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 18( 597) מס'  עשרה-השלושישיבת המועצה להשכלה גבוהה החלטות מ
 (8.2017.17)  חתשע"  באב ה' ביום  בירושליםשהתקיימה 

 
 ה ח ל ט ו ת

 
: הארכת מועד ההגשה של ההצעות במסגרת הקול הקורא לרובד בשלישי של המודל החלטה 581/13

 לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה
המועצה להשכלה גבוהה את דחיית מועד  ה( אישר17.7.2018באב תשע"ח ) בישיבתה ביום ה'

ההגשה של ההצעות במסגרת הרובד השלישי של המודל לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה, 
 .16.8.2018.  מועד ההגשה המעודכן הוא 26.12.2017אשר אושר במל"ג בישיבתה ביום 

 
 ת זמניות: הארכה טכנית של הסמכוהחלטה 582/13

להאריך באופן  המועצה להשכלה גבוהה החליטה( 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
 את ההסמכות הזמניות של תוכניות הלימודים כלהלן: - 2019עד לחודש ינואר  -"טכני" 

( ללא תזה בטיפול אמצעות אמנויות של מכללת .M.A.A.Tתוכניות הלימודים לתואר שני ) .1
 הקיבוצים.סמינר 

( ללא תזה בטיפול אמצעות אמנויות של .M.A.A.Tתוכניות הלימודים לתואר שני ) .2
 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

 
      הצעת מכללת  -: קול קורא להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת החלטה  583/12

 סכנין
 ,לשיפוט בהמלצות הוועדההמל"ג דנה , לאחר ש24.4.18יום בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מ

לאחר ששמעה את דיווח יו"ר ועדת השיפוט ואת במידע הנוסף אשר התקבל לאחר סיום עבודת הוועדה, 
שהונחו לפניה, לרבות  לאור כלל המסמכים והמידע המפורטיםו נציגי מכללת אלקסאמי ומכללת סכנין,

, התחייבות מכללת סכנין לתיקון הליקויים והתייחסות ם התאגידיםסופי של רשהעומק הדו"ח ביקורת 
 17.7.18ביום  הצעת מכללת סכנין בנושאהמשך קיימה המועצה דיון  -מכללת סכנין לדו"ח וממצאיו 

 ושמעה שוב את נציגי מכללת סכנין. 
 

עמותת מכללת  הדו"ח הסופי של רשות התאגידים על מכללת סכנין )ע"ר( כלל ליקויים שונים בהתנהלות
סכנין, ובין היתר, "בכל הנוגע לביצוע התקשרויות עם גופים בשליטת קרובי משפחתו של מנכ"ל העמותה 
או עם גופים המצויים בקשר עסקי רחוק יותר עמם. בנוסף, מהדו"ח עולה כי העמותה לא דיווחה על 

לשאלות הביקורת בנוגע הגופים הקשורים בדוחותיה המילוליים וכן מסרה מידע שגוי בכתב בתשובה 
לאחד הגופים הקשורים. כמו כן, מהדו"ח עולה כי ההתקשרויות הנ"ל בוצעו ללא הליך מכרזי או מעין 

 מכרזי ומבלי שיש אינדיקציה שנבחנו חלופות אחרות". 
 

מתקיימות עילות לפירוק "נוכח חומרת הליקויים, המלצת רו"ח המבקר מטעם רשות התאגידים היא כי 
ליקויים  לצד האמור, מהדו"ח עולה כי ככל שהעמותה תביע נכונות לחתום על תכנית לתיקון .העמותה"

בליווי גורם מלווה מטעם רשות התאגידים, על חשבון העמותה, מומלץ לאפשר לעמותה לתקן את 
ידי מכללת סכנין, בו -במל"ג התקבל כתב התחייבות לביצוע תיקון ליקויים חתום על הליקויים.

יקויים והתיקונים שעל המכללה לבצע בליווי הגורם המלווה. בגדרי כתב ההתחייבות מפורטים הל
 מובהר כי בסוף תקופת הליווי, ישלח אל העמותה דו"ח סיום ליווי. 

 
העולים מדו"ח רשם ליקויים הלביצוע תיקון  כולל התחייבות מכללת סכנין לאור כל שהונח לפניה,

, המל"ג מחליטה לדחות את הדיון וההחלטה בהצעת מכללת סכנין. כשתשוב המל"ג לדון התאגידים
 בעניין היא תתייחס לכלל ההיבטים שעלו במסגרת בדיקת ההצעה. 
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 : אישור הרכב ועדת ההיגוי ללימודי העשרההחלטה 584/13

בוועדת ההיגוי ללימודי  המועצה להשכלה גבוהה דנה( 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
שאישרו את המשך והרחבת  5.3.2018וות"ת מיום  20.3.2018העשרה, בהמשך להחלטת מל"ג מיום 

שאישרה את הרכב ועדת ההיגוי,  4.7.2018התוכנית ללימודי העשרה, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 
 החליטה המל"ג לאשר את הרכב ועדת ההיגוי.  ההרכב שאושר כלהלן:

 יו"ר, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, אוניברסיטה הפתוחה - יבה חלמישפרופ' אב  
 המחלקה להנדסת תוכנה, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - פרופ' זאב ברזילי 
  'המחלקה להנדסה אזרחית, אוניברסיטת אריאל - רבקה גילתפרופ  
  החוג למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית  -פרופ' אבנר דה שליט 
 למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב הבית הספר לחינוך, הפקולט - פרופ' רחל ארהרד 
 מכללת סמינר הקיבוצים, המחלקה לחינוך מתמטי - פרופ' דורית פטקין 
 המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר - פרופ' נעמה שפי  
  'המחלקה להנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן גוריון -ברכה שפירא פרופ 
 נציג סטודנטים  

 ביליק תרכז את עבודת הוועדה.-גב' אלכס בוסלוביץ
 

אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני  -: הארכת ההסמכה לבצלאל החלטה 585/13
(M.Urb.Des. ללא תזה בעיצוב אורבני למחזורים )הקיימים בלבד 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות לאחר שהאחרונה דנה בדו"ח ההתפתחות שהגיש המוסד, 

 והחליטה כלהלן: , 14.6.2018בחוות דעת הסוקרים ובמכתב הרקטור מיום 
 קרים על חוות הדעת שהגישו. להודות לסו .1
ת הלימודים אינה עומדת בקריטריונים לקיום לימודים לתואר שני כפי תוכנילאור העובדה ש .2

ת למחזורים הקיימים בלבד תוכנישקבעה המל"ג, מחליטה המל"ג להאריך את ההסמכה ב
ומתן  תתוכנילשנה"ל תש"פ ואילך ל ולמחזור שיפתח בשנה"ל תשע"ט. רישום מחזורים חדשים

ת הלימודים בכל תוכנית מותנים בעמידה מלאה של תוכניהסמכה קבועה להעניק את התואר ב
 הקריטריונים לקיום לימודים לתואר שני, כפי שקבעה המל"ג. 

 
( למכללה האקדמית לחינוך אורנים 2021: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד יולי החלטה 586/13

 עם תזה בייעוץ חינוכי( .M.Edלהעניק תואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שלמה רומי על עבודתה. .1
, להעניק 2021קופה של שלוש שנים, עד יולי להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך אורנים לת .2

 ( עם תזה בייעוץ חינוכי..M.Edתואר שני )
התפתחות, שיכלול, בין היתר, דיווח אודות השינויים  ח"דו תעביר המכללהבתום שנתיים  .3

עבודות דוגמאות לעבודות תזה וכן ו 5.11.2017שערכה המכללה בהתאם למכתבה מיום 
 סמינריוניות.

 
-( למכללה האקדמית הערבית לחינוך2021: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד יולי החלטה 587/13

 יסודי-( למסלול העלM.Teachחיפה להעניק תואר "מוסמך בהוראה" )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )

 נויות, והחליטה כלהלן:התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמ
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
להסמיך את המכללה האקדמית הערבית לחינוך חיפה, להעניק תואר שני ללא תזה "מוסמך  .2

 .2021לשלוש שנים, עד יולי בהוראה" 
נית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכ .3

 שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  במלואן.
בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4

 מספר "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.
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חוגית של -( במחשבת ישראל במתכונת דוB.Ed.ראשון "בוגר בהוראה" ) : הכרה בתוארהחלטה 588/13
מכללת הרצוג )גוש עציון(, בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש, ומתן הסמכה למכללת הרצוג 

 )ירושלים( מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר
המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( אימצה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
חוגית של מכללת יעקב -( במחשבת ישראל במתכונת דו.B.Edלהכיר בתואר "בוגר בהוראה" ) .1

 ידי מל"ג יו"ש.-הרצוג )גוש עציון( בהמשך להסמכה שניתנה לה על
הרצוג )ירושלים( מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק להסמיך את מכללת יעקב  .2

 חוגית.-( במחשבת ישראל במתכונת דו.B.Edאת התואר "בוגר בהוראה" )
 

( M.A.: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )החלטה 589/13
 ללא תזה בלימודי תרבות

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018תשע"ח ) בישיבתה ביום ה' באב
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

 לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.להודות  .1
רסם את דבר פתיחתה של לפלמכללה האקדמית ספיר לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר  .2

 בלימודי תרבות, ולרשום אליה תלמידים.( .M.A)שני ר לימודים לקראת תואהת תוכני
לימודי תרבות הנה ( ב.M.A) שנילימודים לתואר הת תוכניבהתאם להחלטת ות"ת פתיחת  .3

 סטודנטים למחזור.  28בכפוף לקבלה של מינימום 
לחייב את המכללה האקדמית ספיר )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על  .4

הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר 
בלימודי תרבות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק ( .M.A)שני 

לימודי תרבות. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר ב( .M.A)שני תואר 
 שני לתואר תתוכניב הלומדים בלימודי תרבות היא מתחייבת להציע לסטודנטים( .M.A)השני 

 לסטודנטים. "בטחון רשת"כ לימוד שכר חזרתרבות הסדר מנהלי של ה בלימודי
 תום השנה הראשונה להפעלתה. ת הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עםתוכני .5
בנושא "תוקף  16.9.2014אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום  .6

 ת לימודים חדשה".תוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל
 

: אישור למכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי על התאמת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר החלטה 590/13
חוגית לתוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" -יסודי( במתכונת דו-מתמטיקה )עלבהוראה" ב

 (10.6.2014חוגית )בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום -יסודי( במתכונת חד-במתמטיקה )על
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )

 וראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:התחומית לחינוך, ה
 . עדה בראשות פרופ' אבי ברמן על עבודתה עד כה ועל המלצתהולהודות לו .1
ות לימודים לתואר "בוגר תוכניועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לוהלרשום לפניה כי  .2

י'( במכללות לחינוך, בראשות פרופ' אבי -יסודי )ז'-( במתמטיקה למסלול העל.B.Edבהוראה" )
יסודי -ות הלימודים במתמטיקה למסלול העלתוכניתאמת את דיווח הברמן, קיבלה לעיונה 

ת הלימודים הקיימת לדגם תוכני)התאמת אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך לדגם המנחה מ
 חוגית(.-נת חדחוגית למתכו-המנחה ומעבר ממתכונת דו

ת תוכנילאמץ את המלצת ועדת היישום ולאשר את דיווח ההתאמה לדגם המנחה ואת הפעלת  .3
 חוגית(.-הלימודים של מכללת אלקאסמי במתכונת החדשה )מתכונת חד

 
אפרתה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" -: בקשת מכללת אמונההחלטה 591/13

(B.Ed.בעיצוב ג )( "רפי לתואר "בוגר בהוראהB.Ed."ב"עיצוב תקשורת חזותית ) 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )

אפרתה לשנות  -התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, לאחר שהאחרונה דנה בבקשת מכללת אמונה 
, גר בהוראה בעיצוב גרפי לתואר בוגר בהוראה בתקשורת חזותיתאת שם תוכנית הלימודים לתואר בו

אפרתה מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך לשנות את שם -חליטה לאשר את בקשת אמונהוהיא מ
( בעיצוב גרפי למסלול יסודי וחט"ב לתואר .B.Edתוכנית הלימודים לתואר ראשון  "בוגר בהוראה" )

 בעיצוב תקשורת חזותית למסלול יסודי וחט"ב.( .B.Edראשון "בוגר בהוראה" )
 



 
 

האגף האקדמי, מזכירות המל"ג         

 
 
 
 
 

( למכללה האקדמית נתניה 2021: הארכת הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים )עד יולי החלטה 592/13
 ( עם תזה במשפטים במסלול "עסקי מסחרי".LL.Mלהעניק תואר שני )

המלצת ועדת המשנה ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון, -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה. .1
( עם תזה במשפטים LL.Mתואר שני )להעניק  להעניק הסמכה למכללה האקדמית נתניה .2

 . 2021יוני , דהיינו עד משך שלוש שניםל "עסקי מסחרי"במסלול 
בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים  .3

שהועלו בחוות דעת הסוקרים לרבות בדיקת עבודת תזה ועמידת המוסד והתוכנית בהחלטות 
 המועצה במלואן.

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

 
חוגית בלימודי קיימות למרכז הבינתחומי -( במתכונת דוB.A.: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 593/13

 בהרצליה
המלצת ועדת המשנה  ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )

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

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה. .1
תואר להעניק  לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה .2

  . חוגית בלימודי קיימות-( במתכונת דו.B.A)ראשון 
 

( בלימודים B.A.( להעניק תואר ראשון )2020: הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים )עד יולי החלטה 594/13
 תחומיים למכללה האקדמית כנרת -רב

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 כלהלן:
 על עבודתה. אהרן קליימןלהודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ'  .1
ואר תלהעניק  כנרתלאמץ 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.
 

( בעבודה B.S.W.( להעניק תואר ראשון )2020: הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים )עד יולי החלטה 595/13
 סוציאלית למכללה האקדמית עמק יזרעאל

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -ותוכניות רבהתחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים 

 כלהלן:
 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' צבי איזקוביץ על עבודתה. .1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהסמיך את  המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק  .2

 .2020 ( בעבודה סוציאלית למשך שנתיים, עד יולי.B.S.Wואר ראשון )ת
בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים  .3

 שהועלו בדו"ח.
 על המכללה האקדמית עמק יזרעאל להמשיך ולפעול לגיוון ולאיתור מקומות הכשרה נוספים .4

 מתחום העבודה הסוציאלית. 
ת יהיו תוכנישחברי הסגל הליבתי של הת, ממליצה הוועדה תוכניעל מנת לתרום להתפתחות ה .5

 ת ויועסקו בבית הספר במשרה מלאה. תוכנישותפים מלאים ב
בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .6

 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.
 



 
 

האגף האקדמי, מזכירות המל"ג         

 
 
 
 
 

תזה בהנדסת תעשיה וניהול למכללה האקדמית  ( ללאM.Sc.: הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 596/13
 להנדסה סמי שמעון

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 

( ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול המתקיימת במכללה .M.Scכנית הלימודים לתואר שני )ות בדבר
 , והיא החליטה כלהלן:האקדמית להנדסה סמי שמעון

 להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה. .1
( ללא תזה .M.Scלהעניק למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון הסמכה להעניק תואר שני ) .2

 בהנדסת תעשייה וניהול.
 נוספים בהתאם להערות הסוקרים. על המכללה להוסיף קורסי בחירה .3

 
( למכללה האקדמית צפת להעניק 2021: הסמכה זמנית )שניה( למשך שלוש שנים )עד יולי החלטה 597/13

 ( במדעי המעבדה הרפואית.B.Scתואר ראשון )
את המלצת ועדת המשנה  ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, 
 והחליטה כלהלן:

 ח שהגישה."להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' ברכה רגר על עבודתה ועל הדו .1
(, להעניק תואר 2021)עד יולי שנים שלוש להעניק למכללה האקדמית צפת הסמכה זמנית למשך  .2

 במדעי המעבדה הרפואית.  (.B.Sc)ראשון 
ת בהמלצות הוועדה המקצועית, תוכניבתום שנתיים ממועד קבלת ההחלטה, תיבדק עמידת ה .3

בדגש על שיפור ההוראה, רמת כתיבת המבחנים, גיוס סגל מקצועי נוסף והתאמת המרצים 
 לתחום הוראתם. 

זו, ועדת המשנה התחומית מבקשת מהמוסד להתאים, ככל האפשר, את  כמו כן, במסגרת זמן .4
 ת לתמורות המתקיימות בתחום מדעי המעבדה הרפואית. תוכניתכני ה

 
( למכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר 2021: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד יולי החלטה 598/13

 גיה( בהנדסת תעשיה וניהול טכנולו.B.Scראשון )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, 
 והחליטה כלהלן:

 ועל עבודתה עד כה. שהגישה דו"חלהודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אהוד מניפז על ה .1
ת הלימודים, בסגל ההוראה תוכניח עולה כי שינוי שם התואר כרוך בשינויים מהותיים ב"מהדו .2

ובתשתית, ומכאן שלמעשה מדובר בתואר חדש הנדרש להסמכה חדשה. הודעה על כך נמסרה 
למוסד והתקבל אישורו לראות בבקשתו בקשה להסמכה להענקת תואר בהנדסת תעשיה וניהול 

 טכנולוגיה על כל המשתמע מכך.
, מחליטה המל"ג דו"חלפיכך, בהתבסס על התחייבות המוסד ליישום כל הנדרש בהתאם ל .3

להסמיך את המכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה 
 .2021לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד ליולי 

דו"ח התקדמות אשר יכלול בין היתר התייחסות מקיפה למכלול לאחר שנתיים המוסד יגיש  .4
 ההערות שעלו בדו"ח הוועדה ומידת עמידת המוסד בהערות אלו.

התואר בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה יוענק רק לסטודנטים אשר יתחילו לימודיהם  .5
 בשנה"ל תשע"ט ואילך.

 
 חוגי במדעי המחשב למכללה האקדמית אשקלון-( חדB.Sc.: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 599/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 

כנית הלימודים לתואר ראשון וקרים אשר בדקו את תבנושא שבנדון, כאשר לפניה חוות הדעת של הסו
(B.Sc.)  חליטה כלהלן:הבמדעי המחשב של המכללה האקדמית אשקלון, והיא 
ועל עבודתם להודות לסוקרים פרופ' יהודית גל עזר ופרופ' דניאל דויטש על חוות הדעת שהגישו  .1

 עד כה. 
 להעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה להעניק תואר ראשון במדעי המחשב.  .2
 
 



 
 

האגף האקדמי, מזכירות המל"ג         

 
 
 
 
 

( B.Sc.: אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )החלטה 600/13
 במדעי המחשב והמידע

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 

במדעי המחשב ( .B.Sc) ראשון לתואר לימודים תתוכני לפתוח בדבר בקשת המרכז האקדמי רופין
  :כלהלן החליטה והמידע,  והיא

 להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.  .1
במדעי המחשב ( B.Sc).ת לימודים לתואר ראשון תוכנילפתוח  לאשר למרכז האקדמי רופין .2

 והמידע.
צתו ת לימודים זאת )בין אם תפותוכניעל המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .3

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

 מוסמך אינו המוסד כי ה/לתלמיד ידוע לפיה הצהרה על ה/תלמיד כל להחתים המוסד על .4
 של שבסופו אפשרות קיימת וכי במדעי המחשב והמידע( .B.Sc) ראשון תואר זה בשלב להעניק

 לסטודנטים המוסד ידי על תוצע זה במקרה. התואר את להעניק המוסד יוסמך לא דבר
במדעי ( .B.Sc) ראשון לתואר הלימודים תתוכני במסגרת" בטחון רשת" תתוכניב הלומדים

 .המוסד להתחייבות בהתאם, יפו-המחשב המתקיימת במכללה האקדמית של תל אביב
", הסטודנטים ורישום הפרסום אישור תוקף" בנושא 16.9.2014 מיום ג"המל להחלטת בהתאם .5

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

 . האמורה ג"המל להחלטת
המכללה דו"ח התקדמות, אשר ייבחן על ידי שני סוקרים לקראת שלב ההסמכה, תעביר כנהוג  .6

 ועדה(. למנות יש ומתי לסוקרים לפנות יש מתי )בהתאם לנוהל המנחה
 

 
 האגף להערכת איכות והבטחתה -שנתית -: תוכנית עבודה רבהחלטה 601/13

המשנה  ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
שנתית של האגף להערכת איכות ובכלל זה -להבטחת איכות והחליטה לאשר את  תוכנית העבודה הרב

 הערכת תוכניות הלימודים כמפורט להלן:
 

שנת  תחום תוכנית
  I הערכה

מספר 
 תוכניות

* בתחום  

מספר 
  **סטודנטים

שנת תחילת 
 תהליך הערכה

(6) 4 2007 פרה רפואי פיזיותרפיה  1,100 2019 
(12) 9 2008 פרה רפואי סיעוד  5,900 2019 

 2019 750 2 - פרופסיונאלי רוקחות
 2019 260 1 - פרופסיונאלי וטרינריה

 2019  15 - מכללות לחינוך חינוך מיוחד

      
 2020 1,500 4 2008 פרופסיונאלי אדריכלות
(7) 6 2007 מדעי הרוח היסטוריה  3,300 2020 
(51) 13 2008 מדעי החברה תקשורת  4,000 2020 

הוראת 
 המדעים

 2020  13 - מכללות לחינוך

      

-ביולוגיה
מדעי 
 החיים

(10) 9 2009 מדעים  4,200 2021 



 
 

האגף האקדמי, מזכירות המל"ג         

מדעי 
המדינה + 

יחסים 
 בינלאומיים

(41) 11 2009 מדעי החברה  6,000 2021 

הרוח ימדע פילוסופיה  2008 6 (7)  1,700 2021 

הוראת 
 המתמטיקה

לחינוךמכללות   - 17  2021 

 
תוכניות בסטטוס של הסמכה שאינה מוגבלת בזמן )בסוגריים מופיע מספר התוכניות בתחום הכולל *

 את אלו שבהסמכה זמנית(.
 ** סך הסטודנטים בתוכניות בהסמכה שאינה מוגבלת בזמן )מספר מוערך(. 

 
לכלל מערכת ההשכלה הגבוהה בנוסף לתחומים הנ"ל, מטופלים ויטופלו נושאים רוחביים הרלוונטיים 

 בישראל, ובכלל זה:
 לימודי אנגלית למטרות אקדמיות בכלל המוסדות להשכלה גבוהה. .1
 איכות ההוראה והלמידה בכלל המוסדות להשכלה גבוהה. .2
 הכרה בינלאומית של בתי הספר לרפואה בישראל. .3
מנגנוני הערכת איכות פנים  כיווני התפתחות שונים לתהליכי הערכת איכות ובכלל זה: הקמת .4

 מוסדיים, דיפרנציאציה בהערכת מוסדות, הערכת מחקר ועוד.
 

אוניברסיטת  -: דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות החלטה 602/13
 אביב-תל

ועדת המשנה ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
 להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

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

המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים  .2
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים בדו"ח הוועדה 

 :  .18201.12להלן, עד לתאריך 
 חזון  ומבנה ארגוני:  א. 

 לגבי המבנה הארגוני הקיים של בית  בהמשך להבהרת המוסד בתגובתו לדו"ח
הספר, על בית הספר להתאימו באופן יותר מוסדר וברור, ובכלל זה התאמת חברי 

 ת. תוכניל למסלולי ההסג
 כךת, תוכניבהתאם לשינויים הארגוניים כאמור לעיל, יש למקד מחדש את חזון ה 

ת ללא רקע אקדמי או מקצועי תוכנישתותאם גם לאחוז הסטודנטים הלומדים ב
 .במקצועות הרפואה והבריאות

 סגל: ב.
  יש לעדכן את המל"ג בפעולות הנעשות להרחבת מצבת הסגל הקיים כפי שמובא

 בתגובת המוסד לדו"ח. 
  ת הלימודים וסטודנטים: תוכני ג.

  יש לעדכן את המל"ג לגבי מסקנות הוועדה הקוריקולרית לגבי קיצור הזמן לסיום
  .התואר השני

 בתוכנית הלימודים  יש לפרט את השנויים שנעשו במסלולי הלימוד, ואופן שילובם
 תשע"ט בהתאם לתגובת המוסד לדו"ח.  -של שנת הלימודים הקרובה

 
האוניברסיטה  -: דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות החלטה 603/13

 העברית בירושלים
המלצת ועדת המשנה ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )

 להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:
ג'רלד מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1

 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.קמינסקי 
 הבינלאומית הוועדה המלצות מכלול את בעיון ללמוד המועצה להשכלה גבוהה  קוראת למוסד .2

 .ליישומן ולפעול ח"בדו המופיעות
 
 



 
 

האגף האקדמי, מזכירות המל"ג         

 
 
 
 
 
 
מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים  המועצה להשכלה גבוהה .3

ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים "ח הוועדה ולדווח למל"בדו
 .1.12.2018עד לתאריך , להלן

  :מבנה ארגוני . א
  הספר כיצד ניתן לספק את המשאבים הדרושים על המוסד לתכנן יחד עם בית

לבית הספר על מנת לאזן בין תכנים במדעים הקליניים לבין מדעי החברה 
 ת. תוכניב

 הוועדה, יש לעדכן מה נעשה בעניין שינוי שם בית  ח"דובהמשך לתגובת המוסד ל
 הספר כמומלץ.

 סגל: ב.
  כלכלת בריאות , הבריאותיש לגייס לפחות שלושה חברי סגל בתחומים של קידום

 חבר גיוס של בשלבים המהלך יעשה, זה בהליך הקושי בשל .סטטיסטיקה-וביו
 .שנה בכל אחד סגל

  : ת הלימודיםתוכניסטודנטים ו .ג
  בהמשך לדיווח המוסד על הקמת ועדה שתסייע לסטודנטים לתואר שני לסיים את

 . מסקנות הוועדהג בדבר "אנא עדכנו את המל, לימודיהם במועד הנדרש
 

 תשתיות: ד.
  ת מפורטת לשיפור התשתית הפיזית של בית הספרתוכניעל המוסד להגיש. 

 
אוניברסיטת  -: דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות החלטה 604/13

 אריאל
את המלצת ועדת המשנה ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )

 להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:
ג'רלד מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה  .1

 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.קמינסקי 
ולדווח ח הוועדה "מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו המל"ג .2

 עד לתאריך , ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן"למל
 :)דיווח המוסד יועבר לסוקר מטעם המל"ג( 1.12.2018

  : תתוכניחזון ה א.
, , לקיים דיון מעמיק ולנסח חזוןוסדעל המחלקה, בשיתוף עם ההנהלה הבכירה של המ

אסטרטגיה ותוכנית עבודה למחלקה, תוך התייחסות למעמדה במסגרת מעבר המוסד 
ת זו, לכלול שינויים לטווח קצר וארוך אשר יפרטו תוכניממכללה לאוניברסיטה. על 

  בבירור את היעדים אותם האוניברסיטה מציבה לעצמה בתחום וכיצד ניתן להשיגם.
 .ח"דובת המוסד לת זו גם על מה שהוגש בתגותוכניניתן לבסס 

 סגל: ב.
יש להגיש רשימה מחודשת של חברי הסגל במחלקה. על הרשימה לפרט את אחוזי 

 המשרה של כל חבר סגל, תפקידו במחלקה והישגיו המחקריים. 
  : ת הלימודיםתוכני .ג

ואופן שילובם בתוכנית הלימודים של , יש לפרט את השנויים שנעשו במסלולי הלימוד
 . ח"ט בהתאם לתגובת המוסד לדו"תשע -הקרובהשנת הלימודים 

 . ש"ג יו"החלטה זו תישלח גם למל
 

המכללה  -: דו"ח הוועדה הבינלאומית בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות החלטה 605/13
 האקדמית עמק יזרעאל

ועדת המשנה ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
 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 קוראת המועצה להשכלה גבוהה .2
 .ליישומן ולפעול ח"בדו המופיעות

 



 
 

האגף האקדמי, מזכירות המל"ג         

 
 
 
 
 
מנהל מערכות בריאות במכללת עמק יזרעאל ת לתוכניהוועדה הבינלאומית התרשמה מאוד מה .3

 ומעודדת את מחויבותה לפיתוח הזדמנויות לאוכלוסייה בצפון הארץ.  
מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים  המועצה להשכלה גבוהה .4

עדה ולדווח בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן, עד בדו"ח הוו
 :.1820.121לתאריך 

  :תתוכניחזון ה א.
  מוסד להמשיך בגישתם ובחזונם להוות סביבה אקדמית לתושבי האזורעל . 
 לקיים דיון מעמיק ולנסח , בשיתוף עם ההנהלה הבכירה של המכללה, על המחלקה

מנהל מערכות בריאות. ההצעה שהוגשה בתגובת התוכנית לאת החזון ומטרות 
 יכולה לשמש כבסיס לחזון והמטרות שיוגדרו.  ח"דוהמוסד ל

 : סגל ב.
  בהתאם לשינויים במחלקה מלמדיםשל חברי הסגל ה מעודכנתיש להגיש רשימה ,

 הוועדה. ח"דושנעשו כפי שדווח בתגובת המוסד ל
  : ת הלימודיםתוכני ג.

 של הקורסים בתוכנית הלימודים. למידה התוצאות את  נסחיש ל 
  .יש להעריך את תוצאות הלמידה עבור כל תלמיד לפני סיום לימודיהם 
 לדווח יש, לסטודנטים תעסוקתי והכוון לסיוע ועדה הקמת על המוסד לדיווח בהמשך 

 . ופעילותה הרכבה על במפורט
 

בנושא דו"ח ועדת  27.10.2015מהחלטת המל"ג מיום : חריגת המכללה האקדמית גליל מערבי החלטה 606/13
תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה -גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ

 המתוקצבים
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )

המכללה האקדמית גליל מערבי בנוגע להתקשרות עם משרד הבטחון בחריגת אשר דנה לפיקוח ואכיפה 
חוגי בניהול ולוגיסטיקה ללא אישור מל"ג כנדרש וללא עמידה -כנית לתואר ראשון דוולצורך פתיחת ת

  ת מוזמנת, לאוכלוסייה מוגדרת ובזמן חלקי על פי החלטות המל"ג בנושא.תוכניבתנאי הסף לפתיחת 
מדובר בחריגה ראשונה של המוסד, שומכיוון  ,א נפתחה בסופו של דברכנית לובשל העובדה כי הת

יחד עם זאת,  מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד.במקרה זה להימנע  המועצה להשכלה גבוהה החליטה
 רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של חריגה נוספת בעתיד.  מל"גה

 
 ההיגוי של מל"ג וות"ת לקידום מדעי הרוח: עדכון הרכב ועדת החלטה 607/13

( החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את 17.7.2018בישיבתה שהתקיימה ביום ה' באב תשע"ח )
 את חברת המל"ג פרופ' חביבהלצרף לוועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח  4.7.2018המלצת ות"ת מיום 

רבות ספרד והמזרח במסגרת הבחינה הכוללת זאת לטובת בחינת נושא קידומו של תחום מורשת תפדיה, 
  של קידום מדעי הרוח בישראל. 

 הרכב הוועדה לאחר הצטרפות פרופ' חביבה פדיה יהיה כלהלן: 
 חבר ות"ת, מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב ,יו"ר הועדה -פרופ' יוסי שיין  
 המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים -פרופ' ששון צחאיק 
 הפקולטה להנדסה כימית והמכון לננוטכנולוגיה, הטכניון  -פ' חוסאם חאיקפרו 
 המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן -פרופ' מירון איזקסון 
 חברת מל"ג, היסטוריה של ע"י וא"י, האוניברסיטה הפתוחה  -פרופ' אביבה חלמיש 
 תל אביבפילוסופיה ולימודי אסיה, אוניברסיטת  -פרופ' יואב אריאל 
 אתיקה, ראש מכון ון ליר בירושלים -פרופ' שי לביא 
 ספרות ומשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה -פרופ' שולמית אלמוג 
 נציג האקדמיה הישראלית הצעירה )חבר הוועדה לקידום מדעי הרוח באקדמיה  -ד"ר נסים אוטמזגין

 הצעירה(, לימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 חברת מל"ג, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -פרופ' חביבה פדיה 

 מרכז הוועדה, מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית, מל"ג -ד"ר מרק אסרף 
 
 
 
 
 



 
 

האגף האקדמי, מזכירות המל"ג         

 
 
 
 
 

: עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החלטה 608/13
 החרדית

( החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את 17.7.2018בתה שהתקיימה ביום ה' באב תשע"ח )בישי
עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית  וזאת 
לאור יציאתה של גב' אתי זלצמן, חברת הוועדה, לחופשת לידה. המל"ג החליטה לאשר את בקשת 

למנות במקומה את גב' עדי משניות, נציגת התאחדות הסטודנטים וסטודנטים התאחדות ה
 והסטודנטיות וחברת המל"ג, עד לחזרתה של גב' אתי זלצמן מחופשת הלידה.

 החרדית: לאוכלוסייה הגבוהה ההשכלה של הנגישות להרחבת תתוכנילהלן הרכב ועדת ההיגוי ל
  יו"ר הוועדהיו"ר ות"ת,  –פרופ' יפה זילברשץ 
  ס' יו"ר מל"ג –פרופ' אדו פרלמן 
  מנכ"ל מל"ג/ות"ת –מר' מתניהו אנגלמן 
 האוניברסיטה העברית; חבר מל"ג – פרופ' ישראל גלעד 
 מכון ויצמן למדע; חבר מל"ג - פרופ' אלי פולק 
  העברית, חבר מל"ג רסיטההאוניב –פרופ' רוני פרידמן 
 חבר מל"גהחרדי למחקר מדיניות; עמית במכון בית יעקב סמנכ"ל מכון  - מר ישראל תיק ; 
 חברת מל"ג/ות"ת - ד"ר רבקה ודמני שאומן 
 המכון למדיניות העם היהודי - ד"ר דב מימון 
 אוניברסיטת תל אביב -רבין  פרופ' ליאת קישון 
 והסטודנטיות בישראל ציגת התאחדות הסטודנטיםנ – גב' אתי זלצמן 

 
ת הטכניון מכון טכנולוגיה לישראל לאפשר להמשיך לקיים : אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשהחלטה 609/13

 ( בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון באנגלית.B.Scתוכנית לימודים לתואר ראשון )
(  החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את 17.7.2018ה' באב תשע"ח ) בישיבתה שהתקיימה ביום

העברית כסוקר  וסביבה באוניברסיטה מזון לחקלאות גרטלר מהפקולטה אריה' מינויו של  פרופ
 לתואר ת לימודיםתוכנילאפשר לו להמשיך לקיים  לישראל טכנולוגי מכון הטכניון בקשת לבדיקת

התחומית  באנגלית, כפי שאושר על ידי ועדת המשנה ומזון ביוטכנולוגיה בהנדסת( .B.Sc) ראשון
 .לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל

 
: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני החלטה 610/13

(M.Sc.עם וללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים ) 
(  החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את 17.7.2018ה' באב תשע"ח ) בישיבתה שהתקיימה ביום

( עם וללא .M.Scתוח תוכנית לימודים לתואר שני )הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי לב לפ
לטכנולוגיה, הנדסה, התחומית  תזה בהנדסת תקשורת מחשבים, כפי שאושר על ידי ועדת המשנה

 .  ההרכב שאושר כלהלן:מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל
 בית הספר להנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית -פרופ' דן מרום, יו''ר הוועדה 
 אביב-אוניברסיטת תל  הפקולטה להנדסה, בית הספר להנדסת חשמל,  -פרופ' מרק מלמד, חבר ועדה 
 המחלקה להנדסת מערכות תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון  -ד''ר עמר גורביץ, חבר ועדה 

 
תוכנית : אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת הרצוג מכללה אקדמית לחינוך להמשיך לקיים החלטה 611/13

חוגי בתושב"ע במסגרת -( דו.B.Edהשלמת לימודים "ממורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר בהוראה )
 מח"ר נוות ישראל

 כלהלן: המועצה להשכלה גבוהה ( החליטה17.7.2018בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח )
 וות בתושב"ע המתקיימת במח"ר נ (.B.Edלהעביר את תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) .1

 ישראל לבדיקה של סוקר.
 ד"ר שלם יהלום מהמחלקה למורשת  לאשר את מינויו שללאשר את הסוקר לבדיקת התוכנית:  .2

 (.B.Edישראל, אוניברסיטת אריאל כסוקר לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" )
 בתושב"ע המתקיימת במח"ר נוות ישראל.


