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 41( 206עשרה מס'  )-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלושהחלטות מ
 (20.208.18)  פתש"  באב  כ"חביום ובאמצעות "זום" שהתקיימה בירושלים 

 

 ה ח ל ט ו ת
 : הארכה טכנית של הסמכה זמניתהחלטה 1361/13

שחברי ( דנה המועצה להשכלה גבוהה והחליטה שעל מנת 18.8.2020בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ )
הוועדה שבדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה בפיתוח וייעוץ ארגוני במכללה האקדמית 

עד עמק יזרעאל יוכלו להשלים את עבודתם, להאריך באופן "טכני" את ההסמכה הזמנית בתוכנית  
 .2021דש אוגוסט לחו

 
, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש 2023: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט החלטה 1362/13

חוגית בחינוך חברתי קהילתי למסלול -( במתכונת דו.B.Edא.ד. גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" )
 י'(-יסודי )ז'-העל

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' קלרה סבג על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד.  .2

(B.Ed.במתכונת דו )- ,לשלוש שנים, י'(-בחינוך חברתי קהילתי למסלול העל יסודי )ז'חוגית ,
 .2023עד אוגוסט 

כנית, תיבדק ולקראת תום תקופת ההסמכה, ולצורך חידוש ההסמכה להעניק את התואר בת .3
 שוב התוכנית לרבות בדיקת הנושאים המפורטים בדו"ח הוועדה. 

)עדכון מיום  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4
 ( בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".13.11.18

 
( בלימודי תיאטרון B.A.רבי להעניק תואר ראשון ): הסמכה למכללה האקדמית גליל מעהחלטה 1363/13

 חוגית-חוגית ודו-במתכונת חד
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות על אודות תוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודי תיאטרון, 
 ה כלהלן:והיא החליט

 להודות לסוקרות על חוות הדעת שהגישו. .1
( בלימודי תיאטרון, .B.Aלהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה להעניק תואר ראשון ) .2

 זאת בכפוף למתן הכרה למוסד. 
 

: הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר "מוסמך בהוראה" החלטה 1364/13
(M.Teachלמסלול העל )-י'( -)ז' יסודי 

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

 הדעת שהגישו. להודות לסוקרים פרופ' אביבה קליגר וד"ר רוני ריינגולד על עבודתם ועל חוות .1
תואר "מוסמך בהוראה" להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק  .2

(M.Teach.במסלול ה )י'(-)ז' יסודי-על . 
 

, לאלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך 2023: הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים, עד אוגוסט החלטה 1365/13
 י'( -)ז' יסודי-( למסלול העלM.Teachלהעניק תואר "מוסמך בהוראה" )

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל חוות דעתה. .1
בהתאם לחוות דעת הוועדה לרשום לפניה כי מכללת אלקאסמי הציגה בפני הוועדה המקצועית  .2

 עמידה בתנאי הקבלה לשנה"ל תשע"ט ותש"פ.
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מכללה אקדמית לחינוך להסמיך את אלקאסמי  12.2.2019בהמשך להחלטת מל"ג מיום  .3
, עד לוש שניםלש ,י'( -)ז' יסודי-( למסלול העל.M.Teachלהעניק תואר "מוסמך בהוראה" )

  .2023 אוגוסט
בתחילת כל שנת לימודים, על המכללה להגיש דיווח לוועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה,  .4

 רוח ואמניות אודות הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית הלימודים ועמידתם בתנאי הקבלה. 
יל הסטודנטים לרבות פרופבתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית,  .5

 ועמידתם בתנאי הקבלה.
)עדכון מיום  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .6

 ( בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".13.11.2018
 

( ללא תזה M.Ed.): הסמכה למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר שני החלטה 1366/13
 בהוראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

 חוות הדעת שהגישו.להודות לסוקרים, פרופ' גרשון גליל ופרופ' יוסף עופר, על עבודתם ועל  .1
( ללא תזה .M.Edלהסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר שני ) .2

 בהוראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו.
יש מספר המתקבלים לתוכנית ללא רקע קודם בתנ"ך לא יעלה על שליש מהלומדים בתוכנית.  .3

ש"ש. לימודי ההשלמה יתקיימו  12-א יפחת משלבהיקף לימודי השלמה תלמידים אלו לחייב 
לפני קבלת הסטודנטים ללימודי התואר השני, וממוצע הציונים שלהם יהיה בהתאם לנדרש 

 .בתנאי הקבלה לתוכנית
 

: הארכת תוקף מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים החלטה 1367/13
 חוגית-ה במתכונת דו( במוזיק.B.Aלתואר ראשון )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה להאריך את תוקף מתן האישור פרסום והרשמה 
( B.A. in Musicזיקה )במו  (.B.Aשניתן למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )

 .חוגית לשנה"ל תשפ"א-במתכונת דו
  כנית הלימודים לתקופת הקורונה.ועל המוסד להתאים את ת

 
מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים  -: אישור פרסום והרשמה לאלקאסמי החלטה 1368/13

 חוגית-יסודי במתכונת דו-העל( בחינוך בלתי פורמאלי במסלול .B.Edלתואר ראשון "בוגר בהוראה" )
בחוות דעת הסוקרים שבחנו ( דנה המועצה להשכלה גבוהה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

המכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר  את בקשת
המלצת ועדת טה לאמץ את י'( והחלי-יסודי )ז'-( בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל.B.Edבהוראה" )

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות  כלהלן:
 להודות לפרופ' זהבית גרוס וד"ר ירון גירש על חוות דעתם. .1
לפרסם את דבר למכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי  לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר .2

בחינוך בלתי ( .B.Ed)ראשון "בוגר בהוראה" פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר 
( Informal education for the secondary schoolי'( )-יסודי )ז'-פורמאלי במסלול העל

 , ולרשום אליה תלמידים.חוגית-במתכונת דו
)כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל המכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי לחייב את  .3

עדיין המכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי לפיה: א. ידוע לתלמיד)ה( כי  תלמיד)ה( על הצהרה,
י פורמאל בלתי בחינוך( .B.Edתואר ראשון "בוגר בהוראה" )להעניק בשלב זה  כתמוסמ ואיננ

ראשון תואר להעניק וסד וסמך המי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יסודי העל במסלול
 וסדב. אם המ. יסודי העל במסלולי פורמאל בלתי בחינוך( .B.Edתואר ראשון "בוגר בהוראה" )

 בלתי בחינוך( .B.Edראשון "בוגר בהוראה" )הוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר ילא 
-הבין התוכניות א מתחייב לקלוט את הסטודנטים במסגרתוה יסודי העל במסלולי פורמאל

 ותוכנית אסלאם לימודי תוכנית, ערבית וספרות תוכנית שפה: במכללה הקיימות מסלוליות
 נוסף שני כחוג האלו מהתוכניות באחת משולב מלכתחילה יהיה הסטודנט כאשר. מיוחד חינוך

 פורמלי.  בלתי לחינוך
לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתבקש המכללה  .4

פתחה. הסוקרים יתבקשו לבחון את להגיש לסוקרים דיווח על אודות תוכנית הלימודים שנ



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

 

ד  |  3 ו מ  ע

 
 

 

התפתחות התוכנית ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה. הסוקרים יבחנו את התקדמות 
 .  23.7.2020המכללה בנושאים השונים המפורטים בחוות דעתם המסכמת מיום 

  כנית הלימודים לתקופת הקורונה.ועל המוסד להתאים את ת .5
 תוקף" בנושא 16.09.2014 מיום ג"מל להחלטת כפוף לסטודנטים והרשמה הפרסום אישור .6

 ."חדשה לימודים לתוכנית סטודנטים ורישום פרסום אישור
 
 
 
 

: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום לפתוח תוכנית לימודים החלטה 1369/13
 י'( -)ז' יסודי-( בהוראת המתמטיקה במסלול העל.B.Edלתואר ראשון "בוגר בהוראה" )

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו. .1
לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים  לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למכללה .2

 י'(-)ז'( בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי .B.Edראשון "בוגר בהוראה" )לקראת תואר 
 , ולרשום אליה תלמידים.(High School Track: Mathematicsחוגית )-במתכונת חד

לה גבוהה( )כנהוג במועצה להשכחמדת הדרום  –המכללה האקדמית לחינוך לחייב את  .3
 –המכללה האקדמית לחינוך להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד)ה( כי 

( .B.Ed"בוגר בהוראה" ) ראשון תוארלהעניק בשלב זה  כתמוסמ העדיין אינ חמדת הדרום
, וכי קיימת אפשרות שבסופו של חוגית-בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי במתכונת חד

( בהוראת המתמטיקה .B.Edראשון "בוגר בהוראה" )תואר להעניק וסד וסמך המידבר לא 
וסמך בסופו של דבר להעניק את ילא  וסדב. אם המחוגית. -במסלול העל יסודי במתכונת חד

( בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי במתכונת .B.Edהראשון "בוגר בהוראה" )התואר 
( .B.Edתוכנית לתואר ראשון "בוגר בהוראה" )רשת הבטחון בתוכנית תהא החוגית, -חד

 בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי המתקיימת במכללה האקדמית לחינוך תלפיות.
 על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה. .4
 תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה. .5
 תוקף" בנושא 16.09.2014 מיום ג"מל להחלטת כפוף לסטודנטים והרשמה הפרסום אישור .6

 ."חדשה לימודים לתוכנית סטודנטים ורישום פרסום אישור
 

: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך, מדעים ולספורט אוהלו בקצרין לפתוח החלטה 370/131
( בהוראת המתמטיקה ולימודים כלליים .B.Edתוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" )

 חוגית-במתכונת דו  ו'(-)א'במסלול היסודי 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקרות על חוות הדעת שהגישו. .1
לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים  את המלצות הסוקרות ולאשר למכללהלאמץ  .2

( בהוראת המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול .B.Edראשון "בוגר בהוראה" )לקראת תואר 
 Bachelor of Education) , ולרשום אליה תלמידים.חוגית-במתכונת דוו'(  -)א'היסודי 

(B.Ed.) in The Teacher Education Program:  Elementary  School Education 
(grades 1-6) Mathematics and General Studies.) 

)כנהוג במועצה מכללה אקדמית לחינוך, מדעים וספורט  -מכללת אוהלו בקצריןלחייב את  .3
מכללת אוהלו להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד)ה( כי 

 תוארלהעניק בשלב זה  כתמוסמ העדיין אינמכללה אקדמית לחינוך, מדעים וספורט  -בקצרין
( בהוראת המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול היסודי .B.Ed"בוגר בהוראה" ) ראשון

תואר להעניק וסד וסמך המי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא חוגית-במתכונת דו
( בהוראת המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול היסודי .B.Edוראה" )ראשון "בוגר בה

הראשון "בוגר וסמך בסופו של דבר להעניק את התואר ילא  וסדב. אם המחוגית. -במתכונת דו
חוגית, -( בהוראת המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול היסודי במתכונת דו.B.Edבהוראה" )

( בהוראת .B.Edאר ראשון "בוגר בהוראה" )רשת הביטחון בתוכנית תהא התוכנית לתו
 המדעים במסלול היסודי המתקיימת במכללה.

   הקורונה. על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת .4
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תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, לרבות  .5
 נוך המתמטי. אנשי הסגל השייכים לתחום החי אקדמית שלההתפתחות ה

 תוקף" בנושא 16.09.2014 מיום ג"מל להחלטת כפוף לסטודנטים והרשמה הפרסום אישור .6
 ."חדשה לימודים לתוכנית סטודנטים ורישום פרסום אישור

 
: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך "אורנים" לפתוח החלטה 1371/13

 יסודי-( עם תזה למסלול העלM.Teach"מוסמך בהוראה" )תוכנית לימודים לתואר 
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:
לפתוח תוכנית לימודים   המכללה האקדמית לחינוך -"אורנים" לבדיקת בקשת להקים ועדה  .1

 . י'(-)ז' ( עם תזה למסלול העל יסודי.M.Teachתואר "מוסמך בהוראה" )
 לאשר את הרכב הוועדה כלהלן: .2

  ראש היחידה ללימודי מוסמך בהוראה, המכללה האקדמית  -פרופ' אביבה קליגר, יו"ר
 בית ברל

  בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית -פרופ' אדם ניר 
  ראש הרשות למחקר והערכה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין  -פרופ' ירון להבי 

 
: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתו של המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה לפתוח החלטה 1372/13

 ( ללא תזה בעיצוב, סביבה וחינוךM.Ed.Desתוכנית לימודים לתואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
 לתואר לימודים תוכנית חיפה לפתוח-למנות ועדה לבדיקת בקשתו של המרכז האקדמי ויצו .1

 ללא תזה בעיצוב, סביבה וחינוך.( .M.Ed) שני
 הוועדה הבא: לאשר את הרכב .2

 יו"ר  – הטכניוןהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  -גבירצמן -פרופ' דפנה פישר 
  אוניברסיטת בר אילןטכנולוגיות תקשורת המידע בחינוך - בר אילן -פרופ' דוד פסיג , 
  תחום טכנולוגיות מידע, חדשנות פדגוגית וחשיבה יצירתית -ד"ר אמנון גלסנר  

 
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתו של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה : החלטה 373/131

 ( עם תזה בחינוך סביבתי.M.Edולאמנויות לקבל הסמכה להעניק תואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

 יות והחליטה כלהלן:התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנו
למנות ועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות  .1

 עם תזה בחינוך סביבתי.( .M.Ed) שני לקבל הסמכה להעניק תואר
 לאשר את הרכב הוועדה הבא:       .2

 יו"ר  –האוניברסיטה העברית  –החוג למדעי הסביבה  - פרופ' אלון אנגרט
 אוניברסיטת חיפה  –החוג לביולוגיה וסביבה  - תמר קיסרפרופ' 

 מכון ויצמן למדע  –המחלקה למדעי הצמח והסביבה  -ד"ר תמיר קליין 
 

: אישור למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח התמחות במשחק לתיאטרון וקולנוע במסגרת החלטה 1374/13
 בלימודי תיאטרון( .B.Aתוכנית הלימודים לתואר ראשון )

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

 להודות לפרופ' נורית יערי על חוות הדעת שהגישה. .1
לתיאטרון וקולנוע במסגרת משחק התמחות בגליל מערבי לפתוח האקדמית לאשר למכללה  .2

 ( בלימודי תיאטרון..B.Aתוכנית הלימודים לתואר ראשון )
 

: אישור למכללה האקדמית לחינוך שאנן על התאמת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר החלטה 1375/13
חוגית לתוכנית לימודים לתואר "בוגר -יסודי( במתכונת דו-( במתמטיקה )על.B.Edבהוראה" )
חוגית )בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג -יסודי( במתכונת חד-( במתמטיקה )על.B.Edבהוראה" )

 (10.6.2014מיום 
לבחינת ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בחוות דעת הסוקרים 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

יסודי -ל( במתמטיקה למסלול הע.B.Edיישום הדגם המנחה בתוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" )
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לחינוך,  י'( במכללה האקדמית לחינוך שאנן, והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית -)ז'
 הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

 לסוקרים פרופ' אבי ברמן וד"ר טלי נחליאלי על חוות דעתם.  להודות .1
לקיים את תוכנית ולאשר למכללה האקדמית לחינוך שאנן  חוות דעת הסוקרים את לאמץ .2

-חוגית במתמטיקה במסלול העל-( במתכונת חד.B.Edהלימודים לתואר "בוגר בהוראה" )
חוגית )בהתאם  לדגם שנקבע בהחלטת -י'( במקום התואר הקיים במתכונת הדו-יסודי )ז'

   (.  10.6.2014המל"ג מיום 
 

לת ליפשיץ לקיים תוכנית לימודי : אישור למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלהחלטה 1376/13
י'( במסגרת -יסודי )ז'-חוגי במדעי המחשב למסלול העל-( דו.B.Edהשלמה לתואר "בוגר בהוראה" )

 המח"ר בקמפוס נוות ישראל )נשים(
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

 מנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:התחומית לחינוך, הוראה, רוח וא
לאשר למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ לקיים תוכנית לימודי השלמה  .1

במסגרת  י'(-יסודי )ז'-במסלול העל חוגי במדעי המחשב-דו( .B.Edלתואר "בוגר בהוראה" )
 המח"ר, בקמפוס נוות ישראל )נשים(.

תוכניות אקדמיות במסגרות חרדיות, בתום שנה מהפעלת התוכנית, בהתאם לנוהל בדיקת  .2
 למנות סוקר לבדיקת התוכנית.

 
 
 
 

( בפסיכולוגיה של הספורט למסלול האקדמי של המכללה M.A.: הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 1377/13
 למינהל

ועדת המשנה ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת 18.8.2020ח באב תש"פ )"בישיבתה ביום כ
תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והיא החליטה לאמצה כלהלן:
 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה להעניק  .2

 ללא תזה בפסיכולוגיה של הספורט. (.M.A)תואר שני 
 
 
 

חוגית -חוגית ובמתכונת דו-תחומי במתכונת חד-( רבB.A.: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 1378/13
 למכללה האקדמית גליל מערבי

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והיא החליטה לאמצה, כלהלן:
 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
ראשון לאמץ את המלצות הסוקרים ולהסמיך את מכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר  .2

(B.A. ) רב תחומי תחוגי-וחדובמתכונת  תחוגי-דובמתכונת . 
  ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד למוסד יש הכרה. .3
 600-בהתאם להחלטת ות''ת, על המכללה לצמצם את מספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית  ל .4

 .הלימודים תשפ''ג ד שנתע
 
 
 

( בעבודה סוציאלית אשר מתקיימת B.S.W.: הסמכה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון )החלטה 1379/13
 במכללה האקדמית עמק יזרעאל

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון.  -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

, במסגרתם 18.8.2020וביום  23.6.2020לאור הדיונים שקיימה ועדת המשנה התחומית בנושא ביום 
כנית ווסד והן את נציגת הסוקרים, ולאור התחייבות המוסד להוסיף לתשמעה הן את נשיא המ
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כנית, בהתאם לחוות דעת הסוקרים, מחליטה המל"ג והלימודים קורס נוסף שידגיש את ייחודיות הת
 המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה כלהלן:לאמץ את 

 ועל חוות הדעת שהגישו. קוביץ' ולפרופ' רחל דקל על עבודתםילהודות לפרופ' צבי איז .1

בעבודה  (.B.S.W) להעניק למכללה האקדמית עמק יזרעאל הסמכה להעניק לתואר ראשון .2
סוציאלית. זאת מאחר והמוסד תיקן את תוכנית הלימודים בהתאם לחוות דעת הסוקרים בכל 

 ע לייחודיות התוכנית.גהנו

 
תחומי -( רבB.A., להעניק תואר ראשון )2022אוגוסט : הסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד החלטה 1380/13

 חוגית למכללה האקדמית כנרת-במתכונת חד
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
 ת הדעת שהגישה הוועדה המלווה, והיא החליטה כלהלן:ובחוו

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אהרן קליימן על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
לאמץ את המלצת הוועדה ולהאריך את ההסמכה הזמנית בתוכנית הלימודים לתואר ראשון  .2

(B.A.)  2022רב תחומי למכללה האקדמית כנרת, בשנתיים נוספות, עד אוגוסט. 
המכללה תוכל לפנות למל"ג, בכל עת טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית, בבקשה להקדים את  .3

  בדיקת תיקון הליקויים, כפי שמפורטים במכתב הוועדה אליה.
)עדכון מיום  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4

 ( בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".13.11.2018
 
 
 
 
 
 
 
 

, לאוניברסיטה 2023: אישור לפתיחה והסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים, עד אוגוסט החלטה 1381/13
רת איגום חוגית במדעי המדינה ומדיניות ציבורית )במסג-הפתוחה להעניק תואר ראשון במתכונת חד

 באוניברסיטה( םקורסים קיימי
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

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

 להודות לסוקרים על עבודתם וחוות דעתם. .1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולאשר פתיחה והסמכה זמנית לתקופה זמנית של שלוש שנים )עד  .2

חוגית במדע -( לאוניברסיטה הפתוחה להעניק לתואר ראשון במתכונת חד2023אוגוסט  
 המדינה ומדיניות ציבורית.

לקראת תום תקופת ההסמכה הסוקרים ייבדקו, בין היתר שהמוסד פיתח תכנים משותפים  .3
לשני התחומים בתוכנית הלימודים. פיתוח קורסים ופעילויות אחרות משותפות לשני תחומי 

 גורם מרכזי בהצלחת התוכנית. התוכנית  מהווים
)עדכון מיום  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4

 ה גבוהה".( בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכל13.11.2018
 

: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר החלטה 1382/13
 Department of Information and Knowledgeחוגי בניהול מידע וידע )-( דו.B.Aראשון )

Management) 
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

 4.8.2020מיום תחומיות במדעי הרוח והחברה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
 בנושא שבנדון והיא החליטה לאמצה, כלהלן:

 .שהגישה דעתה חוות ועל עבודתה על רפאלי שיזף' פרופ של בראשותו לוועדה להודות .1
 (.B.A) ראשון לתואר הלימודים תתוכני דבר את לפרסם מערבי גליל האקדמית למכללה לאשר .2

 Department of Information and Knowledge Managementחוגי בניהול מידע וידע -דו
  .תלמידים אליה ולרשום



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

 

ד  |  7 ו מ  ע

 
 

 

 כל להחתים( גבוהה להשכלה במועצה כנהוג) מערבי גליל האקדמית המכללה את לחייב  .3 
 אינה מערבי גליל האקדמית המכללה כי( ה)לתלמיד ידוע. א: לפיה, על הצהרה( ה)תלמיד

 לא דבר של שבסופו אפשרות וקיימת וידע מידע לתואר בניהול זה בשלב להעניק מוסמכת
 ידי על תוצע זה במקרה. וידע מידע חוגי בניהול-דו ראשון (.B.A) להעניק המכללה תוסמך

 תתוכניב הלומדים חוגי לסטודנטים-דו ראשון לתואר (.B.A) מערבי גליל האקדמית המכללה
 ובחוג ס לניהול"ביה ותתוכני כל במסגרת תואר השלמת שמשמעותה פנימית" בטחון רשת"

 .מערבי גליל האקדמית במכללה תחומי הרב
 אם בין) אלה לימודים ותתוכניל הנוגע פרסום בכל ובולט ברור באופן לציין המכללה על  .4

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

 תוקף" בנושא 16.09.2014 מיום ג"מל להחלטת כפוף לסטודנטים והרשמה הפרסום אישור .5
 ."חדשה לימודים תתוכניל סטודנטים פרסום ורישום אישור

 למעשה הלכה והפעלתה התפתחותה תבחן, תתוכניה להפעלת הראשונה השנה תום עם .6
, היעד קהל נושא לרבות, השונים בנושאים המוסד והתקדמות, מערבי האקדמית גליל במכללה

 ההמלצה.  בגוף כמפורט ,הלימודים תתוכניו, ההוראה סגל
  כנית הלימודים לתקופת הקורונה.ועל המוסד להתאים את ת .7

 
חי לפתוח תוכנית לימודים -: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תלהחלטה 1383/13

 ( עם וללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית.M.Aלתואר שני )
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תוכנית והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה לבחינת 

 לימודים לתואר שני עם וללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית כלהלן: 
 פרופ' דוד אופנהיים, המחלקה לפסיכולוגיה, באוניברסיטת חיפה 
  המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריוןפרופ' נעמה עצבה פוריה , 
 רות שרבני ראש המגמה לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית בבית הספר למדעי ההתנהגות  'פרופ

 א יפו"אקדמית תמכללה הה
 
 
 
 
 
 
 

: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה לקבל הסמכה בתוכנית החלטה 1384/13
 ( בעבודה סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר.B.S.Wראשון )הלימודים לתואר 

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
בעניין הרכב תחומיות במדעי הרוח והחברה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

בעבודה סוציאלית של המכללה ( .B.S.W)הסוקרים שהוצע, לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון 
  האקדמית הדסה והיא מחליטה לאשר אותו כלהלן:

  אוניברסיטת תל אביב -פרופ' שמעון שפירו  
  אוניברסיטת בר אילן -פרופ' חיה יצחקי  

 
 
 

בדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים : אישור מינוי סוקרים להחלטה 1385/13
 ( ללא תזה במינהל מערכות בריאות.M.H.Aלתואר שני )

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
הרכב הוועדה שהוצע לבדיקת בקשת  ולאשר את משפטיםו לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי התחומית

 כלהלן:  ,המכללה האקדמית צפת לפתוח תואר שני ללא תזה במנהל מערכות
  'יו"ר  -העברית   האוניברסיטה, המחלקה לניהול בריאות, עמיר שמואליפרופ 
  'אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לניהול בריאות,  דן גרינברגפרופ 
  למנהל מערכות בריאות , המרכז האקדמי שערי מדע ומשפטפרופ' פמלה לאופר יוקליס, החוג 
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: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני החלטה 386/13
(M.A.עם וללא תזה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ) 

המלצת ועדת לאמץ את המועצה להשכלה גבוהה  החליטה( 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
ולאשר  תחומיות במדעי הרוח והחברה-המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

הרכב הוועדה שהוצע לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל שבשומרון לפתוח תואר שני עם וללא  את
 תזה בסוציולוגיה אנתרופולוגיה כלהלן:

  'יו"ר –בר אילן , אוניברסיטת החוג המשולב למדעי החברה, מירון אורליפרופ 
  'המכללה האקדמית אשקלון, ראשת החוג לסוציולוגיה אנתרופולוגיה,  רחל שרעביפרופ 
 פרופ' יעל קשת, ראשת החוג לסוציולוגיה, המכללה האקדמית גליל מערבי 

 
דיגיטלית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון : אישור לקיים מסלול התמחות בחברה החלטה 1387/13

(B.A.דו )- ללא ציון המסלול ע"ג התעודה -חוגי בסוציולוגיה למכללה האקדמית גליל מערבי 
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

 בקשתומיות במדעי הרוח והחברה בעניין תח-התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
 הלימודים תוכנית במסגרת דיגיטלית בחברה התמחות מסלול לפתוח מערבי גליל האקדמית המכללה

 :כלהלן מחליטה והיא ,התעודה ג"ע המסלול ציון ללא -בסוציולוגיה חוגי-דו ראשון לתואר
 .דעתה חוות על קלב אלכסנדרה פ'  לפרו להודות .1
  במסגרת דיגיטלית בחברה ההתמחות המסלול את לפתוח מערבי גליל האקדמית למכללה לאשר    .2

 .בסוציולוגיהחוגי -דו( .B.A) ראשון לתואר הלימודים תוכנית 
 
 
 
 

(  ללא תזה  M.S.N., להעניק תואר שני )2022: הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד אוגוסט החלטה 1388/13
 בסיעוד למכללה האקדמית צפת

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 

 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
 ל הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' מיכל גרנות, ע .1
בסיעוד, לתקופה  (.M.S.N)להסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר שני ללא תזה  .2

 .2022של שנתיים, עד אוגוסט 
 סטודנטים. 35להמשיך ולהגביל את מספרי הסטודנטים כך שבכל מחזור לימודים ילמדו עד  .3
ו"ח התפתחות, שיכלול בין היתר דיווח אודות לקראת שלב ההסמכה הקבועה, יעביר המוסד ד .4

 פרופיל הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית, ותיבחן בשנית סוגיית הגבלת מספרי הסטודנטים.
 תוקף ההסמכה הזמנית מותנה בתוקף ההכרה במוסד. .5
, 13.11.2018ועודכנה ביום  22.7.2014ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .6

 ."בלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוההבנושא "הג
 
 
 
 

מתמטיקה באמצעות איגום -חוגי בפיסיקה-( חדB.Sc.: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 1389/13
 קורסים למרכז האקדמי לב

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 

 בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:
 ועל עבודתם. להודות לסוקרים פרופ' בנימין סבטיצקי ופרופ' ג'רמי שיף על חוות דעתם .1
 מתמטיקה -חוגי בפיסיקה-חד (.B.Sc)להסמיך את המרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון  .2

(Physics - Mathematics )באמצעות איגום קורסים. 
עד סוף שנה"ל תשפ"ב על המוסד להעמיד בראש התוכנית חבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה  .3

 שלו מעמד קבע במוסד.
 

חוגי במערכות מידע ניהוליות למכללה האקדמית -( חד.AB.: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 1390/13
 צפת
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( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 

 ליטה כלהלן:והח
להודות לסוקרים, פרופ' צביקה קופליק ופרופ' גיהאד אל סאנע על החוו"ד שהגישו ועל עבודתם  .1

 עד כה.
( במערכות מידע .B.Aחוגי )-להסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון חד .2

 (    Management Information Systems) ניהוליות 
 בתוקף ההכרה במוסד.תוקף ההסמכה מותנה  .3

 
אביב לפתוח תוכנית -: אישור פרסום והרשמה לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתלהחלטה 1391/13

 ( עם וללא תזה בהנדסת מערכות אנרגיה והספק חשמלי.M.Scלימודים לתואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 
 בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

 שהגישה.להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' ערן שר, על עבודתה ועל הדו"ח  .1
לאשר לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר מוסמך  .2

 Master of Science in  ( בהנדסת מערכות אנרגיה והספק חשמלי.M.Scעם וללא תזה )
Energy and Power Systems Engineering with thesis and without thesis  ולרשום

 אליה תלמידים.
את שלב ההסמכה תיבדק התוכנית הלכה למעשה לרבות פרופיל הסטודנטים שהתקבלו לקר .3

לתוכנית, סגל התוכנית, קפיצת המדרגה לתואר שני, עבודות/תזות של הסטודנטים, בחינות, 
 והתפלגות הציונים בכל הקורסים.

לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת כי ''הענקת התואר  המוסדעל  .4
 מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה''.

על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי אפקה אינה מוסמך  .5
י וכי קיימת ( בהנדסת מערכות אנרגיה והספק חשמל.M.Scלהעניק בשלב זה תואר מוסמך )

אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי 
המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכנית הקיימת 

 לתואר שני בהנדסת אנרגיה ללא תזה.
 .על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה .6
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.2014להחלטת המל"ג מיום בהתאם  .7

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

 להחלטת המל"ג האמורה".
 

( M.Sc.: אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )החלטה /131392
 עם וללא תזה במדעי המחשב

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה

 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
 להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' עמיהוד אמיר, על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה. .1
מדעי ( ב.M.Sc) שני עם וללא תזהלפתוח תוכנית לימודים לתואר  למכון הטכנולוגי חולוןלאשר  .2

 ולרשום אליה סטודנטים., (Computer Scienceהמחשב )
 יישום אופן את יפרט בו התפתחות דו"ח להגיש יתבקש המוסד ההסמכה שלב לקראת .3

 .המקצועית המלצות הוועדה
לחייב את המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם  .4

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

לחייב את המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו  .5
, וכי קיימת אפשרות מדעי המחשב( ב.M.Sc) שני עם וללא תזהמוסמך להעניק, בשלב זה, תואר 

מקרה זה מוצע, על ידי המוסד, שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. ב
" במסגרת התוכנית פנימית"רשת בטחון  במסלול ללא התזה לסטודנטים הלומדים בתוכנית

ו"רשת ביטחון חיצונית" עבור הסטודנטים  ,בניהול טכנולוגיה (.M.Sc) שני ללא תזהלתואר 
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מחשב של במדעי ה (.M.Sc)במסלול עם התזה, במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה 
 בהתאם להתחייבות המוסד. אוניברסיטת בר אילן,

  על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה. .6
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .7

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

 להחלטת המל"ג האמורה.
 

: אישור פרסום והרשמה למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים החלטה 1393/13
 ( במדע הנתונים.B.Scלתואר ראשון )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020פ )באב תש" ח"כבישיבתה ביום 

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 
 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

 להודות לוועדה בראשות פרופ' אביגדור גל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה. .1
( .B.Scראשון ) לתואר לימודים תוכנית לפתוח לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל  .2

 . רשום אליה סטודנטיםול (Data Science) במדע הנתונים 
 כתנאי לפתיחת התוכנית בפועל על המוסד: .3

 לגייס  חבר סגל לאחר דוקטורט בתחום הסטטיסטיקה. א.
 דם לקורס מבוא לסטטיסטיקה. דרישת ק יהווההקורס מבוא להסתברות  ב.

לקראת שלב הסמכת התוכנית על המוסד לשבץ בכל תחום שיש בו קישור אינטרדיסציפלינרי,  .4
בנוסף למומחי התוכן של אשכול זה גם חבר סגל שתחום התמחות הליבה שלו הוא במדעי 

 הנתונים. שיבוץ הכולל מחויבויות בהוראה ושותפות בניהול הפרויקטים.
מרכזיים בתוכנית, על מנת  למרציםעומס ההוראה בלבחון דרכים להקלה  ממליצה הוועדה .5

לאפשר להם לפתח בצורה מיטבית את הקורסים החדשים הנדרשים לתוכנית הלימודים. 
פיתוח חלק מהותי בהשכלה של סטודנטים ל הנדרשת בעבודה בהכרה יתרון רואה הועדה

ם הקרובות. התפתחות כזו דורשת ראייה תוכנית חדשה אשר תתפתח בשניכבמדעי הנתונים 
רחבה סטטיסטית ודידקטית והשקעת זמן רב בהבטחה שלבוגר יהיה הרקע הנדרש בסוף 

 הכשרתו.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו  .6

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

על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך  .7
( במדע הנתונים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר .B.Scראשון )תואר להעניק בשלב זה 

 הלומדים לסטודנטים המוסד ידי על תוצע זה שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה
( לתואר .B.Scבמסגרת תוכנית הלימודים במדעי המחשב  ) פנימית "בטחון רשת"בתוכנית 

 ראשון.
  על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה. .8
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .9

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

 להחלטת המל"ג האמורה. 
 

( M.Sc.: אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )החלטה 1394/13
 עם תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  

 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
 , על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. תימור מלמדועית, בראשותו של פרופ' להודות לוועדה המקצ .1
אישור פרסום ורישום  למכון הטכנולוגי חולוןמקצועית ולהעניק הלאמץ את המלצות הוועדה  .2

  חשמל ואלקטרוניקה( בהנדסת .M.Sc) תזה עם סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני
(Electrical Engineering)  התוכנית הקיימת ללא התזה.על בסיס     

לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת כי ''הענקת התואר  המוסדעל  .3
 מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה''.
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איננה מוסמכת  המכללהעל המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי  .4
וכי קיימת אפשרות  חשמל ואלקטרוניקה( בהנדסת .M.Scני עם תזה )להעניק בשלב זה תואר ש

להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד  המכללהשבסופו של דבר לא תוסמך 
לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית לימודים לתואר שני 

(M.Sc. בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה )ללא תזה . 
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .5

תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים. אם לא יפתח המוסד את התוכנית 
 במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה. 

  לתקופת הקורונה.על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים  .6
, לרבות לקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתוכנית תיבדק על כל היבטיה .7

 יישום המלצות הוועדה המקצועית.
 

: אישור לאוניברסיטת חיפה לשנות את סימולי התארים בחוג לסטטיסטיקה, תואר ראשון החלטה 1395/13
(B.A.( ותואר שני )M.A.לתואר ראשון ) (B.Sc.( ותואר שני )M.Sc.בהתאמה ) 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 

 בחוג חיפה לשנות את סימולי התאריםלאשר את בקשת אוניברסיטת בנושא שבנדון  והיא החליטה 
( ותואר שני .B.Scלתואר ראשון ) (.M.A( ותואר שני ).B.A(, תואר ראשון )Statisticsלסטטיסטיקה )

.(M.Sc.) החוגאת האוניברסיטה  תעבירכאשר יוקם בית הספר למדעי הנתונים . בהתאמה 
 . אליו לסטטיסטיקה

 
העברית לשנות את שמות התארים בחוג לכלכלת סביבה וניהול : אישור לאוניברסיטה החלטה 1396/13

 בפקולטה לחקלאות
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 
בחוג  התארים מותבקשת האוניברסיטה העברית לשנות את ש אתלאשר יא החליטה בנושא שבנדון  וה

 :להלן כמפורטלכלכלת סביבה וניהול בפקולטה לחקלאות 
 

 שמות התארים החדשים שמות התארים הנוכחיים
 .B.Scבוגר אוניברסיטה במדעי החקלאות )

Agr.בחוג כלכלת סביבה וניהול ) 
 בוגר במדעים 

וסביבה בחוג כלכלת בכלכלת משאבי טבע 
 סביבה וניהול

B.Sc. in Environmental and Natural 
Resource Economics 

בוגר אוניברסיטה במדעי החקלאות 
(B.Sc.Agr. ) 

בחוג כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה 
 בחקלאות

 

בוגר במדעים בכלכלת משאבי טבע וסביבה  
בחוג לכלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה 

 אותבחקל
B.Sc. in Environmental and Natural 

Resource Economics & Biotechnology in 
Agriculture 

מוסמך אוניברסיטה במדעי החקלאות 
(M.Sc. Agr.בחוג כלכלת סביבה וניהול ) 

מוסמך במדעים בכלכלת משאבי טבע וסביבה  
 בחוג כלכלת סביבה וניהול

M.Sc. in Environmental and Natural 
Resource Economics 

 
 : הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית אחוההחלטה 1397/13

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
 בנושא הארכת ההכרה במכללה האקדמית אחוה.  14.7.2020למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 

נוכח הליקויים שנמצאו בניהול המכללה כמפורט בדו"ח ועדת ההכרה, ולאור חוות הדעת המקצועיות 
 אגפי ות"ת, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן: של

 ועבודתה שהגישה הדוח על, פרידלנד נחמיה' פרופ בראשות, ההכרה לבדיקת לוועדה להודות .1
 .כה עד

ולהאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אחוה  8.7.2020את המלצת ות"ת מיום  לאמץ .2
 (, זאת בכפוף לעמידת המכללה בתנאים הבאים: 2021לתקופה של שנה )עד תום אוגוסט 
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"ת עד בותחריגות ההעסקה שעלו בבדיקת היחידה לשכר ותנאי העסקה  הסדרת 2.1
ופן פתיחת שנה"ל תשפ"א. לקראת סיום תקופת ההכרה הזמנית, תיבחן המכללה בא

מקיף ומעמיק בהתייחס לתנאי העסקתם של כלל חברי הסגל האקדמי במכללה. כמו 
 . ליבתי"ג לסגל המלבהגדרות  הליבתיכן ובנוסף תיבדק עמידה מלאה של חברי הסגל 

 :ובפרט"ג/ות"ת, מל של התאגידיות בהנחיות מלאה עמידה 2.2
, הכהונה מתקופות החורגים המנהל בוועד החברים ארבעת של כהונתם סיום 2.2.1

 .31.12.2020 ליום עד זאת
אישור התקנון התאגידי המתוקן באסיפה הכללית והגשתו לרשם העמותות   2.2.2

 .11.2.2021עד ליום 
דלעיל ובמועדים  2.2 -ו 2.1המפורטים בסעיפים שהמכללה לא תעמוד בתנאים  ככל

 ."בתשפ "ללשנה חדשים סטודנטים רישוםמל"ג -"תבותשנקבעו, יובא לדיון 
הליך איוש האסיפה הכללית והועד המנהל וכן הליך בחירת הנשיא, בהתאם  השלמת 2.3

למתווה שסוכם במסגרת ההליך המשפטי, ובאופן שהרכבם יעמוד בהנחיות 
 התאגידיות של מל"ג/ות"ת, זאת עד לתום תקופת ההכרה הזמנית. 

 .דלעיל בתנאים עמידה עלמל"ג -"תבותתדווח לצוות המקצועי  המכללה
את הוועדה לבדיקת ההכרה להמשיך בעבודתה, ולבחון את ההתפתחות ואת התקדמות  לבקש .3

"ג עד סיום למלהמוסד בנושאים השונים כמפורט בדוח הוועדה, ולהגיש את הדוח המסכם 
 תקופת ההכרה הזמנית.

 
( B.A.תואר ראשון ): אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת החלטה 1398/13

 גלים-במדעי המדינה לקורס חובלים בבסיס ההדרכה של חיל הים בת
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

את הבקשה של למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא שבנדון והחליטה לאמצה ולאשר 
לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר ראשון במדע המדינה לקורס חובלים אוניברסיטת חיפה לקיים 

 בבסיס ההדרכה של חיל הים בבת גלים על בסיס הנימוקים המצטברים שלהלן:
עומדת בקריטריונים  הבקשבהתאם לנתוני האוניברסיטה, הצהרותיה והתחייבויותיה, ה .1

 בעניין לימודים מחוץ לקמפוס: 19.3.2019המקדימים הקבועים בהחלטת המל"ג מיום 
עירוני כשל האוניברסיטה  רחבההדרכה של חיל הים נמצא בעיר חיפה, אותו מ בסיס א.

 קילומטר מהקמפוס הראשי.  15-ובמרחק קטן מ
 גבוהה להשכלה כמוסד קבועה הכרה יש לאוניברסיטה ב.
 המוסד של הפיננסית באיתנות ייפגעו לא אלה לימודים ג.
למעקב ובקרה על הקורסים האקדמיים וכן באוניברסיטה קדמי צוות א מונה ד.

 ללימודי האנגלית . 
לבינה  ןלאחר בחינת הבקשה, התחייבות האוניברסיטה בהסכם שנחתם בין משרד הביטחו .2

 בסעיף המפורטים השיקולים לאורוחוות הדעת התכנונית לפיה אין מניעה לאשר בקשה זו, ו
מתכונת וזה אופיו הייחודי של קורס החובלים  ובכלל, 19.3.2019 מיום"ג המל להחלטת 7'א

יחסית מחוץ לקמפוס, והעובדה כי לא  המצומצםהלימודים הנדרשת בו, היקף הלימודים 
צפויה פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד או במוסדות אחרים באזור חיפה )תחום מדעי 

 . המדינה נלמד רק באוניברסיטת חיפה(
 

אביב לקיים את תוכנית הלימודים הבינלאומית לתואר שני במדעי -: אישור לאוניברסיטת תלהחלטה 1399/13
 בערבה -הצמח מחוץ לקמפוס הראשי 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
 למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה והחליטה כלהלן:

ובהסתמך על חוות הדעת של אגף תכנון ומדיניות, לפיה בקשת  25.03.2020מיום לאור המלצת ות"ת 
אביב לקיים את התוכנית הבינלאומית לתואר שני במדעי הצמח מחוץ לקמפוס הראשי -אוניברסיטת תל

של המוסד, במרכז הבינלאומי למשתלמים בערבה, עומדת בקריטריונים שקבעה המל"ג בהחלטתה 
מניעה תכנונית בנושא, לאשר לאוניברסיטת תל אביב לקיים את התוכנית מחוץ ואין  19.3.2019מיום 

 בערבה. -לקמפוס הראשי 
 

 : הסדרת נושא ההכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תוארהחלטה 1400/13
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

יות אקדמית, הכרה והסמכה והיא החליטה לקבוע קריטריונים לאפשרות למתן פטור בגין למדינ
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לימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר אקדמי, וזאת על מנת להבטיח רמה אקדמית 
 נאותה, כדלהלן:

מוסד להשכלה גבוהה רשאי לתת לסטודנט פטור מקורס )בין חובה ובין רשות( בתוכנית  .1
ים בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תוכנית לימודים אחרת במוסד להשכלה גבוהה, לימוד

אשר בגינה הוענק לו תואר אקדמי, ובלבד שהקורס שנלמד בעבר דומה בתוכנו, זהה במתכונתו 
 . 1ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור

מאז  שחלף הזמןישקול המוסד בין היתר גם את  ,כאמור פטור למתן האפשרות בבחינת .2
 .הפטור מבוקש בגינםהאקדמיים הקודמים  הלימודים

בה ניתן  מהיקף תוכנית הלימודים 25%בכל מקרה, אם יינתנו פטורים כאמור, היקפם לא יעלה על  .3
  2.הפטור

ורם תואר )כגון למען הסר ספק, יובהר כי מתן פטור בגין לימודים אקדמיים קודמים שלא הוענק עב
במסגרת מעבר של הסטודנט ממוסד אחד לשני במהלך הלימודים לתואר( הנו בשיקול דעת מלא של 

  המוסדות.
 

 ב' 70דו"ח מבקר המדינה  -: דוחות הצוותים לתיקון ליקויים החלטה 1401/13
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת הצוותים 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום  .1

: יםבנושא ב'70ח מבקר המדינה "דולתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות 
יישום החוק למניעת ו" "היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש"

 ". הטרדה מינית
לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום המועצה להשכלה גבוהה מחליטה  .2

 ב'70מבקר המדינה  ח"דובהתייחס למענה שהוצע על ידי הצוותים לתיקון ליקויים ל 14.7.2020
יישום החוק ו" : "היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש"יםבנושא

 ". למניעת הטרדה מינית
 . ההמלצות מצורפות כנספח להחלטה זו

 
: בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של החלטה 1402/13

 המוסד
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 

דן בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירנושא ב 14.7.2020ישיבתה ביום לפיקוח ואכיפה מ
יוער כי בקשת המכללה היא לאישור חריגה עתידית להארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד. 

 וכיום היא אינה חורגת בעניין זה. 
קיימת חשיבות מהותית בתחלופת והואיל ו ,בחנה את הנושא, לרבות הסברי המוסד שהמועצהלאחר 

 כלהלן: מחליטה, היא ועמידה בהחלטות המל"ג והנחיותיה העומד בראש הוועד המנהל
וזאת בין היתר בתקופת הכהונה של יו"ר הוועד המנהל לדחות את בקשת המכללה לחריגה  .1

אתגרים אותם ציינה המכללה )השלמת גיוס תרומות, הסדרת עתודת קרקע צמודה ם שהמהטע
והשלמת חילופים של מספר  קרקעי-לקמפוס, פרויקט של איחוד הקמפוס בעזרת מעבר תת

על פי ההנחיות  חברי ועד ואסיפה מובילים( אינם מצדיקים חריגה מתקופת הכהונה המותרת
 .שנה( 12התאגידיות )

עם זאת, לאור המורכבות הנוכחית באיתור יו"ר ועד מנהל חדש בשל התפשטות נגיף הקורונה  .2
מכללה , תאושר ל2020נתו באוגוסט ונוכח לוחות הזמנים בהם עתיד היו"ר הנוכחי לסיים כהו

מינוי יו"ר את הליכי  סייםלבמסגרתה היא תפעל  2020עד סוף חודש דצמבר תקופת ביניים 
אפשר הליך מסודר לאיתור יו"ר ובכך יתמנהל בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה, הועד הו

 ועד מנהל חדש ולמנוע פגיעה במוסד ובסטודנטים הלומדים בו. 
 

: קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות בניגוד לכללי המל"ג באקדמיה למוסיקה ולמחול חלטהה 1403/13
 בירושלים

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות בניגוד לכללי  14.7.2020ישיבתה ביום לפיקוח ואכיפה מ

מחליטה נשיא המוסד, ושמעה את  המל"ג באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. לאחר שדנה בנושא
 :כלהלן המל"ג

                                                             
בדבר הגדרת סוגי תכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת  18.6.2019להחלטת המל"ג מיום החלטה זו הנה בהמשך  1

 חוגית.-לימודים חד
 .בלימודים לתואר ראשון כפול זאת בדומה למה שקבעה המל"ג בהחלטות רלוונטיות אחרות שלה, כגון: סוגי תכניות לתואר ראשון 2
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 המל"ג.  לראות בחומרה את קבלת הסטודנטים לתואר ראשון ללא תעודת בגרות, בניגוד לכללי   .1
 רישוםו בדבר ביצוע בקרה שוטפת 2.6.2020לרשום לפניה את התחייבות המוסד מיום    .2

 בהתאם לכללי המל"ג.סטודנטים חדשים 
ידי  התחייבות חתומה על  יעבירכתנאי לפתיחת שנות הלימודים תשפ"א ותשפ"ב, המוסד  .3

ם הקרובה. את נשיא כי התקבלו מועמדים בעלי תעודת בגרות או שווה ערך לשנת הלימודיה
 ההתחייבויות יש לשלוח עד כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: פתיחת תוכנית השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" בהוראת מדעי הטבע והסביבה החלטה 1404/13
 לאוכלוסיה החרדית, ללא אישור, במכללה האקדמית לחינוך "אורנים"

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 18.8.2020באב תש"פ ) ח"כבישיבתה ביום 
כנית השלמה לתואר ראשון "בוגר ובנושא פתיחת ת 28.7.2020ישיבתה ביום לפיקוח ואכיפה מ

בשולי הקמפוס, ללא אישור המל"ג,   בהוראה" בהוראת מדעי הטבע והסביבה לאוכלוסייה החרדית
 כלהלן: מחליטה", והיא במכללה האקדמית לחינוך "אורנים

 לראות בחומרה את פתיחת התוכנית ללא אישור המל"ג. .1
לאור האמור ולאור העובדה שהתוכנית שנפתחה ללא אישור המל"ג איננה בהתאם למדיניותה  .2

הנוכחית של המל"ג בדבר אי פתיחת תוכניות בהפרדה בשולי הקמפוס, המכללה האקדמית 
לחינוך "אורנים" תחדל מידית מרישום סטודנטים חדשים לתוכנית אשר נפתחה ללא אישור 

י לימוד חדשים לתוכנית שבנדון, למעט עבור הסטודנטים המל"ג כנדרש ולא תפתח מחזור
 שכבר רשומים. 

שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד שמגיעה לדיון בוועדת המשנה לפיקוח  לאור העובדה .3
כי חריגה זו תילקח בחשבון במקרה של חריגה נוספת ה לרשום בפני מחליטה המועצהואכיפה, 
 בעתיד. 

 
למינוי חברי סגל אקדמי בכיר לשתי ועדות מרכזיות לתקינה של מכון התקנים על פי : הצעה החלטה 1405/13

 1953-חוק התקנים, התשי"ג
את המלצת הצוות לאמץ  ( החליטה המועצה להשכלה גבוהה 18.8.2020בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ )

ועדות  שתיהן בכל במוסדות להשכלה גבוההרי סגל אקדמי בכיר מנות חבולשל המל"ג הפנימי הקבוע 
 פרופ' איגור רכינוב, כלהלן: 1953 -ג"התקנים, התשי מרכזיות לתקינה של מכון התקנים, על פי חוק

האוניברסיטה הפתוחה  קרעי-דיאמנטה בנסוןוד"ר לועדת התקינה לכימיה,  - האוניברסיטה הפתוחה
 לועדת התקינה לניהול ואיכות. -
 

הסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה מתחום הרפואה : הצעה למועמדים חברי החלטה 1406/13
-והפסיכומטריקה לכהונה בוועדת המומחים מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידי במוסדות על

 2008-תיכוניים, התשס"ח
את המלצת הצוות לאמץ  ( החליטה המועצה להשכלה גבוהה 18.8.2020בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ )

, שרית רביד )הפקולטה לרפואה, הטכניון( ד"רולהמליץ לשר החינוך על  ל המל"גש הפנימי הקבוע
, )המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון( ועל פרופ' נחשון מירןהרפואה, מומחית מתחום 

כמועמדים מומלצים, חברי הסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה  מומחה מתחום הפסיכומטריקה, 
-ם בועדת המומחים, מכח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות עלגבוהה, לכהונה כחברי

 .2008 -תיכוניים, התשס"ח
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 נספח א'
 1401/13נספח להחלטה 

 
 המלצות הצוותים לתיקון ליקויים: 

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות''ת( -המועצה להשכלה גבוהה  שם הגוף המבוקר:
 ב 70דוח שנתי  מסגרת פרסום הדוח:

 יישום החוק למניעת הטרדה מינית  כותרת הדוח:
  20181601 מס' הדוח:

  95325120 מזהה הדוח:
 ., עו"ד יעל טור כספאמרב אברהמי, גב' גב' מיכל נוימן חברי הצוות לתיקון ליקויים:

 

כותרת  מס'
 ליקוי

הליקוי/המלצת 
 ביקורת

תאריכי 
הדיונים 
בצוות 
לתיקון 
 ליקויים

פירוט פעולות התיקון 
בהתאם להחלטות 

 הצוות

פרטי 
האחראי 

על 
 התיקון 

המועד 
לתיקון 
 הליקוי

סטטוס 
  -תיקון 

הליקוי 
תוקן/ 

לא 
תוקן/ 
תוקן 

חלקית/ 
 אחר

1 

התקנון 
לדוגמה 
והתקנון 
 המותאם

למשרד מבקר   -ליקוי 
המדינה נמסרו פרטים 

בדבר טענות שהעלו 
בעבר סטודנטיות כנגד 
התנהגויות של מרצים 

באקדמיות לאומנויות. 
המידע שנמסר נגע 

ללימוד תכנים מיניים 
פוגעניים בטענה שיש 

לכך הצדקה אומנותית 
ושהלימודים מחייבים 

מרחב יצירה. לאלו 
התווספו דיווחים 

בתקשורת על טשטוש 
בין מרצים  גבולות

לסטודנטים 
וסטודנטיות המעלים 

חשד לניצול יחסי 
מרות בבתי הספר 

למשחק ולאומנויות. 
התקנון לדוגמה איננו 

עוסק בנסיבות 
 ייחודיות אלו.

 
מן הראוי כי   -המלצה 

8.6.2020 

על פי תקנות מניעת 
הטרדה מינית )חובות 

 –מעסיק(, תשנ"ח 
נעשית , מדי שנה 1998

פנייה למוסדות 
בבקשה להעביר דיווח 

 לגבי פירוט שנתי ובו
 השונות הפעולות

 למניעת המוסד שנקט
 בתחומו מינית הטרדה

וכן באותה השנה, 
 פירוט בדבר התלונות

 לאחראי שהוגשו
 הטיפול ואופן במוסד

  .בהן
 2019בחודש אוקטובר 

במסגרת הפנייה 
לקבלת דיווח שנתי 
לשנת תשע"ט, הודגש 
בפני כל המוסדות כי 
עליהם להתאים את 
התקנון למניעת 
הטרדה מינית 
 למאפייני המוסד, כל
מוסד בהתאם לתחומי 

גב' אתי 
נעים, 

אחראית 
על מניעת 
הטרדות 

מיניות 
במוסדות 
להשכלה 

גבוהה 
מטעם 
מל"ג 
 ות"ת

עד סוף 
 תש"פ

טרם 
 תוקן
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המל"ג תנחה את 
האקדמיות לאומנויות 

להתאים את התקנון 
למניעת הטרדה מינית 

שלהן למאפיינים 
מרי הייחודיים של חו

הלימוד ושל הקשרים 
אישיים בין -הבין

 התלמידים והמרצים.

הלימוד הייחודיים 
 הנלמדים בו.

הנוכחי וח הדבעקבות 
בקר בנושא זה המשל 

( ממליץ 2020)ממאי 
הצוות לתיקון 
ליקויים לפנות פעם 
נוספת בשנה זו 
)תש"פ( למוסדות 
הרלוונטיים לתחומים 
המוזכרים בדוח, כדי 
שיתאימו את התקנון 

הטרדה שלהם למניעת 
למאפיינים  מינית

הם הייחודיים של
חומרי הלימוד )

-והקשרים הבין
ין אישיים ב

לבין  הסטודנטים
 .(המרצים

 
  



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

 

ד  |  17 ו מ  ע

 
 

 

 :ליקוייםלתיקון  יםהמלצות הצוות
 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות''ת( -המועצה להשכלה גבוהה  שם הגוף המבוקר:

 ב 70דוח שנתי  מסגרת פרסום הדוח:
 היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש  כותרת הדוח:

  20191803 מס' הדוח:
  484569360 מזהה הדוח:

 .אבישי, עו"ד יעל טור כספא-, גב' חוה קלייןגב' מיכל נוימן חברי הצוות לתיקון ליקויים:

הליקוי/המלצת  כותרת ליקוי מס'
 ביקורת

תאריכי 
הדיונים 
בצוות 
לתיקון 
 ליקויים

פירוט פעולות 
התיקון בהתאם 
 להחלטות הצוות

פרטי 
האחראי 

על 
 התיקון 

המועד 
לתיקון 
 הליקוי

סטטוס 
  -תיקון 

הליקוי 
תוקן/ 

לא 
תוקן/ 
תוקן 

חלקית/ 
 אחר

1 

המחסור 
בפסיכותרפיסטים 
בשירות הציבורי 
לא קיבל מענה 

במסגרת 
 הרפורמה

ניכר   -ליקוי 
מחסור חמור 

במיוחד בכוח אדם 
פסיכותרפי במגזר 

הערבי, במגזר 
החרדי ובעדה 

האתיופית, וכי 
הפעולות שנעשות 

טרם צלחו. למשל: 
בקרב האוכלוסייה 

 2הבדואית יש 
פסיכולוגים 

בדואים בלבד; 
במסגרת המטפלים 
העצמאיים בכללית 

 380-מתוך כ
 20 -מטפלים רק כ

 2הם דוברי ערבית, 
דיש )שפה דוברי יי

נדרשת לחלק 
מהאוכלוסייה 

החרדית( ודובר 
אמהרית אחד 
בלבד; במכבי 

 300-מתוך כ
 10-מטפלים יש כ
 4דוברי ערבית, 

דוברי יידיש ואין 
כלל דוברי 
אמהרית; 

-במאוחדת מתוך כ
-מטפלים יש כ 280

 2דוברי ערבית,  5
דוברי יידיש ואין 

דוברי אמהרית 
כלל; במאגרי 

המידע של לאומית 

8.6.2020 

מל"ג ות"ת רואות 
חשיבות רבה 

בהנגשת ההשכלה 
הגבוהה במגזר 
הערבי, במגזר 
החרדי והעדה 

 האתיופית.
  –במגזר החרדי 

מל"ג וות"ת 
מפעילות תכנית 
רחבה להרחבת 

הנגישות להשכלה 
הגבוהה 

לאוכלוסייה 
החל החרדית 

. משנה"ל תשע"ב
תכנית זו שואפת 

לראות באופן רחב 
ככל הניתן את 

הצרכים הייחודים 
של האוכלוסייה, 

לרבות המקצועות 
הנדרשים באופן 

ספציפי 
באוכלוסייה זו. 
תכנית זו פועלת 

במספר מישורים 
והם: פתיחת 

מסגרות 
המותאמות 
לאוכלוסייה 

מכינות  -החרדית 
ולימודי תואר 

ראשון; הכוונה 
יעוץ לסטודנטים; וי

הענקת מלגות שכר 
לימוד לסטודנטים 

לא 
 אחר  רלוונטי
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תונים על שפת אין נ
המטפלים 

העצמאיים, ולכן 
אין אפשרות 
להעריך אם 

לאומית מסוגלת 
לספק שירות 

 ייחודי למבוטחיה.
 

נדרש   -המלצה 
שמשרד הבריאות 

בשיתוף קופות 
החולים ימפו את 

החוסרים 
בפסיכותרפיסטים 

מהמגזרים 
השונים, וכי הם 

יפעלו בשיתוף 
המל"ג, הוות"ת 

והמוסדות 
להשכלה גבוהה 

ת תוכנית להכנ
שנתית -סדורה, רב

להגדלת מספר 
הסטודנטים אשר 
ישתלבו במערכת 

בריאות הנפש. 
נדרש שהם יכללו 

בתוכנית יעדים 
שנתיים 

להתקדמות, וכי 
המשרד יעקוב אחר 

השגתם. ראוי גם 
שהמשרד יפיק 

לקחים שנתיים מן 
התוכנית ויעדכנה 

במידת הצורך. כדי 
להתגבר על 

המחסור הקיים 
ח ועד שיוכשר כו

האדם המתאים, 
ראוי כי במרכזי 

האוכלוסיות הללו, 
ישולב בטיפול גם 

גורם מתווך 
)דוגמת אחות, 

עובד סוציאלי או 
איש מינהלה( 

מהמגזר שיסייע 
להנגיש את הטיפול 

בהתאם לשפה 
ולתרבות. גורם זה 

יוכל לסייע גם 

בתואר ראשון 
ושני; הענקת 

מלגות הצטיינות 
לסטודנטים 

בתארים מתקדמים 
מחקריים; תקצוב 

סיוע אקדמי 
וחברתי באמצעות 

המוסדות, הן 
לסטודנטים 

במסגרות 
מותאמות והן 

לסטודנטים 
בתכניות משלבות 

בקמפוסים 
 הרגילים. 

מטרת רכיבים אלו, 
שהרחבת הנגישות, 
תיתן מענה לשילוב 

האוכלוסייה 
החרדית בתעסוקה 
איכותית לצד מענה 

לצרכים ייחודיים 
 נוספים. 

לאור חוות דעת 
שהתקבלה ממשרד 

הבריאות לפיה 
קיים צורך רב 

בפסיכולוגים בני 
הציבור החרדי, 

ובפרט בתחומים 
הטיפוליים, 

החליטה ות"ת על 
תכנית ייעודית 
לנושא הכוללת 

תקציבי  סיוע
למוסדות אשר 
מטרתה לעודד 

הכשרת פסיכולוגים 
מטפלים בני המגזר 
החרדי תוך התאמה 

של הכלים 
הטיפוליים לצרכים 

ולמאפיינים 
של הייחודיים 

הציבור החרדי. 
בהתאם לכך בשנת 

פורסם קול  2013
קורא למוסדות 

המתוקצבים 
להשכלה הגבוהה 

בנושא, אשר 
במסגרתו נדרשו 
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במתן טיפולים 
פסיכיאטריים 

הניתנים למטופלים 
ממגזרים אלו על 

רים ידי פסיכיאט
שאינם בני אותו 

המגזר וחסרים את 
ההיכרות עם השפה 

 ועם התרבות.
 
 
 

המוסדות לבניית 
ית משלבת של תכנ

סטודנטים חרדים 
בתואר שני 

בפסיכולוגיה, 
הכוללת בין היתר 

קורסים אקדמיים 
העוסקים בחברה 

החרדית, וכן תכנית 
מעטפת וסיוע 

המותאמת לצרכי 
הסטודנטים. קול 
קורא זה פעל בין 

-השנים תשע"ד
תשע"ט ולמדו 

 15-במסגרתו כ
סטודנטים במחזור 

והשתתפו בו 
המוסדות הבאים: 

סיטה האוניבר
העברית, 

אוניברסיטת בר 
אילן ואוניברסיטת 

בן גוריון בנגב 
)אוניברסיטת בן 

, בנגב גוריון
הפסיקה את 

פעילותה בשנה"ל 
תשע"ו בגלל חוסר 

במועמדים 
מתאימים, 

ובמקביל 
האוניברסיטה 

העברית 
ואוניברסיטת בר 
אילן הרחיבו את 

לקראת פעילותן(. 
, פ"ל תש"שנה

ובהתאם לחוות 
ל דעת מחודשת ש
, משרד הבריאות
התפרסם מודל 

תמיכה למוסדות 
המתוקצבים 

להשכלה גבוהה 
אשר ממשיך את 

עקרונותיו של קול 
קורא זה ומאפשר 
למוסדות נוספים 

לפתוח תכנית 
כאמור לעיל וכן 

למוסדות הקיימים 
להגדיל את מספר 
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. הסטודנטים בהם
במסגרת מודל 

תמיכה זה פועלים 
ל "החל משנה

פ המוסדות "תש
ים האקדמי

: הבאים
האוניברסיטה 

, העברית
אוניברסיטת בר 

אילן ואוניברסיטת 
 .חיפה

 -במגזר הערבי 
בהתאם להחלטת 

ות"ת מיום 
בשנים  - 14.4.2010

תשע"ד -תשע"ב
הופעלה תכנית 

שמטרתה להביא 
להגדלת מספר 

הסטודנטים 
מהחברה הערבית 
הלומדים לתואר 
שני לפסיכולוגיה 

חינוכית במוסדות 
להשכלה גבוהה 

מתוקצבים. ה
תכנית זו שמה דגש 

על שילובם של 
הסטודנטים 

הערבים בתכניות 
הלימוד הרגילות 

במוסדות, תוך מתן 
אפשרות לשילובם 

של קורסים 
העוסקים בהיבטים 

רלוונטיים שונים 
המתמקדים בחברה 

הערבית 
 ובתרבותה. 

 18.6.2014ביום 
החליטה ות"ת על 

הארכת התכנית 
-לשנים תשע"ה
תשע"ז, וביום 

החליטה  5.4.2017
על הארכה נוספת 
 גם לשנת תשע"ח. 

, 31.1.2018ביום 
בהתבסס על 

הניסיון שנצבר 
בהפעלת התכנית 

לתואר שני 
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לפסיכולוגיה 
החליטה , חינוכית

ת על פתיחתה "ות
של תכנית מפורטת 

לתמיכה ולמתן 
לסטודנטים  ליווי

ערבים בכלל תחומי 
הפסיכולוגיה 

. לתואר ראשון ושני
התכנית החדשה 

מרחיבה את 
התכנית הקודמת 

שהתמקדה 
בסטודנטים 

לפסיכולוגיה 
בשלב זה . חינוכית

ת "אישרה ות
הפעלת שלושה 

מחזורים של 
התכנית החדשה 

-ט"בשנים תשע
 .א"תשפ

  –העדה האתיופית 
לא קיבלנו 

אינדיקציה ממשרד 
ות כי יש הבריא

חוסר בכוח אדם 
פסיכותרפי בעדה 

עם  ,האתיופית
וללא קשר  ,זאת

הרחבת הנגישות 
להשכלה גבוהה 

ליוצאי אתיופיה, 
ת "י ות"הוגדרה ע

כאחד היעדים 
המרכזיים של 

-התכנית הרב
-ז"שנתית תשע

. בשנה"ל ב"תשפ
תשע"ח החלה 

לפעול התכנית, 
ובשלב זה היא 

מתמקדת בעידוד 
שילובם של יוצאי 

ופיה בתחומי אתי
 ההייטק והמדעים.
נוסיף על כך שרק 

השנה הועבר 
לות"ת תקציב 
ייעודי ממשרד 

הקליטה באשר 
להנגשת ההשכלה 
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הגבוהה לעדה 
 האתיופית.

 
על רקע בנוסף לכך, 

פניית משרד 
-ות"תהבריאות ל

במסגרתה  ,מל"ג
נמסר כי קיים 
מחסור אקוטי 
באנשי מקצוע 

במקצועות 
הטיפוליים במגזר 

במגזרים הערבי )ו
נוספים כגון 
האוכלוסייה 

האתיופית( הבאים 
מקרב אוכלוסייה 
זו או לכל הפחות 

מכירים אותה, 
במיוחד בתחומים 

כגון פסיכולוגיה 
קלינית, אישרו 

ות"ת ומל"ג 
במסגרת התכנית 

הרב שנתית הגשתה 
של תכנית לתואר 

 פסיכולוגיהשני ב
 רגישת קלינית
. ות"ת תרבות

ומל"ג סברו כי 
תכנית כזו עשויה 

לתת מענה למחסור 
עליו הצביע משרד 

 הבריאות. 
לכך,  בהתאם
 2019ביוני  נפתחה

תכנית לתואר שני 
בפסיכולוגיה 

 רגישת קלינית
תרבות במכללה 

האקדמית אחוה 
 שלושהפונה ל

 האוכלוסיות
, הערבית: האלה

 החרדית
  .והאתיופית

 
לאור הפעולות 
 שנעשו ונעשות

אין לצוות  -בנושא 
לתיקון ליקויים 

המלצות נוספות. 
 יקבעו יעדיםיככל ש
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ל ידי ע שנתיים
הבריאות  משרד

 החוסרים יןיבענ
בפסיכותרפיסטים 
, מהמגזרים השונים
ות"ת ומל"ג יבחנו 

יעדים אלה ויחליטו 
על הדרכים 

 .למימושם
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


