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 (20.209.42)  א"פתש  בתשרי  ו'ביום ובאמצעות "זום" שהתקיימה בירושלים 
 

 ה ח ל ט ו ת

, לאוניברסיטה הפתוחה להעניק 2023: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד ספטמבר החלטה 1413/13
 חוגית-בתולדות האמנות במתכונת דו( .B.Aתואר ראשון )

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

 להודות לפרופ' אסתר לוינגר ולפרופ' ביאנקה קוחנל על חוות הדעת שהגישו. .1
שנים )עד ספטמבר  3רסיטה הפתוחה הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של להעניק לאוניב .2

 חוגית.-( בתולדות האמנות במתכונת דו.B.A( להעניק תואר ראשון )2023
לקראת השלב הבא האוניברסיטה תעביר דו"ח התקדמות שיתייחס, בין היתר, להתאמת  .3

 תוכנית הלימודים לעידן הקורונה.
 בתום תקופת ההסמכה תיבחן התוכנית שוב.  .4
בנושא "הגבלת  13.11.2018הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .5

 מספר ההסמכות הזמניות.
 

 ( בעיצוב ללא תזהM.Des.הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר שני ) -: הסמכה לשנקר החלטה 1414/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2020) בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשות פרופ' גולדשמידט על הדו"ח שהגישה. .1
 ( בעיצוב ללא תזה..M.Desלהעניק תואר שני )הנדסה. עיצוב. אמנות הסמכה  –להעניק לשנקר  .2
 חל בשנה"ל תשפ"א לא תהיה אפשרות לרשום סטודנטים חדשים למסלול המחקרי.ה .3

 
, למכללה האקדמית בית ברל להעניק 2022: הסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד ספטמבר החלטה 1415/13

 שפות -( ללא תזה בהוראה ולמידה .M.Edתואר שני )
המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( אימצה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקרים, פרופ' חנה עזר וד"ר בסיליוס בוארדי, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.  .1
 להאריך את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית בית ברל בשלוש שנים נוספות, עד ספטמבר .2

 שפות.-( ללא תזה בהוראה ולמידה.M.Ed, להעניק תואר שני )2023
לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות שיתייחס, בין היתר, לחוות  .3

 להתאמת תוכנית הלימודים לעידן הקורונה. ו 10.6.2020דעתה של פרופ' חנה עזר מיום 
 שא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות"הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנו .4

 .13.11.2018-כפי שעודכנה ב
 

, לאוניברסיטת אריאל להעניק תואר שני 2021: הסמכה זמנית )ראשונה(, עד אוקטובר החלטה 1416/13
(M.A.עם וללא תזה במורשת ישראל ) 

המשנה  ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )
 בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן: 18.8.2020התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 

( 2021, להסמיך לתקופה זמנית )עד אוקטובר 23.10.2018בהמשך להחלטת מל"ג יו"ש מיום  .1
 ( במורשת ישראל..M.Aאוניברסיטת אריאל להעניק תואר שני עם וללא תזה )את 

 להקים ועדה לבדיקת התוכנית שתתבקש להגיש דו"ח מסכם לשלב ההסמכה. במהלך התקופה .2
הבסיס לעבודת הוועדה לשלב ההסמכה יהיה דו"ח התפתחות )שיתייחס, בין היתר, להתאמת  .3

תוכנית הלימודים לעידן הקורונה( ודוגמאות לעבודות תזה ועבודות סמינריוניות אשר יוגש ע"י 
 אוניברסיטת אריאל.

ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" הארכת  .4
 .13.11.2018-כפי שעודכנה ב
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, למכללת הרצוג מיסודן של מכללות 2022: הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד ספטמבר החלטה 1417/13

 ( ללא תזה בחינוך מיוחד.M.Edליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2020ם ו' בתשרי תשפ"א )בישיבתה ביו

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרות, פרופ' שונית רייטר ופרופ' חפציבה ליפשיץ, על עבודתן ועל חוות הדעת  .1

 שהגישו.
, את מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ 2022להסמיך לתקופה של שנתיים, עד ספטמבר  .2

 ( ללא תזה בחינוך מיוחד..M.Edוהרצוג להעניק תואר שני )
לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות שיתייחס, בין היתר, להתאמת  .3

 תוכנית הלימודים לעידן הקורונה, ודוגמאות לפרויקטי גמר ועבודות סמינריוניות.
ת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" הארכ .4

 .13.11.2018-כפי שעודכנה ב
 

: אישור לאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים לפצל את תוכנית הלימודים לתואר ראשון החלטה 1418/13
(B.Mus.( בכלי תזמורת" לתואר ראשון" )B.Mus.( בכל מיתר" ולתואר ראשון" )B.Mus. בכלי" )

 נשיפה והקשה" ולהסמיכה להעניק תארים אלו
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )

התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון.  לאור חוות הדעת התכנונית שאין מניעה 
המוסד והצהרת המוסד כי פיצול התוכנית הקיימת  ושינויי בהיבטים התכנוניים לאשר את הבקשה של 

 השם הנו בהתאם להבחנה האוניברסלית המקובלת בין שתי משפחות אלה, מחליטה המל"ג כלהלן:
( .B.Musלאשר לאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון )

( ולתואר ראשון String Instruments( "בכלי מיתר" ) .B.Mus"בכלי תזמורת" ולפצלה לתואר ראשון )
(B.Mus.(  "בכלי נשיפה והקשה" )Wind Instruments & Percussions Instruments ולהסמיכה )

 בכל אחד מהם. .B.Musלהעניק את התואר 
 

ך, , לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינו2023: הסמכה זמנית )ראשונה(, עד ספטמבר החלטה 1419/13
-( במסלול העלM.Teachלטכנולוגיה ולאמנויות, להעניק תואר "מוסמך בהוראת המתמטיקה" )

 יסודי
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
 פרופ' מריטה ברבש ופרופ' בוריס קויצ'ו על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.להודות לסוקרים  .1
המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, להעניק תואר "מוסמך להסמיך את סמינר הקיבוצים  .2

לתקופה של שלוש שנים, עד ספטמבר  יסודי-( במסלול העלM.Teachבהוראת המתמטיקה" )
2023. 

לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים  בתום התקופה, וכתנאי .3
 בחוות דעת הסוקרים. שהועלו

)עדכון מיום  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4
 (  בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".13.11.2020

 
חוגי -( דוB.A.המחזורים הקיימים בלבד בתוכנית הלימודים לתואר ראשון ): הסמכת החלטה 1420/13

 בספרות באוניברסיטת אריאל
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )

 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן: 18.8.2020התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 
 להודות לסוקרות, פרופ' זיוה שמיר ופרופ' שולמית אליצור על חוות הדעת. .1
לרשום לפניה את תגובת אוניברסיטת אריאל, בהמשך לחוות הדעת, לפיה אין ביכולתה לפתוח  .2

את החוג בשנה הבאה ובכך לסיים את הטיפול בבקשה ולא לאפשר קליטת מחזורים חדשים 
 לתוכנית.

בסטודנטים הקיימים, להסמיך את אריאל להעניק את התואר רק  על מנת שלא לפגוע .4
 למחזורים הקיימים. 

 
גן לפתוח תוכנית לימודים -: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמתהחלטה 1421/13

 ( ללא תזה בטכנולוגיות למידה דיגיטלית.M.Aלתואר שני )
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה ( 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )

בנושא שבנדון והיא החליטה  15.9.2020התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מישיבתה מיום 
 כלהלן:

 להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' דוד מיודוסר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
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אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית לימודים להעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן  .2
 Digital Learning( ללא תזה בטכנולוגיות למידה דיגיטלית .M.Aלתואר שני )
Technologies)). 

על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו )בין אם תפוצתו  .3
קת התארים מותנית באישור המועצה תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענ

 להשכלה גבוהה". 
לחייב את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל  .4

מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה אינה מוסמכת להעניק 
קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא בשלב זה תואר שני בטכנולוגיות למידה דיגיטלית וכי 

תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בטכנולוגיות למידה דיגיטלית. במקרה זה תוצע 
לסטודנטים בעלי תעודת הוראה הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית על ידי מכללת 

דנטים ( בטכנולוגיות בחינוך. לסטו.M.Edסמינר הקיבוצים במסגרת התוכנית לתואר שני )
בעלי תואר ראשון ללא תעודת הוראה, תוצע "רשת בטחון פנימית" מנהלית של החזר שכר 

 לימוד.
לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק התוכנית הלכה למעשה תוך  .5

 התייחסות להערות הוועדה משלב מתן אישור הפרסום וההרשמה.
ושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", בנ 16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6

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

 להחלטת המל"ג האמורה. 
 תקופת הקורונה. על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים ל .7

 
: אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין החלטה 1422/13

-חוגי בלימודי ארץ ישראל במסלול העל-( דו.B.Edלקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" )
 יסודי

גבוהה בהמלצת ועדת המשנה ( דנה המועצה להשכלה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )
בנושא שבנדון והיא החליטה  15.9.2020התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בישיבתה ביום 

 כלהלן:
למנות סוקרים לבדיקת בקשת מכללת אוהלו לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה"  .1

(B.Ed.דו )-.חוגי בלימודי ארץ ישראל במסלול העל יסודי 
 סוקרים:לאשר את ה .2

  אוניברסיטת חיפה -החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה  -פרופ' ארנון גולן 
 אוניברסיטת בר אילן -המחלקה ללימודי ארץ ישראל  -הטב -פרופ' קובי כהן 

 
( ללא M.A., להעניק תואר שני )2023: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד ספטמבר החלטה 1423/13

 לבוגרי תואר ראשון שאינו משפטים לקריה האקדמית אונותזה בלימודי משפט 
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )

תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
 ו הסוקרים והיא מחליטה כלהלן:לגבי הנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגיש 18.8.2020

 להודות לפרופ' שולמית אלמוג ופרופ' יעד רותם על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
שנים, עד  לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק לקריה האקדמית אונו הסמכה זמנית  לשלוש .2

בוגרי תואר ללא תזה בלימודי משפט ל (.M.A)לתואר שני , בתוכנית הלימודים 2023ספטמבר 
 .ראשון שאינו משפטים

בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים  .3
 שהועלו בחוות דעת הסוקרים.

)עדכון מיום  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4
 הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".( בנושא "הגבלת מספר ההסמכות 13.11.2018

 
: אישור למרכז האקדמי רופין לפצל את תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות החלטה 1424/13

חוגית בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה -חוגית בפסיכולוגיה ותוכנית לימודים דו-לתוכנית לימודים דו
 ולקבל הסמכה להעניק תארים אלה
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )

תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון.  -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
לאור חוות הדעת התכנונית שאין מניעה בהיבטים התכנוניים לאשר את הבקשה של המוסד והצהרת 

וסד כי  פיצול התוכנית הקיימת  ושינויי השם הם סמנטיים וכי התוכניות המוצעות מבוססות על המ
במדעי ההתנהגות, ועדת (.B.A) תחומי הידע כפי שנלמדו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון 

 המשנה ממליצה למל"ג כלהלן:
חוגיות: -אשון במתכונות דולאשר למרכז האקדמי רופין לפתוח שתי תוכניות לימודים לתואר ר .1

ותואר ראשון  (Sociology and Anthropology)ואנתרופולוגיה  תואר ראשון בסוציולוגיה
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על בסיס תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות,   (Psychology)בפסיכולוגיה 
-ולהסמיכו להעניק תארים אלה. ניתן יהיה לשלב כל אחת מתוכניות אלה עם מתכונות דו

 חוגיות אחרות המתקיימות במוסד.
במדעי ההתנהגות לא תיפתח  (.B.A)במקביל לפתיחת תוכניות אלה, התוכנית לתואר ראשון  .2

 למחזורי לימוד.
 

( במתכונת B.A., להעניק תואר ראשון )2022: הסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד ספטמבר החלטה 1425/13
חוגית במשאבי אנוש במכללה האקדמית לישראל -( במתכונת דו.B.Aחוגית בניהול ותואר ראשון )-דו

 גן-ברמת
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )

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

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם. .1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהאריך את ההסמכה באופן זמני לתקופה של שנתיים, עד  .2

חוגית -, למכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר ראשון במתכונת דו2022ספטמבר 
 חוגית במשאבי אנוש.-בניהול ותואר ראשון במתכונת דו

ופת ההסמכה הזמנית על המכללה לפעול בהתאם לחוות דעת הסוקרים ובפרט במהלך תק .3
אנשי סגל ליבתי אשר יהיו חוקרים  3לחזק את סגל  הליבה של התוכניות כך שבכל תוכניות יהיו 

 פעילים בתחומם.
המוסד יוכל לפנות למל"ג, בכל עת טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית, בבקשה להקדים את  .4

 ליקויים.בדיקת תיקון ה
)עדכון מיום  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .5

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

במגמות: קלינית, שיקומית,  -( עם תזה בפסיכולוגיה M.A.: הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 1426/13
 יפו-אביב-עסוקתית למכללה האקדמית תלרפואית ות

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )
תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והיא החליטה כלהלן: לגבי הנושא שבנדון ובדו"ח המסכם שהגישו חברי הוועדה  15.9.2020
 להודות לחברי הוועדה על עבודתם ועל דו"ח הוועדה שהגישה. .1
אביב יפו להעניק -לאמץ את המלצות חברי הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית תל .2

  .במגמות: קלינית, שיקומית, רפואית ותעסוקתית -( בפסיכולוגיה.M.Aתואר שני )
 

( בעבודה סוציאלית B.S.W.ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ): אישור להמשיך החלטה 1427/13
 במסגרת המח"ר )לנשים ולגברים( אשר מתקיימת במכללה האקדמית אשקלון

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )
יות במדעי הרוח והחברה מיום תחומ-התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן: 18.8.2020
 שהגישה. הדעת חוות על לפרופ' ורדה סוסקולני להודות .1
 ראשון  לתואר הלימודים תוכנית את לקיים להמשיך אשקלון האקדמית למכללה לאשר .2

(B.S.W.)  ר )לנשים ולגברים("המח בעבודה סוציאלית במסגרת. 
 

( עם M.Sc., להעניק תואר שני )2024: הסמכה זמנית )ראשונה( לארבע שנים, עד ספטמבר החלטה 1428/13
 תזה בהנדסה ירוקה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )
אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, 

 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.  .1
( עם תזה (.M.Scלהסמיך את המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר שני  .2

 .2024בהנדסה ירוקה לארבע שנים, עד ספטמבר 
 לקראת תום תקופת ההסמכה יש לבחון את רמתן ואיכותן של עבודות התזה.  .3
)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
 

חוגי במדעי המחשב והמידע למרכז האקדמי -( חדB.Sc.ון ): הסמכה להעניק תואר ראשהחלטה 1429/13
 רופין

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 

 :בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן
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להודות לסוקרים, פרופ' שלמה מורן ופרופ' מרק לסט, על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד  .1
 כה.

במדעי המחשב  ((.B.Sc חוגי-תואר ראשון חד להסמיך את המרכז האקדמי רופין להעניק .2
 .Computer and Information Sciences) (Bachelor of והמידע 

 
בדבר הגדרת סוגי תוכניות לימודים לתואר ראשון  18.6.2019המועצה מיום  : עדכון החלטתהחלטה 1430/13

 חוגית-שאינם במתכונת לימודים חד
במסגרת מדיניותה לפשט את תהליכי האקרדיטציה וליצור אחידות בסוגי התוכניות לתואר ראשון כדי 

נק להגדירם בצורה בהירה ונהירה, המשקפת את היקף הלימודים, תכניהם והתואר המוע
( את המלצת 24.9.2020המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א ) אימצה בסיומם,

בנושא סוגי  18.6.2019המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה לעדכון החלטת המל"ג מיום ועדת 
  כלהלן: חוגית,-התוכניות לתואר ראשון שאינם במתכונת לימודים חד

ובעת כי כאשר מדובר בלימוד של שני חוגים במסגרת התואר המועצה להשכלה גבוהה ק א.
 :הראשון, ניתן לקיים שלושה סוגי מתכונות לימודים בלבד

 חוגית לתואר ראשון אחד, בסיומו מקבל הבוגר תעודה אחת;-תוכנית לימודים דו .1
תוכנית לימודים לתואר ראשון של שני תארים )תואר כפול(, בסיומו מקבל הבוגר שתי  .2

 תעודות;
חוגי או במקביל -חוג לאחר תואר, אשר יכול להילמד לאחר סיום לימודים לתואר חד .3

 חוגי.-ללימודים  לתואר חד
 להלן יפורטו סוגי המתכונות כאמור: ב.

 חוגית לתואר ראשון:-תוכנית לימודים דו .1
 50%תוכנית לימודים המורכבת מצירוף של שני חוגי לימוד, כל חוג בהיקף של לפחות 

נ"ז(, ואשר  60)לא פחות מ  1חוגית-מכלל הדרישות ללימודי התואר בתוכנית החד
 (. core curriculumיכלול את ליבת תחום הידע )

לבוגרים תוענק תעודה אחת בלבד בה יצוינו שני החוגים וכן העובדה כי נלמדו 
והוא ראוי חוגית. הבוגר נחשב כבעל תואר ראשון בכל אחד מתחומי הידע -במתכונת דו

 להמשיך ללימודים מתקדמים )תואר שני( בכל אחד מהתחומים שלמד.
 תוכנית לימודים לתואר ראשון של שני תארים )תואר כפול(: .2

תוכנית לימודים המורכבת משני תארים כמפורט להלן. עם סיום התואר תוענקנה שתי 
ם לצורך קבלת תעודות. בכל אחת מהתוכניות יילמדו לפחות כל תכני החובה הנדרשי

התואר באותה תוכנית. במקרים בהם קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה בין 
שתי התוכניות, ניתן להפחית עד רבע מהנ"ז בכל אחת מהתוכניות בגין הקורסים 

 .החופפים
בהתאם לכך, מינימום נקודות הזכות בתוכנית הכוללת )התואר הכפול( יהיה לפי 

* )סך נ"ז  0.75)סך נ"ז הנדרשות בתוכנית רגילה לתואר א'( +  * 0.75   :הנוסחה הבאה
הנדרשות בתוכנית רגילה לתואר ב'(. מובהר כי סעיף זה מגדיר את מס' נ"ז המינימאלי 

 .הנדרש בתוכנית לתואר כפול
למען הסר ספק, תוכנית לתואר כפול יכולה להתקיים רק כאשר למוסד יש הסמכה 

חוגית, ומשמעותה כי הבוגר הינו בעל -במתכונת חדלהעניק כל אחד משני התארים 
 חוגי בכל אחד משני התחומים.-תואר אקדמי חד

 חוג לאחר תואר: .3
מוסדות רשאים לקיים תוכנית לימודים במתכונת "חוג לאחר תואר" הנלמדת 

חוגית, או לאחר סיום לימודי תואר ראשון אחר באותו -במקביל לתוכנית נוספת חד
 אחר. מוסד או במוסד 

חוגית ועוד חוג אחד מתוכנית -כאשר הלימודים הם במקביל, היינו צרוף של תוכנית חד
חוגית, יכול המוסד, על פי החלטתו, להעניק תעודה לבוגרים באחת משתי -דו

חוגי ותעודה שנייה -)א( תעודה אחת עליה יופיע התואר החד האפשרויות הבאות:
)ב( תעודה אחת עליה יופיעו שני החוגים, )נוספת( עליה ייכתב: "חוג לאחר תואר". 

 חוגית.-חוגי ובחוג האחר במתכונת דו-כלומר: תואר בוגר בחוג החד
במקרה זה של "חוג לאחר תואר" תתאפשר הפחתה של נ"ז בהיקף של עד רבע מהחוג 

חוגית, זאת עבור חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה בין שתי -הנלמד במתכונת חד
קיימת חפיפה כזו(, והחוג הנלמד במתכונת של "חוג לאחר תואר" התוכניות )ככל ש

 1חוגית יינתן בהיקף המלא הנדרש במתכונת זו )ראה סעיף ב'-אשר יילמד במתכונת דו
 לעיל(. 

כאשר הלימודים לקראת ״חוג לאחר תואר״  נעשים לאחר סיום הלימודים וקבלת 
לעיל( והתעודה  1ראה סעיף ב׳חוגית )-תואר בוגר, היקף הלימודים יהיה במתכונת דו

 תהיה של ״חוג לאחר תואר״. 
                                                

 .חוגית-כנית אושרה ומתקיימת במתכונת חדוככל שהת 1
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ניתן לשקול חלוקה אחרת של התוכנית  -בהם קיים צורך לאומי  -במקרים חריגים 
במסגרת ״חוג לאחר תואר״ לפיה תתאפשר הפחתה של נ"ז בחוג לאחר תואר, מעבר 

 .חוגית, וזאת באישור המל"ג-לדרישה של לימודים במתכונת דו
חוגית מטעמים אקדמיים, -ידע לגביהם תסבור המל"ג כי לא ניתן ללמדם במתכונת דו תחומי ג.

 לשם הבטחת רמה אקדמית נאותה, לא יילמדו במתכונת זו.
 

: אישור למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת החלטה 1431/13
 ( במזרח ירושלים21 - 6) ( בחינוך מיוחד.B.Edתואר "בוגר בהוראה" )

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )
 למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

לאור אישור משרד החינוך ולאור חוות הדעת של אגף תכנון ומדיניות, לפיה בקשת המכללה  .1
( .B.Edת דוד ילין לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר "בוגר בהוראה" )האקדמי

( במזרח ירושלים, עומדת בקריטריונים שקבעה המל"ג בהחלטתה מיום 21-6בחינוך מיוחד )
, להמליץ למועצה להשכלה גבוהה לאשר למכללת דוד ילין לקיים את הלימודים 19.3.2019

 העיר ירושלים בשנה"ל תשפ"א. במזרח –הנ"ל מחוץ לקמפוס הראשי 
לצורך הארכת האישור, המכללה האקדמית דוד ילין תגיש בראשית שנה"ל תשפ"א למל"ג את  .2

( המתקיימת במזרח ירושלים 21-6( בחינוך מיוחד ).B.Edהתוכנית לתואר "בוגר בהוראה" )
לימודים )במכללת אנואר( לבחינת הבטחת הזהות הרמה האקדמית ובדיקת התשתית הפיזית ל

 בסטנדרטים המקובלים למוסד אקדמי.
 

: אישור למכללה ירושלים לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר "בוגר בהוראה" החלטה 1432/13
(B.Ed.( "בתנ"ך, תואר "בוגר בהוראה )B.Ed.( "בתושב"ע, ותואר "בוגר בהוראה )B.Ed. במחשבת )

 ישראל באילת
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020תשפ"א )בישיבתה ביום ו' בתשרי 

 בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן: 11.8.2020למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 
לאור אישור משרד החינוך ולאור חוות הדעת של אגף תכנון ומדיניות, לפיה בקשת מכללה  .1

( בתנ"ך, תושב"ע ומחשבת ישראל .B.Edה" )ירושלם לקיים לימודים לתואר "בוגר בהורא
, להמליץ למועצה 19.3.2019באילת, עומדת בקריטריונים שקבעה המל"ג בהחלטתה מיום 

 –להשכלה גבוהה לאשר למכללה ירושלים לקיים את הלימודים הנ"ל מחוץ לקמפוס הראשי 
 באילת בשנה"ל תשפ"א.

ת שנה"ל תשפ"א למל"ג את התוכניות לצורך הארכת האישור, מכללה ירושלים תגיש בראשי .2
( בתנ"ך, תושב"ע ומחשבת ישראל המתקיימות באילת לבחינת .B.Edלתואר "בוגר בהוראה" )

הבטחת הזהות הרמה האקדמית ובדיקת התשתית הפיזית ללימודים בסטנדרטים המקובלים 
 למוסד אקדמי.

 
 להעניק תארי פרופסור באופן עצמאי: בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה לקבל הסמכה החלטה 1433/13
 הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ' מן המנין בתחומים משפטים ומדעי המחשב באופן עצמאי 
 הסמכה קבועה להעניק תואר פרופ' חר בתחום משפטים באופן עצמאי 
 הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ' חבר בתחום התקשורת באופן עצמאי 
 ר פרופ' חבר בתחומים ממשל ומינהל עסקים באופן עצמאיהארכת הסמכה זמנית להעניק תוא 

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 24.9.2020בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א )
 והחליטה כלהלן:  1.9.2020למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 

המניין בתחומים  להעניק למרכז הבינתחומי הרצליה הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ' מן א.
משפטים ומדעי המחשב באופן עצמאי לשלוש שנים מיום קבלת החלטת המל"ג, בכפוף לתנאים 

 שיפורטו להלן.
להעניק למרכז הבינתחומי הרצליה הסמכה קבועה להעניק תואר פרופ' חבר בתחום המשפטים  ב.

 באופן עצמאי.
אר פרופ' חבר בתחום התקשורת להעניק למרכז הבינתחומי הרצליה הסמכה זמנית להעניק תו ג.

 באופן עצמאי לשלוש שנים מיום קבלת החלטת המל"ג, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.
להאריך את ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר פרופסור חבר  ד.

בתחום הממשל באופן עצמאי בחמש שנים מיום קבלת החלטת המל"ג, בכפוף לתנאים 
 שיפורטו להלן.

להאריך את ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר פרופסור חבר  ה.
בתחום מינהל עסקים באופן עצמאי בחמש שנים מיום קבלת החלטת המל"ג, בכפוף לתנאים 
שיפורטו להלן.  בשלב זה לא תוענק למוסד הסמכה קבועה להעניק תואר פרופסור חבר בתחום 

ור המיעוט היחסי של מינויים עצמאיים שנעשו במוסד מאז קבלת ההסמכה להעניק זה לא
 תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בתחום זה.

תואר פרופ' מן  במהלך תקופת ההסמכה הזמנית )שלוש שנים של תקופת הסמכה להעניק ו.
צמאי המניין בתחומים משפטים ומדעי המחשב ותואר פרופ' חבר בתחום התקשורת באופן ע
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וחמש השנים של תקופת הסמכה להעניק תואר פרופ' חבר בתחומים ממשל ומינהל עסקים 
באופן עצמאי(, יעביר המרכז הבינתחומי הרצליה דיווח שנתי לבחינתו של פורום יושבי הראש 
של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, בסופה של כל שנה אקדמית. באמצעות 

פורום מעקב אחר תהליך הענקת תארי פרופסור מן המניין ופרופסור חבר דיווח זה יקיים ה
באופן עצמאי על ידי המוסד ויוודא שלא חל שינוי )לרעה( במצבת הפרופסורים במוסד, באופן 

 כזה שיחייב את המל"ג לדון מחדש בהסמכה שניתנה למוסד.
 הדיווח השנתי יכלול את הפרטים הבאים:

ה"ליבתי" במוסד אשר בעלי תואר פרופסור חבר ופרופסור  רשימה של כל חברי הסגל .1
מן המניין, התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי 
סגל המועמדים להעלאה לדרגת ולקבלת תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המניין, 

 ית.הרכב המועצה האקדמית העליונה של המוסד והרכב ועדת המינויים המוסד
רשימה של חברי הסגל להם הוענק תואר פרופסור מן המניין בתחומים משפטים ומדעי  .2

המחשב ותואר פרופ' חבר בתחומים תקשורת, ממשל ומינהל עסקים מכוח ההסמכה 
בשנת הדיווח והתיקים של חברי הסגל שנדונו לקבלת תואר פרופסור מן המניין 

חבר בתחומים תקשורת, ממשל בתחומים משפטים ומדעי המחשב ותואר פרופ' 
 אלו שאושרו וגם אלו שנדחו. -ומינהל עסקים מכוח ההסמכה בשנת הדיווח

ההסמכה הזמנית להעניק תואר פרופסור מן המניין ופרופסור חבר באופן עצמאי מותנית בכך  ז.
שהמרכז הבינתחומי הרצליה ימשיך לפעול בהליכים הפנימיים שלו להגשת מועמדים לקבלת 

 3.3.2015, 28.10.2014)כפי שעודכן ביום  8.7.2014ופסור, על פי תקנון המל"ג מיום תואר פר
( בדבר מינוי פרופסורים במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור 12.1.2016וביום 

 .חבר באופן עצמאי
בדבר המתווה להסמכת  18.2.2020ההחלטה שפורטה לעיל נשענת על החלטת המל"ג מיום  ח.

ת להשכלה גבוהה להעניק תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המניין באופן עצמאי )עדכון מוסדו
( בה נקבעו המתווה והקריטריונים 8.11.2011ומיום  19.4.2005והרחבת החלטות המועצה מיום 

הייחודיים למתן הסמכה למוסדות להשכלה גבוהה להעניק תואר פרופסור מן המניין ופרופסור 
בדבר הניהול  4.11.2003פיים באופן עצמאי, ועל החלטת המל"ג מיום חבר בתחומים ספצי

וביום  1.7.2008ועודכנה ביום  15.2.2005האקדמי של המכללות האקדמיות )כפי שתוקנה ביום 
(. ההסמכה  שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה מותנית בהמשך עמידת המוסד 27.4.2010

שבים הראש של הוועדות העליונות למינוי בהחלטות אלה ובדיווחים תקינים לפורום יו
 פרופסורים של המל"ג.

חידוש ההסמכה הזמנית, בתום שלוש השנים להעניק תואר פרופ' מן המניין בתחומים משפטים  ט.
ומדעי המחשב ותואר פרופ' חבר בתחום התקשורת באופן עצמאי ובתום חמש השנים להעניק 

ם באופן עצמאי, מותנה בהחלטה של המל"ג תואר פרופ' חבר בתחומים ממשל ומינהל עסקי
ולאור עמידת המוסד בתנאי ההסמכה שפורטו בהחלטה זו ובדיווחים תקינים לפורום יושבי 

 הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, לשביעות רצונו.
המועצה מבקשת להפנות את תשומת לב המוסד לשיעור הנמוך מאוד של נשים בוועדת  י.

 המינויים העליונה וברשימת חברי הסגל הליבתי בעלי תואר פרופסור במוסד.
 

 לצורך סיווג לרמות אנגלית ACT: בקשה להכיר במבחן החלטה 1434/13
, לפיה, בין היתר, מוסדות 11.6.2013בהמשך להחלטת מל"ג בנושא "לימודי אנגלית כשפה זרה" מיום 

המעוניינים להשתמש במבחנים חיצוניים אחרים הנהוגים בישראל או בעולם יפנו למל"ג לקבלת אישור 
דיעת לצורך סיווג רמת י ACTפנה המרכז האקדמי שלם למל"ג בבקשה להשתמש במבחן  -מראש על כך 

 האנגלית.  
בהמשך לכך ולאחר קבלת סקירה בנושא, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ו' בתשרי 

, ACT( לאשר לסווג את רמת ידיעת האנגלית כשפה זרה גם באמצעות מבחן 24.9.2020תשפ"א )
ומאשרת את השימוש בו לטובת סיווג רמת ידיעת האנגלית. ככל שמוסדות נוספים יבקשו בעתיד 

לטובת סיווג לרמת אנגלית, הם יוכלו לעשות זאת ללא צורך בקבלת אישור  ACTלהשתמש בבחינות ה 
 מהמל"ג.

 .SAT -ו TOEFL ,IELTS -אישור זה מתווסף לאישור העקרוני שנתנה מל"ג לבחינות חיצוניות נוספות
 


