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 31( 106עשרה מס'  )-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלושמ החלטות
 (20199.24.תשע"ט  )  באלול  כ"דשהתקיימה בירושלים ביום 

 
 ה ח ל ט ו ת

 
 אקדמיים באור יהודה:  סיום הפעילות של המרכז ללימודים החלטה    1048/13

לאחר שקבלה סקירה מפורטת ולאור כלל המסמכים שהוצגו בפניה בנוגע להליך המתקיים בבית 
בעניין המרכז ללימודים אקדמיים באור  8272-09-19אביב בתיק פר"ק -המשפט המחוזי בתל

יהודה בע"מ, ולאחר ששמעה המל"ג את בעלי התפקיד שמונו מטעם בית המשפט במסגרת ההליך 
האמור, את ב"כ הסגל האקדמי והסגל המינהלי במכללה, את נציג הסטודנטים ואת נציגי 
המוסדות להשכלה גבוהה שהציגו את ההצעות שהובאו בפני בעלי התפקיד ובפני בית המשפט 

של בעלי התפקיד הכולל הצעה חדשה  4להמשך פעילות המכללה ולאחר שהובא בפניה דו"ח מספר 
ל בארבעה מוסדות )להלן: המתווה(, מחליטה המל"ג  בישיבתה ביום לקליטת הסטודנטים והסג

 (  כדלקמן: 24.9.2019כ"ד באלול תשע"ט )
המסלול האקדמי של המכללה למינהל, המרכז המועצה מברכת על התגייסותם של  .1

האקדמי פרס, המרכז האקדמי למשפט ועסקים והקריה האקדמית אונו )להלן: 
ת מתווה משותף ומוסכם להעברת הפעילות של המרכז ועל הגש (המוסדות המציעים

וקליטת הסטודנטים והסגל האקדמי )להלן: מל"א( ללימודים אקדמיים אור יהודה 
 . , אותו מקבלת המועצה בכפוף למפורט להלןשלו

בהתבסס על המתווה ולשם יישומו, ולאחר כניסתו לתוקף, תוענקנה ההסמכות שהוענקו  .2
נקבעו בהן, ולמשך תקופה זמנית של שנתיים )עד ליום למל"א, בהתאם לתנאים ש

 (, כדלקמן:1.10.2021
 המסלול האקדמי של המכללה למינהל יוסמך להעניק: א.

 תואר ראשון בחינוך •
 תואר שני בייעוץ חינוכי •

 הקריה האקדמית אונו תוסמך להעניק תואר שני בחינוך ב.
 המרכז האקדמי למשפט ועסקים יוסמך להעניק: ג.

שני במינהל עסקים עבור הסטודנטים הרשומים במל"א נכון למועד תואר  •
החלטה זו בלבד. המוסד אינו רשאי לרשום סטודנטים חדשים, זאת בהתאם 

 .11.4.2019להחלטת מל"ג מיום 
 תואר ראשון בפסיכולוגיה •
 תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית •
 תואר ראשון במינהל מערכות בריאות •
 חינוכיתתואר שני בפסיכולוגיה  •
 תואר ראשון במינהל עסקים במסגרת ההסמכה הקיימת במוסד •

 המרכז האקדמי פרס יוסמך להעניק: ד.
 תואר ראשון בניהול משאבי אנוש •
 תואר ראשון בניהול מערכות מידע •
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 . כמוסד להשכלה גבוההלאחר כניסת המתווה לתוקף, תסתיים ההכרה במל"א  .3
לימודים בתוך הקמפוס הראשי של המוסדות  לאור מדיניותה בדבר החשיבות שבקיום .4

ובנסיבות העניין, על המוסדות המציעים לקיים את תוכניות הלימודים שתועברנה 
 אליהם בתוך הקמפוסים הראשיים שלהם החל מכניסת המתווה לתוקף.

 :לתוקף מותנית באלה החלטההכניסת  .5
 ניות שתועברנה על המוסדות המציעים להבטיח זהות ברמה האקדמית של התוכ א.

 . ”AS IS“אליהם ועליהם להעביר את התוכניות  
לצורך הבטחת איתנותם הפיננסית של המוסדות המציעים, המוסדות ימציאו  ב.

אישור רוה"ח של המוסד לפיו המצב הכלכלי והפיננסי של המוסד הינו איתן  
שהדבר  ומאפשר לו לקלוט את הפעילות המוצעת באופן המוצע, ללא כל חשש ומבלי 

עלול לפגוע באיתנות המוסד. על האישור גם לפרט את רמת האיתנות הפיננסית ועל סמך 
 מה נטענת רמת האיתנות הפיננסית. 

לצורך הארכת ההסמכה לאחר תקופת ההסמכה הזמנית, יגישו המוסדות, בראשית  .6
 שנה"ל תשפ"א, בקשה להארכת ההסמכה שתיבדק בהתאם לנהלי המל"ג וות"ת. 

 , בנושאים שתחת אחריותה. 25.9.2019הנושא יובא בפני ות"ת בישיבתה מיום  .7
הצוות המקצועי במל"ג יעמוד לרשות המוסדות בסוגיות של יישום המתווה. ככל שיעלה  .8

צורך בהתאמה/עדכון כלשהם, יפנה הצוות המקצועי לפורום יושבי ראש ועדות המשנה 
 התחומיות במל"ג, לצורך אישורו. 

 
 :  עדכון הרכבי ועדות המשנה של המל"גהחלטה 1049/13

( החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את הרכבי ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 שלה.  ההרכבים המעודכנים כלהלן:

 13 -הרכב ועדות המשנה של המועצה להשכלה גבוהה ה
 2019 ספטמברעדכון 

 2019ספטמבר  –מעודכן  ועדות משנה רוחביות

ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה 
 (13) -והסמכה 

 (12) -ועדת משנה לפיקוח ואכיפה 
 

 -ועדת משנה להבטחת איכות 
(9) 
 

 יו"ר -פרופ' אדו פרלמן  יו"ר -פרופ' אדו פרלמן 
 

 יו"ר -פרופ' חיים טייטלבאום 

 שץ יו"ר ות"תרפרופ' יפה זילב יו"ר ות"ת -פרופ' יפה זילברשץ  יו"ר ות"ת -פרופ' יפה זילברשץ 

 פרופ' אילנה גוזס ד"ר לאה בם בם לאה ר"ד

 פרופ' ישראל גלעד 
 

 פרופ' ישראל גלעד 
 

 פרופ' רבקה גילת 

 פרופ' חנה דודיוק  ד"ר רבקה ודמני
 
 
 

 פרופ' חנה דודיוק

 גב' עדי משניות מר משה ויגדור פרופ' אביבה חלמיש 

 פרופ' אוסיד ח'טיב טייטלבאוםפרופ' חיים 
 

 פרופ' חביבה פדיה 

 פרופ' רוני פרידמן גב' עדי משניות פרופ' אלי פולק 

  פרופ' חביבה פדיה
 פרופ' סעד תפוחי

 פרופ' דודי שוורץ
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 ועדות משנה תחומיות
 

ועדת משנה תחומית לחינוך, 
 הוראה, רוח, אמנויות

(8 ) 

ועדת משנה תחומית לחברה, 
ניהול, עסקים, רב תחומי במדעי 

 הרוח והחברה משפטים
(6 ) 

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

 פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל
(7) 

 יו"ר -ד"ר רבקה ודמני 
 

 יו"ר  -פרופ' רוני פרידמן   יו"ר -פרופ' ישראל גלעד 
 

 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 פרופ' דודי שוורץ

  
 פרופ' חיים טייטלבאום

 פרופ' חנה דודיוק פרופ' שפרה שגיא 

 פרופ' עזרי טרזי***
 

  פרופ' אלי פולק מר שלומי יחיאב

 מר ישראל תיק
 

   פרופ' סעד תפוחי 

 **רשם המהנדסים  גב' עדי משניות

 -שמילוביץ מוניקה :מרכזת : בתיה הקלמןמרכזת
 אופנר

 : מרב אברהמימרכזת

 
:  הארכה "טכנית" של ההסמכה שניתנה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר החלטה 1050/13

 פרופסור חבר בתחומים משפטים, מינהל עסקים וממשל באופן עצמאי
להאריך באופן טכני ( החליטה המועצה להשכלה גבוהה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

את ההסמכה שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים משפטים, 
 .2020עד חודש מרץ  -מינהל עסקים וממשל באופן עצמאי 

  

 פרופ' רוני פרידמן
 

  מר ישראל תיק

 פרופ' שפרה שגיא 
 

  ות"ת-מנכ"ל מל"ג

אקדמיים, מיכל סמנכ"ל לעניינים  פרופ' סעד תפוחי
 נוימן

 

   מר שלומי יחיאב

 : ורדה בן שאולמרכזת : יאיר הראלמרכז : מרק אסרףמרכז
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( ללא תזה M.Design: אי מתן הסמכה למכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר שני )החלטה  1051/13

 בעיצוב משולב 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )  

, בעניין בקשת המכון הטכנולוגי בחולון ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות
( ללא תזה .M.Desההסמכה בתוכנית הלימודים לתואר שני ) שלא להאריך  את והחליטה

 .בעיצוב משולב
בנוסף, המל"ג  . 22.9.2019חן המל"ג הונח מכתב נשיא המכון הטכנולוגי חולון מיום על שול  

לפיו נציגי המוסד הופיעו בפני  ציגי המוסדאודות הדיון עם נ לקיבלה דיווח מוועדת המשנה ע
ועדת המשנה בישיבתה היום והודיעו כי הם מקבלים את המלצת ועדת המשנה ואת חוות דעת 

מבקשים להפסיק לקיים את התוכנית לאחר שמחזור הלימודים שיחל  הסוקרים, ולפיכך הם
 לימודיו בתש"ף יסיים את לימודיו.

החומרים שהוגשו לה, לרבות דו"ח ההתפתחות שהגיש המכון לאחר שעיינה המועצה בכלל   
הטכנולוגי חולון על אודות תוכנית הלימודים, חוות דעת הסוקרים והתייחסות המוסד לחוות 

ציגי המוסד, אודות הדיון עם נ ללאחר שקיבלה דיווח מוועדת המשנה עקרים, ודעת הסו
 :הלןמל"ג כלחליטה המ
 להודות לסוקרים על חוות דעתם. .1
לקבוע כי בתוכנית הלימודים ישנם ליקויים משמעותיים הנוגעים לאופייה של  .2

של  התוכנית ומהותה אשר אינם מבטיחים רמה אקדמית נאותה וביניהם: מרביתו
סגל ההוראה בתוכנית הינו מתחום הפרקטיקה עד לכדי אי עמידה בתנאי הסף לתואר 
שני שקבעה המל"ג; חוסר יציבות בהנהגת התוכנית במהלך שנות קיומה וחילופי ראשי 
תוכנית רבים על פני תקופת זמן קצרה; קושי בהגדרת רציונל התוכנית, מבנה התוכנית 

ונל התוכנית לבין צבר הקורסים שבה; העדר ומהות התואר הנלמד, פער בין רצי
קוהרנטיות בין אוסף הקורסים בתוכנית; תוכנית השלמות לסטודנטים שאינם 
מתחום העיצוב אשר אינה מגשרת על הפער בין אלה לסטודנטים בוגרי תואר ראשון 
בעיצוב. לאור האמור, בהסתמך על חוות דעת הסוקרים ובהסתמך על החלטת המל"ג 

לא לאפשר החליטה מל"ג , ה22.7.2014מספר ההסמכות הזמניות מיום  בדבר הגבלת
רישום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים ו/או פתיחת מחזורי לימוד חדשים מעבר 

ומיום סיום הלימודים של מחזור זה  פ, למחזור שייפתח בסמסטר א' בשנה"ל תש"
 תסתיים ההסמכה באופן מלא.

להאריך את ההסמכה של המכון הטכנולוגי  -ם הקיימים על מנת שלא לפגוע בסטודנטי .3
( בעיצוב משולב עבור סטודנטים שנרשמו .M.Desחולון להעניק תואר שני ללא תזה )

 .לתוכנית עד למועד קבלת החלטה זו
 

, למכללה האקדמית לחינוך שאנן 2022:  הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד ספטמבר החלטה 1052/13
 ( ללא תזה בייעוץ חינוכי.M.Edר שני )להעניק תוא

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

להודות לסוקרים, פרופ' משה ישראלשוילי ופרופ' אורה פלג, על עבודתם ועל חוות הדעת  .1
 שהגישו.

( את המכללה האקדמית לחינוך שאנן 2022להסמיך לתקופה של שלוש שנים )עד ספטמבר  .2
 ( ללא תזה בייעוץ חינוכי..M.Edלהעניק תואר שני )

במהלך תקופת ההסמכה נדרשת המכללה לפעול בהתאם לחוות הדעת של פרופ' משה  .3
 .2019גוסט ושל פרופ' אורה פלג מחודש או 28.7.2019ישראלשוילי מיום 

ח התפתחות ומספר דוגמאות לפרויקטי "לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו .4
 גמר.

הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות"  .5
 .13.11.2018-כפי שעודכנה ב

 
 ( ללא תזה.M.Edהסמכה למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני )   :החלטה 1053/13
 בלקויות למידה: אבחון והתערבות חינוכית              

    ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 טה כלהלן:המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחלי

להודות לצוות הסוקרות, פרופ' דורית רביד ופרופ' רחל שיף, על עבודתן ועל חוות הדעת  .1
 שהגישו. 

 ללא תזה בלקויות (.M.Edלהסמיך את מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני ) .2
 חינוכית. והתערבות אבחון: למידה
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, למכללה האקדמית בית ברל 2022לשלוש שנים, עד ספטמבר  (:  הסמכה זמנית )ראשונההחלטה 4.1.4
 ( עם תזה בחינוך לאמנות .M.Edלהעניק תואר שני )

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

 בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.להודות לוועדה  .1
, את המכללה האקדמית בית ברל להעניק 2022להסמיך לתקופה של שלוש שנים, עד ספטמבר  .2

 ( עם תזה בחינוך לאמנות..M.Edתואר שני )
 לקראת תום תקופת ההסמכה, תשלח המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות להצעות לתזה. .3
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות"  .4

 .13.11.2018-כפי שעודכנה ב
 

אפרתה לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון -:  אישור סוקרים לבדיקת בקשת מכללת אמונההחלטה 1054/13
 יסודי-( בחינוך חברתי קהילתי במסלול העל.B.Ed"בוגר בהוראה" )

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019ביום כ"ד באלול תשע"ט )בישיבתה 
לבחינת בקשת הסוקרים המוצעים בנושא אישור  המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות

חברתי  ךבחינו (.B.Ed)אפרתה לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" -מכללת אמונה
 כלהלן: שמםחליטה לאשר את הוהיא סודי, קהילתי במסלול העל י

 בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן -פרופ' זהבית גרוס  •
 החוג לחינוך בלתי פורמלי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין -ד"ר ירון גירש  •

 
:  אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת להארכת ההסמכה להעניק החלטה 1055/13

 ( בחינוך וקהילה.B.Aאר ראשון )תו
באישור הרכב הוועדה המועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

לבדיקת בקשת המכללה  ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות המוצעת על ידי 
וקהילה והיא החליטה לאשר ( בחינוך .B.Aהאקדמית כנרת להארכת ההסמכה להעניק תואר ראשון )

 את הרכב הוועדה כלהלן:
 יו"ר-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  -פרופ' שלמה בק  •
 גוריון-המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן -ד"ר הללי פינסון  •
 בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית -ד"ר ג'וליה רסניק  •

 
לה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון לקבל :  אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכלהחלטה 1056/13

 קהילתי-חוגי בחינוך חברתי-( דו.B.Edהסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" )
באישור הרכב הוועדה המועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

בקשת המכללה דיקת לב ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות  המוצעת על ידי 
קהילתי -חוגי בחינוך חברתי-דו" (.B.Ed) האקדמית גורדון לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה

 חליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:הוהיא 
 יו"ר -המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  -פרופ' שלמה בק  •
 גוריון-המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן -ד"ר הללי פינסון  •
 בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית  -ד"ר ג'וליה רסניק  •

 
החלטה:  אישור למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ לקיים תוכנית לימודי  1057/13

י'( במסגרת -יסודי )ז'-חוגי באנגלית למסלול העל-( דו.B.Edהשלמה לתואר "בוגר בהוראה" )
 נשים(המח"ר, בקמפוס נוות ישראל )

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 החליטה כלהלן:היא ובנושא שבנדון התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות 

לאשר למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים תוכנית לימודי השלמה  .1
חוגי באנגלית במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל -דו( .B.Edבהוראה" )לתואר "בוגר 

 )נשים(.
בהתאם לנוהל בדיקת תוכניות אקדמיות במסגרות חרדיות, בתום שנה מהפעלת התוכנית,  .2

 למנות סוקר לבדיקת התוכנית.
 

( .M.Aשני )אילן לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר -:  אישור לאוניברסיטת ברהחלטה 1058/13
 ב"הוראת המדעים ותוכניות לימודים" ל"חינוך מדעי טכנולוגי"

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
לאשר את בקשת אוניברסיטת  החליטה היא ו בנושא שבנדון התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות

 ( ב"הוראת המדעים ותוכניות לימודים" .M.Aתוכנית הלימודים לתואר שני )בר אילן לשנות את שם 
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חוגי -( דו.B.Aאילן לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון )-:  אישור לאוניברסיטת ברהחלטה 1059/13
 במנהיגות וניהול מערכות חינוך ובחינוך בלתי פורמאלי במסגרת המח"ר )חרדים(

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019"ט )בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע
לאשר לאוניברסיטת בר אילן לקיים את  המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה 

חוגי במנהיגות וניהול מערכות חינוך ובחינוך בלתי פורמאלי -( דו.B.Aתוכנית הלימודים לתואר ראשון )
נוהל הסדרת חריגות מהחלטות  ללא אישור במסגרת התוכנית שנפתח -במסגרת המח"ר )חרדים(  

 .המל"ג
 

( בטיפול .M.A:  אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים את תוכנית הלימודים לתואר שני )החלטה 1060/13
באמצעות אמנויות למטפלים בפועל: טיפול באמנות חזותית; טיפול בדרמה תרפיה; טיפול במוסיקה; 

 בפסיכודרמה; טיפול בתנועה ומחולטיפול 
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 החליטה כלהלן:היא ובבקשת אוניברסיטת חיפה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות 
ות הלימודים לתואר לאפשר לאוניברסיטת חיפה לקיים בשנת הלימודים  תש"פ בלבד את תוכני .1

 ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל:  (.M.A)שני 
 אמנות חזותית -טיפול באמצעות אמנויות -
 תרפיה-דרמה-טיפול באמצעות אמנויות -
 פסיכודרמה-טיפול באמצעות אמנויות -
 מוסיקה-טיפול באמצעות אמנויות -
 תנועה ומחול-טיפול באמצעות אמנויות -

בהתאם להצהרת המוסד ועל מנת לאפשר רישום סטודנטים לשנת תשפ"א ואילך, על המוסד  .2
לתוכניות ייעודיות לתואר להגיש לקראת שנה"ל תשפ"א, תוכנית מעודכנת בהתאם למתווה 

 .אמנויות למטפלים בפועל שני בטיפול באמצעות
 

ימודים לתואר שני במינהל חינוכי אילן שינוי שם בתוכנית הל-:  אישור לאוניברסיטת ברהחלטה 13/1106
 לתואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 שם לאשר לאוניברסיטת בר אילן לשנות אתהמשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה 

 ( במנהיגות וניהול מערכות חינוך.M.A( במינהל חינוכי לתואר שני ).M.Aואר שני )תוכנית הלימודים לת
 .במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג -

 
( בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי .M.A:  הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר שני )החלטה 13/2106

 ה למינהל( במשפטים למסלול האקדמי של המכלל.LL.Bתואר ראשון )
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

במדעי הרוח והחברה מיום  תחומיות-רבלחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות התחומית 
 החליטה כלהלן:בעניין הנושא שבנדון והיא  11.8.2019

 ופרופ' יובל שני על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.להודות לסוקרים פרופ' מיכל טמיר  .1
לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק  .2

 .במשפטים (.LL.B)בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון  (.M.A)שני תואר  
 

( .B.A, להעניק תואר ראשון )2022ם, עד ספטמבר הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שני  החלטה: 1063/13
 במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית הדסה ירושלים

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
במדעי הרוח והחברה בנושא  תחומיות-רבלחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות המשנה התחומית 

 החליטה כלהלן:היא ו נדוןשב
 להודות לסוקרות על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה. .1
במדעי  (.B.A)ראשון תואר להעניק  להעניק הסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים .2

 . 2022 ספטמבר, דהיינו עד משך שלוש שניםלההתנהגות 
בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית  .3

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

 . מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 13 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 ( עם תזה בפסיכולוגיה קלינית למרכז הבינתחומי .M.Aהסמכה להעניק תואר שני )  החלטה: 13/4106
 בהרצליה

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
במדעי הרוח והחברה בנושא  תחומיות-רבלחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות המשנה התחומית 

 החליטה כלהלן:היא ו שבנדון 
 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. )קלינית.בפסיכולוגיה  עם תזה 
 

:  אישור למרכז האקדמי לב להסב תוכנית לימודים לתואר ראשון במינהל עסקים לשפה החלטה 1065/13
 במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג -האנגלית 

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
מיום  במדעי הרוח והחברה תחומיות-רבל ועסקים ותוכניות לחברה, משפטים, ניהוהתחומית 
בבקשת המרכז האקדמי לב להסדיר את הסבת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל  13.8.2019

עסקים לשפה האנגלית בהתאם לדיווח שהתקבל על פי נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג והיא 
 מאשרת  את קיומה של התוכנית בשפה האנגלית.

 
( עם וללא תזה במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב .M.Sc:  הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 1066/13

 לאוניברסיטת אריאל בשומרון
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארההתחומית 
אודות דו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הסמכה להעניק תואר 

 החליטה כלהלן:היא ו ( עם וללא תזה במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב,.M.Scשני )
 להודות לוועדה המקצועית שבדקה את התוכנית ועל הדו"ח שהגישה למל"ג יו"ש. .1
במתמטיקה   (.M.Scלהעניק לאוניברסיטת אריאל הסמכה להעניק תואר שני עם וללא תזה ) .2

 יישומית ומדעי המחשב.
 

מכון טכנולוגי  -, לטכניון 2020:  הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שנה, עד ספטמבר החלטה 13/7106
 ( בהנדסת נתונים ומידע.B.Scלישראל להעניק תואר ראשון )

מלצת ועדת המשנה בההמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל התחומית 

 החליטה כלהלן: בנושא שבנדון והיא 
על  הפתוחה( ופרופ' בועז נדלר )מכון ויצמן(פרופ' ציפי ארליך )האוניברסיטה  להודות לסוקרים .1

 חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
נתוני הסגל במישור תנאי העסקה, ובכפוף להחלטת ות"ת לאור פערים שעלו בתהליך בדיקת  .2

 .2020מחליטה מל"ג על אישור מתן הסמכה זמנית לשנה, עד ספטמבר 
עם תום תקופת ההסמכה הזמנית תיבחן התוכנית  - שבדקו את התכנית לאור חוו"ד הסוקרים  3

 רק בהיבטי ות"ת הרלוונטיים ולא תידרש בדיקה אקדמית נוספת.
 

( .M.Sc:  אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )החלטה 1068/13
י לב לפתוח ללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים, ואי מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמ

 ( עם תזה בהנדסת תקשורת מחשבים.M.Scתוכנית לימודים לתואר שני )
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל לטכנולוגיה, הנדסה,  התחומית
( עם וללא תזה בהנדסת .M.Scרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )בעניין בקשת המ

 החליטה כלהלן:היא ו תקשורת מחשבים  
 להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' דן מרום על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה. .1
בהנדסת ( ללא תזה .M.Scשני )למרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר  לאשר .2

 תקשורת מחשבים ולרשום אליה תלמידים.
( עם תזה בהנדסת .M.Scלמרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) לא לאשר .3

 תקשורת מחשבים מפאת העדר סגל אקדמי המתאים להנחיית תזות.
ס ניתן יהיה לשקול בשנית את בקשת המכללה לפתוח תוכנית עם תזה בשלב הבא וככל שיגוי .4

סגל איכותי ופעיל בתחום, שליבת המחקר שלו הנה בתחום תקשורת מחשבים ושפרסומיו 
 מהעת האחרונה.

לחייב את המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם  .5
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה 

 להשכלה גבוהה".
לחייב את המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו  .6

( ללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים, וכי קיימת .M.Scמוסמך להעניק, בשלב זה, תואר שני )
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אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה מתחייב המרכז 
 כספי מלא לכל סטודנט. לתת החזר

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .7
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשפ"א ולזו שלאחריה(. 
 אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם

 להחלטת המל"ג האמורה.
 

חי לפתוח תוכנית לימודים -:  אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תלהחלטה 13/6910
 חוגי במדעי המעבדה הרפואית-( חד.B.Scלתואר ראשון )

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל התחומית 

חוגי במדעי -( חד.B.Scחי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )-אודות בקשת המכללה האקדמית תל
 :לאשר את הרכב הוועדה הבא לבדיקת תוכנית הלימודיםהחליטה היא והמעבדה הרפואית, 

מנהל מערך המעבדות ומנהל המחלקה לביוכימיה קלינית, בית החולים  - איירפרופ' מיכאל מ •
 יו"ר - הדסה עין כרם

 הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון - פרופ' אסתר פריאל •
 יו"ר המועצה למעבדות רפואיות ומרצה בכירה בפקולטה לרפואה בטכניון - ד"ר מריאל קפלן •

 
אישור אוניברסיטת אריאל לשנות את שם התוכנית מ"הנדסת כימיה וביוטכנולוגיה"   החלטה: 13/0107

 ל"הנדסה כימית"
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

"ל  לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחוהתחומית 
במסגרת נוהל הסדרת חריגות  שבנדון, תוכנית לימודיםבתואר הבנושא אישור שינוי שם וסימול 

 החליטה כלהלן:היא ו מהחלטות המל"ג 
הנדסה "למ"הנדסה כימית וביולוגיה" שינוי את שם התוכנית לאשר לאוניברסיטת אריאל את  .1

 ."כימית
 בביואינפורמטיקה.על האוניברסיטה להוסיף קורס  .2
על האוניברסיטה להקדים את הקורס אימונולוגיה לסמסטר קודם וללמד את הקורס  .3

 "ביוטכנולוגיה" אחריו.
 

 :  תוכנית הלימודים בספורטתרפיה של הקריה האקדמית אונוהחלטה  1071/13
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל התחומית 
בנושא מכתב הארגון הארצי לפיזיותרפיה בנושא התוכנית הלימודים בספורטתרפיה של הקריה 

עי וכן תשובת  בפני המל"ג הובא מכלול החומר בנושא לרבות עמדת הצוות המקצו   .האקדמית אונן
 המוסד.  

 לאחר בחינת הנושא סבורה המל"ג כי אין מקום לקבל את טענות הארגון מהטעמים שלהלן:א. 
הסוקרים אשר בחנו את תוכנית  -טענה בדבר דמיון/זהות לתוכנית בפיזיותרפיה  .1

הלימודים סברו כי מדובר בתוכניות שונות במהותן וכי ישנה הבחנה ברורה בין התחומים: 
תוכנית בספורטתרפיה הינה תוכנית תלת שנתית לעומת תוכנית לימודים בפיזיותרפיה ה

שוי משרד הבריאות. אשר הינה תוכנית ארבע שנתית, ובוגרי התוכנית אינם נדרשים לרי
בהתאם לכך התוכנית אף איננה כוללת הכשרה מעשית קלינית כמקובל במקצועות 

בעיסוק, הפרעות בתקשורת וכו', ויש בה רק  הבריאות המוכרים כגון פיזיותרפיה, ריפוי
 תצפיות בקהילה.

הסוקרים פרופ' גדעון מן ופרופ' חיים פיק מונו  -טענה בדבר בדיקת התוכנית ע"י סוקרים  .2
לבדיקת הבקשה וגויסו על פי החלטות המל"ג ונהליה בהתייחס  2017בספטמבר 

ת סוקרים ומתי יש למנות ועדה מתי יש למנו  לפרוצדורה למינוי ועדות/סוקרים והקביעה
(. על פי הנוהל, כדי להקל בעומס הרגולציה ולפשט תהליכים, כל עוד 2017)גרסת אוגוסט 

לא מדובר במקרים המצריכים הקמת ועדה )בקשה ממוסד במעמד היתר/הכרה זמנית, 
( תזהשימוש במשאבים לאומיים/הכשרה מעשית/תשתית פיזית מיוחדת, תואר שני עם 

ממנה סוקרים לבדיקת הבקשה, ובהתאם לכך מונו במקרה דנן סוקרים. שני המל"ג 
 הסוקרים חתמו כמקובל על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים.

פרופ' פיק מכהן כראש החוג לאנטומיה  -טענה בדבר התאמת פרופ' פיק לתפקיד  .3
יאות אביב ובעל מעורבות רבה במתרחש בבית הספר למקצועות הבר-באוניברסיטת תל

ואף שימש כיועץ אקדמי. לאחר בחינה מעמיקה של קורות החיים שלו ותחומי 
כמו גם אלה של פרופ' מן, סברה המל"ג כי פרופ' פיק ופרופ' מן הינם סוקרים   התמחותו

מתאימים וראויים לבחינת התוכנית הנדונה, ואישרה את מינויים בישיבתה ביום 
 אין בנסיבות משום חשש לניגוד עניינים. - . בהתאם לעמדת הלשכה המשפטית12.9.2017
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שנתית -גוריון בנגב לפתיחת תוכנית לימודים מתוקצבת ארבע-:  בקשת אוניברסיטת בןהחלטה 13/2107
(M.D.ברפואה בשפה האנגלית לסטודנטים ישראלים ) 

 המלצת ועדת המשנהבהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל התחומית 

לקבל אישור לפתיחת שנה א' בתוכנית לימודים מתוקצבת ארבע גוריון -בעניין בקשת אוניברסיטת בן
 ברפואה בשפה האנגלית לסטודנטים ישראליים ובהמלצת ות"ת בנושא.   (.M.D)שנתית

רפואה בארץ על אף שהכירה בצורך הלאומי הקיים להגדלת מספר הסטודנטים הישראלים הלומדים 
חליטה המל"ג שלא להעניק אישור לאוניברסיטת בן ה -ות"ת לעידוד הבינלאומיות-ובמדיניות מל"ג

ברפואה בשפה האנגלית   (.M.D)גוריון לפתוח את שנה א' בתוכנית לימודים מתוקצבת ארבע שנתית
 :דנטים ישראליים, מהנימוקים הבאיםלסטו

בקשה חריגה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה, שטרם אושרה, חייבת להתבסס על תוכנית  .1
מוגשת הכוללת את מלוא הנתונים הנדרשים, לרבות מספרי סטודנטים ישראלים בכל שנה 

 ובהפעלה מלאה.
ים הפוטנציאליים בוגרי הבקשה החריגה, כפי שהוגשה, אינה פתוחה לכלל ציבור המועמד .2

מוסדות להשכלה גבוהה מכל רחבי הארץ בתחומים המתאימים, על כן מדובר בתוכנית שאינה 
 שוויונית.

 
 גוריון בנגב בתחום מדעי הים -:  דו"ח הוועדה להערכת איכות באוניברסיטת בןהחלטה 13/3107

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות המשנה 

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

השכלה גבוהה קוראת לאוניברסיטת בן גוריון ללמוד בעיון את מכלול המלצות המועצה ל .2
 הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.

להתייחס למספר נושאים מרכזיים  אוניברסיטת בן גוריוןמבקשת מ המועצה להשכלה גבוהה .3
המלצות אשר מפורטות המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ה

 : 01.07.2020להלן, עד לתאריך 
על ראש המחלקה יחד עם חברי הסגל האקדמי הבכירים ובשיתוף פעולה עם ראש  א. 

תוכנית אסטרטגית למחלקה אשר בניית לקיים דיון מעמיק בנוגע ל ,התוכנית באילת
 :בין היתר תכלול

i. שם למימו לוח זמניםהתייחסות לחזון ומטרות התוכנית ו 
ii. ביולוגיה וביוטכנולוגיה  מימדיניות עתידית לגיוס וקידום חברי סגל בתחו

 ימית. 
iii.  .אפשרויות ללמידה מרחוק בקמפוס באילת 

מבנה התוכנית הינו צר מדי ואינו משקף את מכלול התכנים שבתחומי הביוטכנולוגיה,  ב.
לחזק  ,ית וביוטכנולוגיהביולוגיה ימ מילהרחיב את תוכנית הלימודים בתחועל כן  יש 

להוסיף קורסים בנושאים ואת שיתוף הפעולה עם המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, 
 marine/microbial genomics, natural products, bio-energyהבאים:

bioremediation  .בכדי שישקף לשקול לשנות את שם התוכנית  על המחלקה, אחרת
  דים.באופן מדויק את התכנים הנלמ

אינו מצליח  ,אחת מתקיימת באילת ת לימודיםשנ, שבו רק הנוכחיהלימודים  מודל ג.
לפתח תוכנית לימודים  מומלץ ;את קיום התוכנית המאפשרלמשוך מספר סטודנטים 

, תוך פיתוח מעבדות חדשות ובחינת בקמפוס באילת במלואה שתתקיים חדשה
 . האפשרות ללמידה מרחוק

 
:  דוחות הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות החלטה 13/4107

 רוחבי  -לחינוך 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  המשנה 
, על טאהא אברהיםשל פרופ'  ובראשותמודה לוועדת ההערכה המועצה להשכלה גבוהה  .1

עבודתה ועל הדו"חות שהגישה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות 
 לחינוך.

 מביעה דאגה עמוקה מהממצאים הקשים שעלו בדוחות הוועדה. המועצה .2
לידיעת הוועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה  תובאההחלטה  .3

 .לאגבוהה בישר
לאור ממצאי ועדת ההערכה, אשר מצביעים על מספר חולשות בסיסיות בכלל התוכניות  .4

חליטה המועצה להשכלה מ, בכלל בישראל הערבית ובהוראת ערבית וספרות שפה להוראת
 :כדלקמן גבוהה
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 תנאי קבלה א.
בעניין סוגיית קביעת תנאי הקבלה על  16.10.2018"ג מיום המל בהחלטתאף האמור  על

ולאור הצורך האקוטי שעלה בדו"ח להתערבות בנושא  תנאי הקבלה, המהווים  ,"גהמלידי 
לפי דו"ח הוועדה סיבה מרכזית לפגיעה ברמה האקדמית הנאותה בתחום, מחליטה 

 לקבוע כי:מועצה ה
עמידה בתנאי הסף הבאים: ציון של המכללות האקדמיות לחינוך להקפיד על  על .1

 -לפחות ב 90 -"ל ויח 4-לפחות ב 85"ל, יח 5-לפחות בבחינת הבגרות בערבית ב 80
  (.لتوجيهي)  י"ל, או בתנאים שקולים בבחינת הבגרות הפלסטינית, התוג'יהיח 3

 עומדים אקדמיות הקדם המכינות מקרב ללימודים המתקבליםיש לוודא כי  .2
  .לעיל א בסעיף לאמור השקולות בדרישות

דיון עקרוני נוסף בוועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה  לקייםיש  .3
 . האקדמיות לחינוךבנושא תנאי הקבלה במכללות 

 להוראה ההכשרה מתכונת ב.
 לחינוך האקדמיות המכללות בכלל ערבית להוראת ההכשרה לימודי כי מומלץ .1

 חוגית. -י'( וחד-גילאית )כיתות א'-רב במתכונת יתקיימו
"ש ללימודי הדיסציפלינה, על מנת ש 6חוגיות יש להוסיף לכל הפחות -דו בתוכניות .2

 להבטיח כיסוי מספק של לימודי השפה. 
 הלימודים תוכנית ג.

חוגית( לשקף ולתת מענה למסלולי -חוגית או דו-על תוכנית הלימודים )בין אם חד .1
 הגיל השונים. 

על תוכנית הלימודים לכסות באופן שווה ומאוזן את הרכיבים הדיסציפלינריים  .2
 השונים בשפה ובספרות ערבית, לרבות קורסי בחירה, בתחומים אלה: 

 תחום הספרות יכלול כיסוי מאוזן של ספרות קלאסית וספרות מודרנית.  א.
  .תחום השפה יכלול קורסי לשון ומיומנויות ב.

צריכה להיות רציפה, מדורגת וקוהרנטית, ולכלול תנאי מעבר  תוכנית הלימודים .3
ברורים ומחייבים במהלך שנות התואר. יש לקיים מנגנון חוגי למניעת חפיפות 

 בתכני הקורסים ולהבטחת תיאום בין סגל ההוראה.  
יש לכלול בכל הסילבוסים ספרות מחקר מערבית, כדי לחשוף את הסטודנטים  .4

 לגישות מחקר שונות ולעודד את הסטודנטים לקרוא ספרות זו באנגלית. 
 תחומי בכל דבורה וערבית ספרותית ערבית בין לשונות להתייחס דרכים למצוא יש .5

 .הלימוד
 השפה את ללמד לבוגרים יאפשרו אשר ייעודיים קורסים בתוכנית לשלב יש .6

 .שנייה כשפה והן אם כשפת הן, השונים במגזרים הערבית
 הכשרה מעשית ד.

, להוראה להכשרה המנחים המתווים בעניין עדכנית ג"מל החלטת לקבלת עד .1
שעות  6-ג, בהיקף של כ-תתקיים בכל אחת משנות הלימודים, א המעשיתהתנסות ה

 שנת פתיחת עם ההתמחות תקופת את להתחיל לפעול מומלץשבועיות בשנה. 
 .האקדמי השנה לוח לפי ולא הספר בבתי הלימודים

 סגל ה.
 ולהביאולגיוס אנשי סגל,  ושקוףמסודר  מוסדייש להקפיד על קיומו של מנגנון  .1

 לידיעת כל אנשי הסגל. 
לעודד  ליהןלחינוך, ע האקדמיותעל מנת לממש את תפקידן הייחודי של המכללות  .2

 .עמחקר התורם לקידום הוראת המקצו
 הכוללסגל ליבתי איכותי שעיקר עיסוקו במכללה ובתוכנית לערבית,  להבטיחיש  .3 

 סגל איש לפחות מתוכםאחוז משרה במוסד,  50חברי סגל ליבתי בלפחות  שלושה
 .ערבית לשון התמחותו שתחום אחד

סוגיית המחסור בסגל בתחום  "ת לבחון אתלוותממליצה  המועצה להשכלה גבוהה .4
 הוראת לשון ערבית.  

 :נוספים נושאים ו.
 של התאמה להבטיח בכדי לחינוך האקדמיות המכללות עם שוטף דיאלוג קיום .1

 .בשטח ההוראה לצרכי הסטודנטים הכשרת
 .התקנית הערבית לשפה מעמד קביעת .2
המחסור במשרות הוראה במגזר הערבי, לעומת המחסור במורים לערבית  לאור .3

תקנית במגזר היהודי, יש להמשיך ולעודד קליטת מורים ערבים במגזר היהודי, תוך 
 ביצוע ההתאמות הנדרשות.  

 :ההחלטה יישום אחר מעקב ז.
 וספרות שפה בהוראתכל מוסד שנבדק בתהליך הערכת האיכות לתוכניות  על .1

 (, על אופן עמידתו בכל01.09.2020"א )תשפ"ל שנה תחילת, לדווח למל"ג עד ערבית
  בהחלטה לעיל. 4אחת מההמלצות המפורטות בסעיף 
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"ב, יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג, דיווח בדבר תשפ"ל שנה בתחילת .2
  .המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל

 
הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות :  דו"ח החלטה 13/5107

 מכללה אקדמית לחינוך -אלקאסמי  -לחינוך 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  המשנה 
על בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, ההערכה  מודה לוועדתהמועצה להשכלה גבוהה  .1

 היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.עבודתה 
המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללת אלקאסמי על התייחסותה להמלצות הוועדה  .2

 והפעולות הננקטות ליישומן. 
נוגע על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג  ב .3

 ל"שנה תחילת לדו"ח הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד
 (.01.09.2020) א"תשפ

כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני  .4
 על יישום ההמלצות הבאות: ( 1.9.2020שנה"ל תשפ"א )ולפעול ליישומן, ולדווח עד תחילת 

 השונים הדעת תחומי בין עדכון והתאמת תוכנית הלימודים על מנת להבטיח איזון א.
 .בתוכנית הנלמדים

 פעילות למיגור תופעת ההעתקות.  ב.
על שקיפות  אנשי סגל, תוך הקפדההמכסות והתקנים לקידום  הסדרת הקצאת ג.

 .הקידוםהמינוי ובתהליכי 
בהכשרה מורים מאמנים  תבחירל קריטריונים מקצועיים וברורים על הקפדה ד.

המלצות ממנהלי בתי הספר ונכונות וזמינות ניסיון בהוראה, המעשית, הכוללים: 
 להדריך את הסטודנטים. 

הגדרה ופרסום של הקריטריונים למתן ציונים בבחינות ובעבודות לסטודנטים,  ה.
 והקפדה על הערכה בהתאם. 

 ית ובשפות נוספות.על קריאה של חומר ביבליוגרפי בערבהקפדה  ו.
 

:  דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות החלטה 13/6107
 המכללה האקדמית לחינוך אורנים -לחינוך 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 הלן:והחליטה כל להבטחת איכות  המשנה 

היסודית על עבודתה בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, מודה לוועדת ההערכה המל"ג  .1
 והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

 המל"ג מודה למכללת אורנים על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.  .2
היחידה לחינוך המל"ג רושמת לפניה את תפקידה הייחודי של מכללת אורנים כמכללה  .3

 המכשירה מורים לערבית למגזר היהודי.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע  .4

 ל"שנה תחילת לדו"ח הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד
 (.01.09.2020) א"תשפ

כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני  .5
 על יישום ההמלצות הבאות:  (1.9.2020שנה"ל תשפ"א )ולפעול ליישומן, ולדווח עד תחילת 

  הסגל. גיוס הסדרת תהליך א.
 .הלשון בתחום נוסף סגל איש גיוס ב.
 טים אשר אינם דוברי ערבית כשפת אם.שעות ללימוד פרטני עבור סטודנ  הוספת ג.

 
:  דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות החלטה 13/7107

 המכללה האקדמית בית ברל -לחינוך 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  המשנה 
היסודית על עבודתה בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, מודה לוועדת ההערכה המל"ג  .1

 והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
 ברל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות לייומן. -המל"ג מודה למכללת בית .2
פיעות בהחלטת המל"ג  בנוגע על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המו .3

 ל"שנה תחילת לדו"ח הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד
 (.01.09.2020) א"תשפ

כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני  .4
 יישום ההמלצות הבאות: על  (1.9.2020שנה"ל תשפ"א )ולפעול ליישומן, ולדווח עד תחילת 

 הקפדה על שימוש בשפה ערבית תקנית בשיעורים פרונטליים, בכתב ובעל פה.  א.
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  הסגל. גיוס הסדרת תהליך ב.
   .בין שנות הלימוד ו/או בין קורסים מעברלציון קביעת  ג.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 13 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

:  דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות החלטה 13/8107
 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין -לחינוך 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  המשנה 

היסודית על עבודתה בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, דה לוועדת ההערכה מוהמל"ג  .1
 והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

 המל"ג מודה למכללת דוד ילין על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.  .2
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע  .3

 ל"שנה תחילת לדו"ח הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד
 (.01.09.2020) א"תשפ

כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני  .4
 על יישום ההמלצות הבאות: ( 1.9.2020שנה"ל תשפ"א )ולפעול ליישומן, ולדווח עד תחילת 

סגל החוג מורכב מאנשים מוכשרים אשר מועסקים במוסד במשרות מצומצמות  א.
ביותר. על המוסד להשקיע מאמצים לקידום אנשי הסגל בחוג והעלאת היקפי המשרות 

 שלהם, על מנת שיוכלו לבסס את מקומם בחוג ולתרום לחיזוקו.
 שיפור ההכשרה המעשית. ב.
 

בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות  :  דו"ח הוועדה להערכת איכותהחלטה 13/7910
 חיפה -המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -לחינוך 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  המשנה 

היסודית על עבודתה רופ' אברהים טאהא, בראשותו של פמודה לוועדת ההערכה המל"ג  .1
 והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

המל"ג מודה למכללה הערבית חיפה על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות  .2
 ליישומן. 

על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע  .3
 ל"שנה תחילת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עדלדו"ח הרוחבי של ועדת 

 (.01.09.2020) א"תשפ
כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני  .4

 על יישום ההמלצות הבאות:  (1.9.2020שנה"ל תשפ"א )ולפעול ליישומן, ולדווח עד תחילת 
יסודי תוך מתן קורסים ייעודיים -בין המסלול היסודי והעל יצירת הבחנה ברורה יותר א.

 גילי, ובמיוחד בפן הדידקטי. -לגילים השונים, גם במסלול רב
 על ראש החוג לדאוג לגיבוש תוכנית לימודים מאוזנת ומגוונת בשיתוף כל חברי הסגל.  ב.
 הסדרת תהליך גיוס הסגל ומינוי ראש החוג.  ג.
 בכיתות. הגבלת מספר הסטודנטים ד.
 הקפדה על עמידת הסטודנטים במטלות המופיעות בסילבוסים ומתן ציונים המשקפים  ה.

 
:  דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות לחינוך החלטה 13/0108

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  
היסודית על עבודתה בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, מודה לוועדת ההערכה המל"ג  .1

 והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
 ה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן. המל"ג מודה למכללת קיי על התייחסות .2
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח  .3

 א"תשפ ל"שנה תחילת הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד
(01.09.2020.) 

את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני ולפעול כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון  .4
 ( על יישום ההמלצות הבאות: 1.9.2020ליישומן, ולדווח עד תחילת שנה"ל תשפ"א )

 בחינה מחדש של אופי ומבנה תוכנית הלימודים תוך התייחסות לסוגיות הבאות:  א.
  גילאייםיבטים יצירת היסודי על ידי -מתן מענה לצרכי הלומדים במסלול היסודי והעל -
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 .ייחודיים בתוכנית הלימודים בערבית   
 חוגית.-בחינה מחדש של חובת ההתמחות הכפולה בערבית ובעברית בתוכנית הדו -

השקעה בחיזוק השליטה בשפה הערבית התקנית של סטודנטים בשנה הראשונה  ב.
 ללימודיהם או טרם תחילת לימודיהם.

 )שח"ף( משותפת לערבים וליהודים. האקדמאיםפתיחה מחודשת של תוכנית הסבת  ג.
 ניסוח קריטריונים ברורים ושקופים למינוי וקידום סגל.  ד.
קשר של המכללה וכינון  מעקב רשמי אחר הבוגריםאשר יאפשר  מת "תא בוגרים"הק  ה.

 עם מעסיקים בפועל, מעסיקים פוטנציאליים ושוק התעסוקה בכלל. 
 יסודי .-ההדרכה הפדגוגית בחינוך העלבחינה מחודשת של מערך  ו.
 

:  דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות לחינוך החלטה 1081/13
 מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה -מכללת סכנין  -

דת המשנה ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וע24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  

היסודית על עבודתה בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, מודה לוועדת ההערכה המל"ג  .1
 והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

 המל"ג מודה למכללת סכנין על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.  .2
עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח על המוסד לדווח למל"ג על אופן  .3

 א"תשפ ל"שנה תחילת הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד
(01.09.2020.) 

כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני ולפעול  .4
 על יישום ההמלצות הבאות:  (1.9.2020תשפ"א ) שנה"לליישומן, ולדווח עד תחילת 

לשון, עדכון והתאמת תוכנית הלימודים כך שיהיה איזון וגיוון בין תחומי הלימוד:   א.
 מיומנויות, ספרות קלאסית וספרות מודרנית.

 הקפדה על כך שמרצים ילמדו קורסים בהתאם לתחום התמחותם.  ב.
 איש סגל שהתמחותו העיקרית היא בתחום הלשון.  גיוס ג.
 .משך כהונת ראש החוג הגבלת ד.
 

 :  אישור הרכב ועדת הערכת איכות בתחום הרוקחותהחלטה 13/2108
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 כלהלן:לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום הרוקחות, והחליטה   ,להבטחת איכות
• Prof. William Charman, Monash University, Australia. (pharmaceutical sciences) committee 

chair 
• Prof. Christel Bergstrom, Department of Pharmacy, Uppsala University, Sweden. 

(pharmaceutics, material sciences, physical chemistry and physiology) 
• Prof. Kim L.R. Brouwer, Eshelman School of Pharmacy, The University of North Carolina at 

Chapel Hill, USA. (Pharmacokinetics) 
• Prof. Daniel Kurnik, Director of Clinical Pharmacology at Rambam Health Care Campus and 

Clinical faculty member in the Medical School at the Technion, Israel. (clinical pharmacology)  
• Prof. Steven Schwendeman, College of Pharmacy, University of Michigan, USA. (drug delivery) 

 
 ההתנהגות :  אישור הרכב ועדת הערכת איכות בתחום הפסיכולוגיה ומדעיהחלטה 13/3108

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  

תוכניות ו בדקיי ״פבמהלך שנה"ל תש, בהתאם לתוכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד שאושרה במל"ג
.  המל"ג החליטה לאשר את הרכב ועדת ההערכה הבינלאומית פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגותבתחום הלימודים 

 בתחום זה, כלהלן:
• Prof. Elena Grigorenko, Department of Psychology, University of Houston & Child Study Center, 

Yale Medical School, USA. (child development, chronic disease, epidemiology, learning 
disorders, public and global health) – committee chair.  

• Prof. Miles Hewstone, Oxford Martin School, University of Oxford, UK. (social psychology)  
• Prof. Debora Stipek, Graduate School of Education, Stanford University, USA. (educational 

psychology) 
• Prof. Avishai Henik, Department of Psychology, Ben Gurion University, Israel. (cognitive 

psychology and cognitive neuroscience) 
• Prof. Sigal Alon, Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University, Israel. 

(sociology) 
 ביליק תרכז את עבודת הוועדה.-גב' אלכס בוסלוביץ

 

https://www.uh.edu/class/psychology/about/people/elena-grigorenko/
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/people/professor-miles-hewstone/
https://ed.stanford.edu/faculty/stipek
https://in.bgu.ac.il/en/Labs/CNL/Documents/cv.pdf
https://people.socsci.tau.ac.il/mu/salon/
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 גוריון בנגב: מינהל עסקים -:  מעקבים באוניברסיטת בןהחלטה 13/4108
בדו"ח הוועדה להערכת איכות  המועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 בתחום לימודי מינהל עסקים והיא החליטה כלהלן:
 גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.-המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן .1
 ות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה להער .2
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3
 

 גוריון בנגב: לימודי המעבדה הרפואית-:  מעקבים באוניברסיטת בןהחלטה 13/5108
להערכת איכות בדו"ח הוועדה  המועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 בתחום לימודי המעבדה הרפואית והיא החליטה כלהלן:
 גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.-המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן .1
 המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקרת ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון. .2
 ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.יישומן המלא של  .3
 

    המכללה האקדמית להנדסה  -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  מדעי המחשב לחרדים החלטה 1086/13
 סמי שמעון 

    ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  המשנה 

 על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.המועצה מודה לפרופ' דני דולב  .1
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי לפיה  דולבמאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ'  המועצה .2

 יישמה את מרבית המלצות הוועדה באופן מלא.  שמעון
יום תוכנית לימודים בהנדסת תוכנה לגברים המל"ג מבקשת להדגיש כי היא רואה חשיבות רבה בק .3

חרדים, וקוראת למוסד להמשיך במאמצים לגיוס סטודנטים לתוכנית זו, אשר כיום אינה פעילה. 
 במיוחד לאור הצלחתה של התוכנית המקבילה לנשים. 

 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .4
 לחרדיםהחלטת המל"ג תועבר לוועדת ההיגוי  .5
 

 עזריאלי המכללה האקדמית  -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  מדעי המחשב לחרדים החלטה 1087/13
 להנדסה בירושלים

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  

 על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.ולב המועצה מודה לפרופ' דני ד .1
 המכללה האקדמית להנדסה -עזריאלי  לפיה דולבמאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ'  המועצה .2

 יישמה את מרבית המלצות הוועדה באופן מלא. 
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3
 ההיגוי לחרדים. החלטת המל"ג תועבר לוועדת .4
 

 המרכז האקדמי לב -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -מדעי המחשב לחרדים   החלטה: 1088/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  
 יווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.על בדיקת הדהמועצה מודה לפרופ' דני דולב  .1
המרכז האקדמי לב יישם את המלצות הוועדה  לפיה דולבמאמצת את חוות דעתו של פרופ'  המועצה .2

 באופן חלקי בלבד.
לפיכך, עליהם לתת  ,המוסד והמחלקה לא התייחסו באופן מספק לחלק משמעותי מהמלצות הוועדה .3

 .15.03.2020עד ליום  על יישום ההחלטה ולדווח למל"ג מפורט להערות הסוקר  מענה
 החלטת המל"ג תועברנה לוועדת ההיגוי לחרדים. .4

 מעקב אחר יישום החלטת מל"ג -הנדסת חשמל  5.1.7
 .10436פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 

 
 אביב-אוניברסיטת תל -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  הנדסת חשמל החלטה 13/8910

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  

 .העל בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעת סוזאן קונריימודה לפרופ'  המל"ג  .1
 אוניברסיטת תל אביבסות על התייח קונרייהחיובית של פרופ'  המאמצת את חוות דעת המל"ג .2

 להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3
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המכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש  -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  הנדסת חשמל החלטה 1090/13
 בראודה

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  

 .מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו המל"ג  .1
האקדמית להנדסה  המכללה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות המל"ג .2

 להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא. אורט בראודה
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3

 
המכללה האקדמית להנדסה  -אפקה  -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  הנדסת חשמל החלטה 1091/13

 אביב-בתל
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  
 .מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו המל"ג .1
המכללה האקדמית להנדסה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות  המל"ג .2

 אפקה להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3
 

 אוניברסיטת אריאל שבשומרון -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  הנדסת חשמל החלטה 13/2109
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  
 .מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו המל"ג .1
להמלצות הוועדה,  טת אריאלאוניברסימאמצת את חוות דעתו של פרופ' היימן על התייחסות המל"ג  .2

 שחלקן יושם באופן מלא.
לפיכך, עליהם לתת מענה  .באופן מלאתוכנית העבודה בדיווח האחרון, המוסד והמחלקה לא הציגו את  .3

 .01.07.2020 ליום  ולדווח למל"ג אודות יישומן עד להמלצות הבאות
אסטרטגית למחלקה להנדסת לדווח על מסקנות הצוות שאמון על פיתוח היעדים והתוכנית ה א.

נקודות חשמל ואלקטרוניקה, ולתחומים משלימים )סינרגטיים(. בדיווח זה, יש להתייחס ל
 הבאות: 

המלצות עתידיות של הצוות בנוגע למבנה הסגל, תוכנית הלימודים, תנאי הקבלה של  .1
 סטודנטים למחלקה וכיו"ב.

לרבות שמותיהם, תחום  - לדו"חניסיונות הגיוס של סגל חדש כפי שמצוין בתגובת המוסד  .2
 ם האקדמית.ההתמחות שלהם ודרגת

 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  הנדסת חשמל החלטה 13/3109

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 :והחליטה כלהלן להבטחת איכות  

 .המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו .1
להמלצות  אוניברסיטת בן גוריוןהמל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות  .2

על הצעד המשמעותי והחשוב של הקמת בית הספר להנדסת חשמל אשר  המוסדהוועדה, ומברכת את 
אופטית והנדסת מערכות תקשורת, תחת -הנדסת חשמל, הנדסה אלקטרו –יכלול את שלושת החוגים 

 גג אחד.  
 :.202001.01עד ליום על המוסד לדווח למל"ג על המשך יישום ההמלצות, בדגש על הסוגיות הבאות,  .3

ש מתווה ההקמה של ביה"ס ועל התמסדות החוגים: הנדסת חשמל, הנדסה פירוט על מימו א.
 .אופטית והנדסת מערכות תקשורת, בתוך בית הספר-אלקטרו

אופן ההתמודדות של בית הספר החדש עם תיקון הליקויים בתוכניות הלימודים לתואר ראשון  ב.
 ולתואר שני. 

קשורת ועל המגמה להקים תוכנית מתווה ההבראה שגובש עם התוכנית להנדסת מערכות ת ג.
לתואר ראשון בהנדסת אלקטרואופטיקה, וכן הסברים על הרציונל להמשך ההפעלה של 

 . ותוכניות אל
 אילן-אוניברסיטת בר -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  הנדסת חשמל החלטה 13/4109

ה את המלצת ועדת המשנה ( אימצה המועצה להשכלה גבוה24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  

 .המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו .1
אילן, אשר -המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות אוניברסיטת בר .2

 אופן מלא.יישמה את מרבית המלצות הוועדה הבינלאומית ב
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3
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 מכון טכנולוגי חולון -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  הנדסת חשמל החלטה 13/5109
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  
 .המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו .1
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' היימן על התייחסות המכון הטכנולוגי חולון להמלצות הוועדה,  .2

 שחלקן יושמו באופן מלא.
וגע לחזון ותוכנית הלימודים. לפיכך, עליהם המוסד והמחלקה לא התייחסו באופן מספק להערות בנ .3

 :  01.07.2020לתת מענה להמלצות הבאות ולדווח למל"ג אודות יישומן עד ליום 
על המחלקה, בשיתוף עם ההנהלה הבכירה של המכללה, לקיים דיון מעמיק ולנסח את החזון  א.

המרכיבים את  ומטרות התוכנית להנדסת חשמל באופן עקבי תוך התייחסות לכלל התחומים
 התוכנית, לרבות מיקומו ואופיו של המחקר בתחום זה במוסד.

 פעילות והתקדמות הצוות שהוקם לשיפור תשתיות המעבדות. ב.
 

 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל  -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  הנדסת חשמל החלטה 13/6109
המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( אימצה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  
 .המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו .1
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות הטכניון להמלצות הוועדה,  .2

 שרובן יושמו באופן מלא. 
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3
 

 המרכז האקדמי לב -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  הנדסת חשמל החלטה 13/7109
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  
 .ה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתוהמל"ג מוד .1
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות המרכז האקדמי לב להמלצות  .2

 הוועדה, שחלקן יושמו באופן מלא.
לתת מענה המוסד והמחלקה לא התייחסו באופן מספק לחלק מהמלצות הוועדה. לפיכך, עליהם  .3

 :01.07.2020להמלצות הבאות ולדווח למל"ג אודות יישומן עד ליום  
 ארגון תוכנית הלימודים. -רה א.
מבנה תוכנית הלימודים החדשה, בדגש על מספר קורסי הבחירה ואופן הצעתם בתוכנית  ב.

 )מסלולי התמחות, בחירה כללית, דרישות קדם וכו'(. 
 

 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון -עקב אחר יישום החלטת מל"ג מ -:  הנדסת חשמל החלטה 13/8109
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  
 .המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו .1
מל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות המכללה האקדמית להנדסה ה .2

 סמי שמעון להמלצות הוועדה, שרובו יושם באופן מלא.
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .3
 

 ןהמרכז האקדמי רופי -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  הנדסת חשמל החלטה 13/0991
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  
  .המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו .1
ות למרכז האקדמי רופין להמלצות המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחס .2

 הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
על המוסד והמחלקה לבחון מחדש את מסלול לימודי הערב, כולל התייחסות להישגי הסטודנטים  .3

במסלול זה, ומספר שנות הלימוד בפועל, ובמידת הצורך להתאים את מבנה המסלול, ולדווח למל"ג 
 . 01.07.2020בנושא עד ליום 

 
 עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה בירושלים -מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -:  הנדסת חשמל החלטה 1101/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  

 .הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתוהמל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת  .1
מכללה אקדמית  -המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות עזריאלי  .2

להנדסה ירושלים להמלצות הוועדה, ואת ציונו לשבח של הנהגת התוכנית על ההתייחסות העניינית 
 והמעמיקה לדו"ח הוועדה והתהליך המקיף שהיא מובילה לשדרוג התוכנית. 

 : 01.07.2020וח למל"ג על המשך יישום ההמלצות הבאות עד ליום על המוסד והמחלקה לדו .3
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הרכב ופעילות הוועדה המייעצת שהמכללה דווחה על הקמתה לצורך עדכון מבנה תוכנית  א.
 הלימודים של התוכנית להנדסת חשמל.

 יישום השינויים שעליהם דיווח המוסד בעבודות הגמר ומידת הצלחת השינוי. ב.
 המכללה בתעשייה ופיתוח קשרים עם התעשייה לצורך העשרת התוכנית.הגברת מעורבות  ג.
 הגדלת היצע הקורסים בתחום הנדסת התוכנה. ד.
 איזון בין הלימודים התיאורטיים והמקצועיים בתחום.  ה.

 
בעניין הדו"ח הרוחבי של הוועדה להערכת איכות  20.3.2018:  עדכון החלטת המל"ג מיום החלטה 1102/13

 בהוראת הגיל הרך  הלימודים 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות  המשנה 
בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת הגיל הרך  20.3.2018החלטתה מיום המשך לב

 וקובעת כי:באותה החלטה  7את סעיף  לעדכן הההמועצה להשכלה גבומחליטה במכללות לחינוך 
ולאחר סיום , לוח הזמנים המפורט ליישום המלא של כל ההמלצות ייקבע בתיאום עם משרד החינוך

 .2020ספטמבר , "אובכל מקרה לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשפ, עבודת ועדת המתווים
 

אוהלו בקצרין לאשר את כהונתו של ד"ר איתן  :  בקשת המכללה האקדמית לחינוך ולספורטהחלטה 1103/13
 סימון כמ"מ נשיא המכללה

דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה האקדמית ( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )
בחנה  את המשך כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא. המועצהלחינוך ולספורט אוהלו בקצרין לאשר 

הימצאותה של המכללה במשא ומתן מתקדם  - להמשך כהונתו של ד"ר איתן סימון את הצורך והנסיבות
בראש המוסד כאשר עם המכללה האקדמית תל חי לאיחוד בין שני המוסדות והסיכום בין שני המוסדות 

 הנוכחי של המכללה האקדמית תל חי, ומחליטה כלהלן:המאוחד יעמוד הנשיא 
למ"מ נשיא מכללת אוהלו בקצרין בניגוד להחלטת המל"ג לקבוע כי מינויו של ד"ר איתן סימון  .1

בנושא הניהול האקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה, לפיה בראש מוסד צריך לעמוד פרופסור 
)רצוי מן המניין(, אינו מקובל על המל"ג. על המכללה לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול 

 האקדמי.
כדי בבתהליך האיחוד עם המכללה האקדמית תל חי ועל אף האמור לעיל, לאור ההתקדמות  .2

לסייע להשלמתו, תתאפשר כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא המכללה עד סוף חודש אפריל 
2020. 

 
:  מינוי מ"מ נשיא המכללה בניגוד להחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי במכללה החלטה 1104/13

 חיפה -האקדמית הערבית לחינוך בישראל 
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 24.9.2019שיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )בי

מ"מ נשיא המכללה בניגוד להחלטת ד"ר רנדה עבאס כמינוי בנושא  13.8.2019לפיקוח ואכיפה מיום 
. המל"ג בחנה את חיפה -המל"ג בנושא הניהול האקדמי במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל

פרישתו של נשיא המכללה המכהן בהתראה קצרה  -המוסד בדבר הנסיבות שהובילו למינוי זה הסברי 
בשל בעיות בריאותיות וכן רשמה בפניה את הודעת המוסד על מינוי ועדת איתור לנשיא, והיא החליטה 

 כלהלן:
מהווה הפרה של  לרשום בפניה כי מינויה של ד"ר רנדה עבאס לתפקיד מ"מ נשיא המכללה .1

לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול המכללה על לטת מל"ג בעניין הניהול האקדמי. הח
  להבטחת רמה אקדמית נאותה של המוסד. האקדמי

על אף האמור, לאור הנסיבות שהוצגו על ידי המוסד למינויה של ד"ר רנדה עבאס כמ"מ נשיא  .2
א למכללה בהתאם להחלטות והואיל והמוסד הבהיר כי הוקמה ועדת איתור למינוי נשי -

המל"ג והנחיותיה, המל"ג רושמת לפניה את מינויה של ד"ר רנדה עבאס כמ"מ נשיא המכללה 
וזאת על מנת לאפשר פעילות רציפה של המכללה ועל מנת לאפשר לוועדת האיתור שמינתה 

 המכללה למצוא מועמד מתאים למשרת נשיא המכללה העומד בהנחיות המל"ג. 
על מינוי נשיא למכללה התואם את  2019עדכן את המל"ג לא יאוחר מסוף דצמבר על המוסד ל .3

 החלטות המל"ג.
 

 דיון חוזר -:  מועמד מטעם המל"ג לכהונה במועצת רואי החשבון החלטה  1105/13
 ( 24.9.2019בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט )

בדבר המלצה  13.8.2019, קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון חוזר בהחלטתה מיום 24.9.2019בתאריך  .1
 -, זאת1955-תשט"והחוק רואי חשבון, , על פי המל"ג לכהונה במועצת רואי חשבוןעל מועמד מטעם 

 בעקבות פניית משרד המשפטים אל המל"ג.
וסדות ובקשת מועצת רואי חשבון ומשרד בהתחשב במכלול החומר, קורות החיים, המלצות המ .2

המשפטים, ולאור מעורבותה החשובה של ד"ר קרן בר חוה ברפורמה המתוכננת בלימודי החשבונאות, 
החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת הצוות הקבוע של מל"ג המטפל במינויים לגופים 

ירושלים( כמועמדת מטעם המל"ג האוניברסיטה העברית במ) ד"ר קרן בר חוהשונים להמליץ על 
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 חודש סוף עדדהיינו: )שלוש שנים נוספות להמשך כהונה במועצת רואי חשבון, וזאת לתקופה של 
 .(2022 ספטמבר

 .13.8.2019החלטה זו מחליפה את החלטתה הקודמת של המל"ג בנושא מיום  .3
 


