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 50( 296מס'  ) עשרה-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלושהחלטות מ

 (21.204.27)  א"פתש  באייר  ט"וביום ובאמצעות "זום" שהתקיימה בירושלים 

 
 ה ח ל ט ו ת

 
 ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית: עדכון הרכב ועדת החלטה 1650/13

ט"ו באייר תשפ"א  לאור סיום כהונתה של ד"ר רבקה ודמני בות"ת, מחליטה מל"ג בישיבתה ביום
לעדכן את הרכב הוועדה להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, ולמנות את ( 27.4.2021)

"ת בוועדה, ולהמשיך את כהונתה של ד"ר ודמני בוועדה חבר הות"ת פרופ' שמגר בן אליהו כחבר ות
 כחברת המל"ג, כך שהרכב הוועדה יהיה כדלהלן:

  יו"ר הוועדה -פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת 
  ס' יו"ר מל"ג –פרופ' אדו פרלמן 
  מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת –גב' מיכל נוימן 
  חבר מל"ג–פרופ' ישראל גלעד 
  חבר מל"ג –פרופ' אלי פולק 
  חבר מל"ג –פרופ' רוני פרידמן 
 חבר מל"ג -מר ישראל תיק 
  חברת מל"ג –ד"ר רבקה ודמני שאומן 
 נציג ציבור, המכון למדיניות העם היהודי -ד"ר דב מימון 
 חברת מל"ג, נציגת התאחדות הסטודנטים-גב' אתי זלצמן 
 חבר ועדה חדש -חבר ות"ת -פרופ' שמגר בן אליהו 

גם לאישור הות"ת בישיבתה הקרובה וכניסתו לתוקף מותנית המינוי האמור מובא במקביל 
 באישורה.

 
: מיזוג בין המכללה האקדמית וינגייט לבין המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי )ללא מעבר החלטה 1651/13

 לתקצוב ות"ת(  
ין בבקשה למיזוג ב 12.1.2021 ביום בהמשך להמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מישיבתה
וזאת בהמשך להחלטת ות"ת ומל"ג  ,המכללה האקדמית וינגייט לבין המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי

על אישור עקרונות המיזוג ולאחר שהמכללות בקשו לחלק  27.10.2020ומיום   30.9.2020)בהתאמה( מיום 
את התהליך ולאשר בשלב ראשון את מיזוגן ללא מעבר לתכנון ותקצוב הות"ת, מחליטה המל"ג בישיבתה 

מיזוג של המכללה האקדמית וינגייט והמכללה ( לאשר את בקשת ה27.4.2021ביום ט"ו באייר תשפ"א )
 ". וינגייט-המרכז האקדמי לוינסקי"האקדמית לחינוך לוינסקי למוסד מאוחד בשם 

עם זאת, נוכח ההליך המשפטי המתנהל בנושא, מחליטה המועצה להתנות החלטתה ולקבוע כי היא 
המשפטי יצריכו שינוי או תיכנס לתוקף לאחר ובכפוף לסיום ההליך המשפטי. ככל שתוצאות ההליך 

 תוספת כלשהי להחלטה, יובא הנושא שוב בפני המל"ג.
 להלן תנאים נלווים נוספים להחלטה: 

על המכללות להגיש את התקנון התאגידי של המכללה המאוחדת לאישור רשם התאגידים בתוך  .1
 יום מיום כניסת ההחלטה לתוקף, ולקבל את אישור הרשם. 30

המכללות בשלב זה אינו כולל מעבר לתקצוב ותכנון ות"ת והמכללה הממוזגת יובהר כי מיזוג  .2
תמשיך להיות מתוקצבת על ידי משרד החינוך. מעבר לות"ת, יתבצע בכפוף ולאחר עמידה בתנאים 

 ולאחר קבלת אישור ות"ת.  27.10.2020שנקבעו בהחלטת מל"ג מיום 
קמפוסים )קמפוס  יפעלו שני העקרוני, וכפי שנקבע במסגרת האישור ,המאוחד המוסד במסגרת .3

הקיימות. כמו כן, המוסד  הלימוד תוכניות את לשמר כדי לוינסקי בת"א וקמפוס וינגייט בנתניה(
המאוחד רשאי להמשיך לקיים את הלימודים המתקיימים כיום בקמפוס מכללת לוינסקי באילת. 

 עניין של לגופו תיבחן, כעת מתקיימת אינה היא שבו בקמפוס לימודים תוכנית קיוםל בקשה כל
 .ואקדמי תקציבי, תכנוני לרבות, הרלוונטיים השיקולים למכלול התייחסות תוך

את פעילותה כמוסד להשכלה וינגייט , תסיים המכללה האקדמית השלמת המיזוג בין המכללות עם .4
 . כמוסד להשכלה גבוהה תסתייםגבוהה וההכרה בה 
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-המרכז האקדמי לוינסקיובשמה החדש לאחר המיזוג " –ך לוינסקי ה האקדמית לחינוהמכלל .5
בתוכניות שהמכללה האקדמית  האקדמייםאת התארים  להעניק תוסמך -וינגייט בע"מ )חל"צ( 

 להלן:כמפורט  להעניק  מוסמכת הייתה וינגייט
 ( "בוגר בהוראה"B.Ed.ב )'י"ב(-חינוך גופני במסלול הרב גילאי )א 
  מוסמך במדעי"( "החינוך הגופניM.P.E.עם וללא תזה במדעי החינוך הגופני ) 
 ( "מוסמך בחינוך"M.Ed. ( ללא תזה בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא )הסמכה זמנית עד נובמבר

2022.)    
 
 
 

( בהוראת העברית כשפה שניה B.Ed.: הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" )החלטה 1652/13
 חיפה -מכללה האקדמית הערבית לחינוך גילאי ל-במסלול רב

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון  והיא החליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה 

 כלהלן:
 סטיב פסברג על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. להודות לסוקרים פרופ' מאיה פרוכטמן ופרופ' .1
בוגר בהוראה ובחינוך" להעניק תואר " חיפה –המכללה האקדמית הערבית לחינוך להסמיך את  .2

(B.Ed.  ) גילאי-שניה במסלול רב בהוראת העברית כשפה. 
 

גילאי -הערבית במסלול רב( בהוראת B.Ed.) : הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה בחינוך"החלטה 1653/13
 חיפה -למכללה האקדמית הערבית לחינוך 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

 יאיר חורש על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. להודות לסוקרים, ד"ר בסיליוס בוארדי וד"ר .1
בוגר בהוראה ובחינוך" להעניק תואר " חיפה -המכללה האקדמית הערבית לחינוך להסמיך את  .2

(B.Ed..בהוראת הערבית במסלול רב גילאי  ) 
 

ומורשתו חוגי בתרבות ישראל -( דוB.Ed.: הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" )החלטה 1654/13
 י'( למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון-יסודי )ז'-ו'( ובמסלול העל-במסלול היסוד )א'

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

 על חוות הדעת שהגישו.  יהושע ולפרופ' זאב גריס-בן, פרופ' נעמה צבר לסוקריםלהודות  .1
"בוגר להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר ראשון  .2

יסודי -העל ו'( ובמסלול-בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי )א'חוגי -דו " (.B.Ed)הבהורא
  י'(-)ז'

החלטה דלעיל, המועצה מפנה את תשומת לב המכללה למילוי הערות הסוקרת מיום מבלי לגרוע ב .3
 כלהלן: 24.12.2020

 אורתודוקסית יהודית לא למשנה הנוגע לפחות אחד חובה קורס הוספת 
 המזרח יהודי מורשת את ללמד הבטחת המוסד מילוי. 

 
(  בלמידה והוראה M.Ed.השני ): אישור למכללת לוינסקי לחינוך לשנות את שם התואר החלטה 1655/13

 ( בהוראה, למידה ומנהיגות חינוכית, ולהסמיכה להעניק תואר בשם זה.M.Edלתואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
( עם ובלי תזה בהוראה ולמידה .M.Edת לתואר שני )תוכנילוינסקי לחינוך לשנות את שם הלאשר למכללת 

( Teaching, Learning and Educational Leadership) לשם הוראה, למידה ומנהיגות חינוכית
 ולהסמיכה להעניק תואר בשם זה.

 
לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח : אישור פרסום והרשמה לסמינר הקיבוצים, המכללה החלטה 1656/13

 ( עם תזה בהערכה בחינוך.M.Edתוכנית לתואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
 בירנבוים וד"ר חגי קופרמינץ, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.להודות לסוקרים, פרופ' מנוחה  .1
לאשר לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפרסם את דבר פתיחתה של  .2

(, Evaluation in Education( עם תזה בהערכה בחינוך ).M.Edת הלימודים לתואר שני )תוכני
 את הלימודים.לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה 

)כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד שיירשם  סמינר הקיבוציםלחייב את  .3
להעניק בשלב זה תואר  כתמוסמ האיננהמכללה ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי 

, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה בהערכה בחינוך ( עם תזה.M.Edשני )
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. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים תתוכניבעניק את התואר האקדמי לה
 .ללא התזה בהערכה בחינוךת תוכניבמסגרת ה פנימיתבתוכנית "רשת בטחון" 

  .ת הלכה למעשהתוכנית, תיבדק התוכנילקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר ב .4
 תפוצתו אם בין) זאת לימודים תתוכניל הנוגע סוםפר בכל ובולט ברור באופן לציין המכללה על .5

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

 תוקף" בנושא 16.9.2014 מיום ג"המל להחלטת כפוף לסטודנטים וההרשמה הפרסום אישור .6
  ".חדשה לימודים תתוכניל סטודנטים ורישום פרסום אישור

 
: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון לפתוח תוכנית לימודים החלטה 1657/13

 ( ללא תזה בהוראת המתמטיקה.M.Edלתואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:התחומית 
 להודות לסוקרים פרופ' אבי ברמן ופרופ' מריטה ברבש על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
ת לימודים תוכניפתוח אקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון אישור פרסום והרשמה להלהעניק למכללה  .2

 Master of Education for Teaching) המתמטיקה ללא תזה בהוראת .M.Edמוסמך  לתואר
Mathematics.) 

ות לימודים אלו )בין אם תפוצתו תהא תוכניעל המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .3
 בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה". 

)כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל  גורדוןע"ש א.ד. המכללה האקדמית לחינוך ייב את לח .4
מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב 

וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך  בהוראת המתמטיקה  .M.Edמוסמך זה תואר 
ה מכללה. במקרה זה תוצע על ידי את המתמטיקהרמוסמך בהוניק את התואר האקדמי המכללה להע

 במסגרת חיצוניתלסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"  גורדון האקדמית לחינוך ע"ש א.ד.
במכללה הערבית  המתקיימת מתמטיקה במוקד מדעי בחינוך .M.Edשני  לתואר ת הלימודיםתוכני

 לתפקידי סגל פיתוח– ולמידה הוראה" .M.Edלתואר  תתוכניבפנימית חיפה או "רשת בטחון" 
 ."הדרכה

ת הלכה למעשה, ובכלל זה תוכנית, תיבדק התוכנילקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר ב .5
 .בחוות הדעת של הסוקרתהנושאים אשר עלו 

הסטודנטים", תוקף בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6
אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשפ"ב וזו שלאחריה(.  אם לא יפתח 
 המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל, יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.

 
סמכה להעניק תואר שני : אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לההחלטה 1658/13
(M.A. ( ללא תזה בתוכניות לטיפול באמצעות אמנויות )טיפול באמצעות אמנות חזותית; טיפול באמצעות

פסיכודרמה; טיפול באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה; תוכנית למטפלים בפועל 
 בפועל באמנות חזותיתבפסיכודרמה; תוכנית למטפלים בפועל בתנועה ומחול ותוכנית למטפלים 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות אודות הנושא שבנדון, והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה 

 הבא לשם בדיקת תוכנית הלימודים:
  'יו"ר - חי-ת תלהמכללה האקדמי -מולי להד פרופ 
 המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין - ד"ר אורית וייסמן 
  המכללה האקדמית לחינוך אורנים –גב' תמר חזות 

 
: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר החלטה 1659/13

 במוסיקה טיפול -( ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות .M.Aשני )
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

ת תוכנילאשר את הרכב הוועדה לבדיקת התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והיא החליטה 
 טיפול במוסיקה כלהלן: -בטיפול באמצעות אמנויות (.M.Aהלימודים לתואר שני ללא תזה )

 יו"ר - ת לטיפול באמצעות מוסיקה, אוניברסיטת חיפהתוכניראשת ה - פ' כוכבית אלפנטפרו 
 ת לטיפול באמצעות מוסיקה, המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד יליןתוכניראשת ה - ד"ר חוה וייס 

 ת לתואר שני בתרפיה במוסיקה, מכללת לוינסקי לחינוךתוכנילשעבר ראשת ה - ד"ר מרים דרוקס 

 
: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תוכנית החלטה 1660/13

 בגישה אינטגרטיבית STEM-( ללא תזה ב.M.Edלימודים לתואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

 , רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:התחומית לחינוך, הוראה
 לימודים תתוכני למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח .1

 בגישה אינטגרטיבית. STEM-ללא תזה ב( .M.Ed) שני לתואר
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 לאשר את הסוקרים הבאים: .2
  אוניברסיטת בן גוריון )אושר בעבר במל"ג( -פרופ' משה ברק 
  ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב -בבאי ד"ר ראובן 

 
: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בווינגייט לפתוח תוכנית לימודים החלטה  1661/13

 ( במדעי האימון בספורט.M.Edלתואר שני )
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

לאשר את שמות הסוקרים לבדיקת התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה 
במדעי האימון ( .M.Ed) בקשת המכללה האקדמית בווינגייט לפתוח תוכנית לימודים לתואר מוסמך

 , כלהלן:בספורט
   'מאוניברסיטת תל אביב יורם אפשטיין פרופ 
  פרופ' יובל חלד מסמינר הקיבוצים 
 
: אישור מינוי סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפתוח החלטה  1662/13

 ( בחינוך לגיל הרך.M.Edתוכנית לימודים לתואר שני )
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה 
התחומית ולאשר את שמות הסוקרות הבאות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין 

 ( בחינוך לגיל הרך )ללא תזה(, כלהלן:.M.Edכנית לימודים לתואר שני )לפתוח תו
 'מאוניברסיטת בר אילן עפרה קורת פרופ 
  מהמכללה האקדמית לחינוך אורניםאורית דרור ד"ר   

 
( בתנ"ך B.Ed.: אישור להמשיך לקיים תוכנית השלמה לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך" )החלטה 1663/13

במסגרת המח"ר בקמפוס נוות ישראל למכללה האקדמית הרצוג מיסודן של מכללות  ולימודים כלליים
 ליפשיץ והרצוג

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

 גרשון גליל על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. להודות לסוקר פרופ' .1
 הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוגאת המלצת הסוקר לאשר למכללה האקדמית  אמץל .2

 ת לימודי השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראהתוכניאת בקמפוס נוות ישראל להמשיך לקיים 
 . לאוכלוסייה החרדית בתנ"ך ולימודים כלליים( B.Ed" ).ובחינוך
 

: אישור להמשיך לקיים תוכנית השלמה מ"מורה מוסמך בכיר" לתואר ראשון "בוגר החלטה  1664/13
ה החרדית המתקיימת במכללה י( לאוכלוסי6 -( בגיל הרך במסלול הגן )לידה .B.Edבהוראה ובחינוך" )
 האקדמית בית ברל

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

 להודות לסוקרת ד"ר נורית גל על חוות הדעת. .1
בקמפוס המכללה את המלצת הסוקרת לאשר למכללה האקדמית בית ברל להמשיך לקיים  אמץל .2

( בגיל הרך במסלול הגן B.Ed" ).ובחינוך השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראהת לימודי תוכניאת 
 .( לאוכלוסייה החרדית6 –)לידה 

 
בהוראה  ר: אישור להמשיך לקיים תוכנית השלמה מ"מורה מוסמך בכיר" לתואר ראשון "בוגהחלטה 1665/13

מתקיימת במכללה האקדמית ( לאוכלוסיה החרדית ה6-21חוגי בחינוך מיוחד )-( דו.B.Edובחינוך" )
 בית ברל

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

 להודות לסוקרת ד"ר נורית גל על חוות הדעת. .1
 בקמפוס המכללה את המלצת הסוקרת לאשר למכללה האקדמית בית ברל להמשיך לקיים אמץל .2

( B.Ed" ).ובחינוך לתואר ראשון "בוגר בהוראה "ממורה מוסמך בכיר" ת לימודי השלמהתוכניאת 
  .( לאוכלוסייה החרדית6-21חוגי בחינוך מיוחד )-דו

 
בלימודים בינתחומיים: משפט, ממשל ומינהל למרכז ( B.A.: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 1666/13

 האקדמי שערי מדע ומשפט
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

אשר גובשה תחומיות במדעי הרוח והחברה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
והיא החליטה לאמצה גי המוסד ועיון בחוות דעת הסוקרים בנושא שבנדון, לאחר דיון משותף עם נצי

 כלהלן:
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 עבודתם ועל על תמר הרמן ופרופ' דורון ישראלי,פרופ' מיכל אלברשטיין, להודות לסוקרים פרופ'  .1
 חוות הדעת שהגישו.

( בלימודים .B.Aלהסמיך את המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להעניק תואר ראשון ) .2
, זאת לאור התייחסות המוסד בכתב ובעל פה לחוות דעת מינהלמשפט, ממשל ובינתחומיים: 

 הסוקרים. 
 

( ללא תזה M.A., להעניק תואר שני )2024: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אפריל החלטה 1667/13
 בפסיכולוגיה קלינית למסלול האקדמי של המכללה למינהל

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021יום ט"ו באייר תשפ"א )בישיבתה ב
תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והיא החליטה כלהלן:
 דעתם.על עבודתם ועל חוות פרופ' דני קורן ופרופ' יהונתן הפרט להודות לסוקרים   .1
הסמכה זמנית )ראשונה(  מינהללאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למסלול האקדמי המכללה ל  .2

 קלינית. ( ללא תזה, בפסיכולוגיה.M.A, להעניק תואר שני )2024לשלוש שנים, עד אפריל 
 ת תיבחן פעם נוספת. תוכנילקראת תום תקופת ההסמכה, ה  .3
 סטודנטים בכל מחזור.  15ת יוגבל ל תוכנימספר הסטודנטים המתקבלים ל  .4
ועודכנה ביום  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום   .5

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

לימודים לתואר ראשון : אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית החלטה 1668/13
(B.A.בניהול מערכות בריאות ) 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והיא החליטה כלהלן:
 לסוקרים פרופ' אהרון צינר ופרופ' דן גרינברג, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.להודות  .1
במתכונת לתואר  ראשון ם  הלימודי תתוכנילפרסם את דבר למכללה האקדמית הדסה לאשר  .2

ולרשום  , B.A. in Health Systems Managementמערכות בריאות,  בניהול( .B.A)  חוגית -חד
  .אליה תלמידים

לחייב את המכללה )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה, לפיה: א.  .3
 בניהול( .B.Aלתואר  ראשון   )ידוע לתלמיד)ה( כי מכללת הדסה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה 

תואר  ראשון   מערכות בריאות וקיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק 
(B.A. )במקרה זה תוצע על ידי מכללת הדסה לסטודנטים הלומדים  מערכות בריאות. הולבני
השלמת תואר בניהול ארגוני שירות המתקיימת  שמשמעותהת "רשת בטחון" פנימית תוכניב

 במכללה.
ות לימודים אלה )בין אם תפוצתו תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4

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

תוקף אישור בנושא " 16.9.2014אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  .5
 ". ת לימודים חדשהתוכניפרסום ורישום סטודנטים ל

והפעלתה הלכה למעשה במכללה ת, תבחן התפתחותה תוכניעם תום השנה הראשונה להפעלת ה .6
האקדמית הדסה, והתקדמות המוסד בנושאים השונים, לרבות נושא קהל היעד, סגל ההוראה, 

 ת הלימודים, כמפורט בגוף ההמלצה.תוכניו
 

( M.A.: אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )החלטה 1669/13
 גיה ואנתרופולוגיהעם וללא תזה בסוציולו

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
 27.4.2021תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:
 שותה של פרופ' אורלי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.להודות לוועדה המקצועית ברא .1
( .M.Aת לימודים לתואר שני )תוכנילהעניק לאוניברסיטת אריאל אישור פרסום והרשמה לפתוח  .2

 . (Sociology and Anthropology)עם וללא תזה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
ות לימודים אלו )בין אם תפוצתו תהא תוכניהנוגע לעל המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום  .3

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

)כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד שיירשם  אוניברסיטת אריאללחייב את  .4
אינה מוסמכת להעניק בשלב זה  האוניברסיטהללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי 

וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך  בסוציולוגיה ואנתרופולוגיהתואר שני 
. במקרה זה תוצע על ידי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיהלהעניק את התואר האקדמי  האוניברסיטה
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 (.M.A)לתואר שני וכנית התרשת בטחון" במסגרת לסטודנטים הלומדים בתוכנית " האוניברסיטה
 .במינהל עסקים בהתמחות התנהגות ארגונית, בהתאם להשלמות נדרשות

ת הלכה למעשה תוך תוכנית, תיבדק התוכנילקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר ב .5
 התייחסות להערות הוועדה משלב מתן אישור הפרסום וההרשמה.

וקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", בנושא "ת 16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6
וזו שלאחריה(. אם  בתוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשפ"

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

 
האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר : אישור פרסום והרשמה למכללה החלטה 1670/13

 ( ללא תזה במינהל ומדיניות ציבורית.M.Aשני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

ה ביום תחומיות במדעי הרוח והחברה בישיבת-התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן: 27.4.2021

 פרופ' אלון טל ופרופ' דודי לוי פאור על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.להודות לסוקרים  .1
לימודים לתואר ת תוכנילהעניק למכללה האקדמית עמק יזרעאל אישור פרסום והרשמה לפתוח  .2

 (.Public Administration and Public Policy) ומדיניות ציבורית מינהלללא  תזה ב (.M.Aשני )
)כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד  המכללה האקדמית עמק יזרעאללחייב את  .3

אינה מוסמכת להעניק בשלב זה  מכללהשיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי ה
 מכללהוכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך ה יתומדיניות ציבור מינהלבתואר שני 

 מכללה. במקרה זה תוצע על ידי הומדיניות ציבורית מינהלבלהעניק את התואר האקדמי 
  פנימית )החזר שכר לימוד(.לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" 

עשה תוך ת הלכה למתוכנית, תיבדק התוכנילקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר ב .4
 משלב מתן אישור הפרסום וההרשמה.סוקרים התייחסות להערות ה

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .5
וזו שלאחריה(. אם  בתוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשפ"

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

 
: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים החלטה 1671/13

 ( בפסיכולוגיה רפואית )עם תזה(.M.Aלתואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

 27.4.2021תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
לפתוח המכללה האקדמית אשקלון לבדיקת בקשת את מינוי הוועדה לאשר בנושא שבנדון והיא החליטה 

 כלהלן:  (תזה עם) רפואית בפסיכולוגיה (.M.Aשני ) לתואר לימודים תוכנית
  יו"ר הוועדה -פרופ' גולן שחר, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון 
  פרופ' שושנה שילה, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב 
  האקדמי רופיןפרופ' אפרת נטר, הפקולטה לפסיכולוגיה קלינית, המרכז 

 
( ללא תזה במגוון ומגדר M.A.: אישור מינוי סוקרת לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר שני )החלטה 1672/13

 אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניק המל"ג לאוניברסיטה העברית בירושלים
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
שמתקיימת ת הלימודים לתואר שני במגוון במגדר תוכנילבדיקת את מינוי הסוקרת לאשר והיא החליטה 

 כלהלן: באוניברסיטה העברית
 ת ללימודי נשים, אוניברסיטת תל אביב.תוכניפרופ' דפנה הקר , ה 

 
 בדבר תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה 22.12.2020: עדכון החלטת המל"ג מיום החלטה 1673/13

בהתבסס  22.12.2020עדכנה המל"ג את החלטתה מיום ( 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
על המלצת ועדת המשנה התחומית המסתמכת על המלצת הצוות המשותף למשרד הבריאות, המל"ג 
והאקדמיה לקביעת תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית לבוגרי תואר ראשון שאינו פסיכולוגיה 

ית ומדעית נאותה וכן בתגובות המוסדות לשינוי המוצע. המל"ג סבורה כי על מנת לשמור על רמה אקדמ
ויצירת ידע בסיסי משותף לכל הסטודנטים הלומדים תואר שני בפסיכולוגיה, יש לקבוע מהם קורסי 

 ההשלמה הנדרשים לקראת תואר שני.
יובהר כי ההוראה שלעיל אינה חלה על לימודי תואר שני בפסיכולוגיה מחקרית לבוגרי תואר ראשון שאינו 

לתחומים המחקריים נתון לשיקול הדעת האקדמי של המוסד המקבל. דרישות ההשלמה   פסיכולוגיה.
יש להבהיר לסטודנטים שמי שיסיים תואר מחקרי בו אין מסלול התמחות, לא למד תואר ראשון 
בפסיכולוגיה ולא למד את קורסי ההשלמה לתואר שני יישומי, לא יוכל להגיש בקשה להתקבל לאחת 

 ההתמחויות הקיימות במשרד הבריאות.
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להלן קורסי ההשלמה הנדרשים ככל שלא נלמדו במסגרת התואר הראשון למועמדים המבקשים ללמוד 
 לתואר שני מעשי באחד מתחומי ההתמחות הקיימים במשרד הבריאות:

  
 מבוא לפסיכולוגיה

 פסיכופתולוגיה/פסיכולוגיה אבנורמלית
 פסיכולוגיה קוגניטיבית

 פסיכולוגיה התפתחותית
 אישיותתיאוריות 

 פסיכולוגיה חברתית/רב תרבותית
 פסיכולוגיה פיזיולוגית/יסודות הנוירופסיכולוגיה

 סטטיסטיקה/שיטות מחקר
 קורסי בחירה מתוך תואר ראשון בפסיכולוגיה 2

 
  אם מועמד לא למד תואר ראשון בפסיכולוגיה, יהיה עליו להשלים את הקורסים שפורטו מעלה

 נ"ז. 20בהיקף של לפחות 
 נ"ז. 2  היקף כל קורס יהיה לפחות 
  במידה וסטודנט הגיע למכסת נקודות הזכות הנדרשת בלימודי קורסי החובה, הוא לא יידרש

 ללמוד עוד שני קורסי בחירה.
 .כל מועמד יידרש לעבור את הקורסים הללו בציון עובר 
  ,זאת ככל למוסד האקדמי תינתן האפשרות לפטור סטודנט משני קורסי השלמה לכל היותר

 שלמד קורסים מקבילים בתואר הראשון.
 קורסי ההשלמה לא יוכרו כנקודות זכות במסגרת לימודי תואר שני בפסיכולוגיה 
 .המוסדות יידרשו ליישם החלטה זו החל משנה"ל תשפ"ב 

 
-( עם וללא תזה במדעי התזונה למכללה האקדמית תלM.Sc.: הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 1674/13

 חי
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

חליטה מהתחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא 
 כלהלן:

 על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה. זלבר שגיאפרופ' שירה להודות לוועדה בראשות  .1
( .M.Sc) שניתואר חי  להעניק -לאמץ את המלצות הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית תל .2

 עם וללא תזה במדעי התזונה.
 

( בהנדסת נתונים B.Sc.מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון ) -: הסמכה לטכניון החלטה 1675/13
 ומידע

ה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( אימצ27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
והיא מחליטה בנושא שבנדון התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל 

 בהנדסת נתונים ומידע .B.Sc)) תואר ראשוןלהעניק  מכון טכנולוגי לישראל -טכניון הלהסמיך את 
(B.Sc. in Data Science and Engineering). 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 19 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 לא השתתף בדיון ובהצבעה אדו פרלמןפרופ' חבר מל"ג 
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 
( בפיזיולוגיה של המאמץ M.Sc.: אישור מינוי סוקר לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר שני )החלטה 1676/13

-במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת תלאביב אשר נפתחה -של אוניברסיטת תל
 אביב

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
לאשר את מינויו של חליטה היא מהתחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל ו

ת תוכניקה לפיזיותרפיה של אוניברסיטת אריאל כסוקר לבחינת פרופ' ג'יי רוברט הופמן מהמחל
תל אביב אשר נפתחה עם תזה  בפיזיולוגיה של המאמץ של אוניברסיטת  (M.Scהלימודים לתואר שני ).

 .במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת תל אביב
 

 
 



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

ד  |  8 ו מ  ע

 

לאוניברסיטת אריאל בשומרון להעניק תואר ראשון : אישור הרכב ועדה לבחינת מתן הסמכה החלטה 1677/13
(B.O.T.בריפוי בעיסוק ) 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
חליטה לאשר את הרכב מהתחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל והיא 

חוגי -( חדB.O.T.)ראשון להעניק תואר  הסמכה לאוניברסיטת אריאל בשומרוןחינת מתן לבהוועדה 
 כלהלן: בריפוי בעיסוק

  יו"ר -חיפה  תהחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיט -ד"ר איילת בן ששון 
  החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל אביב -ד"ר דבי רנד 
  העבריתהחוג לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה  -ד"ר יפית לייטמן 

 
( עם תזה בטכנולוגיות M.Sc.: אישור מינוי סוקרים לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר שני )החלטה 1678/13

גוריון בנגב אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג -קוונטיות של אוניברסיטת בן
 גוריון בנגב-לאוניברסיטת בן

צה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( אימ27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
לאשר את מינוי חליטה מהתחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל והיא 

( עם תזה בטכנולוגיות קוונטיות אשר .M.Scת הלימודים לתואר שני )תוכנילבחינת הסוקרים הבאים 
 :לאוניברסיטת בן גוריוןנפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג 

  אוניברסיטת תל אביב  הפקולטה למדעים מדויקים ב - פרופ' משה גולדשטיין 
 בירושליםהעברית  אוניברסיטההפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע ב - קוזלוב' רוני פרופ 

 
( במדעי המחשב במסגרת מח"ר B.Sc.: אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון )החלטה 1679/13

 למכללה האקדמית הדסה
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

ת שבנדון והיא תוכניהתחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל אודות ה
 :כלהלןמחליטה 

 עבודתו.להודות לפרופ' שלמה מורן על חוות הדעת שהגיש ועל  .1
 במדעי( .B.Sc) ראשון לתוארת הלימודים תוכנילקיים את  הדסה האקדמית למכללהלאפשר  .2

 .ר"מחה במסגרת המחשב
 

חי להעניק תואר פרופסור חבר -: הארכת ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית תלהחלטה 1680/13
 בתחום הביוטכנולוגיה באופן עצמאי
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 27.4.2021)בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א 

 והחליטה כלהלן: 20.4.2021למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 
להאריך את ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר פרופסור חבר  א.

ת המל"ג, בכפוף באופן עצמאי בתחום הביוטכנולוגיה, בחמש שנים נוספות מיום קבלת החלט
 לתנאים שיפורטו להלן.

במהלך חמש השנים של תקופת ההסמכה הזמנית תעביר המכללה האקדמית תל חי, בסופה של  ב.
כל שנה אקדמית, דיווח שנתי לבחינתו של פורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי 

תהליך הענקת תארי פרופסורים של המל"ג. באמצעות דיווח זה יקיים הפורום מעקב אחר 
פרופסור חבר 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:

פרופסור חבר ופרופסור מן רשימה של כל חברי הסגל ה"ליבתי" במוסד אשר בעלי תואר  .1
המניין, התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי סגל 
המועמדים לקבלת תואר פרופסור חבר )במסלול הרגיל ובמסלול המקביל(, הרכב המועצה 

 האקדמית העליונה של המוסד והרכב ועדת המינויים המוסדית.
נק תואר פרופסור חבר בתחום הביוטכנולוגיה מכוח רשימה של חברי הסגל להם הוע .2

 ההסמכה בשנת הדיווח. 
התיקים של חברי הסגל שנדונו לקבלת תואר פרופסור חבר בתחום הביוטכנולוגיה מכוח  .3

 אלו שאושרו וגם אלו שנדחו. -ההסמכה בשנת הדיווח
אקדמית תל חי ההסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי מותנית בכך שהמכללה ה ג.

תמשיך לפעול בהליכים הפנימיים שלה להגשת מועמדים לקבלת תואר פרופסור, על פי תקנון 
-ו 11.12.2018, 12.1.2016, 3.3.2015, 28.10.2014)כפי שעודכן ביום  8.7.2014המל"ג מיום 

ופן ( בדבר מינוי פרופסורים במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר בא27.10.2020
 עצמאי.

בדבר המתווה להסמכת מוסדות  18.2.2020ההחלטה שפורטה לעיל נשענת על החלטת המל"ג מיום  ד.
להשכלה גבוהה להעניק תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המניין באופן עצמאי )עדכון והרחבת 

ודיים ( בה נקבעו המתווה והקריטריונים הייח8.11.2011ומיום  19.4.2005החלטות המועצה מיום 
למתן הסמכה למוסדות להשכלה גבוהה להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים ספציפיים באופן 
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בדבר הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות )כפי  4.11.2003עצמאי, ועל החלטת המל"ג מיום 
(. ההסמכה שניתנה למכללה 27.4.2010וביום  1.7.2008ועודכנה ביום  15.2.2005שתוקנה ביום 

ת תל חי מותנית בהמשך עמידת המוסד בהחלטות אלה ובדיווחים תקינים לפורום יושבי האקדמי
 הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג.

חידוש ההסמכה הזמנית בתום חמש השנים מותנה בהחלטה של המל"ג, לאור עמידת המוסד  ה.
ום יושבי הראש של הוועדות בתנאי ההסמכה שפורטו בהחלטה זו ובדיווחים תקינים לפור

 העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, לשביעות רצונו.
 
אביב יפו להעניק תואר פרופסור חבר בתחום הניהול -: הסמכה זמנית למכללה האקדמית תלהחלטה 1681/13

 באופן עצמאי
ועדת המשנה ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

 והחליטה כלהלן: 20.4.2021למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 
חבר בתחום הניהול סור להעניק למכללה האקדמית תל אביב יפו הסמכה זמנית להעניק תואר פרופ א.

 באופן עצמאי לשלוש שנים מיום קבלת החלטת המל"ג, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.
תקופת ההסמכה הזמנית תעביר המכללה האקדמית תל אביב יפו, בסופה במהלך שלוש השנים של  ב.

של כל שנה אקדמית, דיווח שנתי לבחינתו של פורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי 
פרופסורים של המל"ג. באמצעות דיווח זה יקיים הפורום מעקב אחר תהליך הענקת תארי 

ויוודא שלא חל שינוי )לרעה( במצבת הפרופסורים  פרופסור חבר באופן עצמאי על ידי המוסד
 במוסד, באופן כזה שיחייב את המל"ג לדון מחדש בהסמכה שניתנה למוסד.

 הדיווח השנתי יכלול את הפרטים הבאים:
רשימה של כל חברי הסגל ה"ליבתי" במוסד אשר בעלי תואר פרופסור חבר ופרופסור מן  .1

מוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי סגל המניין, התקנון והנהלים הפנימיים ב
המועמדים לקבלת תואר פרופסור חבר )במסלול הרגיל ובמסלול המקביל(, הרכב המועצה 

 האקדמית העליונה של המוסד והרכב ועדת המינויים המוסדית.
רשימה של חברי הסגל להם הוענק תואר פרופסור חבר בתחום הניהול מכוח ההסמכה בשנת  .2

  הדיווח.
התיקים של חברי הסגל שנדונו לקבלת תואר פרופסור חבר בתחום הניהול מכוח ההסמכה  .3

 אלו שאושרו וגם אלו שנדחו. - בשנת הדיווח
ההסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי מותנית בכך שהמכללה האקדמית תל אביב  ג.

ת תואר פרופסור, על פי תקנון יפו תמשיך לפעול בהליכים הפנימיים שלה להגשת מועמדים לקבל
-ו 11.12.2018, 12.1.2016, 3.3.2015, 28.10.2014)כפי שעודכן ביום  8.7.2014המל"ג מיום 

( בדבר מינוי פרופסורים במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן 27.10.2020
 עצמאי.

בדבר המתווה להסמכת מוסדות  18.2.2020ההחלטה שפורטה לעיל נשענת על החלטת המל"ג מיום  ד.
להשכלה גבוהה להעניק תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המניין באופן עצמאי )עדכון והרחבת 

( בה נקבעו המתווה והקריטריונים הייחודיים 8.11.2011ומיום  19.4.2005החלטות המועצה מיום 
חומים ספציפיים באופן למתן הסמכה למוסדות להשכלה גבוהה להעניק תואר פרופסור חבר בת

בדבר הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות )כפי  4.11.2003עצמאי, ועל החלטת המל"ג מיום 
(. ההסמכה שניתנה למכללה 27.4.2010וביום  1.7.2008ועודכנה ביום  15.2.2005שתוקנה ביום 

נים לפורום האקדמית תל אביב יפו מותנית בהמשך עמידת המוסד בהחלטות אלה ובדיווחים תקי
 יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג.

חידוש ההסמכה הזמנית בתום שלוש השנים מותנה בהחלטה של המל"ג, לאור עמידת המוסד  ה.
בתנאי ההסמכה שפורטו בהחלטה זו ובדיווחים תקינים לפורום יושבי הראש של הוועדות 

 "ג, לשביעות רצונו.העליונות למינוי פרופסורים של המל
 

: מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום החלטה 1682/13
 פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
 והחליטה כלהלן: איכותלהבטחת 

המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית נתניה אודות הדיווח שהעבירה בדבר יישום  .1
 החלטת המל"ג שבנדון.

המועצה רושמת לפניה את הצעדים המשמעותיים שהמוסד נקט לתיקון הליקויים עליהם הצביע  .2
 דו"ח הוועדה הבינלאומית. 

למוסד להמשיך ולחזק את בית הספר למדעי ההתנהגות, המל"ג לאור זאת, ועל מנת לאפשר  .3
מחליטה לאפשר את הרישום לתשפ"ב, ולהתנות את פתיחת הרישום לתשפ"ג בהמשך יישומן של 

 המלצות הוועדה הבינלאומית והחלטת המל"ג.
 , תמונה ועדת מעקב.19.01.2021בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .4
 הרכב הוועדה יהיה כדלקמן: .5

 יו"ר -ופ' יוסף שביט, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב פר 
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 חי-פרופ' שאול קמחי, המחלקה לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית תל 
 יפו-פרופ' רות שרבני, המחלקה לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית תל אביב 

 . 3.10.21על המוסד לדווח על יישום החלטת המל"ג עד ליום  .6
 

: מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום החלטה 1683/13
 הנדסה. עיצוב. אמנות -הנדסת תכנה במכללת שנקר 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
 והחליטה כלהלן: להבטחת איכות

הנדסה. עיצוב. אמנות., על הדיווח בדבר יישום  -מועצה להשכלה גבוהה מודה למכללת שנקר ה .1
 החלטת המל"ג. 

המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הוועדה הבינלאומית והסוקרת, וכי הינו עומד  .2
 בהתחייבויותיו לשיפור וחיזוק המחלקה להנדסת תכנה. 

 ת הלימודים וחיזוק הסגל האקדמי  בתחום.תוכניעל המוסד להמשיך ולפעול לפיתוח  .3
 יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך. .4

 
אביב בהחלטת המל"ג בנושא דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא -עמידת אוניברסיטת תל-: איהחלטה 1684/13

 ודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצביםתקציביות והתוכניות הייע-התוכניות החוץ
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

אי עמידת אוניברסיטת תל אביב בהחלטת המל"ג בעניין  11.4.2021 ישיבתה ביוםמ לפיקוח ואכיפה
ציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות תק-ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ דו"חבנושא 

 :להלןכמחליטה להשכלה גבוהה המתוקצבים )להלן: "החלטת גרונאו"(, והיא 
החלטת גרונאו, השנים האחרונות ב 3מהלך את אי עמידת האוניברסיטה ברבה לראות בחומרה  .1

עסקים שתנאי הקבלה אליה שונים מתנאי  מינהלת לא מתוקצבת לתואר שני בתוכני קיימהב
, וזאת למרות פניות מהמל"ג לעדכן נושא זה והבטחת ת המקבילה המתוקצבתתוכניהקבלה ל

 האוניברסיטה כי נושא זה יטופל בהתאם להחלטת גרונאו. 
כי בהתאם להחלטת  8.4.2021במכתב סגן הרקטור מיום את הודעת האוניברסיטה  לפניה לרשום .2

עסקים  מינהלת המתוקצבת לתואר שני בתוכניהאוניברסיטה התאימה את תנאי הקבלה לגרונאו, 
 ת המקבילה הלא מתוקצבת.תוכנילתנאי הקבלה ב

, על טרם פתיחת ההרשמהאוניברסיטת תל אביב תעביר דיווח למל"ג בשנה"ל תשפ"ב ותשפ"ג,  .3
 ות החוץ תקציביות בכל סעיפי החלטת גרונאו. תוכניעמידת כלל ה

 יובהר כי הפרה זו תילקח בחשבון במקרה של הפרות נוספות בנושא.  .4
 

בנושא  19.1.2021: בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים בנוגע להחלטת המל"ג מיום החלטה 1685/13
חריגת האוניברסיטה מנוהל להוספת מסלול, התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית 

 לימודים אקדמית קיימת
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 27.4.2021שיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )בי

בקשת האוניברסיטה העברית בנוגע לחריגתם מנוהל נושא ב 11.4.2021מישיבתה ביום  לפיקוח ואכיפה
להוספת מסלול, התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית לימודים אקדמית קיימת בהתאם 

 :חליטה כלהלן, והיא מ19.1.2021להחלטת המל"ג מיום 
 19.1.2021כי בהתאם להחלטת המל"ג מיום את הודעת האוניברסיטה  לפניה לרשום .1

האוניברסיטה התאימה או תתאים עד לתחילת שנה"ל תשפ"ב את כל המגמות )למעט המגמות 
 ( כנדרש בהחלטות המל"ג.2הרשומות בסעיף 

בפקולטה  1המגמות רישום סטודנטים לששלאפשר את המשך ברסיטה לאשר את בקשת האוני .2
 .עד לשנת הלימודים תשפ"גלחינוך 

 לא יתאפשר רישום סטודנטים למגמות שלא יוסדרו בפקולטה לחינוך החל משנה"ל תשפ"ד.  .3
 

-בן: פתיחת מגמות ללא אישור המל"ג במסגרת התואר השני בפסיכולוגיה באוניברסיטת החלטה 1686/13
 גוריון בנגב

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
במסגרת התואר  ,ללא אישור המל"ג ,פתיחת מגמותבנושא ב 11.4.2021 ישיבתה ביוםלפיקוח ואכיפה מ

 , והיא מחליטה כלהלן:השני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב
ללא פניה למל"ג  ונפתח מגמותההיא מכירה בכך שאת הודעת האוניברסיטה לפיה לפניה לרשום  .1

 לקבלת אישור כנדרש.
 על כך שהחריגה נעשתה בתום לב.  המל"ג מקבלת את הסברי המוסד .2
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, לאפשר לה לפעול להסדרת המגמות  המל"ג מחליטה להיענות לבקשת .3

 בהתאם
                                                           

.מנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, 5.חינוך מיוחד, 4.למידה והוראה, 3.ייעוץ חינוכי, 2.לקויות למידה, 1פירוט המגמות:  1
 .לימודים משולבים.6
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: הצעה למינוי חבר סגל אקדמי בכיר לוועדה המרכזית לתקינה בפולימרים של מכון התקנים החלטה 13/7168

 1953-על פי חוק התקנים התשי"ג
בהרכבי  שינויים כולל 1.1.2017 ביום לתוקף שנכנס - 1953ג"תשי התקנים לחוק 12 מספר תיקון .  א

 -( כי יכללו בהן בין היתר1טז. )א( )3 הטכניות וקובע בסעיף והוועדות המרכזיות הוועדות
"שני אנשי סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה, בעלי מומחיות הנוגעת לתחום מתחומי 

 העיסוק של הוועדה, שתמנה המועצה להשכלה גבוהה";
מכון התקנים פנה אל המועצה להשכלה גבוהה בבקשה לבחור חבר סגל אקדמי בכיר במוסד   ב.

על מומחיות הנוגעת לתחום מתחומי העיסוק של הוועדה המרכזית לתקני להשכלה גבוהה, ב
פולימרים ולמנות אותו במקום חבר אקדמאי אחר שנבחר בעבר ע"י המל"ג וביקש לפרוש 

 מתפקידו.
מועמדים שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה וחברי המל"ג, החליטה המל"ג  8לאחר בחינת   ג. 

מן המנין אדוארד פרופ' ( למנות את 27.4.2021ר תשפ"א )בישיבתה שהתקיימה ביום ט"ו באיי
וחומרים מרוכבים  ראש המעבדה במדעי הפולימריםבורמשנקו, המחלקה להנדסה כימית, 

על תקני פולימרים, המרכזית לתקינה של מכון התקנים, וועדה ל ,ת אריאל בשומרוןבאוניברסיט
 .1953 -ג"התקנים, התשי פי חוק

ו ונסיונו המחקרי והמקצועי של מומחיותבכירותו, החלטת מל"ג על המינוי האמור מתבססת על  ד. 
פרופ' המרכזית לתקינה בפולימרים:  הנוגע לתחום מתחומי העיסוק של הוועדהפרופ' בורמשנקו 

מוצק, -של מצב רכים, פיסיקה של חומרים של שלושים שנה בפיסיקה בורמשנקו הוא בעל נסיון
שטחים ומדע הפולימרים, מחקר בגלים אקוסטיים בגבישים. הוא ייסד את המעבדה פיסיקה של 

וחומרים מרוכבים באוניברסיטה. הוא  למדע פני שטח ומכהן כראש המעבדה במדעי הפולימרים
מאמרים ואלפי ציטוטים(, וקשר הדוק לתעשייה )מענקי מחקר  250-בעל רקורד אקדמי מעולה )כ
 משותפים ורישום פטנטים(. 

 
 : עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הרוקחותהחלטה 13/8168

הרכב הוועדה עדכון את  לאשרהמועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א החליטה 
 הבינלאומית להערכת איכות בתחום הרוקחות, כלהלן:

 Prof. Cate Whittlesea, University College London, United Kingdom. (Pharmacy 
Practice) committee chair 

 Prof. Christel Bergstrom, Department of Pharmacy, Uppsala University, Sweden. 
(Pharmaceutics, material sciences, physical chemistry and physiology) 

 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) 

 
  

https://www.ucl.ac.uk/pharmacy/people/prof-cate-whittlesea
https://www.rambam.org.il/en/?catid=%7Be208d6ad-af18-440e-9892-3a31f72cee27%7D&itemid=%7Bbede4e7d-a4fb-4f29-b59e-cbb48b2b3221%7D
https://pharmacy.umich.edu/sites/default/files/cv/2014%20CV%20Steve%20Schwendeman%20CV%2010-14.pdf
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 נספח

 3.1לדיון בסעיף  חנספ

 המצגת שהוצגה ע"י נציגי המכללה האקדמית באקה )בהקמה(
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