ג בנושא המדיניות הרב: החלטה 644/13

 2017של חרדים להשכלה הגבוהה מחודש מאי 
לאמץ את המלצת ועדת המועצה להשכלה גבוהה (, החליטה  14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

קדמי לב בהחלטת המל"ג בנושא בנושא עמידת המרכז הא 26.6.2018המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 
המועצה   .2017שנתית להרחבת הנגישות של חרדים להשכלה הגבוהה מחודש מאי -המדיניות הרב

עודכנה בחריגת המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולות בקנה אחד עם מדיניות 
   המל"ג ובתגובת המוסד אשר תיקן מידית את החריגה.

בחריגה שנייה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית ולאור העובדה על אף שמדובר 
שהמוסד תיקן את הליקויים שנמצאו באופן מלא והצהיר על התיקון, החליטה המל"ג להימנע מנקיטת 
פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה חריגה זו ובמידה ותימצא חריגה נוספת 

 ניות לאוכלוסייה החרדית תשקול המל"ג הפסקת רישום סטודנטים לתוכניות אלה.הנוגעת לתוכ
 

המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה : החלטה 645/13
 2018ג' מחודש מאי 68
ון ליקויים של דנה מל"ג בהמלצות הצוותים לתיק( 14.8.2018ג' באלול תשע"ח ) בישיבתה ביום .1

ג' בנושאים: "עבודה נוספת של 68המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 
מנהלים בכירים באוניברסיטאות", "עבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי הבכיר 
באוניברסיטאות" ו"הסדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות ובין 

 האקדמיה".
שבתחום  14.8.2018מל"ג מחליטה לאמץ את המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום  .2

ג' בנושאים: 68סמכותה ומאשרת את המלצות הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 
"עבודה נוספת של מנהלים בכירים באוניברסיטאות", "עבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי 

 סדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות וביןהבכיר באוניברסיטאות" ו"ה
המלצות הצוותים לתיקון ליקויים מצורפות כנספח להחלטה והן חלק בלתי נפרד   האקדמיה". 

 ממנה.
 

אישור התקשרות של אוניברסיטת חיפה עם משרד הבטחון לטובת הפעלת תוכניות לימודים : החלטה 646/13
 הצבאיותעבור סטודנטים מהמכללות 

בנושא שבנדון והיא מחליטה  המועצה להשכלה גבוהה דנה (, 14.8.2018ג' באלול תשע"ח ) בישיבתה ביום
אשר בחנה את הנושא על כלל היבטיו, לרבות עמידתו  18.7.2018  לאמץ את החלטת ות"ת בנושא מיום

התכנוניים ותנאי  אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, המשפטיים, מל"ג והחליטה כי-בהחלטות ות"ת
 להלן ההחלטה: העסקת הסגל לאשר את הבקשה.

 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
מל"ג מחליטה לאפשר לאוניברסיטת חיפה לקיים את תוכניות הלימודים לתואר ראשון דו חוגי ה .1

, דו חוגי בכלכלה/מדע המדינה/פסיכולוגיה/כלכלה/תקשורת/ייעוץ והתפתחות האדם רב תחומי עם 
מתווה המפורט בהסכם ההתקשרות בין משרד הבטחון , זאת בהתאם לבמדע המדינהותואר שני 

 לבין אוניברסיטת חיפה.
הראשונה של הפעלת ועד תום השנה חיפה במהלך השנה  המל"ג תבחן את הפעילות של אוניברסיטת  .2

 .האמורות התוכניות
 

המייעצת המלצה על שני מועמדים אנשי הסגל האקדמי, לכהונה כחברי המועצה הציבורית : החלטה 647/13
 2017-לשירות אזרחי, על פי חוק שירות אזרחי התשע"ז

שהממשלה הסמיכה אותו להיות קובע כי השר,  2017-)א( לחוק שירות אזרחי, תשע"ז 34סעיף  א. 
חברים, ובה, בין  18ימנה מועצה ציבורית מייעצת לשירות אזרחי, של ממונה על ביצוע חוק זה, 

 השאר: 
ם אנשי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, בעלי מומחיות "שני נציגי ציבור שה (10)

 )א( או בתחומי הסוציולוגיה או המדיניות 65בתחום מהתחומים כאמור בסעיף 
הציבורית, שימונו לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה; לעניין זה, "מוסד להשכלה  

-התשי"ח לחוק המועצה להשכלה גבוהה, 9מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף  –גבוהה" 
א לאותו חוק או מוסד 21, מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 1958

 א לחוק האמור;".28שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 
בהתאם לסעיף זה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות  ב. 

הליך החליטה המועצה להשכלה מועמדים, ובסופו של ת 13להשכלה גבוהה, נבחנו ע"י המל"ג 
להמליץ על שתי המועמדות הבאות כשתי ( 14.8.2018ג' באלול תשע"ח ) גבוהה בישיבתה ביום

מועמדות המל"ג לכהונה במועצה הציבורית המייעצת לשירות אזרחי, על פי חוק שירות אזרחי, 
 :2017-תשע"ז

  )פרופ' זהבית גרוס )אוניברסיטת בר אילן, תחום מומחיות: מערכות חינוך לא פורמליות 
 גדות )המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, תחום מומחיות: מערכות -דר' עינת אביאל

 החינוך הלא פורמלי(
גדות כשתי -המועצה להשכלה גבוהה בחרה להמליץ על פרופ' זהבית גרוס ועל דר' עינת אביאל ג. 

המועמדות, נציגות מל"ג, לכהונה האמורה, בהסתמך על התאמתן של השתיים לתפקיד: 
סיון בהתנדבות, שירות לאומי בקהילה יהיכרות קרובה וטובה עם השירות הלאומי אזרחי, נ

ועיסוק בחינוך הבלתי פורמלי, קידום נשים, גיוון מוסדי ומתן הזדמנות גם לחברי סגל צעירים 
 ציבוריים.  לכהן תפקידים בגופים

 
המלצה על שני מועמדים חברי הסגל האקדמי הבכיר, לכהונה במועצת ההנדסאים : החלטה 648/13

 2012-והטכנאים  המוסמכים, על פי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג
מועצת קובע כי ב 2012-ג"התשע, המוסמכים והטכנאים ( לחוק ההנדסאים7) 2 סעיף א. 

שני חברי הסגל האקדמי הבכיר " -חברים ביניהם 13, יכהנו אים המוסמכיםההנדסאים והטכנ
-ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, בעלי ידע וניסיון בתחום ההשכלה הגבוהה המדעית

הנדסית, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה; לעניין זה, "מוסד מוכר" ו"המועצה להשכלה 
 ".1958-הה, התשי"חכמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבו –גבוהה" 

בהתאם לסעיף זה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות  ב. 
מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה  8להשכלה גבוהה, נבחנו ע"י המל"ג 

להמליץ על שני המועמדים הבאים כשני ( 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )גבוהה 
 ההנדסאים חוק על פי, ההנדסאים והטכנאים המוסמכיםת מועצעמדי המל"ג לכהונה במו

 :2012-ג"התשע, המוסמכים והטכנאים
 ג במועצת "כיהן עד כה כנציג המל)ראובן שגב מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ' פרופ

תיאוריה , רובוטיקה, מכניקת רצף: תחום מומחיות, ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
 ( תנודותשל 

 חקר עבודה: תחום מומחיות) יוסי חדד מהמכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון' פרופ ,
 (שיטות דירוג והערכה, עידוד במוסדות להשכלה גבוהה-הנדסת שיטות ושכר

י נפרופ' יוסי חדד כשועל להמליץ על פרופ' ראובן שגב  הבחרהמועצה להשכלה גבוהה  ג. 
פרופ' ראובן שגב בהסתמך על השיקולים הבאים:  מל"ג, לכהונה האמורה, י, נציגיםהמועמד

כיהן עד כה כנציג המל"ג במועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים וביקש להמשיך לכהן 
ידע בתפקיד. לפרופ' שגב, חבר סגל בכיר בפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת בן גוריון, 

סיון רב בתוקף חברותו יוהוא אף צבר נ נדסיתה-וניסיון בתחום ההשכלה הגבוהה המדעית
 שנים. פרופ' יוסי חדד הוא חבר  5במועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במשך קדנציה של 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 
 

 על ידע וניסיון ה האקדמית להנדסה סמי שמעון, במכללסגל בכיר במחלקה להנדסת תעשיה וניהול ב
 .פריפריהמית להנדסה באקדמכללה ומייצג  הנדסית-בתחום ההשכלה הגבוהה המדעית

 
המלצה על שלושה מועמדים, אנשי אקדמיה, לכהונה במועצת המרכז לחקר ולשימור מורשת : החלטה 649/13

 2012-יהדות אתיופיה, על פי חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב
קר ושימור למרכז לח, תמונה 2012-המרכז למורשת יהדות אתיופיה, תשע"ב לחוק 5על פי סעיף  א. 

חברים, כאשר מבין  13מורשת יהדות אתיופיה מועצה )שימנה שר התרבות והספורט( בת 
, לאחר "שלושה אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לפעילות המרכזחבריה יהיו 

התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, שאחד מהם ימונה בהמלצת יד יצחק בן צבי לפי חוק 
 ;"1969-, התשכ"טיד יצחק בן צבי

בהתאם לסעיף זה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות  ב. 
מועמדים, ובסופו של תהליך  7להשכלה גבוהה, וכן עם מוסד יד בן צבי, נבחנו ע"י המל"ג 

להמליץ על ( 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )החליטה המועצה להשכלה גבוהה 
במועצת המרכז לחקר ולשימור מורשת המועמדים הבאים כמועמדי המל"ג לכהונה שלושת 

 : 2012-יהדות אתיופיה, על פי חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, תשע"ב
  המרכז ללימודים מ, ר המועצה היוצאת"כיהנה כיו, הארכת כהונה)ד״ר שמחה גתהון

ניהול ופיתוח , בקהילהעבודה , תרבותיות-רב :תחום מומחיות, אור יהודה, אקדמיים
עבודה , פיתוח שותפויות מקצועיות ומערכתיות, תרבותיות לבני נוער בקהילה-תוכניות רב
 ( גישור ,סוציאלית

 יהדות , חקר תרבות אפריקה :תחום מומחיות, המרכז האקדמי רופין)גליה צבר ' פרופ
 ( פליטים ומבקשי מקלט, הגירה עולמית, אתיופיה ושילובה בישראל

  ההלכה  :תחום מומחיות, המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל)ד״ר יוסי זיו
 (האתיופית

, ד״ר יוסי זיוו פרופ' גליה צבר, להמליץ על ד״ר שמחה גתהון הבחרהמועצה להשכלה גבוהה  ג. 
מתאימים וראויים מאוד למינוי, מתוך זה שמצאה אותם  מל"ג, לכהונה האמורה, ינציגכ

מיה, חוקרים ומרצים, בעלי מומחיות, בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז בהיותם אנשי אקד
לחקר ולשימור מורשת יהדות אתיופיה. בנוסף, הרכב שלושת המועמדים משקף גם ייצוגיות 

  במגדר, בפלורליזם רעיוני מחקרי ובגיוון מבחינת סוגי המוסדות להשכלה גבוהה. 
 

 משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות-ביןאיוש ועדת היגוי : החלטה 650/13
-( דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא איוש ועדת היגוי בין14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

היא מחליטה לאשר את  12.9.2017משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות ובהמשך להחלטתה מיום 
 הרכב הוועדה כמפורט להלן: 

ל תקצוב או "בהיעדרו סמנכ, מר מתניהו אנגלמן: ר ועדת ההיגוי"יו -ת "ות/ג"ל מל"מנכ .1
  ומזכיר המל"ג ל לעניינים אקדמיים"סמנכ

 ג"ר מל"סיו, אדו פרלמן' פרופ: ר ועדת המומחים העליונה"יו .2
 מונא מארון ' פרופ: ת"חברת ות .3
 מרב אברהמי' גב: ג"הממונה על נושא המכינות באגף האקדמי במל .4
 מגי קורן ' גב: משרד החינוך, ראש האגף לחינוך מבוגרים .5
 נועה חלד' גב: הקרן לחיילים משוחררים, ראש היחידה לסיוע נוסף .6
השכלה , פ"רפרנטית מו, נועה שוקרון' גב: רכז השכלה גבוהה באגף התקציבים במשרד האוצר .7

 משרד האוצר, גבוהה ותעשייה
 אפרת ' גב, ת"ות-ג"מל, הקדם אקדמיות באגף האקדמימרכזת בתחום המכינות -מרכזת הוועדה

 צדקה
 ( משקיפה) יעל סימן טוב' גב: ת"ות-ג"ממונה על המכינות באגף התקציבים במל 
 (משקיפה)מעיין פדן ' גב: התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, רכזת מדיניות אקדמית 

 
  



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג

 
 
 
 
 

 איכות בתחום הפיסיקהאישור הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת : החלטה 651/13
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

להבטחת איכות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום בפיסיקה.  
 ההרכב שאושר כלהלן:

 Prof. Steven Kahn - Department of Physics, Stanford University, USA. 
(Astrophysics and Cosmology) Committee Chair 

 Prof. Curtin Callan - Department of Physics, Princeton University, USA. 
(Quantum, Particle Physics and Biophysics) 

 Prof. Laura Greene - Chief Scientist at the National High Magnetic Field 
Laboratory, Florida State University, USA. (Condensed Matter) 

 Prof. Michal Lipson - School of Engineering and Applied Science, Columbia 
University, USA. (Optics) 

 Prof. Angus MacKinnon (Emeritus) - Department of Physics, Imperial 
College London, UK. (Computational Physics) 

 Prof. Yael Shadmi - Physics Department, Technion, Israel. (Theoretical 
Particle Physics) 

 אור תרכז את עבודת הוועדה.-ב' מריה לוינסוןג
 

 דמיות לחינוךאישור הרכב הוועדה להערכת איכות בהוראת לשון עברית במכללות האק: החלטה 652/13
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )

להבטחת איכות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות בהוראת לשון עברית במכללות 
 האקדמיות לחינוך.  ההרכב שאושר כלהלן:

 ר הוועדה"יו  - אביב -אוניברסיטת תל, בית הספר לחינוך, דורית רביד' פרופ 
 אוניברסיטת חיפה, מכללת אורנים, שחר-רינה בן' פרופ 
 אוניברסיטת קיימברידג, הפקולטה ללימודי אסיה והמזרח התיכון, ר אהרן הורנקוהל"ד' 
 אילן-בר' אונ, המחלקה ללשון העברית וללשונות השמיות ,זהר לבנת' פרופ 
 לחינוך מכללת לוינסקי , חנה עזר' פרופ 
 האוניברסיטה העברית, החוג ללשון העברית, סטיב פסברג' פרופ 
 אילן-אוניברסיטת בר, המחלקה ללשון העברית וללשונות השמיות, אורה שוורצולד' פרופ 
 (טרם נתנה תשובה סופית)אביב -אוניברסיטת תל, לימודי הפרעות בתקשורת, ר עמליה בראון"ד 

 .הוועדהתמר מעגן אפרתי תרכז את עבודת ' גב
 

 ד י ו ו ח י ם
 

ללמידה  3ומס'  2מס'  יםהקורא ותהארכת מועד סיום הפקת קורסים דיגיטליים במסגרת הקול :דיווח
 דיגיטלית

( רשמה המועצה להשכלה גבוהה לפניה את הודעת 14.8.2018בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח )
 במועד סיום הפקתשל סמסטר אחד , על מתן ארכה אקדמיים ומזכיר המל"ג םהסמנכ"ל לענייני

. מועד סיום ההפקה יהיה תחילת 3וקול קורא  2קורסים דיגיטליים של המוסדות שזכו בקול קורא 
 (.2019סמסטר ב' של שנה"ל תשע"ט )תחילת חודש מרץ 

 
* * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 האגף האקדמי, מזכירות המל"ג
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 613/13נספח להחלטה  -נספח א 
 "מובילים באקדמיה" –תקנון ועדת היגוי של תוכנית עתודות לישראל 

 כללי .א
בשיתוף " מובילים באקדמיה"גובשה תוכנית עתודה , ג"מל-ת"במסגרת התוכנית הרב שנתית של ות .1

 .עם קרן רוטשילד קיסריה
מטרת התוכנית היא איתור והכשרה של עתודה אקדמית ניהולית ומקצועית אשר תשתלב בתפקידי  .2

ניהול אקדמיים ומנהליים בכירים במוסדות להשכלה גבוהה ותוביל בצורה טובה יותר את מערכת 
 ההשכלה גבוהה בישראל להתמודדות עם אתגרי העתיד.  

 מטרות ותפקידי ועדת ההיגוי .ב
לתוכנית מובילים באקדמיה הוקמה על מנת ללוות את התוכנית, לעקוב אחר התפתחותה, לפקח ועדת ההיגוי 

 עליה ולקיים בקרה עליה ועל הגוף המפעיל אותה.
 הרכב ועדת ההיגוי .ג

 .עשר חברים-ולכל היותר חמישה(, ר הוועדה"לרבות יו)הוועדה תכלול לא פחות מעשרה חברים  .א
ר "יו, ת"ג וות"חברי מל, מ"ר ור"יו, ה"ר ור"יו, נד דה רוטשילדועדת ההיגוי תורכב מנציגי קרן אדמו .ב

 .התאחדות הסטודנטים ונציגי ציבור רלוונטיים
 .ת מתוקף תפקידה"ר ות"ר הוועדה תהיה יו"יו .ג

 תקופת כהונה .ד
 . שנים ובכל מקרה עד לאחר סיום שלושה מחזורים של התוכנית 3חברי ועדת ההיגוי יתמנו לתקופה של  .1
כאשר עם תום תקופת , ת"ג ובוות"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותם במל"ת ומל"נציגי ותכהונתם של  .2

 . ת"ג וות"לפי החלטת מל, מכהנת במקומם/ה מכהן/תמונה חבר/החברות ימונה
 . ר התאחדות הסטודנטים תלויה בתקופת כהונתם בתפקידם זה"מ ויו"ר ור"יו, ה"ר ור"כהונתם של יו .3
 .ה ככל הניתן בצורה מדורגתחילופי חברים הוועדה תיעש .4

 ישיבות ועדת ההיגוי .ה
 ועדת ההיגוי תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה במועד שייקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי. .1
 סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי של התוכנית. .2
 ימים לפחות לפני מועד הישיבה. 6הוועדה ככלל, סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי  .3
ימים לפחות לפני המועד  7חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר  .4

 שנקבע לישיבה.
מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים  60%קוורום לקיום ישיבת ועדת ההיגוי יהיה  .5

ף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של הימנעות לאור חשש בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתת
 לניגוד עניינים ימלא חבר ועדה את מקומו.

 החלטות ועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.  .6
 מניעת חשש לניגוד עניינים .ו

פקידם בוועדה לבין מילוי חברי ועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי ת
יניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם יתפקידיהם האחרים, או לבין ענ

 מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
  –בסעיף זה 

ו עובדים בתפקיד לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים א –"עניין אישי" 
ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות 

 מנהל או בזכות הצבעה; 
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם,  –"קרוב" 

 נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.חמות, חתן, כלה, נכד או 
 בכל סוגיה שתעלה בנושא חשש לניגוד עניינים על החבר/ה לפנות ליועצת המשפטית של מל"ג/ות"ת.

 שמירה על סודיות .ז
חברי ועדת ההיגוי יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, 

 טות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים.החל
 
 


