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 24( 360עשרה מס'  )-פרוטוקול ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש

 (20192.12.תשע"ט  )  באדר א''  זשהתקיימה בירושלים ביום 
 

 
 עדכון הרכב ועדות משנה של המל"ג 767/13

( אישרה המועצה להשכלה גבוהה את מעברו של חבר 12.2.2019' תשע"ט )אבישיבתה ביום ז' באדר 
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, ל תיק מוועדת המשנה מל"ג מר ישרא

, וזאת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויותלו  פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל
 וועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות.מבעקבות פרישתו של מר רם שפע מחברותו במל"ג ו

 
ועדת משנה תחומית לחינוך, 

 הוראה, רוח, אמנויות
(7 ) 

ועדת משנה תחומית לחברה, 
ניהול, עסקים, רב תחומי 

במדעי הרוח והחברה 
 משפטים

(7 ) 

ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, 
הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה 

וחות פארה רפואי, חקלאות ושל
 מחו"ל

(7) 
 יו"ר -ד"ר רבקה ודמני 

 
 יו"ר -פרופ' ישראל גלעד 

 
 יו"ר  -פרופ' רוני פרידמן 

 

 ד"ר אופיר העברי פרופ' אוסיד ח'טיב
 

 ד"ר לאה בם

 פרופ' אביבה חלמיש
 

 פרופ' אילנה גוזס מר משה ויגדור

 פרופ' חביבה פדיה
 

 פרופ' רבקה גילת ד"ר סאמר חאג' יחיא

 
 טייטלבאוםפרופ' חיים 

 פרופ' חנה דודיוק פרופ' שפרה שגיא

 פרופ' עזרי טרזי***
 

  פרופ' אלי פולק גב' עדי משניות

 מר ישראל תיק
 

   פרופ' סעד תפוחי פרופ' דודי שוורץ

 **רשם המהנדסים  

 -: מוניקה שמילוביץמרכזת : בתיה הקלמןמרכזת
 אופנר

 : מרב אברהמימרכזת

 רשם המהנדסים ** משמשים כמשקיפים מטעם
בסדרי הנוהל למינוי חברים לוועדות המשנה  4*** למרות שאינו חבר מל"ג בחירתו התאפשרה בהתאם לסעיף ג'

 הקבועות של מל"ג
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 כון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות עד 768/13

( החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את עדכון 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.

 להחלטה. 2נוסח ההנחיות התאגידיות החדש מצורף כנספח 
 
ליישום ההחלטה ועדכון תקנוני המוסדות בתוך תקופה של שנתיים ממועד  הוראת מעברן אושרה כ

.  במסגרת זו יעביר כל מוסד למל"ג בתוך שנה ממועד ההחלטה, 11.2.2021ההחלטה, היינו עד ליום 
ון , טיוטת תקנון מתוקן.  מוסד יוכל לבקש את אישור המל"ג להתאמות בתקנ11.2.2020היינו עד ליום 

שלא עומדות במדויק בהנחיות, ובלבד שהן עומדות במהות ההוראה שנקבעה בהנחיות ומבטיחות את 
מטרתה.  מוסד אשר התאים את תקנונו בהתאם להנחיות התאגידיות כפי שאושרו בות"ת ביום 

 א יידרש לאישור נוסף.ל -וקיבל על כך אישור ות"ת ומל"ג  26.7.2017
 

 שכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאותהנחיות תאגידיות למוסדות לה
לחוק  15ההנחיות שלהלן נועדו להבטיח את עצמאותו של מוסד להשכלה גבוהה כמתחייב בסעיף 

(, וכן את ניהולו התקין, לרבות מניעת חוק המל"ג –)להלן  1958-המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח
 מעורבותם של גורמים חיצוניים למוסד וניגודי עניינים.

 נחיות אלה תהיה תנאי להכרה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה.עמידה בה
 עמותה או חל"צ –אופן ההתאגדות  .1

הפעילות האקדמית של המכללות האקדמיות תהיה במסגרת עמותה רשומה )ע"ר( או חברה 
 לתועלת הציבור )חל"צ(.

שהתאגד להשכלה גבוהה " הכוונה היא למוסד המוסדלצורך הנוחות, בכל מקום שבו כתוב "
" הכוונה היא לוועד הוועד המנהלפי אחת משתי צורות התאגדות אלה, ובכל מקום שבו נכתב "ל

בעמותה ולדירקטוריון בחל"צ. מקום שבו נדרשת הבחנה ביניהן בשל הוראות שונות בחוקים 
-(, וחוק החברות, התשנ"טחוק העמותות –)להלן  1980-וק העמותות, התש"םח –הרלוונטיים 

(, יצוין הדבר חקיקה הרלוונטיתה –(, והתקנות לפיהם )להלן החברותחוק  –)להלן  1999
 במפורש. 

סד מכל גוף התלות של המו-התקנון של המוסד יבטיח את העצמאות האקדמית והמינהלית ואי
או גורם או אחר, יהיה תואם את החקיקה הרלוונטית כאמור ואת ה"הנחיות להתנהלות 

( ושהוחלו על ידה בשינויים הנחיות ניהול תקין – עמותות" שפרסמה רשות התאגידים )להלן
המחויבים גם על חל"צ, בנוסחן המעודכן מעת לעת, וכן יהיה מבוסס על העקרונות המפורטים 

 במסמך זה להלן.
מוסד שסבור כי בשל נסיבותיו המיוחדות או מאפייניו הייחודיים יש הצדקה לסטות בעניינו 

בקשה מנומקת להתיר לו ( בהמל"ג –ה גבוהה )להלן מההנחיות, רשאי לפנות למועצה להשכל
לקבוע בתקנונו הוראה שונה בעניין מסוים, ובלבד שהבקשה אינה סותרת את החקיקה 

 הרלוונטית. 
 שם המוסד .2

שם המוסד, יהיה השם שאושר על ידי המל"ג ורשם העמותות  –שם העמותה או החל"צ, היינו 
דת ההתאגדות, והוא יירשם בתעודות ההיתר או רשם ההקדשות, לפי העניין, ונרשם בתעו

 וההכרה.
 מטרה .3

 .פעילות השכלה גבוההמטרתו המרכזית ועיקר פעילותו של המוסד היא לקיים 
 1הגבלות מימון .4

 :"מוסד נתמך"( –מוסד שהמדינה משתתפת בתקציביו )להלן 
 מגוף מתוקצבלמעט ות"ת, וכן לא יקבל כספים או תרומה בעין מהמדינה, נתמך מוסד  .4.1

, או גוף נתמך כהגדרתו 1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 21כהגדרתו בסעיף 
לחוק האמור, או מהמוסדות הלאומיים; לעניין זה, "המוסדות הלאומיים"  32בסעיף 

 –ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן היסוד  –
 תאגידים בשליטתן.  המגבית המאוחדת לישראל וקרן קיימת לישראל, וכן

ובהתאם להנחיות ות"ת כפי שתקבענה מעת לעת )לרבות בכל  4.1על אף האמור בסעיף  .4.2
  –הנוגע לדיווח או אישור( 

לצורך  4.1יוכל להתקשר עם המדינה ועם גורמים כאמור בסעיף נתמך מוסד  .4.2.1
מתן שירות שאיננו אקדמי וכן לביצוע מחקר מוגדר, כנגד תמורה כספית, וכן 

או לפעילות רווחה ולקבל מהם כספים לשם חלוקתם כמלגות לסטודנטים לקבל 
תקציבים תחרותיים אישיים לחוקרים דוגמת מענקים מקרנות מחקר או 

 תקציבים לתשתיות מחקר;
                                                

 ניתן לעגן סעיף זה במסגרת התחייבות שתאושר על ידי המוסדות המנהלים )במקום עיגון בתקנון( 1
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, וכן 4.1בסעיף המנויים מגורמים מהמדינה וקבל כספים לרשאי  נתמךמוסד  .4.2.2
 משותפת; מית אקדתכנית הפעלת אחר לצורך  נתמךמוסד מכספים קבל ל

מהמדינה )לרבות הקצאת קרקע( רשאי לקבל תרומה בעין  נתמךמוסד  .4.2.3
אם שיקול הדעת המכריע לשימוש בתרומה יהיה  4.1ומגורמים כאמור בסעיף 

 ;למוסד
מוסד נתמך שהוא מוסד להכשרת עובדי חינוך אשר ות"ת אינה משתתפת  .4.2.4

 בתקציביו, יוכל לקבל כספים ממשרד החינוך;
ל לקבל כספים מהאפוטרופוס הכללי או מוועדת העזבונות יוכנתמך מוסד  .4.2.5

 במשרד המשפטים.
 :"מוסד שאינו נתמך"( –מוסד שהמדינה אינה משתתפת בתקציביו )להלן 

לא יקבל כספים או תרומה בעין מהמדינה, מגוף מתוקצב כהגדרתו שאינו נתמך מוסד  .4.3
 32גדרתו בסעיף , או גוף נתמך כה1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 21בסעיף 

 לחוק האמור, או מהמוסדות הלאומיים. 
  – 4.3על אף האמור בסעיף  .4.4

 4.3יוכל להתקשר עם המדינה ועם גורמים כאמור בסעיף שאינו נתמך מוסד  .4.4.1
לצורך מתן שירות שאיננו אקדמי וכן לביצוע מחקר מוגדר, כנגד תמורה כספית, 

ולקבל תקציבים  וכן לקבל מהם כספים לשם חלוקתם כמלגות לסטודנטים
 תחרותיים אישיים לחוקרים דוגמת מענקים מקרנות מחקר;

מוסד שאינו נתמך יוכל לקבל כספים ממוסד להשכלה גבוהה נתמך לצורך  .4.4.2
 הפעלת תכנית אקדמית משותפת;

יוכל לקבל כספים מהאפוטרופוס הכללי או מוועדת שאינו נתמך מוסד  .4.4.3
 העזבונות במשרד המשפטים.

 האסיפה הכללית .5
 יותסמכו

  –מבלי לגרוע מהוראות החקיקה הרלוונטית, האסיפה הכללית  5.1
 ;שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.תמנה את חברי הוועד המנהל, כאמור בסעיף  .5.1.1
שגיאה! מקור ההפניה לא תמנה את חברי ועדת הביקורת, כאמור בסעיף  .5.1.2

 ;נמצא.
 ;שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מוסד, כאמור בסעיף תמנה את נשיא ה .5.1.3
 תמנה את רואה החשבון המבקר ותקבע את שכרו; .5.1.4
  ;תאשר את הדו"ח הכספי השנתי והדו"ח המילולי השנתי .5.1.5
שגיאה! מקור תדון בדו"ח השנתי המוגש על ידי נשיא המוסד כאמור בסעיף  .5.1.6

 ;ההפניה לא נמצא.
 תדון בדיווח של ועדת הביקורת על מסקנותיה מבדיקות שביצעה במוסד;  .5.1.7
תחליט בדבר תשלום גמול לחברי הוועד המנהל או לחברי ועדת הביקורת  .5.1.8

בהתאם לתקנות הרלוונטיות, ותקבע נהלים בעניין החזר הוצאות לפי תקנות 
 אלה;

יו, בכפוף לאמור תאשר שינויים בתקנון, לרבות שינוי שם התאגיד או מטרות .5.1.9
 ;שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף 

שגיאה! מקור ההפניה לא תחליט על פירוק המוסד, בכפוף לאמור בסעיף  .5.1.10
 לעניין נכסיו. נמצא.

 הרכב
. תאגיד אינו יכול להיות חבר באסיפה 23-מספר חברי האסיפה הכללית לא יפחת מ .5.2

 ת.הכללי
 מכלל חברי האסיפה הכללית יהיו אזרחי ישראל או תושביה. רוב .5.3
מכלל  20%שיעור החברים באסיפה הכללית שהם גורמים חיצוניים לא יעלה על  .5.4

 20%חבריה, ושיעור החברים באסיפה הכללית שהם גורמים פנימיים לא יעלה על 
 מכלל חבריה. יתר החברים יהיה מקרב הציבור. 

 –לעניין זה 
אישים שמייצגים גופים, מוסדות ותאגידים חיצוניים למוסד או  –חיצוניים"  "גורמים

בכירים עובדים נושאי משרה ומומלצים על ידם, שיש להם עניין בפעילות המוסד, או 
כדוגמת רשויות מקומיות, רשתות או מי מטעמם, בגופים, מוסדות ותאגידים כאמור, 

שכלה גבוהה, יזמי ומייסדי המוסד, חינוך, איגודים מקצועיים, מוסדות אחרים לה
תורם משמעותי, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו, 
במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו או שהוא מייצג אותו, קשר 

 עסקי או כספי עם המוסד;
טודנטים הלומדים עובדי המוסד )סגל אקדמי ומינהלי(, וכן ס –"גורמים פנימיים" 

במוסד; מובהר כי מי שסיים את לימודיו במוסד לא ייחשב לגורם פנימי, ושעובד 
 המוסד וסטודנט הלומד בו לא יחשבו גם כגורם חיצוני רק בשל קשריהם אלה למוסד;
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מי שרשומים כחברי העמותה בבקשה לרישום העמותה,  –"מייסדים", בעמותה 
יות הראשונים שחתמו על התקנון שהוגש עם בעלי המנ –ובחברה לתועלת הציבור 

 הבקשה לרישומה; 
מי שאינו גורם חיצוני או גורם פנימי, לרבות תורם שאינו תורם  –"מקרב הציבור" 

 משמעותי;
אחוזים מן  10סכום שעלה על במהלך שנה מי שתרם למוסד  –"תורם משמעותי" 

ה בעין בשווי כאמור, התקציב השנתי של המוסד בשנה שבה ניתנה התרומה, או תרומ
שנים מיום מתן התרומה, לרבות אדם המייצג תורם  שלושוביום מינויו טרם חלפו 

   כאמור. 
כל חברי האסיפה הכללית ימונו בידי האסיפה הכללית או הוועד המנהל, כפי שייקבע  .5.5

הרכב  חברים מהאסיפה הכללית. 5או לפי המלצת  בתקנון, לפי המלצת ועדת מינוי
: יו"ר האסיפה הכללית, יו"ר הוועד המנהל, שני חברים מקרב וי יהיה כלהלןועדת המינ

נוסף מקרב חבר היא רשאית גם למנות הציבור באסיפה הכללית שהאסיפה תמנה ו
; יו"ר הוועדה יהיה יו"ר הגורם הממנה. או מקרב הציבור אקדמי במוסדהסגל ה

 המלצה נוספת במקומה.ולבקש להגיש למינוי הגורם הממנה רשאי שלא לקבל המלצה 
כלשהו רשאי להציע למנות מספר חברים באסיפה נוסף אם נקבע בתקנון כי גורם  .5.6

הכללית או שיעור מסוים מהם, הצעת אותו גורם תובא לפני ועדת המינוי, ואם היא 
 לא תאשר את ההצעה יהיה על אותו גורם להציע לוועדה מועמדים אחרים.

 במוסד. יםהלומדסטודנטים  2 ולאסיפה הכללית ימונ .5.7
 יו"ר האסיפה הכללית ייבחר בידי האסיפה הכללית מבין החברים בה מקרב הציבור. .5.8

 תקופת כהונה
הכהונה של חבר האסיפה הכללית תהיה לתקופה קצובה בהתאם לקבוע בתקנון, שלא  .5.9

 שנים, וניתן להאריכה לתקופות נוספות בלי צורך בהמלצת ועדת המינוי.  4תעלה על 
 ישיבות

 ה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה.האסיפ .5.10
מחברי האסיפה, ובכלל זה לפחות  60%אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות  .5.11

מחצית מהחברים מקרב הציבור המכהנים באותה עת; נוכח מניין זה בפתיחת 
האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. 

ור בתוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, לא נתכנס המניין האמ
ללא צורך בהזמנה נוספת, בשני ימי עבודה לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית 
זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה, ובלבד שלפחות 

בישיבה זו, יראו את לא נתכנס המניין האמור גם  מחציתם יהיו חברים מקרב הציבור.
האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נפרדת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, 

 ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
חבר האסיפה הכללית לא ישתתף בדיון ובהצבעה בנושא שיש לו בו עניין אישי, לרבות  .5.12

ושל גוף שהוא מייצג או שהוא עובד בו או נושא משרה בו או בעל  עניין אישי של קרובו
בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא, וכן צאצא,  –עניין בו; לעניין זה, "קרוב" 

 אח, אחות והורה של בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.
 הוועד המנהל .6

 סמכויות
ביצוע תפקידי הנשיא ופעולותיו, הוועד המנהל יתווה את מדיניות המוסד ויפקח על  .6.1

 –ובכלל זה, ובלי לגרוע מסמכויותיו לפי החקיקה הרלוונטית, הוועד המנהל 
 יקבע את תכניות הפעולה של המוסד, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן; .6.1.1
 יקבע דרכי פעולה לביצוע מטרות המוסד; .6.1.2
גש לו על ידי נשיא יבדוק את מצבו הכספי של המוסד, ידון בתקציב השנתי שהו .6.1.3

המוסד ויאשרו ויקבע את מסגרת האשראי שהמוסד רשאי ליטול, ובלבד 
 שבמוסד נתמך תהיה מסגרת האשראי כפי שתאשר ות"ת;

 יקבע את המבנה הארגוני של המוסד, בכפוף לתקנון המוסד ולהנחיות אלה; .6.1.4
שגיאה! יגיש לאסיפה הכללית את הצעתו למינוי נשיא המוסד, כאמור בסעיף  .6.1.5

 ; מקור ההפניה לא נמצא.
, המשנה לנשיא( –לעניינים אקדמיים/רקטור )להלן  ימנה את המשנה לנשיא .6.1.6

 ; שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.כאמור בסעיף 
, מנהל כללי( –או סגן נשיא לעניינים מינהליים )להלן  ימנה את המנהל הכללי .6.1.7

 ; מצא.שגיאה! מקור ההפניה לא נכאמור בסעיף 
שגיאה! ימנה את ראש מינהל הכספים ואת היועץ המשפטי, כאמור בסעיף  .6.1.8

, ויקבע את סמכויותיהם של סגני הנשיא, כאמור מקור ההפניה לא נמצא.
 ;שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. בסעיף

, יקבע את מדיניות השכר בכירים נוספיםאשר כללים למינוי נושאי משרה י .6.1.9
 בכפוף להנחיות ות"ת; -והתגמול, ובמוסד נתמך 
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יכנס ישיבות של האסיפה הכללית מן המניין ושלא מן המניין, בתיאום עם יו"ר  .6.1.10
 האסיפה בכפוף לכל דין; 

של המוסד, יכין ויאשר את הדו"ח הכספי השנתי ואת הדו"ח המילולי השנתי  .6.1.11
  ;ויביאם לאישור האסיפה הכללית

 יקבע נהלים בכתב המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות במוסד; .6.1.12
 ידון, יחליט ויפעל בכל ענייני המוסד, כפי שימצא לנכון;  .6.1.13
ימנה, בהסכמת ועדת הביקורת, את המבקר הפנימי, ואם לא הגיעו הוועד  .6.1.14

ר הפנימי, תכריע האסיפה וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקהמנהל 
הכללית, ויאשר את תכנית העבודה של המבקר הפנימי, לאחר שוועדת הביקורת 

 בחנה אותה, בשינויים הנראים לו; 
שגיאה! מקור ההפניה יקבע את זכויות החתימה במוסד, בכפוף לאמור בסעיף  .6.1.15

 ; לא נמצא.
 רי הוועד המנהל; ינהל פנקס חברים של האסיפה הכללית וחב .6.1.16
יהיה בעל כל סמכות שלא יוחדה בחקיקה הרלוונטית, בהנחיות ניהול תקין או  .6.1.17

 ;במסמך זה, לגורם אחר
החלטה של הוועד המנהל שיש לה השלכות אקדמיות, לרבות נושאי תקן ותנאי העסקה  .6.2

של הסגל האקדמי, תתקבל רק לאחר קבלת חוות דעתם של המועצה האקדמית של 
שיא. הוועד המנהל רשאי לבקש את המועצה האקדמית לשוב ולדון המוסד ושל הנ

 בהחלטות שאינן תואמות את מדיניות המוסד או תקציבו. 
 הרכב

 .15ולא יעלה על  7-מספר חברי הוועד המנהל לא יפחת מ .6.3
 חברי הוועד המנהל יהיו אזרחי ישראל או תושביה.מ 85%לפחות  .6.4
שגיאה! מקור ההפניה ית, כאמור בסעיף חברי הוועד המנהל ימונו בידי האסיפה הכלל .6.5

 .לא נמצא.
שגיאה! מקור שיעור החברים בוועד המנהל שהם גורמים חיצוניים כהגדרתם בסעיף  .6.6

 מכלל חבריו.   20%לא יעלה על  ההפניה לא נמצא.
, זולת נשיא המוסד 5.4לא ימונו לוועד המנהל גורמים פנימיים כהגדרתם בסעיף  .6.7

והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים או מי שמכהן בתפקיד דומה אף אם תוארו שונה, 
שאינם נושאים גם כהגדרתם בהחלטות מל"ג וות"ת, וכן אנשי סגל אקדמי ליבתי 

בתפקיד ניהולי במוסד, לרבות דיקן, ואינם מכהנים בוועד של עובדי המוסד או בארגון 
להם. כמו כן ניתן למנות לוועד המנהל סטודנט אחד הלומד במוסד, יציג או בנציגות ש

ובלבד שלא יהיה במינוי כאמור כדי לגרום לכך שרוב חברי הוועד המנהל לא יהיו מקרב 
 . 5.4הציבור כמשמעות מונח זה בסעיף 

 מכלל חבריו. 20%בוועד המנהל לא יעלה על  שיעור אנשי סגל ליבתי .6.8
, אם נשיא המוסד או המשנה שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.על אף האמור בסעיף  .6.9

לנשיא לעניינים אקדמיים, או מי שמכהן בתפקיד דומה אף אם תוארו שונה, מונו 
שגיאה! מקור ההפניה לחברי הוועד המנהל, שיעורם של כלל החברים שמונו לפי סעיף 

 מכלל החברים בוועד המנהל. 25%לא יעלה על ולפי סעיף זה  לא נמצא.
יתר חברי הוועד המנהל יהיו אישים מקרב הציבור; אחד לפחות מהם יהיה בעל  .6.10

 לחוק החברות. 240מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה בסעיף 
שגיאה! מקור כל חברי הוועד המנהל ימונו לפי המלצת ועדת המינוי האמורה בסעיף  .6.11

שגיאה! מקור או שהרכבה כהרכב ועדת המינוי האמורה בסעיף  ההפניה לא נמצא.

ה בעמות. מובהר כי חברים מהאסיפה הכללית 5, או לפי המלצת ההפניה לא נמצא.
להמליץ גם על מי שאינו חבר העמותה באותה עת, ואם האסיפה הכללית תחליט  ניתן

 ם כחבר העמותה. למנותו הוא יתקבל ג
כלשהו רשאי להציע למנות מספר חברים לוועד המנהל נוסף אם נקבע בתקנון כי גורם 

או שיעור מסוים מהם, הצעת אותו גורם תובא לפני ועדת המינוי, ואם היא לא תאשר 
 את ההצעה יהיה על אותו גורם להציע מועמדים אחרים.

בקש להגיש המלצה נוספת ול למינויהאסיפה הכללית רשאית שלא לקבל המלצה 
 במקומה.

 אלה לא יכהנו כחברים בוועד המנהל: .6.12
מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו, במישרין או בעקיפין,  .6.12.1

או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו או שהוא מייצג אותו, קשר עסקי או כספי עם 
מור, וגורמים המוסד; מובהר כי תורם משמעותי יחשב כמי שיש לו קשר כא

פנימיים לא ייחשבו כמי שיש להם קשר כאמור רק בשל היותם גורמים 
 פנימיים;

מי שעיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר  .6.12.2
 הוועד המנהל, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כחבר הוועד המנהל;

 שר, סגן שר וחבר הכנסת; .6.12.3
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 ;שלה נגיעה לפעילות המוסד ית וסגן ראש רשות מקומיתראש רשות מקומ .6.12.4
 מי שאינו רשאי לכהן לפי החקיקה הרלוונטית או לפי הנחיות ניהול תקין. .6.12.5

, אך לא יו"ר הוועד המנהל יהיה חבר מקרב הציבור ויהיה חבר גם באסיפה הכללית .6.13
 .יכהן כיו"ר האסיפה הכללית

 תקופת כהונה
לתקופה קצובה בהתאם לקבוע בתקנון, שלא הכהונה של חבר הוועד המנהל תהיה  .6.14

שנים, וניתן להאריכה לתקופות כהונה נוספות בלי צורך בהמלצת ועדת  4תעלה על 
 שנים.  12-המינוי, ובלבד שלא יכהן יותר מ

 ישיבות
 הוועד המנהל יתכנס לישיבות לפחות אחת לחודשיים. .6.15
  רי הוועד המנהל.ממספר חב 60%מניין חוקי לישיבות הוועד המנהל יהיה לפחות  .6.16
, הוועד המנהל רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש 6.15מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .6.17

בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל החברים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו 
בזמן, אלא אם כן נשללה רשות זו בתקנון; הוועד המנהל רשאי לקבל החלטות אף ללא 

כל החברים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא התכנסות בפועל, ובלבד ש
 להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין, אלא אם כן נשללה רשות זו בתקנון.

להימנע מניגודי עניינים, וככל שיהיה צורך בכך ייקבעו  מחויבכל חבר בוועד המנהל  .6.18
היועץ המשפטי של  הוראות המתייחסות לנושאים ולגורמים מסוימים, לפי הנחיות

המוסד. כן יובהר כי חבר בוועד המנהל לא ישתתף בדיון ובהצבעה בנושא שיש לו בו 
עניין אישי, לרבות עניין אישי של קרובו ושל גוף שהוא מייצג או שהוא עובד בו או נושא 

 משרה בו או בעל עניין בו.
 הנשיא .7

 סמכויות
במסגרת המדיניות שקבע הוועד  נשיא המוסד אחראי לניהול השוטף של ענייני המוסד .7.1

הוא יהיה נתון לפיקוחו של והמנהל וכפוף להנחיותיו, יהיו לו כל סמכויות הביצוע  
 הוועד המנהל. 

  –, הנשיא ור ההפניה לא נמצא.שגיאה! מקבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .7.2
סד, איכותו יישא באחריות בפני האסיפה הכללית והוועד המנהל לניהול המו .7.2.1

 ורמתו האקדמית;
 ייצג את המוסד כלפי חוץ וינהל את הטקסים הרשמיים שלו; .7.2.2
 יהיה אחראי לביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל; .7.2.3
יכין את תקציב המוסד ויביאו לאישור הוועד המנהל; התקציב יהיה לשנת  .7.2.4

 לימודים אקדמית; 
ים ושנתיים על פעילות יגיש לאסיפה הכללית ולוועד המנהל דוחות תקופתי .7.2.5

המוסד, והתקדמותו במימוש מטרותיו, יעדיו ותכניותיו, וכן דיווחים בנושאים, 
 במועדים ובהיקף שיקבע הוועד המנהל;

ייזום, יכין, יביא לאישור הוועד המנהל וירכז את ביצוע התכניות לקידום  .7.2.6
נון המוסד ולפיתוחו, לרבות מימון תקציבי המוסד, גיוס אמצעים עבורו, תכ

 אקדמי ופיתוח פיזי;
 ימנה את חברי המועצה האקדמית העליונה; .7.2.7
 יהיה אחראי לביצוע החלטות המועצה האקדמית העליונה; .7.2.8
 יקבל לעבודה חברי סגל אקדמי לפי כללים שייקבע הוועד המנהל; .7.2.9

ישתתף בכל ישיבות האסיפה הכללית וכן בכל ישיבות הוועד המנהל וידווח לו  .7.2.10
 על פעולותיו.

 ינויכשירות ומ
כשיר להתמנות לנשיא המוסד מי שהוא פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, ויש לו  .7.3

ניסיון ניהולי מתאים. הנשיא יועסק כעובד המוסד במשרה מלאה, והמוסד יהיה מקום 
 עבודתו היחיד.

הנשיא ימונה בידי האסיפה הכללית לפי הצעת הוועד המנהל. הצעת הוועד המנהל  .7.4
חברים שזה הרכבה: יו"ר הוועד המנהל,  5-6עדת איתור בת תהיה לפי המלצה של וו

מהמוסד או מחוצה חברי סגל אקדמי  1-2שיהיה יו"ר הוועדה, יו"ר האסיפה הכללית, 
אנשים מקרב הציבור שעליהם ימליץ הוועד המנהל.  2 -, ולו שתמנה האסיפה הכללית

יש המלצה הוועד המנהל רשאי שלא לקבל המלצה של ועדת האיתור ולבקשה להג
 נוספת במקומה. 

 תקופת כהונה
שנים,  5הנשיא ימונה לתקופת כהונה קצובה בהתאם לקבוע בתקנון, שלא תעלה על  .7.5

אשר ניתן להאריכה לתקופה או תקופות נוספות. הארכת תקופת כהונה רצופה כאמור 
תהיה בהחלטת האסיפה הכללית לפי הצעת הוועד המנהל, ואינה טעונה המלצה של 

 שנים. 12ור. סך כל תקופות הכהונה, אף אם אינן רצופות, לא יעלה על ועדת אית
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 כהונתו של הנשיא לא תופסק לפני תום התקופה שלה מונה אלא אם כן הוחלט על כך .7.6
 , לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.  בוועד המנהל ובאסיפה הכללית

א מקום לנשיא מבין מי נבצר מהנשיא למלא את תפקידו, ימנה הוועד המנהל ממל .7.7
שכפוף במישרין לנשיא, ובלבד שהוא פרופסור, וזאת לתקופה או לתקופות שלא יעלו 

 במצטבר על  ששה חודשים.
 משנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור .8

  סמכויות ומינוי
שגיאה! כאמור בסעיף סטודנטים ימנה משנה לנשיא  6,000 -מוסד שבו לומדים יותר מ .8.1

. סמכויותיו ותפקידיו יהיו כפי שייקבע בתקנון או כפי שיקבע מקור ההפניה לא נמצא.
 הנשיא באישור הוועד המנהל. 

המועצה  היוועצות עםמשנה לנשיא ימונה בידי הוועד המנהל לפי הצעת הנשיא וב .8.2
 האקדמית. כשיר להתמנות כמשנה לנשיא פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, שיש לו
ניסיון ניהולי מתאים. משנה לנשיא יועסק כעובד המוסד במשרה מלאה, והמוסד יהיה 

 מקום עבודתו היחיד.
סטודנטים רשאי למנות משנה לנשיא, ואם עשה כן  6,000-מוסד שבו לומדים פחות מ .8.3

 זה.  8יחולו לגביו הוראות סעיף 
 תקופת כהונה

 5בתקנון, שלא תעלה על  משנה לנשיא ימונה לתקופת כהונה קצובה בהתאם לקבוע .8.4
לפי הצעת הנשיא ובהיוועצות עם המועצה  ,שנים, והוועד המנהל רשאי להאריכה

 .לתקופות נוספות של עד חמש שנים כל אחתהאקדמית, 
כהונתו של משנה לנשיא לא תופסק לפני תום התקופה שלה מונה אלא אם כן הוחלט  .8.5

, לאחר ת עם המועצה האקדמיתבוועד המנהל בכפוף לאישור הנשיא ובהיוועצו על כך
 שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו. 

 מנהל כללי .9
. המנהל שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.כאמור בסעיף  בכל מוסד ימונה מנהל כללי .9.1

הכללי יהיה כפוף לנשיא וסמכויותיו ותפקידיו יהיו כפי שייקבע בתקנון או כפי שיקבע 
ישור הוועד המנהל, ויכללו, בין היתר, קבלת עובדים שאינם סגל אקדמי לפי הנשיא בא

 כללים שייקבע הוועד המנהל.
 מנהל כללי ימונה בידי הוועד המנהל בהסכמת הנשיא. .9.2
מנהל כללי ימונה לתקופת כהונה קצובה של עד חמש שנים, והוועד המנהל רשאי  .9.3

  שנים כל אחת.להאריכה בהסכמת הנשיא לתקופות נוספות של עד חמש 
הוועד המנהל רשאי להחליט על סיום כהונתו של המנהל הכללי לפני תום התקופה  .9.4

שלה מונה או תקופת ההארכה, לפי העניין, לאחר שנתן למנהל הכללי הזדמנות 
 להשמיע את טענותיו ושמע את עמדת הנשיא. 

 סגני נשיא ונושאי משרה אחרים .10
נשיא לעניינים מינהליים כאמור בסעיף הנשיא רשאי למנות סגני נשיא שאינם סגן  .10.1

ייקבעו בידי הוועד אלה סמכויותיהם של סגני נשיא ; שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
 המנהל לפי המלצת הנשיא.

 סגני הנשיא יפעלו במסגרת סמכויותיהם לפי הנחיות הנשיא והוראותיו. .10.2
 .לפי המלצת הנשיא ואת היועץ המשפטי הוועד המנהל ימנה את ראש מינהל הכספים .10.3
, והמוסד יהיה מקום בכפיפות למנכ"ל ראש מינהל הכספים יועסק כעובד המוסד בשכר .10.4

עבודתו העיקרי. ראש מינהל הכספים לא ייתן שירותים למוסדות להשכלה גבוהה 
 אחרים. 

 הוועד המנהל רשאי למנות בעלי תפקידים נוספים, ובלבד שסמכויותיהם לא תגרענה .10.5
 מסמכויות נושאי משרה בכירים במוסד. 

 ועדת ביקורת .11
למוסד תהיה ועדת הביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה; גורמים חיצוניים  .11.1

לא יהיו חברים  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.וגורמים פנימיים כהגדרתם בסעיף 
 בוועדת הביקורת. 

 האסיפה הכללית.חברי ועדת הביקורת ימונו בידי  .11.2
ועדת הביקורת רשאית לדרוש כינוס של הוועד המנהל או האסיפה הכללית, לצורך  .11.3

הבאת מסקנותיה לפניהם, ואם לא כונסה ישיבת הוועד המנהל או האסיפה הכללית, 
 לכנסה בעצמה.

 סמכויות ועדת הביקורת יהיו בהתאם לקבוע בחקיקה. .11.4
 מבקר פנימי .12

א לחוק המל"ג וכאמור 15, והוא ימונה ויפעל כאמור בסעיף כל מוסד חייב במינוי מבקר פנימי
 בחקיקה הרלוונטית, לפי העניין.

 רואה חשבון מבקר .13
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כל מוסד חייב במינוי רואה חשבון מבקר, והוא ימונה ויפעל כאמור בחוק החברות או חוק 
 העמותות, לפי העניין.

 זכויות חתימה .14
תה ולחתום בשמה, לפי סוגי עניינים הוועד המנהל יקבע את המורשים להתחייב בשם העמו

ובלבד שהמורשים יהיו ובהתאם לנדרש בהנחיות ניהול תקין, והתחייבויות והיקפם הכספי, 
עובדי המוסד בשכר, או חברי הוועד המנהל שאינם גורמים חיצוניים. הנשיא יהיה אחד מבעלי 

 זכויות החתימה. 
 נכסים לאחר פירוק .15

תיו במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לידי מוסד פורק המוסד, ולאחר שנפרעו חובו
( לפקודת מס הכנסה, ובמוסד 2)9אחר להשכלה גבוהה שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 

 פי החלטת הות"ת, ולא יחולקו בין חבריו או מייסדיו.ל –נתמך 
 2 שינוי התקנון .16

כאמור ה גבוהה; הצעה תקנון טעון אישור המועצה להשכלשל הוראה מהותית בשינוי כל 
לא תובא לאישור האסיפה הכללית בטרם ניתן לה אישור המועצה. אין בהוראה התקנון לשינוי 

  זו כדי לגרוע מן הסמכויות של רשם העמותות ורשם ההקדשות.
 

 נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת 769/13
(, החליטה המל"ג לקבוע נוהל מינוי ועבודה של 12.2.2019שיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )בי

 .  3ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.  הנוהל מופיע בנספח מספר 
 

 ות"תמל"ג/של  היגוי/שיפוטועדות נוהל מינוי ועבודת 
 רקע .א

ומעקב אד הוק לשם טיפול יגוי/ליווי/שיפוט ות"ת ומל"ג מקימות מפעם לפעם ועדות ה
 )כל סוגי הועדות הללו יקראו להלן "הוועדה"(. מל"ג /ות"תעליהן החליטו  תכניותב

תפקידה של הוועדה הינו לדון בהיבטים המקצועיים של הנושא לשמו הוקמה ותפקידה נקבע 
 בהחלטה הספציפית על הקמתה. 

ים רוחביים העולים מתוך ההחלטות ונחוצים לשם דנות ככלל, בהיבט –ועדות היגוי/ליווי 
 אסדרה )רגולציה( של הנושא שלשמו הוקמה הוועדה ולגבש המלצות למל"ג/ות"ת.

 בוחנות ככלל, הצעות שהוגשו במסגרת קול קורא שהוציאו ות"ת/מל"ג. –ועדות שיפוט 
 מינוי והרכב  .ב

  אישור הרכב וחתימה על כתב מינוי .1
סגן יו"ר  ות"ת ו/או מל"ג לפי העניין. על כתב המינוי יחתמוהרכב הוועדה יובא לאישור 

כאשר מדובר בוועדה משותפת של ות"ת ומל"ג, יובא  המל"ג ו/או יו"ר הוות"ת לפי הענין.
ההרכב לאישור ות"ת ומל"ג ועל כתב המינוי יחתמו במשותף יו"ר הוות"ת וסגן יו"ר 

 .3המל"ג
  הוועדה רכבה .2

 הניתן ככל"ת. ות"ר ויו"ג מל"ר יו סגן"י ע יומלצו דההווע ראש ויושב הוועדה חברי 
 .המועצה שאישרה המומחים מאגר מתוך חברים יומלצו

  הרכב הוועדה ישקף את המומחיות בנושא לשמו הוקמה הוועדה, תוך שמירה על
 האיזונים כדלקמן:

 .סיון רלוונטיים לתחום פעילות הוועדהיהתאמה, כישורים ונ א.
 ., לסוגי המוסדות השונים להשכלה גבוההגיוון, ככל הניתן ב.
עיקריים בליבת התחום הנידון ההדיסציפלינה -גיוון, ככל הניתן, לתתי ג.

 הדרושה והמומחיות
 .בתחום   
 .ככל שניתןומגזרי ייצוג מגדרי  ד.
 .זמינות ה.
 : מספר הפעמים שאותו מומחה שימש כחבר ועדה/סוקר וכו'פרסונליגיוון  ו.

    בוועדות
 "ג/ות"ת.למ   

 תהיה נציגות לחברי מל"ג וות"ת, כאשר ככלל, בכל ועדה יכהנו לפחות חבר  בוועדה
 ות"ת אחד ו/או חבר מל"ג אחד )לפי העניין(. 

                                                
 התחייבות שתאושר על ידי המוסדות המנהלים )במקום עיגון בתקנון(ניתן לעגן סעיף זה במסגרת  2

 

 ול לחברי וועדות, כולם או חלקם, במסגרת נוהל פנימי שיקבע המנכ"לניתן יהיה לקבוע גמ 3
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 שאלת חברותו של נציג סטודנטים בוועדת היגוי תהא בהתאם לנושא בו ככלל ,
 ימינו או קוונטום: כגון בוועדות מדובר אין הדוגמאתעסוק הוועדה )לשם 

 (. פרופסורים
 נציגי הסטודנטים שימונו לוועדות יהיו סטודנטים בפועל, שיש להם זיקה  ,ככלל

לתחום בו עוסקת הוועדה, ואשר יומלצו ע"י התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות 
 הארצית. 

  גודל הוועדה  .3
הקוורום  .)לרבות יו"ר הוועדה(תכלול לא פחות מחמישה חברים  שיפוט/ועדת היגוי

 .משלושהלא יפחת יהיה מחצית חברי הוועדה ודיון ולקבלת החלטות  לקיום
  ההוועדעבודת ריכוז  .4

מל"ג )לפי -בייעוץ המשפטי של ות"תלווה תמל"ג,  ו-מינהל ות"תתרוכז ע"י  עבודת הוועדה
 .צורך(

   ניעת חשש לניגוד עניינים מ .5
 תפקידים בוועדות נושאי. מגבלות על כהונת 5.1

רטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים בעלי התפקידים המפו
  תפקידים דומים יהיו מנועים מלכהן בוועדות. להלן פירוט בעלי התפקידים:

, חבר הוועדה המתמדת, חבר הדירקטוריון, ועד המנהלוחבר ההוועד הפועל, בר ח .א
 וחבר בגופים אחרים בעלי תפקידים דומים; חבר וועדת הקבע

 ;משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטורנשיא, סגן נשיא,  .ב
ראש בית ספר, למעט בית , מנהל בית ספר, יקן סטודנטיםו, דוסגנ יקן פקולטהד .ג

 ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.  .ד
ת למינוי חברים למרות האמור לעיל, במקרים חריגים, ובלבד שנבחנה האפשרו .ה

בהתאם לאמור לעיל, ולאחר אישור היועצת המשפטית של המועצה, ניתן למנות 
התנאים  כלבהתקיים  ד' לעיל -כמצוין בסעיפים ג' ו בעל תפקיד ועדהכחבר 
 :שלהלן

על מומחיותו של החבר והן על ניסיונו מתוקף החברות בוועדה מתבססת הן  .1
 ;להשכלה גבוהה תפקידו במוסד

וסקת בנושאים רוחביים בלבד ואינה ממליצה בעניינו של מוסד הוועדה ע .2
 ספציפי זה או אחר;להשכלה גבוהה 

להשכלה גבוהה מוסדות רחב דיו של החברים האחרים בוועדה באים ממגוון  .3
 אחרים.

 ושמירה על סודיות מנע מניגוד ענייניםיחתימה על התחייבות לה. 5.2
 למוסד להשכלה גבוהה בו הם  הוועדה לא יצביעו בנושאים הנוגעים חברי

מועסקים ולא ישתתפו בדיונים הנוגעים למועמדים או למוסד להשכלה 
 גבוהה בו הם מועסקים. 

 סודיות על ושמירה עניינים מניגוד להימנע התחייבות על יחתמו ועדה חברי ,
 אשר' וכד מיזמיםבקשות/ /בתכניות מטיפול הימנעותם לרבות
 פעילות סיום מיום שנה של לתקופה זאת ,בוועדהנבדקו/הומלצו /נידונו

 .הוועדה
   ת היגויתקופת הכהונה בוועד .6

 הוועדות והיו"רים ימונו לתקופות שלא תעלה על שלוש שנים עם אפשרות  חברי
 הארכה לשנתיים נוספות בלבד. 

 האיזונים על שמירה תוך, הניתן ככל מדורג באופן ייעשה, היגוי ועדת בהרכב שינוי 
 .הנדרשים

 עבודת הוועדות  סדרי .ג
 הוועדה תפעל בהתאם לכתב המינוי שלה.  .1
הגדרה ברורה לגבי  יכלול התקנוןלכל ועדה יהיה תקנון בהתאם לתקנון המצ"ב. בנוסף,  .2

למי מיועדת התוכנית התכנית/מדיניות שהוועדה הוקמה כדי ליישמה, , תפקיד הוועדה
ר המלגות )בתכניות גה ומספלרבות גובה המל) )אוכלוסיית המטרה(, תנאי התכנית

, אופן התקצוב וכיו"ב, הקריטריונים ואמות המידה לבחירת הזוכים, נהלי העבודה (מלגות
 של הוועדות, לרבות לוחות זמנים מוגדרים להוצאת קול קורא ולבחירת הזוכים וכדומה.

נושאים אלה, כמו גם סמכויות הוועדה, ייקבעו ע"י מל"ג/ות"ת לפי העניין. יתאפשר שינוי 
 מל"ג.-תקנון באישור ות"תב

יפרטו את הנושאים אליהם מתבקשת הוועדה להתייחס, סוג התקנונים  .3
 ההמלצות/ההחלטות שהיא מתבקשת לגבש, לוחות זמנים, ועוד.

טיפול בנושא אשר ימליצו לה בועדה רשאית להקים תת ועדות/צוותים מבין חבריה וה .4
 בד שהוועדה היא הגורם המכריע.ובל מוגדר, שיפוט וכו', והכל בהתאם לתקנון הוועדה
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חברי הוועדה לא יקיימו קשר ישיר עם מוסדות/סגל/סטודנטים/גורמים אחרים בנושא  .5
 בהם הם עוסקים שלא באמצעות מרכז/ת הוועדה. 

, מסמכים מסירת לרבות, הוועדה דיוני אודות מידע ממסירת יימנעו הוועדה חברי .6
 מנהל באמצעות יימסר המידע; איםמת הסדר על ויחתמו ועוד החלטות, פרוטוקולים

 .בלבד גבוהה להשכלה המועצה
ישיבות הוועדות והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול מסודר שיכלול את עיקרי הדברים שעלו  .7

 בדיון וההחלטות, ויאושר ע"י יו"ר הוועדה.
תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה החלטות הוועדה  .8

)המצביעים בעד או נגד(, ובלבד שמספר התומכים שרוב הנוכחים והמשתתפים בהצבעה 
 )תנאים מצטברים(.  2 -תומכים בה בהחלטה לא פחת מ

יושב הראש רשאי לאשר לפי נוהל שיקבע המנכ"ל, כי חלק מהחברים יוכלו להשתתף בדיון  .9
כולו או חלקו, באמצעות שימוש באמצעי התקשרות ובלבד שכל חברי הוועדה המשתתפים 

בזמן, וזאת במקרים בהם תתקיים להנחת דעתו של המנכ"ל -כלו לשמוע זה את זה בויו
 היתכנות "טכנית" לכך.

החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה )כאשר מדובר בוועדות שיפוט  .10
 למשל(, בין היתר, את מידת עמידת המועמדים/המוסדות בקריטריונים.

"י הגוף הממנה ויופיע בתקנון הוועדה, בו ייקבע האם תוקף ההחלטות של הוועדה יוגדר ע .11
 ההחלטות הינן סופיות או מהוות המלצות לוות"ת/מל"ג.

_________________________________ 
 

 תקנון מצוי לוועדת היגוי/שיפוט 
 כללי .1

בהתאם להחלטת ות"ת/מל"ג  -  רקע על התכנית/מדיניות הרלוונטית והצורך במינוי ועדה
 .לפי העניין

 הועדהמטרות ותפקידי  .2
 בהתאם להחלטת ות"ת/מל"ג לפי העניין.

 הרכב וועדת ההיגוי .3
  חברי הוועדה ויושב ראש הוועדה יומלצו ע"י סגן יו"ר מל"ג ויו"ר ות"ת. ככל הניתן

 יומלצו חברים מתוך מאגר המומחים שאישרה המועצה.
 מירה על הרכב הוועדה ישקף את המומחיות בנושא לשמו הוקמה הוועדה, תוך ש

 האיזונים כדלקמן:
 .סיון רלוונטיים לתחום פעילות הוועדהיהתאמה, כישורים ונ א.
 .גיוון, ככל הניתן, לסוגי המוסדות השונים להשכלה גבוהה ב.
הדיסציפלינה העיקריים בליבת התחום הנידון -גיוון, ככל הניתן, לתתי ג.

 הדרושה והמומחיות
 .בתחום   
 .שניתן ככלומגזרי ייצוג מגדרי  ד.
 .זמינות ה.
 : מספר הפעמים שאותו מומחה שימש כחבר ועדה/סוקר וכו'פרסונליגיוון  ו.

    בוועדות
 מל"ג/ות"ת.   

  לפחות חבר  יכהנוככלל, בכל ועדה  , כאשרנציגות לחברי מל"ג וות"תבוועדה תהיה
  .)לפי העניין( חבר מל"ג אחדו/או  אחדות"ת 

 נטים בוועדת היגוי תהא בהתאם לנושא בו שאלת חברותו של נציג סטוד ,ככלל
 מינוי או קוונטום: כגון בוועדות מדובר אין הדוגמא)לשם תעסוק הוועדה 

 .(פרופסורים
 ,נציגי הסטודנטים שימונו לוועדות יהיו סטודנטים בפועל, שיש להם זיקה  ככלל

לתחום בו עוסקת הוועדה, ואשר יומלצו ע"י התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות 
 ארצית. ה

 הוועדה   גודל .4
הקוורום  .)לרבות יו"ר הוועדה(תכלול לא פחות מחמישה חברים  שיפוט/ועדת היגוי

 .משלושהלא יפחת יהיה מחצית חברי הוועדה ולקיום דיון ולקבלת החלטות 
 הוועדה  עבודת ריכוז .5

 מל"ג -"תות של המשפטי בייעוץ ותלווהמל"ג,  -"תות מינהל"י ע תרוכז הוועדה עבודת
 (.צורךלפי )

  אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין
 והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.

 תקופת כהונה .4
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)שלוש( שנים עם אפשרות הארכה  3ימונו לתקופה של עד  חברי הוועדה והיו"ר .א
 נוספות.  לשנתיים

ל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או כהונתו של נציג ות"ת או נציג מ .ב
תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת  בוועדהבמל"ג, כך שתקופת כהונתו 

 )לפי העניין(. 
 החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת. .ג

  סדרי עבודה .5
 תתכנס בהתאם לנדרש במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה.הוועדה  .א
ע"י יו"ר הוועדה בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג סדר יום הישיבה ייקבע  .ב

 המרכז את עבודת הוועדה.
ימים לפחות לפני מועד  7סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  .ג

 הישיבה.
  ימים  7ליו"ר  פנייההעלות הצעה לנושא לסדר היום, בבקש ליוכל ל העדווהחבר  .ד

 ה.לפחות לפני המועד שנקבע לישיב
מחצית מהחברים בוועדה קוורום לקיום ישיבת ועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות  .ה

לושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם ובכל מקרה לא פחות מש
נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד 

ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע  עניינים, ימלא אחד החברים האחרים את מקומו,
 מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.

 .תהיינה מנומקות ומבוססות הוועדההחלטות  .ו
בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה ותתקבלנה  .ז

 . 2 -)המצביעים בעד או נגד( ובלבד שמספר התומכים בהחלטה לא פחת מ
ראש רשאי לאשר לפי נוהל שיקבע המנכ"ל, כי חלק מהחברים יוכלו להשתתף יושב ה .ח

בדיון כולו או חלקו, באמצעות שימוש באמצעי התקשרות, ובלבד שכל חברי הוועדה 
בזמן, וזאת במקרים בהם תתקיים להנחת -המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו

 דעתו של המנכ"ל היתכנות "טכנית" לכך.
והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול מסודר שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ישיבות הוועדות  .ט

 ויכלול את עיקרי הדברים שנאמרו בישיבה ואת ההחלטות.
 באופן שוטף ולפחות פעם בשנה. על פעילותה תדווח למל"ג ולות"תהוועדה  .י

 מניעת חשש לניגוד עניינים .6
 תפקידים בוועדות נושאימגבלות על כהונת 

ם להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים בעלי התפקידים המפורטי
 תפקידים דומים יהיו מנועים מלכהן בוועדות. להלן פירוט בעלי התפקידים: 

 חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר א. 
 ;וחבר בגופים אחרים בעלי תפקידים דומיםועדת הקבע ו

 שיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;נשיא, סגן נ ב. 
דיקן פקולטה וסגנו, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר   ג. 

 לקח שהינו
 מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;     
 בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.  ד. 
גים, ובלבד שנבחנה האפשרות למינוי חברים בהתאם למרות האמור לעיל, במקרים חרי     

   לאמור 
בעל  ועדהלעיל, ולאחר אישור היועצת המשפטית של המועצה, ניתן למנות כחבר      

  כאמור תפקיד
 :התנאים שלהלן כלד' לעיל בהתקיים  -בסעיפים ג' ו      

קף על מומחיותו של החבר והן על ניסיונו מתוהחברות בוועדה מתבססת הן  .1
 ;להשכלה גבוהה תפקידו במוסד

להשכלה הוועדה עוסקת בנושאים רוחביים בלבד ואינה ממליצה בעניינו של מוסד  .2
 ספציפי זה או אחר;גבוהה 

להשכלה גבוהה מוסדות רחב דיו של החברים האחרים בוועדה באים ממגוון  .3
 אחרים.

  מנע מניגוד ענייניםיחתימה על התחייבות לה
ו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים חברי הוועדה לא יצביע .א

. להשכלה גבוהה בו הם מועסקים או למוסד בדיונים הנוגעים למועמדים ולא ישתתפו
ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם הוועדה חברי 

ימנעו מטיפול בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים ו
במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם 

  –בסעיף זה  בקשר אישי או עסקי;
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לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים  –"עניין אישי" 
המניות  או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון

 שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה; 
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד,  –"קרוב" 

דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן 
 אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו  ועדהוה חברי .ב
בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או 

יחתמו על התחייבות להימנע  עדהוהוחברי או לסטודנטים או סגל בהם.  פועלים
ם בוועדה מטיפול לרבות התחייבות להימנע לאחר סיום תפקיד מניגוד עניינים

בתכניות/בקשות וכד' אשר עסקו בהם בוועדה לתקופה של שנה מיום סיום עבודת 
 .הוועדה

 שמירה על סודיות .7
ועדה לא יקיימו קשר ישיר עם מוסדות/סגל/סטודנטים/גורמים אחרים וחברי ה .א

 בהם הם עוסקים שלא באמצעות מרכז/ת הוועדה.  בנושא 
ודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, ימנעו ממסירת מידע א הוועדהחברי  .ב

פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות  
 המועצה להשכלה גבוהה בלבד. מינהל

 
מועד הגשת התוכניות בתחומי העיצוב במסגרת התוכנית  -המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון  770/13

 שנתית הנוכחית-הרב
( דנה המועצה להשכלה גבוהה במועד הגשת התוכניות 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

שנתית -האקדמית להנדסה סמי שמעון במסגרת התוכנית הרב האקדמיות בתחומי העיצוב של המכללה
 .23.1.2019הנוכחית ובהחלטת ות"ת בנושא מיום 

אושר למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון הגשת התוכניות בתחום  7.3.2017בהחלטת מל"ג מיום 
ראשון  ; עיצוב פנים לתואר.B.Desהתמחות בהנדסת מוצר לתואר ראשון  -העיצוב: עיצוב תעשייתי 

B.Des. ותקשורת חזותית ועיצוב מדיה לתואר ראשון ;B.Des..תוך הגבלת זמני הגשת התוכניות , 
עיצוב תעשייתי בשנת תש"פ,  -לאור בקשת המוסד לפתוח בפועל את התוכניות האמורות באופן מדורג 

, 23.1.2019תקשורת חזותית בשנת תשפ"א ועיצוב פנים בשנת תשפ"ב, ולאור החלטת ות"ת בנושא מיום 
מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להסיר את מגבלת זמני הגשת התוכניות בעיצוב אשר נקבעה למכללה 

 . , ולאפשר למכללה להגיש את התכניתהאקדמית להנדסה סמי שמעון
 

 הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות  771/13
כני ( החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן ט12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א'  תשע"ט )

ד לחודש ע תחומי  ( רבB.A.תואר ראשון )את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית צפת להעניק 
 . 2019אוגוסט 

 
( ללא תזה בהוראת לימודי האסלאם לאלקאסמי, מכללה אקדמית .M.Edהסמכה להעניק תואר שני ) 772/13

 לחינוך
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן: המשנה
 להודות לפרופ' אבנר גלעדי ופרופ' יוחנן פרידמן על עבודתם ועל חוות דעתם.  .1
( .M.Edהסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ), מכללה אקדמית לחינוך להעניק לאלקאסמי .2

 בהוראת לימודי האסלאם.
 בתואר הראשון. 80רישה לציון ממוצע מינימלי על המכללה להקפיד יותר על הד .3

 
( ללא תזה בחינוך משלב למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. .M.Edהסמכה להעניק תואר שני ) 773/13

 גורדון
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
  טלי היימן על עבודתן ועל חוות דעתן.  ופרופ'לפרופ' חפציבה ליפשיץ  להודות .1
 תואר שני ללא תזההסמכה להעניק למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק  .2

(M.Ed. )חינוך משלב.ב 
 

( M.Teach, להעניק תואר "מוסמך בהוראה" )2019הסמכה זמנית ומותנית לחצי שנה, עד יולי  774/13
 יסודי למחזורים אשר סיימו לימודיהם בלבד לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך-למסלול העל

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח הוועדה אשר עסק 12.2.2019באדר א' תשע"ט )בישיבתה ביום ז' 
ובכלל זה  , מכללה אקדמית לחינוך לתואר "מוסמך בהוראה" של  אלקאסמיבתוכנית הלימודים 
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בסוגיה העקרונית הנוגעת להכשרת מורים למערכת החינוך הישראלית על בסיס לימודים במוסדות 
 ראלים, והיא מחליטה כלהלן: להשכלה גבוהה שאינם יש

 ח שהגישה."להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו .1
לאור העובדה כי המכללה קיבלה סטודנטים שלא עמדו בתנאי הקבלה שנקבעו לשנה"ל  .2

יסודי -( במסלול העלM.Teachתשע"ט, להסמיך את המכללה להעניק תואר מוסמך בהוראה )
, למחזורים אשר החלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ז 2019פה של חצי שנה בלבד, עד יולי לתקו

 ותשע"ח בלבד.
על מנת לדון בהמשך ההסמכה הזמנית לתקופה של שנתיים, ולאפשר פתיחה של מחזורים  .3

 ת, על המכללה להציג בפני הוועדה המקצועית:תוכניחדשים ב
ים שהחל לימודיו בתשע"ט לפיהם, בין היתר, עמידה בתנאי הקבלה של מחזור הלימוד א.

כל בעלי תואר מחו"ל עם אישורי שקילה מהגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל 
יחויבו במבחן ידע בדיסציפלינה, בחינת ידע בלשון  ותעודת בגרות לא בשפה העברית

ל ובנוסף במבחן כניסה )מט"ח( בשפה הערבית )במסלו 100עברית )בחינת יע"ל( בציון 
להוראת שפה וספרות  85או בציון  75בציון   לדוברי ערבית( להכשרת מורים ייעודיים 

 ערבית . 
שאלונים ומחברות בחינה  -מבחנים בידע הדיסציפלינארי שהמכללה מקיימת  ב.

 פתורות.
 שלא עומדים בתנאי הקבלה. 10%לא תינתן אפשרות לחרוג מעבר למכסה של  .4
שיך את הדיון בסוגיה העקרונית הנוגעת להכשרת מורים למערכת לאור חשיבות הנושא, להמ .5

החינוך הישראלית על בסיס לימודים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם ישראלים, והבעייתיות 
 הנובעת מכך, ולקיים בהקדם דיון בנושא זה יחד עם משרד החינוך. 

 
לא תזה ( ל.M.Urb.Desאקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני ) -הסמכה לבצלאל  775/13

 בעיצוב אורבני
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

אקדמיה  -המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות.  בהתבסס על הדיווח שהעביר בצלאל 
ל"ג לקיום לימודים ת בקריטריונים שקבעה המתוכנילאמנות ועיצוב ירושלים על אודות מידת עמידת ה

 -להעניק לבצלאל  חליטה המל"גהת עומדת בקריטריונים תוכנילתואר שני, ולאחר שמצאה את ה
 .( ללא תזה בעיצוב אורבני.M.Urb.Desלהעניק תואר שני )הסמכה אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים 

 
י'( למכללה -יסודי )ז'-ל העלחוגי בספרות למסלו-( דו.B.Edהסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) 776/13

 האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
 דב על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.-בןלהודות לסוקרות פרופ' זיוה שמיר ופרופ' ניצה  .1
"בוגר בהוראה" גורדון להעניק תואר ע"ש א.ד. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך  .2

(B.Ed.דו )-י'(.-יסודי )ז'-בספרות למסלול העל חוגי 
 

חוגי בלימודי א"י וארכיאולוגיה של אוניברסיטת אריאל, בהמשך -( דו.B.Aבתואר ראשון )הכרה  777/13
 להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

עיון בכלל נושא וזאת לאחר המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות אשר קיימה דיון מעמיק ב
דו"ח הוועדה המקצועית שהקימה מל"ג יו"ש, התייחסות המוסד, ולאחר החומרים שהוגשו לה, 

 שהופיעו בפניה והציגה להם שאלות הבהרה בנושא.   נציגי המוסד ה אתמעשש
שלא  11.12.2018בהתבסס על כך שוועדת המשנה מצאה כי הנימוקים שהביאו להמלצתה למל"ג ביום 

לאשר בשלב זה הכרה קבועה בתואר אלא להכיר באופן זמני לשנה אחת בלבד בתואר הראשון בלימודי 
 -ת תוכניובמהלך התקופה להקים ועדה לבחינת ה -חוגי באוניברסיטת אריאל -א"י וארכיאולוגיה דו

 נותרו על כנם, החליטה המל"ג כלהלן:
ת הלימודים תוכנית )שעיקרן הן: ניתוכלאור הערות מהותיות אשר עלו בעת הדיון על ה  .1 

י הסעיפים, מציגה תפוסחת על ש -אולוגיה ולימודי א"י יארכ -המוצעת, הכוללת שני תחומים 
תמונה מצומצמת של כל אחד מהתחומים וחסרה את ההעמקה הנדרשת בכל אחד מהם(, 

שם ת לתוכני. במהלך התקופה תוקם ועדה לבחינת הלהכיר בתואר באופן זמני למשך שנה
 .תתוכניבדבר הסמכת המוסד להעניק את התואר ב הבאתה לדיון נוסף וקבלת החלטה

 ת להתייחס בין היתר לנקודות הבאות:תוכנילבקש את הוועדה שתוקם לבדיקת ה .2
נ"ז בלימודי א"י  52ת הלימודים ומתכונת הלימודים המוצעת )תוכנימבנה  א.

ות לימודים בכל תוכנימקובל של  וגי נוסף( תוך התאמה למבנהח-דווארכיאולוגיה ו
 אחד מהתחומים האלה.

ת קורסי ליבה בסיסיים של תוכנינראה כי חסרים כעת ב –כנית והקורסים ותכני הת ב.
 חלק מן התקופות בתולדות א"י.
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חוגית של מכללת הרצוג )גוש -( בלשון עברית במתכונת דו.B.Edהכרה בתואר ראשון "בוגר בהוראה" ) 778/13

עציון(, בהמשך להסמכה שניתנה ע"י מל"ג יו"ש, ומתן הסמכה למכללת הרצוג )ירושלים( מיסודן 
 של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

-( במתכונת דוי'-יסודי )ז'-( בלשון עברית במסלול העל.B.Edלהכיר בתואר "בוגר בהוראה" ) .1
 ידי מל"ג יו"ש.-חוגית של מכללת יעקב הרצוג )גוש עציון(, בהמשך להסמכה שניתנה לה על

להסמיך את מכללת יעקב הרצוג )ירושלים( מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק  .2
 חוגית.-( בלשון עברית במתכונת דו.B.Edאת התואר "בוגר בהוראה" )

 
אוהלו בקצרין לפתוח תוכנית  ה האקדמית לחינוך ולספורטאי מתן אישור פרסום והרשמה למכלל 779/13

 ו'(-( במתמטיקה במסלול היסודי )א'.B.Edחוגי "בוגר בהוראה" )-לימודים לתואר ראשון דו
עצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה ( דנה המו12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

ת לימודים תוכנישלא לאשר את פתיחת  11.12.2018התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 
במכללה האקדמית  ו'(-( במתמטיקה במסלול היסודי )א'.B.Edחוגי "בוגר בהוראה" )-לתואר ראשון דו

 לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין.  
אשר המלצת ועדת המשנה התחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות  תא חליטה לאמץמהמל"ג 

חוברת הבקשה, חוות דעת עיון בכלל החומרים שהוגשו לה, לרבות קיימה דיון מעמיק בנושא לאחר 
שהופיעו בפניה והציגה להם שאלות  נציגי המוסד ה אתמעהסוקרות והתייחסות המוסד, ולאחר שש

 הבהרה בנושא.  
שלא  15.11.2016מצאה כי הנימוקים שהביאו להחלטת המל"ג ביום  על כך שוועדת המשנה  בהתבסס

בגרסה המתוקנת    נותרו על כנם(, 2015)שהוגשה באוקטובר לאשר את הבקשה הראשונה באותו עניין 
 מחליטה המל"ג כלהלן:

 ת שהוגשה.תוכנילא לאשר את פתיחת ה .1 
מודים בהוראת מתמטיקה למסלול היסודי בצפון, לאשר לאור החשיבות של קיום תוכנית לי .2 

ת חדשה שתביא בחשבון את כלל ההערות, כפי שהוצגו בחוות הדעת, תוכנילמכללה להגיש 
 .ותתוקן בהתאם

 
ופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך ג 780/13

 ( ללא תזה בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא.M.Edלקבל הסמכה להעניק תואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון לאשר  .1

 ( בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא..M.Edוינגייט לקבל הסמכה להעניק תואר שני )
 לאשר את הסוקרים הבאים לבדיקת הבקשה: .2

  אושר  החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' יריב גרבר(
 בעבר במל"ג(

 אוניברסיטת חיפה מגמת תזונה, בריאות והתנהגות, -שגיא -פרופ' שירה זלבר 
 

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא  781/13
 בניתוח התנהגות (.M.Aתזה )

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת 

, נהגות( בניתוח הת.M.Aלתואר שני ללא תזה )המכללה האקדמית  כנרת לפתוח תוכנית לימודים 
 כלהלן:

  יו"ר -בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב   -פרופ' אסתר דרומי 
  המכללה האקדמית לחינוך  דוד ילין  -נורית גל ד"ר 
  הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה -ד"ר אורית חצרוני 

 
אישור למכללה האקדמית לחינוך  תלפיות  על התאמת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה"  782/13

(B.Ed.במתכונת דו-( במתמטיקה )על )חוגית לתוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" -יסודי
(B.Ed.במתכונת חד-( במתמטיקה )על )חוגית )בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום -יסודי

10.6.2014) 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
 .המלצתה ועל כה עד עבודתה על ברמן אבי 'פרופ בראשות לוועדה להודות .1
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ת הלימודים הקיימת תוכנילאמץ את המלצת ועדת היישום לפיה המכללה התאימה את  .2
לחינוך  האקדמית המכללה - תלפיות של הלימודים תתוכני הפעלת ואת המנחה במכללה לדגם

 .חוגית(-חד מתכונת) החדשה במתכונת
 

חיפה על התאמת תוכנית הלימודים לתואר  -אישור למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  783/13
ת לתוכנית לימודים לתואר "בוגר חוגי-יסודי( במתכונת דו-( במתמטיקה )על.B.Ed"בוגר בהוראה" )

חוגית )בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג -יסודי( במתכונת חד-( במתמטיקה )על.B.Edבהוראה" )
 (10.6.2014מיום 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 ליטה כלהלן:המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והח

 .להודות לוועדה בראשות פרופ' אבי ברמן על עבודתה עד כה ועל המלצתה .1
כנית הלימודים הקיימת ולאמץ את המלצת ועדת היישום לפיה המכללה התאימה את ת .2

כנית הלימודים של המכללה האקדמית הערבית לחינוך ובמכללה לדגם המנחה ואת הפעלת ת
  .חוגית(-)מתכונת חד חיפה במתכונת החדשה –בישראל 

לציין כי הערות ועדת היישום טופלו בדרך כלל לשביעות רצונה של הוועדה. מבלי לגרוע  .3
מהאמור לעיל, חברי הוועדה מצפים מהמכללה להבטיח את הפיקוח על הקורסים בחינוך 

במתמטיקה גם בקורסים  .B.Scהמתמטי ולהמשיך לעשות מאמץ לשבץ סגל בעלי תואר ראשון 
 נוך המתמטי.  בחי

  
פניית משרד  -לימודי תעודת הוראה החל משנה שניה של לימודי התואר הראשון באוניברסיטאות  784/13

 החינוך
ת הכשרה להוראה לקראת תוכניב  (2006בהתאם להחלטת המתווים המנחים בהכשרה להוראה )נוב' 

סד יקבל סטודנטים על בסיס תואר אקדמי ראשון . מוסד יהיה רשאי לקבל מו –לימודי תעודת הוראה 
כנית, מטעמים ראויים, גם סטודנטים לקראת סיום לימודיהם לתואר הראשון, ובלבד שסיימו שני ולת

לפחות, ומשך לימודיהם הכולל לתואר ולתעודת הוראה  75שלישים מלימודיהם לתואר בציון ממוצע 
 ימוד. לא יפחת מארבע שנות ל

במטרה למשוך יותר מועמדים ללימודי ההוראה לפני סיום התואר הראשון, פנה משרד החינוך בבקשה 
לבחון לשנות את הסעיף הנ"ל כך שניתן יהיה להתחיל את לימודי תעודת ההוראה החל משנה ב' של 

בהמשך   התואר הראשון באוניברסיטאות )ולא רק לקראת סיום לימודי התואר הראשון או לאחריו(. 
לאמץ את  ( 12.2.2019חליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )הלכך, 

 , כלהלן:ואמנויותרוח חינוך, הוראה, המלצת ועדת המשנה התחומית ל
לאשר לקיים את לימודי תעודת ההוראה באוניברסיטאות החל מהשנה השנייה של לימודי  .1

לפחות(. קבלת  75הממוצע של השנה הראשונה לתואר הנו התואר הראשון )ובלבד שציון 
 תעודת ההוראה מותנית, בין היתר, בסיום כל החובות לתואר האקדמי. 

 בהכשרה המנחים המתווים לבחינת הוועדה המלצות במסגרת בהמשך שיתקבלו החלטות .2
 .הרלוונטיים המוסדות את גם בעתיד להוראה, יחייבו

 ות"ת בנושא תקצוב תעודות הוראה באוניברסיטאות. ההחלטה כפופה להחלטות  .3
 

 ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה 785/13
 8.1.2019( דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצתן מיום 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

של  ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות וועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, 
 ן:רוח ואמנויות בנושא שבנדון, והיא החליטה לאמצה כלהל

לרשום לפניה כי במסגרת יישום מתווה המיזוג עם המכללה האקדמית לחברה ואמנויות,  .1
 5בהתאם לאמור בסעיף  -, הקריה האקדמית אונו הגישה 6.3.2018שאושר במל"ג בתאריך 

ות הלימודים הבאות שהתקיימו במכללה האקדמית תוכניבקשה לקבל הסמכה ב -במתווה 
 לחברה ואמנויות: 

 ת תוכני)למען הסר ספק לא ניתן לכתוב את המסלול ב במדעי ההתנהגות (.B.A)אשון תואר ר א.
 זו על גבי תעודת הבוגר(    
 טיפול באמנות חזותית-בטיפול באמנויות (.M.A)תואר שני  ב.
 טיפול בפסיכודרמה-בטיפול באמנויות (.M.A)תואר שני  ג.
 טיפול בתנועה ומחול-בטיפול באמנויות (.M.A)תואר שני  ד.
 טיפול דרמה-בטיפול באמנויות (.M.A)תואר שני  ה.
 טיפול בפסיכודרמה למטפלים בפועל-בטיפול באמנויות (.M.A)תואר שני  ו.
 טיפול בתנועה ומחול למטפלים בפועל-בטיפול באמנויות (.M.A)תואר שני  ז.
 טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל-בטיפול באמנויות (.M.A)תואר שני  ח.
 בחברה ואמנויות (.M.P.S)ר שני תוא ט.

ח לעיל כפי שהתקיימו -ות הלימוד אתוכנילקבוע כי הקריה האקדמית אונו אימצה את  .2
במכללה האקדמית לחברה ואמנויות, ונמצא כי תכני הלימוד, הסגל ותשתיות ההוראה זהים 

 ם(. ות הלימודים בחלוף השניתוכני)למעט שינויים מינוריים הנובעים מהתפתחותן של 
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 לתואר) לעיל' ט הלימודים תתוכניב הליקויים לתיקון פעלה אונו האקדמית הקריה כי לקבוע .3
 . ראויה ונמצאה סוקרת י"ע נבדקה המתוקנת תתוכניוה(, ואמנויות בחברה שני

 תותוכני יישום על לדווח יהיה אונו האקדמית הקריה על ההחלטה קבלת ממועד שנה בתום .4
 סטודנטים מספרי, הקבלה ספי, הקבלה תנאי: הבאים בהיבטים פועלבט'  -א'  הלימודים

 בהם המלמדים המרצים סגל ופרוט הנלמדים והסדנאות הקורסים, הסטודנטים ופרופיל
 . ההוראה ותשתיות

לאור כל האמור לעיל, להעניק לקריה האקדמית אונו הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים  .5
לעיל, כאשר לקראת תום התקופה  1ות המפורטות בסעיף תוכניה ( בתשע2022)דהיינו עד ינואר 

 ות הלימודים על כלל היבטיהן. תוכניתיבדקנה 
נותרים על כנם, ויישומם ייבדק  6.3.2018יתר סעיפי המתווה המפורטים בהחלטת המל"ג מיום  .6

 בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בהחלטה.
 

( ללא תזה במינהל .M.B.A, להעניק תואר שני )2019 אפרילעד "טכנית" לחודשיים,  הארכת הסמכה 786/13
 מרכז האקדמי אור יהודהעסקים ל

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 תחומיות במדעי הרוח והחברה-משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהמשנה התחומית לחברה, 

(. 2019ריל טכני' למשך חודשיים )עד אפ"כנית שבנדון באופן ולהאריך את ההסמכה בתוהחליטה 
 מקייםאודות מצבו הפיננסי של המוסד והבדיקה ששל נשיא המוסד ההחלטה התקבלה נוכח הדיווח 

 מינהל המל"ג בנושא זה.
 

 יפו-אביב-( ללא תזה במינהל עסקים למכללה האקדמית תל.M.B.Aהסמכה להעניק תואר שני ) 787/13
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

בנושא שבנדון  תחומיות במדעי הרוח והחברה-משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבת לחברה, התחומי
 ובחוות דעת הסוקרים, והיא החליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם. .1
נהל יבמ (, ללא תזה,.M.B.A) מכללה האקדמית תל אביב יפו להעניק תואר שני להסמיך את ה .2

 .עסקים
 

( עם תזה .M.B.Aלהעניק תואר שני ) , 2021לתקופה של שנתיים, עד ינואר  הסמכה זמנית )שלישית( 788/13
 במינהל עסקים למרכז הבינתחומי בהרצליה

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
בנושא שבנדון  תחומיות במדעי הרוח והחברה-ועסקים ותוכניות רבמשפטים, ניהול התחומית לחברה, 

 ובחוות דעת הסוקרים, והיא החליטה כלהלן:
 להודות לסוקרים על עבודתם .1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הארכת הסמכה זמנית  .2

קופה של שנתיים עד לתאריך ( עם תזה במינהל עסקים לת.M.B.A)שלישית( להעניק תואר שני )
 .2021ינואר 

ת והתזות בהתייחס להערות שעלו תוכנילקראת תום תקופת ההסמכה יש לשוב ולבדוק את ה .3
 בדוחות הסוקרים.

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

 

 ( עם תזה בפסיכולוגיה חברתית למרכז הבינתחומי בהרצליה.M.Aהסמכה להעניק תואר שני ) 789/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

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

 להודות לוועדה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישו לה. .1
 להעניק תואר שני לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה .2

(M.A.  ) בפסיכולוגיה חברתיתעם תזה. 
 

 יפו-אביב-ארגוני למכללה האקדמית תל ( ללא תזה בייעוץ ופיתוח.M.Aהסמכה להעניק תואר שני ) 790/13
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

והיא החליטה  תחומיות במדעי הרוח והחברה-משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהתחומית לחברה, 
 לאמצן, כלהלן:

 משולם על עבודתם. לפרופ' מרים ארז ופרופ' אילןלהודות  .1
תואר הסמכה להעניק  יפו-אביב-תלולהעניק למכללה האקדמית  הסוקריםלאמץ את המלצות  .2

 . ת הלימודים בייעוץ ופיתוח ארגוניתוכניב (.M.A) שני ללא תזה  
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( ,M.Aתוח תוכנית לימודים לתואר שני )אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפ 791/13

 ללא תזה בלימודי משפט
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

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

 וקרים על חוות הדעת שהגישו.לסלהודות  .1
רסם את דבר לפלאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט  .2

ללא תזה בלימודי משפט, ולרשום ( .M.A)שני לימודים לקראת תואר הת תוכניפתיחתה של 
 אליה תלמידים.

ה( להחתים כל לחייב את המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט )כנהוג במועצה להשכלה גבוה .3
תלמיד)ה( על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק 

ללא תזה בלימודי משפט, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא ( .M.A)בשלב זה תואר שני 
בלימודי משפט. ב. אם המכללה לא תוסמך  ללא תזה (.M.A)שני תואר תוסמך המכללה להעניק 

ללא תזה בלימודי משפט היא מתחייבת לקלוט ( .M.A)ו של דבר להעניק את התואר השני בסופ
ות הרלוונטיות לתואר שני בעבורן מוסמכת המכללה להעניק תוכניאת הסטודנטים במסגרת ה

משפט  בלימודי ללא תזה שני לתואר תתוכניב הלומדים את התואר, או להציע לסטודנטים
 החזר כספי מלא.  

 הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה. תתוכני .4
 תוקף" בנושא 16.09.2014 מיום ג"מל להחלטת כפוף לסטודנטים והרשמה הפרסום אישור .5

 ."חדשה לימודים לתוכנית סטודנטים ורישום פרסום אישור
 

( .B.Aרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )אישור פרסום וה 792/13
 בכלכלה וניהול 

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
בנושא שבנדון  תחומיות במדעי הרוח והחברה-משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהתחומית לחברה, 

 החליטה כלהלן: והיא 
 להודות לסוקרים פרופ' אריה רייכל ופרופ' אהרן צינר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
( .B.Aלתואר ראשון )הלימודים  תתוכנילפרסם את דבר  כנרת לאשר למכללה האקדמית .2

  .ולרשום אליה תלמידים בכלכלה וניהול
להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על  לחייב את המכללה האקדמית כנרת )כנהוג במועצה .3

הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית כנרת אינה מוסמכת להעניק בשלב 
( בכלכלה וניהול וקיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה .B.Aזה תואר ראשון )

אקדמית כנרת להעניק תואר ראשון בכלכלה וניהול. במקרה זה תוצע על ידי המכללה ה
השלמת התואר במכללה  שמשמעותהת "רשת בטחון" חיצונית תוכנילסטודנטים הלומדים ב

 ת הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול. תוכניהאקדמית עמק יזרעאל ב
ות לימודים אלה )בין אם תפוצתו תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4

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

תוקף בנושא " 16.09.2014אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  .5
 ". ת לימודים חדשהתוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל

 
( בעבודה סוציאלית במסגרת המח"ר .B.S.Wאשון )אישור להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ר 793/13

 )לנשים ולגברים( של המכללה האקדמית אשקלון
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

לגבי הנושא  תחומיות במדעי הרוח והחברה-משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהתחומית לחברה, 
 דון  והחליטה לאמצה, כלהלן:שבנ

 .שהגישה הדעת חוות על לפרופ' ורדה סוסקולני להודות .1
 ראשון לתואר הלימודים תתוכני את לקיים להמשיך אשקלון האקדמית למכללה לאשר .2

(B.S.W.)   (לנשים ולגבריםר )"המח בעבודה סוציאלית במסגרת. 
ת ככלל ובנושאים שעלו מתוך תוכניות העל המכללה להגיש בעוד כשנה דיווח אודות התקדמ .3

 חוות דעתה של הסוקרת בניהם:
 ת האם לבין כל הקורסים תוכניהקפדה על אחידות המטלות בין כל הקורסים הניתנים ב

 המח"ר הניתנים במסגרת
 הקפדה על  כך שבקורסים מקבלים יהיו מרצים בעלי אותה הדרגה 
 סטודנטים בתנאי קבלה  10% -מות המח"ר יותר תוכניהקפדה על כך שלא יתקבלו ל

 חריגים
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( בכלכלה ושוק .B.Aבקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ) 794/13
 ההון

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
ון דבנושא שבנ תחומיות במדעי הרוח והחברה-משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהתחומית לחברה, 

ת הלימודים לתואר תוכנילשנות את שם  והיא החליטה לאשר  את בקשת המכללה האקדמית אשקלון
 בכלכלה ובנקאות לכלכלה ושוק ההון. (.B.A)ראשון   

 
 ( בפקולטה לרפואה.M.Dאילן להעניק תואר דוקטור ברפואה )-הסמכה לאוניברסיטת בר 795/13

מלצת ועדת המשנה בההמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 ומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"להתח

 בנושא שבנדון והחליטה כלהלן: 
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ערן לייטרסדורף על עבודתה המקיפה  .1

 שהגישה. דו"חוהמעמיקה ועל ה
אחר שוועדת ול נוספים מחקרי סגל חברייטת הצורך בקל ללאור הערת הוועדה המקצועית ע .2

פ, ”היטב את טיעוני האוניברסיטה כפי שהוצגו בפניה בכתב ובע ושקל התחומית ומל"ג המשנה
ולאור התחייבותה של אוניברסיטת בר אילן באמצעות נשיאה לגייס חוקרים כפי שנתבקשה 

לן הסמכה להעניק להעניק לאוניברסיטת בר אי מחליטה מל"גהוועדה המקצועית,  דו"חב
 בפקולטה לרפואה. .M.Dתואר דוקטור ברפואה 

 
( עם תזה .M.Sc, להעניק תואר שני )2023הסמכה זמנית )ראשונה( לארבע שנים, עד פברואר  796/13

( ללא תזה בפיסיקה/ .M.Scאופטיקה והסמכה להעניק תואר שני )-בפיסיקה/ הנדסת אלקטרו
 אופטיקה למרכז האקדמי לב-הנדסת אלקטרו

מלצת ועדת המשנה בההמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל

 אופטיקה-אלקטרו נדסתהבפיסיקה/ תזה עם וללא( .M.Scת הלימודים לתואר שני )תוכניבדבר 
 כלהלן:החליטה  והיא בהאקדמי ל במרכזהמתקיימת 

 להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה. .1
 הנדסתללא תזה בפיסיקה/ (.M.Scלהעניק תואר שני ) בהאקדמי ל המרכז להסמיך את .2

 . אופטיקה-אלקטרו
 הנדסתבפיסיקה/ תזה עם (.M.Sc) להעניק תואר שני בהאקדמי ל המרכז להסמיך את .3

  .2023 פברואר עד דהיינו, שנים 4 של לתקופהאופטיקה -אלקטרו
ת הלימודים עם תזה בשנית, תוכנילקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי לחידושה תיבדק  .4

 לרבות התזות המחקריות שתוגשנה. 
 מספר הגבלת בדבר 13.11.2018 מיום ג"המל החלטת לעדכון כפופה תהיה ההסמכה הארכת .5

  .הזמניות ההסמכות
 

( ללא תזה .M.Sc, להעניק תואר שני )2022זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד פברואר  הסמכה 797/13
 בתוכנית הלימודים בהנדסת מכונות למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

מלצת ועדת המשנה בההמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
  כלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"להתחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדרי

( ללא תזה בהנדסת מכונות המתקיימת במכללה האקדמית .M.Scת הלימודים לתואר שני )תוכניבדבר 
 חליטה כלהלן:הלהנדסה אורט בראודה והיא 

 עד כה.שהגישה ועל עבודתה ו"ח להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אלי אלטוס על הד .1
להעניק למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הסמכה לשלוש דנים, דהיינו עד פברואר  .2

 ( ללא תזה בהנדסת מכונות..M.Sc, להעניק תואר שני )2022
ת תוכניכתנאי לחידוש ההסמכה וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לשנת הלימודים תשפ''ב ל .3

 דמות הכולל:הלימודים, המוסד יידרש להגיש דו"ח התק
 תתוכניגידול מספרי סטודנטים ב פירוט א.
 אלי אלטוסיישום ההמלצות הוועדה המקצועית בראשות פרופ'  ב.
פירוט התקדמות העשייה המחקרית של סגל הליבה, כפי שהדבר מתבטא במענקי  ג.

 מחקר ובפרסומים
הגבלת מספר  בדבר 13.11.2018הארכת ההסמכה תהיה כפופה לעדכון החלטת המל"ג מיום  .4

 ההסמכות הזמניות.
 

( .B.Scגוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )-אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בן 798/13
 בהנדסת נתונים

מלצת ועדת המשנה בההמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 12.2.2019) בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט
 התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל

 בנושא שבנדון והחליטה כלהלן: 
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( בהנדסת .B.Scת לימודים לתואר ראשון )תוכנילפתוח בנגב לאשר לאוניברסיטת בן גוריון                .1
 נתונים ולרשום אליה סטודנטים.

ות הנדסת נתונים עד ליישום בפועל של הגדלת תוכניסטודנטים ב 70 -המוסד לא יקלוט יותר מ               .2
 הקמפוס הצפוני.

הוועדה  דו"חעד לשלב ההסמכה, על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הוועדה כפי שפורטו ב               .3
 ת.המקצועי

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".
תלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע ל               .5

( בהנדסת נתונים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר .B.Scתואר ראשון ) להעניק בשלב זה
שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים 

 ת "רשת בטחון" פנימית במסגרת תואר ראשון בהנדסת מערכות מידע.תוכניב
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום                .6

תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה(. אם 
ת במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת תוכנילא יפתח המוסד את ה

 מורה".המל"ג הא
 

למשפט ועסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון האקדמי אישור פרסום והרשמה למרכז  799/13
(B.Sc.במדעי המחשב ) 

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 דסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"להתחומית לטכנולוגיה, הנ

 והחליטה כלהלן: בנושא שבנדון
שהגישה ועל עבודתה  דו"חקרנר על ה-להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' יעקב הכהן .1

 עד כה.
במדעי  (.B.Scת לימודים לתואר ראשון )תוכנילפתוח   למשפט ועסקיםהאקדמי לאשר למרכז  .2

 המחשב ולרשום אליה סטודנטים.
לקראת הגשת דו"ח ההתקדמות, על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הוועדה כפי שפורטו  .3

ת תוכניבדו"ח הוועדה המקצועית, ובפרט בנושא התחייבותו לגייס את פרופ' וולקוביץ כראש ה
 החל משנת הלימודים תשפ"א.

ת לימודים זאת )בין אם תפוצתו תוכניל פרסום הנוגע לעל המוסד לציין באופן ברור ובולט בכ .4
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה 

 להשכלה גבוהה".
על המוסד להחתים כל סטודנט/ית על הצהרה לפיה ידוע לסטודנט/ית כי המוסד אינו מוסמך  .5

ב וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון במדעי המחש
ת תוכניהמוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים ב

( במדעי המחשב במסלול .B.Scת לימודים לתואר ראשון )תוכני"רשת בטחון" במסגרת 
 , בהתאם להתחייבות המוסד.מינהלהאקדמי המכללה ל

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.2014"ג מיום בהתאם להחלטת המל .6
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה(. אם 

ת במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת תוכנילא יפתח המוסד את ה
 המל"ג האמורה.

 
 רוחבי -דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות  800/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019יום ז' באדר א' תשע"ט )בישיבתה ב
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

דיוויד מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1
 על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.נוריס 

 ת התרשמותה החיובית של הוועדה הבינלאומית מהתחום בארץ. המועצה רושמת לפניה א .2
 לאור ממצאי הוועדה, מחליטה המל"ג כדלקמן:  .3

לדון בפתרון המתח בין הוראה למחקר בכל הקשור לעומסים ודרישות הקידום  א.
 . עבור הסגל במכללות האקדמיות להנדסה

 המלצות לות"ת: ב.
ות תואר שני מחקריות תוכניחת לבחון היטב את הצורך וההיתכנות של פתי

 נוספות בהנדסת מכונות ככל שתוגשנה.
 המלצות למוסדות: ג.

I.  לממש את הכלים התקציביים העומדים לרשותם בכל הנוגע לגיוס סגל
 בתחום.

II. .לפעול לקידום שילוב סגל בינלאומי 
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III.  ות לימודים בתחום הנדסת מכונות בשפה האנגליתתוכנילפתוח. 
IV. תהליכי הערכת איכות פנים מוסדיים סדורים ותקופתיים. לקיים 
V.  לעקוב אחר התקדמות סטודנטים בלימודיהם, במיוחד סטודנטים

 המתקבלים עם נתוני כניסה נמוכים יותר.
 המלצות למחלקות להנדסת מכונות: ד.

I.  לקיים מפגשים תקופתיים של כלל ראשי המחלקות להנדסת מכונות, על
 ת רוחביות בתחום.מנת לדון בסוגיו

II.  לקיים מפגשים של כלל ראשי המחלקות עם נציגי התעשייה בנושא היקף
 תעסוקה והעסקת סטודנטים בעת לימודיהם לתואר. 

III.  להמשיך ולפתח דרכי הוראה ולמידה חדשניות, תוך מתן דגש רב יותר על
פיתוח למידה עצמאית וכישורים רכים, ובייחוד דיבור וכתיבה בשפה 

 נגלית.הא
IV.  להמשיך במאמצי ההנגשה לאוכלוסיות מוחלשות ולפעול לשילוב נשים

 בתחום. 
 :מעקב אחר יישום ההחלטה .4

בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה, יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג, דיווח בדבר 
 .המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל

 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן -דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות  801/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 ן:המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהל

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

גוריון על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה -המל"ג מודה לאוניברסיטת בן .2
 ליישומן. 

ם מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאי .3
 :01.12.2019בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 

 לפעול לשיפור התקשורת והשקיפות של הנהלת המוסד אל מול הסגל במחלקה. א.
גיוס הסגל על מנת למלא תקנים פנויים, ולהגדיל את סגל המחלקה להמשיך במאמצי  ב.

 חברים.  25 -ל
 לפעול לשיפור עבודות הגמר של הסטודנטים.  ג.

 
 אביב-אוניברסיטת תל -דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות   802/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

אומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינל .1
 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

המל"ג קוראת לאוניברסיטת תל אביב להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על  .2
 ת הפעולה שהגיש.תוכנית הלימודים, בהתאם לתוכניחידוש/עדכון 

 ת ייבדק בסבב ההערכה הבא או בהתאם לצורך.היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומי .3
 

 מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון -דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות  803/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס  .1

 שהגישה. על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח
בהתבסס על חוות הדעת החיובית של הוועדה הבינלאומית לגבי תהליך הערכת האיכות שקיים  .2

ת בהנדסת מכונות, מעודדת המועצה את הטכניון להמשיך בתהליכי ההערכה תוכניהטכניון ב
 .הפנימיים אותם הוא מקיים ולפעול במקביל ליישום המלצות הוועדה הבינלאומית

 ההינ במוסד הפקולטה להנדסת מכונותפניה כי הוועדה הבינלאומית ציינה כי רושמת להמל"ג  .3
 מובילה ברמה בינלאומית. 

 
 אוניברסיטת אריאל -נלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות דו"ח הוועדה הבי  804/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

ס המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נורי .1
 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

המל"ג מודה לאוניברסיטת אריאל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה  .2
 ליישומן. 
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המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג  .3
 :01.12.2019להלן, עד לתאריך בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות 

ת הבוגר לפני פתיחת תארים תוכנילהגדיל את היקף הסגל במחלקה ולייצב את  א.
 מתקדמים נוספים בתחום. 

ת ולהתמקד באיכות הסטודנטים, בין תוכנילהשהות את הגדלת מספר הסטודנטים ב ב.
 היתר, על מנת לצמצם את הנשירה.  

 
המכללה האקדמית  -אפקה  -דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות  805/13

 אביב-להנדסה בתל
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019"ט )בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס  .1

 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
ת של הוועדה מהמוסד, ומודה למכללה המל"ג רושמת לפניה את התרשמותה החיובי .2

 האקדמית אפקה על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן. 
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג  .3

 :01.12.2019בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 
ת הבוגר לפני פתיחת תארים תוכניגדיל את היקף הסגל במחלקה ולייצב את לה א.

 מתקדמים נוספים בתחום. 
לשפר באופן משמעותי את התשתית הפיזית )מעבדות ומשרדים( העומדת לרשות  ב.

 המחלקה. 
 

המכללה האקדמית להנדסה אורט  -דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות  806/13
 בראודה

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

נלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבי .1
 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

המל"ג מודה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה על התייחסותה להמלצות הוועדה  .2
 והפעולות שנקטה ליישומן. 

ה, ודווח המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המרכזיים המופיעים בדו"ח הוועד .3
 .01.12.2019למל"ג אודות יישומן של כלל ההמלצות עד לתאריך 

 
המכללה האקדמית להנדסה סמי  -דו"ח  הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות  807/13

 שמעון
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019תה ביום ז' באדר א' תשע"ט )בישיב

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס  .1

 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
ללה האקדמית להנדסה סמי שמעון על התייחסותה להמלצות הוועדה המל"ג מודה למכ .2

 והפעולות שנקטה ליישומן. 
ות תוכנילהפעלת שתי , 01.12.2019ת מפורטת, עד לתאריך תוכניעל הנהלת המוסד להגיש  .3

לימודים עצמאיות בשני הקמפוסים הנפרדים של המכללה )באר שבע ואשדוד( העומדות בכל 
ות תוכני)הוראה, סגל, תשתיות ומחקר(, או לחלופין לאחד את שתי ההדרישות האקדמיות 

 בקמפוס אחד. 
 

 רוחבי  -דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מקרא ותלמוד    808/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' פיטר מכיניס  המועצה להשכלה גבוהה .1

 .בתחום המקרא והתלמוד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה
"ג מביעה דאגה עמוקה מהממצאים הקשים בעלי ההשלכות ברמה הלאומית שעלו בדוחות המל .2

 :כדלקמן ומחליטהבישראל,  הוועדה במוסדות להשכלה גבוהה
 

I.  את דו"ח הוועדה לוועדת ההיגוי של ות"ת ומל"ג לקידום מדעי הרוחלהעביר ,
הבינלאומית והמלצותיה, ולבקש ממנה לדון בנושא ולהמליץ למל"ג וות"ת על דרכי 

 :הבאים היבטיםפעולה לשיפור מצבו של התחום, תוך התייחסות בין השאר ל
היהדות על התמחויותיו השונות באקדמיה  מיקומו של תחום מדעי .א

 הישראלית.
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מעמדם של חברי הסגל בתחום מדעי היהדות ואופק קידומם ומתן מענה  .ב
 .לגמלאותלירידה בהיקף מצבת הסגל עקב יציאה 

משאבים בין המחלקות השונות )בתוך המוסדות  ואיגוםשיתופי פעולה  .ג
 ומחוצה להם( הפועלות בתחום.

מדעי היהדות לכלל הסטודנטים באקדמיה )לימודי העשרה, חשיפת תחום  .ד
 בחירה וכד'(.

המלצות ועדת ההיגוי בנושא, יובאו לדיון במל"ג ובות"ת עד תחילת שנת הלימודים 
 תש"פ.

 
II. כדלקמן והתלמוד המקרא ולמחלקות למוסדות לפנות: 

המחלקות למקרא ותלמוד ליזום  על, התחוםמנת לשקם ולקדם את  על .א
הוראה הבאוניברסיטה לקידום המחקר,  אחרותופי פעולה עם מחלקות שית

 כנסים בינלאומיים בתחום. ב מעורבותו
להבנות עם המכללות לחינוך המכשירות מורים  ולהגיעיש לחזק את הקשר  .ב

 לתארים אלה מוסדות בוגרי לקבלת בנוגע, והתלמוד המקרא בתחומי
  .באוניברסיטאות מתקדמים

, למחלקהמחוץ  במוסדלסטודנטים וסגל  גםהתחום  את לחשוףעל המחלקות  .ג
 . בחירהקורסי העשרה או  באמצעות

מנת לגייס סטודנטים נוספים ולהגביר את ההתעניינות בתחום, על כל  על .ד
פוטנציאלים, גם מחוץ  לסטודנטיםלהנגשת התחום  תוכניתמחלקה לגבש 

 לאקדמיה, כולל מוסדות דתיים ותורניים. 

, על (01.09.2019)תחילת שנה"ל תש"פ עד  להלדווח  ות שנבדקו,מוסדג מבקשת מכל ההמל" .3
 לעיל. II.2המפורטות בסעיף  המלצותבאופן עמידתו 

 
 אילן-אוניברסיטת בר -מקרא ותלמוד  דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחוםהח  809/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

פיטר מכיניס מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1
 שהגישה. ותהיסודית והמעמיקה ועל הדו"ח על עבודתה

 הבינלאומית הוועדה המלצות מכלול את בעיון ללמוד לאוניברסיטת בר אילן קוראת המל"ג .2
 .יישומן התקדמות אודות ג"למל עדכון ולצרף ליישומן לפעול, ח"בדו המופיעות

ברי סגל להחליף בנוסף להמלצות לעיל, המל"ג מבקשת ולציין על המאמצים הנעשים לגייס ח .3
את חברי הסגל היוצאים לגמלאות כמו גם, על המאמצים הנעשים לגוון מגדרית את סגל 

 המחלקות.
ח הוועדה ולדווח "מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו המל"ג .4

 :1.6.2019עד לתאריך , הבאותבפירוט אודות יישומן של ההמלצות  לה
 : מקרא

בהמשך למאמצים עליהם )לקה לגייס בתוך שנה חברת סגל נוספת בתחום המקרא על המח .1
 . לצורך הגברת גיוון מגדרי ותחומי( הוועדה ח"דוהצהירה בתגובה ל

 .יש לדרוש מחברי הסגל להגביר את המאמצים בהשגת מימון מחקרי .2
שוף את ולהמשיך במאמצים לח, יש לקיים סמינר מחלקתי שבועי באופן סדיר ומובנה .3

 .הסטודנטים והסגל לחוקרים ומחקרים בינלאומיים בתחום
, ת הלימודים של הסטודנטים לתואר השני במסלול המחקריתוכנייש להתאים את הדרישות ב .4

 . לאלה המקובלות באקדמיה
יש לחייב את הסטודנטים לתואר שני בלימודי יוונית ולבטל את הדרישה לעלות נוספת בשכר  .5

 .ךהלימוד לשם כ
 . ת הלימודים קורס העוסק בספרות בית שניתוכנייש להוסיף ל .6
יש להמשיך במאמצים ולהוסיף קריאה , הוועדה ח"דובהמשך לתגובת האוניברסיטה ל .7

 .ביקורתית לקורסים השונים במחלקה
 : תלמוד

 המחלקה לוודא כי חברי הסגל יעסקו בתחומי מחקר מגוונים.  על  .1
הקדם לגיוון מגדרי של חברי הסגל ולגייס חברות סגל, גם מחוץ למחלקה על המחלקה לדאוג ב .2

 ולמוסד. 
 יש לבטל את העלות הנוספת ללימודי שפה שניה לסטודנטים )יוונית, לטינית ופרסית(  .3
יש להתאים את שיטת ההוראה של הספרות התלמודית בהתאם להמלצת הוועדה )להמשיך  .4

 ח(."תה לדובמאמצי המחלקה כפי שפורט בתגוב
 

 גוריון-בןאוניברסיטת  -דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מקרא ותלמוד  810/13
 בנגב             
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( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

פיטר מכיניס מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1
 שהגישה. ותהדו"ח על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל

 המופיעות הבינלאומית הוועדה המלצות מכלול את בעיון ללמוד למוסד קוראת המל"ג .2
 .יישומן התקדמות אודות ג"למל עדכון ולצרף ליישומן לפעול, ח"בדו

מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח  המל"ג .3
 :* 1.6.2019, עד לתאריך הבאותשל ההמלצות  בפירוט אודות יישומן לה
המחלקה איבדה לאחרונה בנסיבות מצערות מספר חברי סגל בכירים בתחום. לפיכך,  א.

ת עבודה לשלוש השנים הקרובות בהם מפורט תוכנימתבקש המוסד להעביר למל"ג 
אופן השיקום של המחלקה, בהתייחס לסגל ולתכני הלימוד. לדעת הוועדה יש צורך 

 חברי סגל בתחום.  6וספת של לפחות בת
 הוועדה הדגישה צורך מיוחד בחיזוק התכנים של חומש ומזרח קדום.   ב.
התוכנית המוצעת כיום במחלקה, אינה מכסה מספיק את הנושאים של ארכיאולוגיה  ג.

ומזרח קדום כפי שניתן להבין משם המחלקה. לפיכך יש להתאים את תכני הלימודים 
 ".  מחלקה למקרא"לחילופין לעדכן  את שמה ללשם המחלקה או 

יש לחזק ולגוון את התכנים המוצעים על ידי המחלקה לסטודנטים לתארים  ד.
 מתקדמים. 

 . עד למועד הדיון היום, המוסד לא שלח כל תגובה בנושא. -12.6.2018ב* המוסד קיבל את דו"ח הוועדה 
 

 אוניברסיטת חיפה -דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מקרא ותלמוד   811/13
דת ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וע12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
פיטר מכיניס מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1

 שהגישה. ותעל עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח
 הבינלאומית הוועדה המלצות מכלול את בעיון ללמוד לאוניברסיטת חיפה קוראת המל"ג .2

 .יישומן התקדמות אודות ג"למל עדכון ולצרף ליישומן לפעול, ח"בדו המופיעות
מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח  המל"ג .3

 :1.6.2019, עד לתאריך הבאותבפירוט אודות יישומן של ההמלצות  לה
 . ים והנחקרים בהיש להגדיר את שם  המחלקה כך שישקף נכונה את התכנים הנלמד .א
לנסח , יש להגדיר באופן ברור את מסלולי הלימוד המוצעים במסגרת המחלקה .ב

ת לימודים עדכנית של התואר תוכניולהגיש , ולהתאים את התכנים הנלמדים בהם
 הראשון והשני

 . ת במקראתוכנייש להגיש תמונה עדכנית של כל מצבת הסגל המשתייך ל .ג
 םכך שיכסה את כל תחומי הידע הרלוונטיי, יאות במקראיש לעדכן את מבחן הבק .ד

 .  בתחום
 

 אביב-אוניברסיטת תל -איכות בתחום מקרא ותלמוד דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת   812/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
פיטר מכיניס מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1

 ודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.על עבודתה היס
, ח"בדו המופיעות הבינלאומית הוועדה המלצות מכלול את בעיון ללמוד למוסד קוראת המל"ג .2

 .יישומן התקדמות אודות  ג"למל עדכון ולצרף ליישומן לפעול
ג מעודדת את המשך "המל, ח"דולאור המלצת הוועדה הבינלאומית ותגובת האוניברסיטה ל .3

 . לגיוס סטודנטים לתואר ראשון ושני למחלקה המאמצים
מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח  המל"ג .4

 :1.6.2019, עד לתאריך הבאותבפירוט אודות יישומן של ההמלצות  הל
על הנהלת אוניברסיטת תל אביב לחזק את המחלקה למקרא ולוודא שתישאר  .א

 . וייחודית מבלי להיטמע במחלקות אחרותעצמאית 
תחומיות ולאפשר לסטודנטים מתחומים אחרים -על המחלקה להמשיך במגמה של בין .ב

כמו גם לאפשר לסטודנטים מהמחלקה לקחת , להיחשף לקורסים מתחום המקרא
מומלץ לעודד את החוקרים במחלקה , בהמשך לכך. קורסים מתחומי ידע אחרים

 .רים ממחלקות אחרותלשתף פעולה עם חוק
 . בתוך שנה יש לגייס למחלקה חבר סגל נוסף .ג
 ( להחזיר את התקן שבוטל)יש לגייס באופן מיידי עוזר הוראה למחלקה  .ד
על המחלקה לדרוש מסטודנטים לתואר שלישי ידיעה מעמיקה יותר בשפות יוונית  .ה

 .וארמית



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

 

ד  |  24 ו מ  ע

 

תף בכנסים מקצועיים על המחלקה לעודד את הסטודנטים לתואר שלישי להשת .ו
 . ולפנות לקבלת מלגות שיתמכו בלימודיהם

 
 האוניברסיטה העברית בירושלים -מוד דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מקרא ותל 813/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

פיטר מכיניס מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המוצעת להשכלה גבוהה .1
 שהגישה. ותקה ועל הדו"חעל עבודתה היסודית והמעמי

, ח"בדו המופיעות הבינלאומית הוועדה המלצות מכלול את בעיון ללמוד למוסד קוראת המל"ג .2
 .יישומן התקדמות ג אודות"למל עדכון ולצרף ליישומן לפעול

בהתאם להצהרת המוסד על השינויים ותהליכי השיקום המתוכננים על ידו בתחום מדעי  .3
 .  1.6.2019"ג מבקשת לקבל עדכון בנושא עד לתאריך היהדות בכללותו, המל

ח הוועדה ולדווח "מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו המל"ג .4
 :1.6.2019עד לתאריך , הבאותבפירוט אודות יישומן של ההמלצות  לה

 : מקרא
על מנת לשמור . למחלקה על האוניברסיטה לצאת מיידית בהליך גיוס משמעותי של חברי סגל .1

על האוניברסיטה  לגייס  לפחות , על רמת המצויינות הבינלאומית של המחלקה כפי שהיה בעבר
ולהרחיב ( חלקם יחליפו חברי סגל אשר יפשרו או ייצאו לגמלאות)שישה חברי סגל למחלקה 

 . את תחומי המחקר הנחקרים במחלקה כיום
שתלבותה של המחלקה למקרא בתהליך הכולל לשיקום אנא פרטו את ה, לעיל 3בהמשך לסעיף  .2

 .  תחום מדעי הרוח ומה נעשה בפועל במסגרתו
אנא פרטו את המהלכים והשינויים שנעשו במחלקה למקרא כפי שצוין בדיווח המוסד בעקבות  .3

 .  ח הוועדה"דו
 : תלמוד

מי ההוראה והמחקר לתחו( geonic literatureעל המחלקה להוסיף את תחום ספרות הגאונים ) .1
 כמו גם את תחומי המדרש וההגדה. , של המחלקה

על המחלקה להרחיב את הקורסים המוצעים לסטודנטים בכל רמות התואר, ולהקפיד במיוחד  .2
 על היצע קורסים יחודיים לסטודנטים לתארים מתקדמים.

 
מכון טכנולוגי  -הטכניון  -מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה  814/13

 לישראל
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לטכניון ולפקולטה להנדסת מזון וביוטכנולוגיה על הדיווח  .1

 בדבר יישום החלטת מל"ג.
 המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להחלטת המל"ג. .2
עשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של ת תתוכניבדיקת ה .3

 מל"ג.ה
 

האוניברסיטה העברית  -ודי ביוטכנולוגיה מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימ 815/13
 בירושלים

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטה העברית ולחוג בביוטכנולוגיה על הדיווח בדבר  .1
 מל"ג. יישום החלטת

 המועצה מצאה כי המוסד נתנה מענה הולם להחלטות המל"ג. .2
ת תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של תוכניבדיקת ה .3

 מל"ג.ה
 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן -מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה  816/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 הלן:המשנה להבטחת איכות והחליטה כל

המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן גוריון ולמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה על  .1
 הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.

 המועצה מפנה את תשומת ליבה של הנהלת המוסד לנושא הבטיחות של מעבדות ההוראה. .2
 המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה להחלטת המל"ג. .3
תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של ת תוכניבדיקת ה .4

 מל"ג.ה
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 אביב-אוניברסיטת תל -רכת לימודי ביוטכנולוגיה מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הע 817/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת תל אביב והמחלקה למיקרוביולוגיה  .1

 על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.מולקולרית וביוטכנולוגיה 
 המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להחלטת המל"ג.  .2
ת תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה תוכניבדיקת ה .3

 מל"ג.השל 
 

 חי-המכללה האקדמית תל -מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה  818/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 כלהלן:המשנה להבטחת איכות והחליטה 
על הדיווח בדבר  ההמועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית תל חי ולחוג לביוטכנולוגי .1

 יישום החלטת מל"ג.
ת תוכניהמועצה מצאה כי המוסד נתן מענה להחלטת המל"ג בדבר בניית חזון ועדכון  .2

 הלימודים.
לתוכנית העבודה של ת תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ותוכניבדיקת ה .3

 מל"ג.ה
 

המכללה האקדמית להנדסה  -מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה  819/13
 אורט בראודה

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ( 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

ולמחלקה  האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודההמועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה  .1
 להנדסת ביוטכנולוגיה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.

 המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה להחלטת המל"ג . .2
ת תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של תוכנית הבדיק .3

 מל"ג.ה
 

 אילן-אוניברסיטת בר -נושא הערכת תחום מינהל עסקים מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג ב 820/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
 אילן על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.-המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בר .1
רושמת לפניה את התחייבות המוסד להתייחס לסוגיות שטרם קיבלנו מענה לאחר המועצה  .2

 השלמת הקמת הפקולטה החדשה לניהול. 
המועצה מבקשת להעביר לידיעת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים,  .3

עסקים  מינהלמשפטים ורב תחומי, את דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום 
ות חדשות תוכניאילן, כמו גם את המעקב אחר יישומו, לשם בחינת אישור -ניברסיטת ברבאו

 ות קיימות, ככל שיוגשו. תוכניבתחום ו/או שינוי 
 

 האוניברסיטה הפתוחה -מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום מינהל עסקים  821/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

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

 משביע רצון.
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3

 
 המכללה האקדמית נתניה  -מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום מינהל עסקים  822/13

דת ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וע12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית נתניה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג. .1
המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן  .2

 משביע רצון.
 רך.יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצו .3
 

 הקריה האקדמית אונו -מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום מינהל עסקים  823/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019א' תשע"ט ) בישיבתה ביום ז' באדר

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
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 ת במסלול הרגיל:תוכני
 המועצה להשכלה גבוהה מודה לקריה האקדמית אונו על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג. .1
החלטת מל"ג באופן  המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את .2

 משביע רצון.
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3

 :ת לאוכלוסייה החרדיתתוכני
 המועצה להשכלה גבוהה מודה לקריה האקדמית אונו על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג. .1
"ג באופן המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל .2

 משביע רצון.
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3

 
גוריון -אוניברסיטת בן -ום תולדות האמנות מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תח 824/13

 בנגב
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
 המל"ג מודה לאוניברסיטת בן גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג. .1
מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע  המל"ג מצאה כי המוסד נתן .2

 רצון.
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3
 

 אילן-אוניברסיטת בר -מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום תולדות האמנות  825/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
 ישום החלטת מל"ג.המל"ג מודה לאוניברסיטת בר אילן על הדיווח בדבר י .1
המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע  .2

 רצון.
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3
 

 אוניברסיטת חיפה -מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום תולדות האמנות  826/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 חליטה כלהלן:המשנה להבטחת איכות וה
 המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת חיפה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג. .1
המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת  .2

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

האוניברסיטה העברית  -מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום תולדות האמנות  827/13
 בירושלים

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019ום ז' באדר א' תשע"ט )בישיבתה בי
 המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 המל"ג מודה לאוניברסיטה העברית על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג. .1
המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע  .2

 ון.רצ
 

 אביב -אוניברסיטת תל -ושא הערכת תחום תולדות האמנות מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנ 828/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

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

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

   
 דכון הרכב ועדת ליווי לתהליך ההכרה הבינלאומי בבתי הספר לרפואה בישראלע 829/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
המשנה להבטחת איכות והחליטה לעדכן את הרכב ועדת הליווי לתהליך ההכרה הבינלאומית בבתי 

 כלהלן: ןהספר לרפואה בישראל.  הרכב הוועדה המעודכ
 שבת ראש יו - דיקן הפקולטה לרפואהנשיאת אוניברסיטת בן גוריון ולשעבר  - פרופ' רבקה כרמי

 הוועדה
 סיו"ר מל"ג, לשעבר דיקאן בי"ס לרפואה בטכניון.  - פרופ' אדו פרלמן 
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 נציג משרד הבריאות.  -ראש האגף לרישוי מקצועות הבריאות במשרד הבריאות  - פרופ' שאול יציב 
 הדסה, קופת חולים כללית, מומחה והעברית  יברסיטה האונ ,בית הספר לרפואה - פרופ' אמנון להד

 ת משפחה לרפוא
 פקולטה לרפואה טכניוןה, הביולוגי-לנוירומחלקה ה  - ד"ר איתמר קאהן  
 אוניברסיטת תל אביב ,המרכז הרפואי שיבא וסגן דיקן אקדמי סמנכ"ל - פרופ' אמיתי זיו 
 אילן-סגן דיקן למחקר רפואי, אוניברסיטת ברתפקיד מיועדת ל -זכאי-פרופ' צפורה פאליק 
 סתדרות הרפואית בישראלמזכ"ל הה - עו"ד לאה ופנר 
  בישראל יו״ר התאחדות הסטודנטים לרפואה - דקפונגב' אוריין 

 
בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים להארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה  830/13

 להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני
( בבקשת האוניברסיטה 12.2.2019המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

ות לימודים תוכנית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת תואר בהעברית להאריך את ההסמכה הכללי
וועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה  23.1.2019חדשות לתואר שני ובהמלצות ות"ת מיום 

 בנושא זה. 12.2.2019מיום 
ה אשר עודכנ 6.3.2018לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של האוניברסיטה בהחלטת מל"ג מיום 

, בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית )ה"אוטונומיה"( לפתיחת תוכניות לימודים חדשות 11.12.18ביום 
לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה 

ה, וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומי
 מחליטה מל"ג כדלקמן:

ות"ת האוניברסיטה העברית עומדת בתנאי הסף לקבלת -לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג .1
הסמכה כללית )"אוטונומיה"( במישורים האקדמיים )כולל הערכת איכות(, התקציביים 
והמשפטיים, בכפוף לביצוע התיקונים הנדרשים בתקנון התאגידי כמפורט בחוות הדעת 

 משפטית.ה
בכפוף ולאחר קבלת התחייבות נשיא האוניברסיטה ויו"ר הוועדה הנהל לעריכת התיקונים כאמור  .2

להאריך לאוניברסיטה העברית  -ובחוות הדעת המשפטית ובהתאם ללוח הזמנים עליו יתחייבו 
בירושלים את תקופת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות 

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

 .2023להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 
 יבויות המוסד.מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחי-הצוות המקצועי של ות"ת .3
ות חדשות על התקציב השוטף של האוניברסיטה, המשך תוכנימאחר שיש לעקוב אחר השפעתן של  .4

האוטונומיה לתואר שני יהיה בכפוף לכך שהמוסד יעביר לאישור הצוות המקצועי בות"ת את 
ת הרב שנתית הנוכחית יבחן תוכניבמהלך ה ות טרם פתיחתן.תוכניהנספחים התקציביים של ה

 צוות המקצועי את הנושא מעת לעת ויעדכן את החלטתו בהתאם לתוצאות הבחינה.ה
ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית )"אוטונומיה"(,  .5

 האוניברסיטה העברית תידרש לעמוד בהן.
 

של :  בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לאישור הארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל החלטה 831/13
 המוסד

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי להארכת בנושא  8.1.2019לפיקוח ואכיפה  מישיבתה ביום 

 2004 ניהמנהל מאז יו כיו"ר הוועדכהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד, מר עיבל גלעדי, המכהן 
ובחנה את הסבר המוסד בדבר הצורך בחריגה מתקופת הכהונה המותרת ונימוקי בקשתו להארכת 
הכהונה בחצי שנה נוספת וזאת עד שיסתיים תהליך החיפוש והגיוס של יו"ר ועד מנהל חדש. מאחר 

שך שמדובר בחריגה מהנחיות המועצה להשכלה גבוהה בעניין משך כהונת יו"ר הוועד המנהל לפיהן מ
 ן:הלכל שנים, המל"ג מחליטה 9כהונת יו"ר הוועד המנהל לא יעלה על 

הארכת הכהונה  כך שתתאפשר יזמה שינויים בתקנון המוסדאשר  המכללה התנהלות לקבוע כי .1
בניגוד להחלטות מל"ג והנחיותיה, המתירות תקופה מקסימלית  יו"ר הוועד המנהל הינהשל 
לעמוד בכל החלטות המכללה . על הל ואינה מקובלת עליהליו"ר הוועד המנשנות כהונה  9של 

, כולל תיקון תקנון המוסד לאלתר כך שיעמוד באופן המל"ג לעניין הניהול האקדמי והתאגידי
 . מלא בהנחיות המל"ג

על אף האמור לעיל, כדי לאפשר הליך מסודר לאיתור יו"ר ועד מנהל חדש ולמנוע פגיעה במוסד  .2
יו"ר לאפשר את המשך כהונתו של בחיוב לבקשת המכללה ו תבו, להיענוובסטודנטים הלומדים 

המועד בו יחל היו"ר החדש את  2019וזאת עד לא יאוחר מחודש יוני הנוכחי  הוועד המנהל
 תפקידו.

דיווח על אודות התקדמות תהליך האיתור  2019על המוסד להגיש למל"ג עד סוף חודש מרץ  .3
 וכן נוסח מתוקן של התקנון בהתאם לאמור לעיל. והמינוי של יו"ר הוועד המנהל
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(  .M.Aחי להסמכה להעניק תואר שני )-קדמית תלאישור מינוי סוקרות לבדיקת בקשת המכללה הא 832/13

 טיפול באמנות -ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות 
החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ( 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

 :כלהלן ,יו"ר ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות
להסמכה להעניק תואר שני חי -תל האקדמית קשתה של המכללהלמנות סוקרות לבדיקת ב .1

 .טיפול באומנות -( בטיפול באמצעות אומנויותM.Aללא תזה )
 :לאשר את הסוקרות הבאות .2

 ראש המגמה לטיפול באמנות בחוג לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן - פרופ' אפרת הוס-
 גוריון

 המכללה האקדמית לחינוך  -צעות אמנויותהמכון לטיפול באמ - ד"ר עדנה ניסימוב נחום
 ע"ש דוד ילין

 
 

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני  833/13
(M.Ed.עם תזה בחינוך לאמנות ) 

החליטה המועצה להשכלה גבוהה במסגרת קבלת (  12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )
, ואמנותרוח ומית לחינוך, הוראה, ועדת המשנה התח החלטות בנוהל מיוחד לאמץ את המלצת

 כדלקמן:
בית ברל לקבל הסמכה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית  הוועדההרכב לאשר את  .1

 ( עם תזה בחינוך לאמנות..M.Edלהעניק תואר שני )
 לאשר את הרכב הוועדה להלן: .2

  יו"ר -המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן גוריון  -פרופ' חיים פינקשלטיין 
  המחלקה לספרות, לשון ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה )טרם  -ד"ר חוה אלדובי

 אושרה במל"ג(
 המחלקה ליצירה והפקה, המכללה האקדמית ספיר )טרם אושר - ד"ר עמרי הרצוג 

 במל"ג(
 

בתוכנית אישור סוקרים לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה  834/13
( .LL.B( ללא תזה בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון ).M.Aהלימודים לתואר שני )

 במשפטים
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת (  12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

בקשת בעניין  8.1.2019המשנה התחומית למדעי החברה, הניהול, העסקים הרב תחומי ומשפטים מיום 
בלימודי ללא תזה  ת הלימודים לתואר שניתוכניהמסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה ב

, והיא מחליטה להעביר את במשפטים .LL.Bלתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון  (.M.A) משפט
 הבקשה לבחינת שני סוקרים, כלהלן:

  ה העברית.הפקולטה למשפטים, האוניברסיט -פרופ' יובל שני 
  בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט -פרופ' מיכל טמיר 

 


