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 (21.205.25)  א"פתש  בסיון  י"דביום ובאמצעות "זום" שהתקיימה בירושלים 
 

 ה ח ל ט ו ת
 

למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לקיים תוכניות לימודי השלמה לסטודנטיות : הארכת אישור החלטה 1689/13
אביב וכן בלימודי בוגר במוסיקה לסטודנטיות חרדיות בקונסרבטוריון ע"ש -חרדיות בקמפוס המכללה בתל

 רון שולמית בירושלים
ה האקדמית בבקשת המכלל( דנה המועצה להשכלה גבוהה 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )

כניות לימוד לסטודנטיות חרדיות כמפורט להלן והיא מאמצת את ולחינוך לוינסקי להארכת אישור קיום ת
 :כדלקמן  12.5.2021ואת המלצת ות"ת מיום  29.04.2021המלצת ועדת היגוי חרדים מיום 

במסלול הגן והשלמה בגיל הרך  (.B.Ed) השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך"       א.
( לסטודנטיות 21-6( בחינוך מיוחד )גילאי .B.Edממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך" )

 . אביב-חרדיות בקמפוס המכללה בתל

החליטה המל"ג  15.9.2020ות הוגשו במסגרת נוהל להסדרת חריגות של המל"ג. בישיבתה ביום תוכניה
בה עדכנה את החלטתה בדבר הנגשת  30.4.2020גבוהה מיום כי "לאור החלטת המועצה להשכלה 

ההשכלה לאוכלוסייה החרדית ובה נקבע, בין היתר, שלא יתקיימו לימודים בהפרדה מגדרית בתוך 
, לפני ההחלטה על שינוי המדיניות בסוף אפריל 2019הקמפוסים, והואיל והבקשה הוגשה באוגוסט 

, לאור חוות הדעת 2013ל במכללה מתקיימים בפועל משנת )במסגרת הסדרת חריגות(, והלימודים הנ"
התכנונית וכדי לא לפגוע בתלמידות שנרשמות לשנת הלימודים הקרובה, מוצע לאשר למוסד לקיים 

ות שבנדון בשנת הלימודים הקרובה לנרשמות לתשפ"א בלבד. יובהר כי כל עוד תוכניאת הלימודים ב
ות נפרדות בתוך הקמפוס, לא ניתן יהיה תוכניר פתיחת לא תשתנה מדיניות המל"ג בהתייחס לאיסו

 לאשר את קיומן של תוכניות אלה מעבר למחזור תשפ"א".

לאור העובדה שמתקיים בתקופה זו דיון רחב בועדת היגוי חרדים בנוגע למדיניות הנגשת ההשכלה 
אור זאת שדיון ות נפרדות בתוך הקמפוס, ולתוכניהגבוהה לאוכלוסיה החרדית לרבות בנוגע לפתיחת 

וכן  זה טרם הסתיים, בין היתר בשל המתנה לפסיקת בג"צ בעתירות שהוגשו בעניין הפרדה מגדרית,
ות תוכניבהתאם לחוות הדעת התכנונית אשר עמדה לנגד עיני הועדה בהחלטה על אישור פתיחת ה

למחזור ומאשרת למכללת לוינסקי רישום   בתשפ"א, סבורה המל"ג כי יש לשמר את המצב הקיים
 נוסף בתשפ"ב, זאת מתוך הנחה שבמהלך שנה זו תגובש המדיניות בנושא.

גילאי  -במוזיקה במסלול רב (.B.Ed) השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך"       ב.
 .י"ב( בקונסרבטוריון ע"ש רון שולמית בירושלים -)גן

ות לימודים נוספות תוכניהה בבקשות לקיים דנה המועצה להשכלה גבו 15.9.2020בישיבתה ביום 
ת תוכנילאשר פתיחת מחזור אחד נוסף בשנת הלימודים תשפ"א ב למגזר החרדי ובמסגרתו החליטה

הלימודים של מכללת לוינסקי בקונסרבטוריון ע"ש רון שולמית בירושלים בלימודי בוגר בהוראה 
ר לשת"פ בין האקדמיה למוסיקה בהתמחות במוסיקה על מנת למצות את הבדיקות הנדרשות באש

 ולמחול וקונסרבטוריון רון שולמית בירושלים ולאפשר למכללת לוינסקי להיערך כראוי.

נכון להיום, טרם הסתיימו הבדיקות של הגורמים השונים בענין ולכן מחליטה מל"ג לאמץ את 
ת תוכנים תשפ"ב בהמלצות ועדת היגוי חרדים וות"ת ולאפשר פתיחת מחזור אחד נוסף בשנת הלימודי

הלימודים של מכללת לוינסקי בקונסרבטוריון ע"ש רון שולמית בירושלים בלימודי בוגר בהוראה 
 בהתמחות במוסיקה.

 
חוגי בלימודי ארץ ישראל במסלול -( דוB.Ed.: הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" )החלטה 1690/13

 אוהלו בקצריןיסודי למכללה האקדמית לחינוך ולספורט -העל
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
 להודות לסוקרים פרופ' ארנון גולן  ופרופ' קובי כהן הטב על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" להסמיך את  .2

(B.Ed.דו  )-י'(.-יסודי )ז'-חוגי בלימודי א"י במסלול העל 
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חוגי במדע וטכנולוגיה במסלול -דו( B.Ed.הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ): החלטה 1691/13
 וך גבעת וושינגטוןו'( למכללה האקדמית לחינ-היסודי )א'

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרות פרופ' אורית בן צבי ופרופ' רות זוזובסקי על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו. .1
(  .B.Edבוגר בהוראה ובחינוך" )להעניק תואר " המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטוןאת  להסמיך .2

 .ו'(-במדע וטכנולוגיה במסלול היסודי )א'חוגי -דו
 

אישור מינוי סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תוכנית : החלטה 1692/13
 במגוון ושוויון חינוכי )ללא תזה(( .M.Edלימודים חדשה לתואר שני )

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )
התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות אודות הנושא שבנדון והיא החליטה לאשר את מינוי הסוקרות 

 ת שבנדון:תוכניהבאות לבדיקת ה
 בר אילן רסיטת אוניבד"ר אסתר איזמן מ 
  ד"ר עדי שרעבי מסמינר הקיבוצים  

 
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר : החלטה 1693/13

 ( עם תזה בלקויות למידה: הערכה והתערבות חינוכית  .M.Edשני )
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )

בקשת התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות אודות הנושא שבנדון והיא מחליטה למנות ועדה לבדיקת 
( עם תזה בלקויות למידה: הערכה .M.Edהמכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )

 , כלהלן:והתערבות חינוכית
 שני לתואר לימודים תתוכני ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית בית ברל לפתוח למנות .1

(M.Ed. ).עם תזה בלקויות למידה: הערכה והתערבות חינוכית 
 לאשר את הרכב הוועדה הבא: .2

  ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן; המכללה האקדמית לחינוך תלפיות  -פרופ' דוד צוריאל- 
 יו"ר 

 האוניברסיטה הפתוחה  –המחלקה לפסיכולוגיה וחינוך  -י היימן פרופ' טל 
  אוניברסיטת חיפה  -הפקולטה לחינוך  -פרופ' תמי קציר 

 
( עם תזה בפיתוח M.A., להעניק תואר שני )2023הסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד מאי : החלטה 1694/13

 וייעוץ ארגוני למכללה האקדמית עמק יזרעאל
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021י"ד בסיוון תשפ"א )בישיבתה ביום 

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

 שהגישה. ח"דועל עבודתה ועל ה פרופ' אסיא פזילהודות לוועדה בראשותה של  .1
, להעניק תואר 2023להסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל לתקופה נוספת של שנתיים, עד מאי  .2

 ( בפיתוח וייעוץ ארגוני עם תזה..M.Aשני )
ת, הוועדה תבדוק עבודות תזה  אשר הוגשו תוכנילקראת שלב חידוש ההסמכה להעניק את התואר ב .3

 ו.במהלך תקופה ז
 13.11.2018ועודכנה ביום  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4

 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 
( עם תזה M.A., להעניק תואר שני )2023הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד מאי : החלטה 1695/13

 למכללה האקדמית אשקלון בקרימינולוגיה קלינית
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )

 23.2.2021תחומיות במדעי הרוח והחברה  מיום -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
 בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן: 

 .השהגיש ח"דוועל ה העבודתלוועדה בראשותו של פרופ' משה קוטלר על להודות  .1
 להעניק המכללה האקדמית אשקלון את( 2023)עד מאי  לשנתיים ולהסמיך המלצת הוועדהאת  לאמץ .2

  בקרימינולוגיה קלינית.( .M.A)שני עם תזה תואר 
 ת תיבדק בשנית. תוכנילקראת תום תקופת ההסמכה ה .3
 13.11.2018ועודכנה ביום  22.7.2014ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום הארכת  .4

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

אישור מינוי סוקרות לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תוכנית לימודים : החלטה 1696/13
 חוגי(-בניהול משאבי אנוש )חד( .B.Aחדשה לתואר ראשון )
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דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )
 25.5.2021מיום תחומיות במדעי הרוח והחברה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 ולעסקים למשפט האקדמי המרכז בקשתבנושא שבנדון והיא מחליטה לאשר את מינוי הסוקרות לבדיקת 
 כלהלן: ,אנוש משאבי בניהולחוגי -חד( .B.A) ראשון תוארל חדשה לימודים תתוכני לפתוח

   'עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה  מינהלבית הספר אריסון ל, טל כץ נבוןפרופ 
 ד"ר אסתי אונגר אבירם, המחלקה לניהול משאבי אנוש, המכללה האקדמית ספיר 

 
אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להסמכה להעניק תואר : החלטה 1697/13

 ( ללא תזה בלימודי משפט ללא משפטנים בהתמחות משפט פלילי.M.Aשני )
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )

מישיבתה ביום תחומיות במדעי הרוח והחברה -טים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהתחומית לחברה, משפ
 בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן: 25.5.2021

( .M.Aהמרכז האקדמי למשפט ועסקים להסמכה להעניק תואר שני )למנות סוקר נוסף לבדיקת בקשת  .1
 בלימודי משפט ללא משפטנים בהתמחות משפט פליליללא תזה 

 הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית -הסוקר פרופ' דורון טייכמן מינוי לאשר את  .2
 

חוגי בלימודי -( חדB.A.אילן לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון )-אישור לאוניברסיטת בר: החלטה 1698/13
 מידע במסגרת מח"ר בקמפוס

לה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה דנה המועצה להשכ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )
תחומיות במדעי הרוח והחברה מישיבתה ביום -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והיא מחליטה כלהלן: 25.5.2021
 בלימודי מידע( .B.Aחוגי )-ראשון חד לתואר ת לימודיםתוכניאילן לקיים -לאשר לאוניברסיטת בר .1

 ר בקמפוס."המח במסגרת
ת, למנות תוכניות אקדמיות במסגרות חרדיות, בתום שנה מהפעלת התוכניבהתאם לנוהל בדיקת  .2

 ת.תוכניסוקר לבדיקת ה
 

( ללא תזה במערכות תבוניות לאפקה, המכללה האקדמית M.Sc.הסמכה להעניק תואר שני ): החלטה 1699/13
 אביב-להנדסה בתל

צה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה אימ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )
 התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:

עבודתם ועל חוות הדעת  על ברגר-ופרופ' איריס ריינהרץ יהודאילסוקרים פרופ' עמירם  להודות .1
 שהגישו. 

 במערכות( ללא תזה .M.Scלהעניק תואר שני )את אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בת"א,  להסמיך .2
 .תבוניות
 

" של הקריה case manager -( ללא תזה ב"ניהול הטיפול M.A.הסמכה להעניק תואר שני ): החלטה 1700/13
 האקדמית אונו

בוהה את המלצות ועדת המשנה אימצה המועצה להשכלה ג( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )
 התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים פרופ' ארי שמיס ופרופ' אפרת שדמי על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.  .1
ללא תזה ( M.A.)  שניתואר לאמץ את המלצות הסוקרים ולהסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק   .2

 ." case manager-ב"ניהול הטיפול 
 

 ( במדעי המעבדה הרפואית למכללה האקדמית צפתB.Sc.הסמכה להעניק תואר ראשון ): החלטה 1701/13
עצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה אימצה המו( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )

  התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל  בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:
 .ח שהגישה"הדולהודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' מיכאל מאייר, על עבודתה ועל  .1
התיקונים הנדרשים בהתאם להמלצות הוועדה לרשום לפניה את התחייבות המוסד לביצוע  .2

 המקצועית.
תוקף , ( במדעי המעבדה הרפואית.B.Scלהסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון ) .3

 .ההסמכה מותנה בתוקף ההכרה במוסד
 

אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תוכנית לימודים לתואר : החלטה 1702/13
 ( .B.Scאשון בדימות רפואי )ר

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )
 התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל  בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:

 אל, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אורה ישר .1
ת הלימודים לתואר תוכנילאשר למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפרסם את דבר פתיחתה של  .2

 (, ולרשום אליה סטודנטים.Medical Imaging Sciencesבדימות רפואי ) .B.Sc)ראשון )
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ת הלימודים בפועל מותנית בהצגת הסכמים חתומים בין המרכז האקדמי שערי מדע תוכניפתיחת  .3
 ומשפט לבין המוסדות המספקים מקומות להכשרה מעשית. 

ת לימודים זאת )בין אם תפוצתו תהא תוכניעל המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4
 התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת 

על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק,  .5
בדימות רפואי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד  .B.Sc)בשלב זה, תואר ראשון )

ת "רשת בטחון תוכנימוסד, לסטודנטים הלומדים בלהעניק את התואר. במקרה זה תוצע, על ידי ה
מערכות בריאות המתקיימת במרכז  מינהלב (.B.Aת הלימודים לתואר ראשון )תוכניפנימית" במסגרת 

 האקדמי שערי מדע ומשפט, בהתאם להתחייבות המוסד. 
יישום  ת תיבדק על כל היבטיה, לרבותתוכנילקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות וה .6

בנוגע לגיוס סגל ליבתי, פיתוח תשתיות הוראה מדעיות ובכללן מעבדות  המלצות הוועדה המקצועית
 הוראה במקצועות המדעיים ובמקצועות הפיזיקליים וההנדסיים.

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .7
סד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשפ"ב ולזו שאחריה(. אם לא יפתח אישור הפרסום הניתן למו

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

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תוכנית : החלטה 1703/13
 ( במינהל מערכות מידע, אבטחת מידע וסייבר.B.A)לימודים לתואר  ראשון 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )
והיא מחליטה לאשר את מינוי  התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל 

 ת הלימודים לתואר ראשוןתוכנילפתוח  האקדמי שערי מדע ומשפטהמרכז בקשת לבחינת הסוקרים הבאים 
(A..Bב )מערכות מידע, אבטחת מידע וסייבר מינהל: 
  מכון חקר טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון -פרופ' איתן יעקובי 
  המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון -פרופ' עמוס ביימל 

 
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לקבל הסמכה להעניק תואר : החלטה 1704/13

 ( בהפרעות בתקשורת.B.Aראשון )
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )

ליטה לאשר את הרכב והיא מח התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל 
( בהפרעות .B.Aהסמכה להעניק תואר ראשון )קבל המכללה האקדמית אחוה להוועדה הבא לבדיקת בקשת 

 בתקשורת:
 רפואית בטכניון ויו"ר -פרופ' אמריטוס, הפקולטה לרפואה והפקולטה להנדסה ביו  - פרופ' הלל פרת

 יו"ר - החוג הישראלי לנירופיזיולוגיה קלינית
 קלינאית תקשורת, ראש המחלקה להפרעות בתקשורת, אוני' אריאל )התמחות  - כטד"ר מיכל אי

 בדיבור, שפה וקוגניציה(
  קלינאית תקשורת, ראש החוג להפרעות בתקשורת, הקריה האקדמית אונו  -ד"ר חנה פוטר כ"ץ

 )התמחות באודיולוגיה(
   באוניברסיטת חיפהראש תחום אודיולוגיה בחוג להפרעות בתקשורת  -ד"ר לימור לביא 

 
למסלול האקדמי של המכללה למינהל להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון  אישור: החלטה 1705/13
(B.Sc. במדעי המחשב במסגרת המח"ר ) 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )
 היא מחליטה כלהלן:ודסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל, התחומית לטכנולוגיה, הנ

 לרשום לפניה את הדו"ח המפורט שהגיש המוסד בהתאם למתווה שנקבע.  .1
ת תוכנית האם לבין תוכניהמל"ג מתרשמת כי המוסד עושה מאמצים אמיתיים וכנים לפעול לזהות בין  .2

תוכנית לימודים לתואר ראשון המח"ר, ובהתאם לכך מחליטה לאפשר למוסד להמשיך ולקיים את 
(B.Sc במדעי המחשב במסגרת המח"ר ).." 

 
בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לשנות את שמה ל"האקדמית להנדסה, : החלטה 1706/13

 עיצוב ואדריכלות ע"ש סמי שמעון"
בבקשת המכללה האקדמית דנה המועצה להשכלה גבוהה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )

ואדריכלות ע"ש סמי שמעון", וכן להנדסה ע"ש סמי שמעון לשנות את שמה ל"האקדמית להנדסה עיצוב 
הסמכה , והיא מאמצת את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה ו24.3.2021במכתב הנשיא מיום 

 כלהלן:
לא לאשר את בקשת המוסד, שכן שימוש במילת תואר זו ללא  -באשר לשימוש במונח "האקדמית..."  .1

 שם העצם אותו היא מתארת אינו תקין מבחינה לשונית.
לאשר את בקשת המוסד לכלול תחום זה בשמו, זאת בהתבסס על  -באשר לאזכור תחום האדריכלות  .2

ת הלימודים לתואר ראשון תוכניבדבר מתן אישור למוסד לפרסם את  23.2.2021החלטת מל"ג מיום 
 אישור המל"ג מותנה בקיום תוכנית הלימודים בתחום.  ולרשום אליה סטודנטים. באדריכלות
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לא לאשר למוסד לכלול תחום זה בשמו.  אמנם למוסד ניתן אישור  -באשר לאזכור תחום העיצוב  .3
 הראשון בתקשורת חזותית, אולם אין די בקיומה של תוכנית זו לבדלפתיחת תוכנית הלימודים לתואר 

 במוסד כדי להצדיק את הגדרתו כמוסד לעיצוב.
 לאור האמור, על המוסד לפעול בעניין שינוי שמו בהתאם לקבוע בהחלטה זו. 

 
ולהענקת הארכת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( שניתנה לאוניברסיטה הפתוחה לפתיחה : החלטה 1707/13

 תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה ( 25.5.2021בישיבתה ביום י"ד בסיוון תשפ"א )

בנוגע לבקשת האוניברסיטה הפתוחה להארכת ההסמכה הכללית למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה 
 ת לימודים חדשות לתואר שני.ותוכני)"אוטונומיה"( לפתוח ולהעניק תואר ב

בהסתמך על המידע והמסמכים שהעבירה האוניברסיטה הפתוחה אודות מידת עמידתה בהחלטת המל"ג 
של  ("אוטונומיה"ההסמכה הכללית )ה תקופת בדבר הארכת 11.12.2018אשר עודכנה ביום  6.3.2018מיום 

ובהסתמך על  ולהעניק בהן תואר,  שני לתואר חדשות לימודים תוכניות המוסדות להשכלה גבוהה לפתוח
חוות הדעת של האגפים הרלוונטיים בות"ת ובמל"ג המצביעות על עמידת המוסד בתנאים לאישור ההסמכה 

 הכללית, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
ה הפתוחה את תקופת ההסמכה הכללית )"אוטונומיה"( לפתוח ולהעניק תואר להאריך לאוניברסיט .1

, מועד סיום תקופת ההסמכה הכללית 31.3.2023ות לימודים חדשות לתואר שני, זאת עד ליום תוכניב
ובהתאם לתנאים האמורים  )סעיף ב' בהחלטה( 11.12.2018כפי שנקבע בהחלטה העקרונית מיום 

 ות שאושרו למוסד להגשה במישור התכנוני. תוכניהסמכה זו חלה רק על  .בהחלטה
בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית )"אוטונומיה"(, האוניברסיטה ככל שתתקבלנה החלטות  .2

 הפתוחה תידרש לעמוד בהן.
 

ות"ת בשנה נוספת בנוגע -גוריון בנגב  לדחיית עמידתה בהחלטות מל"ג-בקשת אוניברסיטת בן: החלטה 1708/13
 לתוכניות האקדמיות לתואר ראשון הנלמדות במסגרת קורס טייס

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לפיקוח ( 25.5.2021סיוון תשפ"א )בישיבתה ביום י"ד ב
אשר דנו בבקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב  12.5.2021והמלצת הות"ת מיום  27.4.2021מיום  ואכיפה 

ות תוכנילהארכה בשנה של ההסכם הקיים של האוניברסיטה עם משרד הביטחון ודחיית מועד עמידת ה
(. מל"ג 2021ות"ת בשנה נוספת )עד סוף שנת -האקדמיות הנלמדות במסגרת קורס טייס בהחלטות מל"ג

מחליטה לאשר את הבקשה, לאור נימוקי המוסד והבהרות משרד הביטחון כי בשל תקופת הקורונה, גיבוש 
 החוזה החדש התעכב באופן משמעותי, זאת כמפורט כדלהלן:

ות אלה בהתאם תוכניות"ת הקיימות ב-ריגות מהחלטות מל"גמל"ג רושמת לפניה את שתי הח .1
 לפירוט: 

תקציביות והתוכניות -לבחינת נושא התוכניות החוץ הוועדה דו"חהחלטת המל"ג בנושא  א.
קובעות כי  16.7.2019-ו 27.10.2015הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים מיום 

במוסדות מתוקצבים נדרשות להיות מתוקצבות על ות ייעודיות מוזמנות לתואר ראשון תוכני
ות האקדמיות בקורס טייס הניתנות ע"י אוניברסיטת בן גוריון מתוקצבות תוכניידי ות"ת. ה

במלואן על ידי משרד הביטחון. מל"ג רושמת לפניה כי נושא זה יוסדר על ידי אגפי ות"ת למול 
 משרד הביטחון עד לתום תקופה זו.  

קובעת כי משיקולים לאומיים,  18.5.2004גבי לימודים מחוץ לקמפוס מיום החלטת המל"ג ל ב.
מהיקף הלימודים  50%ות לזרועות הביטחון היקף הלימודים מחוץ לקמפוס לא יעלה על תוכניב

 ות האמורות חורג מאחוז זה.תוכניהכולל. אחוז הלימודים מחוץ לקמפוס ב
, וכתנאי לכניסת החלטה זו לתוקף, על 8.8.2018כפי שהובהר לאוניברסיטה במכתב מיום  .2

לבחינת נושא התוכניות  הוועדה דו"חהאוניברסיטה לעמוד בהנחיות ות"ת והחלטת מל"ג בנושא 
לעניין תשלום שכר  -תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים -החוץ

שלום חריג. המוסד יעביר ות האקדמיות בקורס טייס ולא לאפשר כל תתוכניהסגל המלמד ב
 התחייבות לעמידתו בתנאי זה בתוך שבוע ממועד קבלת ההחלטה. 

 
 ם י ח ו ו י ד

 
בנושא: מעבר יחידות אגף המודיעין ואגף התקשוב לנגב ודוחות  2021ב' מחודש מרץ 71דו"ח מבקר המדינה  :דיווח

ולמניעת גזענות, ניהול השקעות בנושאים: חינוך לחיים משותפים  2021ג' מחודש מאי 71מבקר המדינה 
 במוסדות להשכלה גבוהה, תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה

( המועצה להשכלה גבוהה רשמה לפניה את דיווחו של הממונה 25.5.2021בישיבתה ביום י"ג בסיוון תשפ"א )
ות אגף ב' בנושא: מעבר יחיד71על תחום בקרה, אכיפה ורישוי בעניין הטיפול בדו"ח מבקר המדינה מס' 

בנושאים: חינוך לחיים משותפים  2021ג' מחודש מאי 71המודיעין ואגף התקשוב לנגב ודוחות מבקר המדינה 
ולמניעת גזענות, ניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה, תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה.  על פי חוק 

 והחלטת מל"ג, יוקם צוות לטיפול בליקויים שיגיש המלצות למל"ג. 
 


