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( 645) 66 מס' עשרה-ארבעהישיבת המועצה להשכלה גבוהה המ החלטות ודיווחים
 (20229.28., תשפ"ב )באב ה'שהתקיימה בירושלים ביום 

 
 ה ח ל ט ו ת

 
 דו"ח הוועדה לנושא הקמת אוניברסיטה בגליל :החלטה  14/143

בדוח סיטה בגליל, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הקמת אוניבר 28.9.2022בישיבתה ביום 
 21.9.2022 מיום"ת ות בהמלצת, )מצ"ב( רגייגהוועדה שהוקמה לעניין זה בראשותו של פרופ' בני 

והיא מודה לוועדה  28.9.2022מיום  ובהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה
 על עבודתה המסורה.

נוספים יש לתכנן בקפידה במטרה לקדם מצוינות אקדמית של כלל המערכת ויעדים לאומיים 
הקמה של אוניברסיטה מתוקצבת חדשה כחלק ממרקם האקדמיה, ואין לקבל החלטות 
מהותיות מבלי תהליך סדור של תכנון ובחינה. המלצות הוועדה יהוו חלק מתכנון עתידי של 

 האוניברסיטה, והקמתה מחייבת עמידה בתנאים נוספים. 
 

 וועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכהמל"ג מחליטה לאמץ את המלצות הוות"ת 
 כדלקמן:

לאחר בחינת החלופות שפורטו בדוח, החלופה המתאימה להקמת האוניברסיטה בגליל היא  .1
במכללה האקדמית תל חי, בכפוף למיזוג מלא של מכון המחקר מיג״ל במסגרת 

לבחון את  האוניברסיטה, זאת בהתאם לנימוקים שפורטו בדוח הוועדה. בנוסף, יש מקום
 האפשרות למיזוג מכללות נוספות בגליל לאוניברסיטה שתוקם.

הקמת האוניברסיטה תיעשה בתהליך מבוקר ורב שלבי שיחל במסגרת התכנית הרב שנתית  .2
 תשפ"ח.-הקרובה תשפ"ג

ות"ת והמל"ג, ועדת היגוי להקמה אשר תפעל לצד ולצורך מימוש תהליך ההקמה ימנו ה .3
, להתוויית תכנית הקמה רב שלבית וחבר מל"ג בר ות"תמכללת תל חי, ותכלול גם ח

 מפורטת של האוניברסיטה )להלן "וועדת ההיגוי להקמה"(, ברוח הקריטריונים המפורטים
 ,, לרבות ההיבטים הארגוניים, התקציביים, המנהלתיים, האקדמייםדוח הוועדהב

ן האוכלוסיות בצפון ויצירת תשתיות לשיתופי פעולה אזוריים, וכן לשילוב מגוו המחקריים
. הצוות המקצועי בוות"ת/מל"ג ילווה את עבודת הוועדה, בפרט בקרב הסגל האקדמי

 מל"ג.ות"ת/והוועדה תביא המלצותיה לוות"ת/מל"ג. הוועדה תוקם ותפעל בהתאם לנהלי 
ועדת ההיגוי להקמה תלווה את תהליך המעבר של המכללה האקדמית לאוניברסיטה תוך  .4

ה באופן שיקדם סינרגיה בין האוניברסיטה החדשה לבין ראיה מערכתית רחב
 . , לרבות פיתוח אזוריהאוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בצפון וימנע פגיעה בהן

יש לוודא כי תהליך הקמת האוניברסיטה בגליל לא יפגע בתקצוב המוסדות האקדמיים  .5
וסדות להשכלה האחרים. על כן כתנאי להקמת האוניברסיטה וכדי לא לפגוע ביתר המ

גבוהה, נדרשים תקציבי הקמה חד פעמיים תוספתיים, ותקציבים תוספתיים בבסיס, 
 שביחד יאפשרו את שלב ההקמה באופן ראוי ואת הפעילות השוטפת לאורך זמן.

תהליך ההקמה יהיה בהתאם לחוק, לנהלי ות"ת ומל"ג ולהחלטותיהן ובכפוף לסמכויות  .6
 והאישורים הנדרשים.

קשה ות"ת כי הוועדה תתייחס לנושאים שבסמכות ות"ת. יב26.7.2021  בהחלטתה מיום .7
דוח הוועדה לא כלל התייחסות מספקת להיבט התכנוני האקדמי של הקמת אוניברסיטה 

בחינה תכנונית כאמור,  . על כן תיערךבגליל והשלכותיה על המוסדות להשכלה גבוהה באזור
 הבאים:נושאים וך התייחסות בין השאר לות"ת ומל"ג, תושתובא לדיון בוועדת ההיגוי, ב

 הדגם והאופי האקדמי המתאים לאוניברסיטה שתוקם )מחקר בסיסי/ישומי וכדומה(. (1
תחומי המחקר והלימוד בהן תתמקד האוניברסיטה בתחילת דרכה ובהמשך, בהתאם  (2

והקף פעילות  לצרכים האקדמיים הלאומיים ולמטרות הקמת אוניברסיטה בתל חי
 סיטה.וגודל האוניבר

התשתיות המחקריות שעליהן נשענת מכללת תל חי בדרך להפיכתה לאוניברסיטת  (3
 מחקר.

 פעלתה שלוה ההעלות המשוערת התוספתית התשתיתית והקבועה להקמת (4
 י.אוניברסיטה בתל ח
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 פוטנציאל לגיוס סגל אקדמי איכותי שיעסוק במחקר איכותי בתחומים מגוונים. (5
ראשון וסטודנטים לתארים מתקדמים מהצפון  פוטנציאל של גיוס סטודנטים לתואר (6

 ומאזורים אחרים.
השפעתה של הקמת אוניברסיטה בגליל על גיוס סטודנטים למוסדות האקדמיים  (7

 האחרים באזור הצפון )מכללות ואוניברסיטאות(.
 

 תוצאות בחינה זו ייכללו במסגרת יישום ההחלטה. 
 

                                                                                                      ת לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם מינוי ועדת מומחים ללימודי עברי: החלטה  14/144
"ג מאמצת את מלרמת העברית של צעירים ערבים מהווה חסם מרכזי להגעתם באקדמיה ולהצלחה בה. 

רוא למשרד החינוך לטפל בנושא לימודי העברית במערכת המלצתה של ועדת ההיגוי לחברה הערבית לק
 החינוך הערבית באופן מעמיק.

 
סטנדרטיזציה ללימודי  קביעתאת אחריותה ל רואה"ג המללהמלצת ועדת ההיגוי,  בהתאםזאת,  עם

 תשפיע מחד ואשרלהבטחת רמה אקדמית נאותה במהלך הלימודים האקדמיים,  הכרחית אשרהעברית 
 סיום לאחר להשתלב להם ותאפשר הישראליים האקדמיים המוסדות בוגרי של העברית רמת על

בהנגשת ההשכלה הגבוהה  תפגעלא  ומאידך למדו אותם במקצועות העבודה בשוק מיטבי באופן לימודיהם
 לצעירים ערבים המגיעים ממערכת החינוך עם פערים ברמת העברית.

 הספר בבתי העברית לימודי את להתאים כיצדנוך החי משרדאת  תכווין, הסטנדרטיזציה קביעת, כן כמו
 . הישראלית באקדמיה מיטבית השתלבות שיאפשר באופן

לבחינת  מומחים ועדת הקמת בדברההיגוי של החברה הערבית  ועדת"ג מאמצת את המלצת מלכן,  על
לימודי השפה העברית במערכת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים שעברית איננה שפת אימם אשר תגבש 

 מלצות למל"ג באשר להיבטים הבאים:ה
 למסלולים קבלה לצורך ידיעתה והערכתרמת העברית הנדרשת להשתלבות באקדמיה,  .1

 .החינוך מערכת בוגרי של העברית רמת בחינת תוך, האקדמיים
ת לימוד אחידות של ורמו"(, הפטור)"רמת  האקדמי התואר סיום עם הנדרשת העברית רמת .2

 סדות ההשכלה הגבוהה לצורך הגעה לרמת הפטור.קורסי העברית הנדרשים במו
האירופי ללימודי שפות בלימוד והערכה של השפה העברית במערכת  CEFR-ה תקן הטמעת .3

 ההשכלה הגבוהה.
על מנת שתשמש כלי למיון וסיווג לרמות  CEFR-ה לתקןיע"ל  בחינתאחר התאמת  מעקב .4

 האחידות של ידיעת העברית.
 .אקדמיות הקדם במכינות עברית ללימודי המסלולים של הסדרה .5
אשר יאפשרו מחד הנגשה של   אקדמייםותארים  קורסיםבערבית של  ללימודכללים  קביעת .6

אשר  נאותהרמת עברית  ירכשוהתארים  בוגריכי  יבטיחוהלימודים האקדמיים, ומאידך 
 תאפשר להם להשתלב באופן מיטבי בשוק העבודה.

 
ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית אשר  להנגשתההיגוי  דתלוע המלצותיההמומחים תעביר את  ועדת

 "ג.למלתגבש המלצה 
 

  ת"ות/ג"מל של שיפוט/היגוי ועדות ועבודת מינוי "ת ולנוהלהותתפעל בהתאם להחלטות  הוועדה
 .6.7.22-אשר עודכנה ב 12.2.2019  ביום מישיבתה מועצה החלטת

 
   2012-לסטודנטים המשרתים במילואים(, התשע"ב עדכון כללי זכויות הסטודנט )התאמות החלטה: 145/14
 סטודנטים החייבים בשירות מילואים ושנקראו לשירות מילואים בהתראה קצרה            

  
לאחר שקיימה דיון בנושא, החליטה , ו15.5.2022מיום  1441מס'  36-בהמשך להחלטת הממשלה ה

)התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את כללי זכויות הסטודנט 
על פי קריאה "הכללים"( כך שסטודנט שנקרא לשירות מילואים  –)להלן  2012 –מילואים(, תשע"ב 

לשירות בהתראה קצרה לפי קביעה של שר הביטחון וצה"ל כמשמעותה בפקודות הצבא, יהיה זכאי לאותן 
 ות חירום או המצב מיוחד. בנסיבההתאמות להן זכאי סטודנט שנקרא לשירות מילואים 

כמו כן, סטודנט הורה שבן/בת זוגו נקרא לשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד והיה זכאי 
להתאמות על פי הכללים, יהיה זכאי להתאמות אלו גם בגין קריאה לשירות מילואים בהתראה קצרה של 

 בן/בת זוגו.  
  

 חלטה זו. הלשכה המשפטית תנסח את התיקון בהתאם לה
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 פניית משרד החינוך להגדיר את תחום הוראת הלשון כצורך לאומי :החלטה  146/14
( 23.2.2021"בהתאם לדוח הוועדה לבחינת המתווים המנחים בהכשרה להוראה )החלטת מל"ג מיום   

נקבע, בין היתר, כי בתחומים בעלי צורך לאומי, באישור מל"ג ומשרד החינוך, יתאפשר לאקדמאים 
בעלי ידע מוכח ו/או ניסיון מקצועי מוכח בתחום הדיסציפלינה, להשלים את לימודי הדיסציפלינה 

לפחות מלימודי החוג בתואר הראשון של המקצוע המבוקש במוסד. בהמשך לכך דנה  50%בהיקף של 
 להכיר בלימודי הוראת הלשון 16.8.2022בפניית משרד החינוך מיום  28.9.2022מל"ג בישיבתה ביום 

כצורך לאומי. לאור זאת ובהתאם לחוות דעת אגף תכנון, מחליטה מל"ג להכיר בהוראת תחום הלשון 
כצורך לאומי ובכך לאפשר לאקדמאיים בהסבה להוראה שאין להם רקע דיס' בלשון או רקע רלוונטי 

' אחר, אך הם בעלי ידוע מוכח ו/או ניסיון מקצועי מוכח בתחום הדיס', להשלים את לימודי הדיס
 מלימודי החוג בלשון.  50%בהיקף של 

 ההחלטה ביחס למוסדות בתקצוב ות"ת הנה בכפוף לאישור בחלוף שנתיים תבחן ההחלטה בשנית.
 . ות"ת

 
 ההחלטה ביחס למוסדות בתקצוב ות"ת הנה בכפוף לאישור ות"ת.

 
   

חוגית -ית לימודים חדש דוד ילין לקיים תוכנ”המלצה לאפשר למכללה האקדמית לחינוך ע: החלטה  147/14
גילאי )במקום תכנית -( "בוגר בהוראה ובחינוך" באנגלית והוראתה במסלול רב .B.Edראשון ) לתואר 
 חוגית הקיימת( ולהסמיך את המכללה  להעניק את התואר במתכונת זו-הלימודים הדו 

נה החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המש 28.09.2022בישיבתה ביום 
 בנושא שבנדון והיא מחליטה כדלקמן : 02.08.2022התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 

 להודות לסוקרות פרופ' עפרה ענבר ופרופ' פני אור על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.  .1
חוגית לתואר ראשון -ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים חד”לאפשר למכללה האקדמית לחינוך ע   .2

(B.Ed.בוגר בהוראה ובחינוך" באנגלית והוראתה במסלול רב" )- גילאי ,Multi-Age Track: 
English language education   .ולהסמיכה ולהעניק את התואר במתכונת זו 

לגבי הדו"ח הרוחבי של הוועדה הבינלאומית   26.12.2021בהתאם לעדכון החלטת מל"ג מיום   .3
ית במכללות האקדמיות לחינוך בישראל, לימודי ההכשרה להערכת איכות לימודי הוראת אנגל

י'( וחד חוגית בלבד, וזאת למעט מסלול -גילאית )כיתות ג'-להוראת אנגלית יתקיימו במתכונת רב
 .חוגי להוראת אנגלית וחינוך מיוחד-יסודי דו

 
האקדמית בית , למכללה 2025המלצה על הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים, עד ספטמבר : החלטה  148/14

  ברל 
 יסודי -במסלול העל" מוסמך בהוראת המדעים( "M.Teachלהעניק תואר שני, ללא תזה, )              

החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית  28.09.2022בישיבתה ביום 
 חליטה כדלקמן :בנושא שבנדון והיא מ  02.08.2022לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 

 להודות לסוקרים פרופ' איליה לוין ופרופ' משה ברק על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
"מוסמך  (.M.Teach) ללא תזה,המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני, להסמיך את  .2

 .2025ספטמבר יסודי לתקופה של שלוש שנים, עד -בהוראת המדעים" במסלול העל
, יתבקש המוסד להעביר דוח התפתחות אודות התכנית והפעלתה תוך לקראת שלב ההסמכה .3

(, ובכלל זה פרופיל הסטודנטים 21.7.2022ומיום  24.7.2022התייחסות להערות הסוקרים )מיום 
 ( בקורסים השונים.PCKבתכנית ולימודי ההשלמה, והתכנים הקשורים להוראת תחום התוכן )

בנושא "הגבלת מספר  22.7.2014ג שהתקבלה ביום הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל" .4
 .30.4.2020הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה" אשר עודכנה ב  ההסמכות

 
  מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך, לשנות את המסלול הגילאי  -בקשת מכללת אמונה אפרתה : החלטה  149/14

הרב  ניק תארים אלה במסלול בתארים בהוראת העיצוב ובהוראת האמנות במכללה ולהסמיכה להע
 י"ב(-)א' גילאי 

החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית  28.9.2022בישיבתה ביום 
מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך לשנות את  –אפרתה -בנושא שבנדון ולאשר לאמונה  2.8.2022מיום 

האמנות במכללה ולהסמיכה להעניק תארים אלה המסלול הגילאי בתארים בהוראת העיצוב ובהוראת 
 , כלהלן:age Track-Multiי"ב( -גילאי )א'-במסלול הרב

י"ב(, במקום במסלול -במסלול הרב גילאי )א'באמנות  1(B.Ed.F.Aבוגר בהוראת האמנות )תואר  •
 יסודי בלבד.-העל

                                                           
 B.Ed.F.Aלתואר  B.Edאת שינוי סימול התואר  19.10.21מל"ג אשרה ביום  1
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י"ב( -י )א'גילא-במסלול הרב 3בתקשורת חזותית 2(B.Ed.Desתואר בוגר בהוראת העיצוב ) •
 יסודי בלבד.-העלבמסלול במקום 

במקום במסלול  (י"ב-'א) גילי-במסלול הרב בתיאטרון 4(B.Ed.F.Aתואר בוגר בהוראת האמנות ) •
 יסודי בלבד.-העל

 
 המלצה על אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית הלימודים : החלטה   150/14
 בלקויות למידה: הערכה והתערבות חינוכית( עם תזה .M.Edני )שלתואר   

החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה  28.9.2022בישיבתה ביום 
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות כדלקמן:

 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דוד צוריאל, על עבודתה ועל הדוח שהגישה. .1
ת ברל לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים לתואר שני לאשר למכללה האקדמית בי .2

(M.Ed )עם תזה בלקויות למידה: הערכה והתערבות חינוכית (Learning Disorders: 

Evaluation and Educational Intervention לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את ,)
 הלימודים. 

 עד להסמכה תפעל המכללה כדלהלן: .3
ב לתכנית הוא מבורך אך אינו מספק ולכן על המכללה לעשות מאמץ לגייס סגל צעיר ומחוי .א

 חברי סגל בכירים הפעילים מחקרית בתחום לקויות הלמידה.
 תעודד את חברי הסגל המלמדים בתכנית לחקור ולפרסם בתחום. .ב
בדבר שינויים נדרשים בקורסים  24.11.2021תפעל על מנת לעמוד בהצהרותיה מיום  .ג

 בתכנית.
 דלעיל. 3שלב ההסמכה, תשלח המכללה דוח התפתחות שיתייחס, בין היתר, לסעיף לקראת  .4
)כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד  המכללה האקדמית בית ברללחייב את  .5

להעניק בשלב  כתמוסמ האיננהמכללה שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי 
, וכי קיימת אפשרות ויות למידה: הערכה והתערבות חינוכיתבלק ( עם תזהM.Edשני )זה תואר 

. במקרה זה תוצע על בתכניתשבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי 
ללא התזה במסגרת התכנית  פנימיתידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" 

 .בלקויות למידה: הערכה והתערבות חינוכית
 תפוצתו אם בין) זאת לימודים לתכנית הנוגע פרסום בכל ובולט ברור באופן לציין לההמכל על .6

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

 
 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף 16.9.14בהתאם להחלטת המל"ג מיום 

 לא יפתח רסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשפ"ג וזו שלאחריה(. אםפה אישור
 כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה." הזמן במסגרת המוסד את התכנית

 
 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח ותוכנית לימודים : החלטה    151/14
 ( "מוסמך בחינוך" בנוירופדגוגיה M.E.dלתואר שני ללא תזה )  

  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  28.09.2022בישיבתה ביום     
 בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן: 28.09.2022לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום     

 רופ' מיכל בן שחר על עבודתה ועל הדוח שהגישה.להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פ .1
"מוסמך  .M.Ed לאשר מכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה .2

 ולרשום אליה תלמידים.  M.Ed. in Neuropedagogy) בחינוך" בנוירופדגוגיה )
)בין אם תפוצתו על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת  .3

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

על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך  .4
"מוסמך בחינוך" בנוירופדגוגיה וכי קיימת  .M.Ed להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה

אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי 
הסדר מנהלי )החזר שכר  -המוסד לסטודנטים הלומדים בתכנית "רשת בטחון" פנימית

 לימוד(  במידה והתכנית לא תקבל הסמכה.

                                                           
 .DesB.Edלתואר  B.Edאת שינוי סימול התואר  210.19.1מל"ג אשרה ביום  2
.( בעיצוב גרפי B.Edלשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" )אישרה המל"ג את בקשת המכללה  17.7.2017ביום  3

 .( ב"עיצוב תקשורת חזותית"B.Edלתואר "בוגר בהוראה" )
 B.Ed.F.Aלתואר  B.Edאת שינוי סימול התואר  .2219.10מל"ג אשרה ביום  4
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לקראת שלב ההסמכה, יתבקש המוסד להעביר דוח התפתחות אודות התכנית והפעלתה  .5
כה למעשה תוך התייחסות להערות הוועדה משלב מתן אישור הפרסום וההרשמה, תוך הל

 בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדוח הוועדה.
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.14בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6

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

 להחלטת המל"ג האמורה. 
 

 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית חמדת לפתוח תוכנית לימודים : החלטה  152/14
 ( "מוסמך בחינוך" בחינוך מיוחדM.E.dשני ללא תזה ) לתואר    

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך,  28.09.2022תה ביום בישיב
 בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן: 28.09.2022הוראה, רוח ואמנויות מיום 

 להודות לסוקרות פרופ' טלי היימן וד"ר גלעדה אבישר על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו. .1
(  "מוסמך .M.Edתכנית לימודים לתואר שני, ללא תזה ) תוחלאשר למכללה האקדמית חמדת לפ .2

 ( ולרשום אליה תלמידים.Education Track  in special  M.Edבחינוך" במסלול חינוך מיוחד )
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכניות לימודים אלו )בין אם תפוצתו תהא  .3

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

על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק  .4
(  "מוסמך בחינוך" במסלול חינוך מיוחד  וכי קיימת אפשרות .M.Edבשלב זה תואר שני, ללא תזה )

ניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להע
לסטודנטים הלומדים בתכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני בחנ''מ 

 וינגייט בהתאם להתחייבות המוסד.-הפועלת במרכז האקדמי לוינסקי
אודות  לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, יתבקש המוסד להעביר דוח התפתחות .5

התכנית והפעלתה הלכה למעשה תוך התייחסות להערות הסוקרות משלב מתן אישור הפרסום 
וההרשמה, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות הדעת. כמו כן, לאור תהליך הערכת איכות 
תוכניות לימודים בתחום החינוך המיוחד המתקיים בימים אלה במכללות לחינוך, בבוא העת 

מכה תבחן התוכנית בהתאם להחלטת המל"ג שתתקבל בעקבות דוח הוועדה לקראת שלב ההס
 שהעריכה את תכנית הלימודים בחינוך מיוחד במכללה האקדמית חמדת.   

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף  16.9.14בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6
ה"ל תשפ"ד וזו שלאחריה(. אם לא יפתח אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנ

 המוסד את התכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה. 
 

 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים : החלטה    153/14
 טיפול במוסיקה  -באמצעות אומנויות  ללא תזה בטיפול( .M.Aלתואר שני )                 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחינוך, הוראה,  28.09.2022בישיבתה ביום 
 נושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:במדעי הרוח והאומנויות 

 להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' כוכבית אלפנט, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
 .M.A)ר לקריה האקדמית אונו לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר שני )לאש .2

 (,Master in Arts Therapies - Music Therapy) טיפול במוסיקה –בטיפול באמצעות אומנויות 
 ולרשום אליה סטודנטים.

תפוצתו  על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת )בין אם .3
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה 

 גבוהה".
לחייב את המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך  .4

קיימת טיפול במוסיקה, וכי  –בטיפול באמצעות אומנויות  .M.A)להעניק, בשלב זה, תואר שני )
אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע, על ידי המוסד, 
לסטודנטים הלומדים בתכנית "רשת בטחון פנימית" במסגרת תכניות הלימודים לתואר שני 

((M.A.   .ניתן לבחור אחת מהאפשרויות הבאותבטיפול באמצעות אומנויות המתקיימת במוסד: 
 .טיפול בפסיכודרמה -טיפול באמצעות אומנויות תואר שני ב •
 .טיפול בתנועה ובמחול -תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות  •
 .טיפול באומנות חזותית –תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות  •

לקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתכנית תיבדק על כל היבטיה, לרבות  .5
 יישום המלצות הוועדה.

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.14תאם להחלטת המל"ג מיום בה .6
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשפ"ג ולזו שאחריה(. אם 
לא יפתח המוסד את התכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת 

 .המל"ג האמורה
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המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי בחולון לפתוח תכנית לימודים: החלטה    154/14
 .( בעיצוב לסביבה טכנולוגיתM.Desלתואר שני )       

החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה  28.9.2022בישיבתה ביום 
 דלקמן: התחומית לחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנויות כ

 להודות לסוקרים פרופ' גבריאלה גולדשמידט ופרופ' קני סגל על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
לאשר למכון הטכנולוגי בחולון לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר שני  .2

(M.Des. בעיצוב לסביבה טכנולוגית )(Master's Program in Design for Technological 
Environment).ולרשום אליה תלמידים , 

לקראת שלב ההסמכה, יתבקש המוסד להעביר דוח התפתחות אודות התכנית והפעלתה הלכה  .3
 למעשה. 

על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו תהא  .4
שור המועצה להשכלה בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באי

 גבוהה".
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק  .5

( בעיצוב לסביבה טכנולוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא .M.Desבשלב זה תואר שני )
ים הלומדים בתכנית יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנט

 ''רשת ביטחון חיצונית" בתכנית לתואר שני בעיצוב של שנקר, הנדסה. עיצוב. אמנות.
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.14בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .6

תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים. אם לא יפתח המוסד את התכנית במסגרת 
 .מור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורההזמן כא

 
לפתוח תכנית  חי-האקדמית תלהארכת תוקף מתן אישור פרסום והרשמה למכללה : החלטה   155/14

 במתמטיקה במסלול היסודי   .B.Edלקראת תואר  לימודים
  

ומית לחינוך, דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התח 28.9.2022בישיבתה ביום 
תוקף המכללה האקדמית תל חי להאריך את הוראה, מדעי הרוח והאומנויות לאשר את בקשת 

במתמטיקה   .B.Edמתן האישור פרסום והרשמה שניתן לה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון 
במסלול היסודי, והיא מחליטה להאריך שוב את תוקף מתן האישור פרסום וההרשמה שניתן 

 אקדמית תל חי בתכנית לשנה"ל תשפ"ד.למכללה ה
  

 חוגי -המלצה לאשר למכללה ירושלים לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון דו : החלטה    /14156
       (B.Ed.) חוגי-יסודי ואת תכנית הלימודים לתואר ראשון דו-בתנ"ך במסלול העל ((B.Ed.  במחשבת

 חוות דעת סוקרים -מחוץ לקמפוס באילת  במסלול העל יסודי במסגרת לימודים ישראל 
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  28.09.2022בישיבתה ביום 

 בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן: 28.09.2022לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 
 ות הדעת שהגישו.להודות לסוקרים פרופ' שמואל ורגון ופרופ' דב שוורץ על עבודתם ועל חו .1
( (.B.Edחוגי -לאשר למכללה ירושלים לקיים באילת את תוכנית הלימודים לתואר ראשון דו .2

( במחשבת ישראל B.Edחוגי )-יסודי ותכנית הלימודים לתואר ראשון דו-בתנ"ך במסלול העל
 במסלול העל יסודי.

 
  העניק תואר שני ללא תיזההמלצה על הסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים ל  החלטה:     157/14

                  (M.A.) בניהול ארגוני שירות 
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי  28.9.2022בישיבתה ביום 

והיא מחליטה  20.9.2022החברה, ניהול, עסקים, משפטים ותכניות רב תחומיות בנושא שבנדון מיום 
 כלהלן:

 יעבץ על חוות הדעת שהגישו.-ת פרופ' ריטה מנו ופרופ' איריס וילנאילהודות לסוקרו .1
( בניהול .M.Aלהסמיך את המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני ללא תזה ) .2

 ארגוני שירות.
               

 בקשת הקריה האקדמית אונו לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר שני ללא תיזה החלטה: 158/14
M.A.)) באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית לתואר שני ללא תיזה (M.A.)  באסטרטגיה 

 וניהול השיווק ולהסמיכה להעניק תואר זה דיגיטלית
 בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי  28.9.2022המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

 בנושא בקשת הקריה  20.9.2022החברה, ניהול, עסקים, משפטים ורב תחומי מישיבתה ביום 
 האקדמית אונו לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר שני באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית 

 השם . המועצה עיינה בנימוקי המוסד לפיהם לתואר שני באסטרטגיה דיגיטלית וניהול השיווק
 האקדמית אונו את שינוי המבוקש משקף נאמנה את תכני התוכנית ולפיכך היא מחליטה לאשר לקריה 
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( באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית לתואר .M.A)תיזה  שם תכנית הלימודים לתואר שני ללא 
 Master of Digital Strategy and וניהול השיווק ( באסטרטגיה דיגיטלית.M.Aשני ללא תיזה )

Marketing Management  .ולהסמיכה להעניק תואר זה 
 

 בקשת אוניברסיטת תל אביב לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר שני עם וללא תיזה  ה:החלט     159/14
   (M.A.) בארצות מתפתחות לתואר שני עם וללא תיזה  (M.A.) ניק ה להעבפיתוח בר קיימא ולהסמיכ 
 תואר זה   
  נה התחומית למדעי דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המש 28.9.2022בישיבתה ביום                 

 בנושא בקשת אוניברסיטת תל  20.9.2022החברה, ניהול, עסקים, משפטים ורב תחומי מישיבתה ביום        
 לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר שני בארצות מתפתחות לתואר שני בפיתוח בר קיימא. אביב                 
 ,            ין מניעה לשנות את שם התכנית, ולאחר שהמועצה עיינה בנימוקי לאור חוות הדעת התכנונית שא                
 לשינוי שם התכנית, מחליטה המועצה לאשר לאוניברסיטת תל אביב לשנות את שם תכנית  המוסד                
 ( .M.Aתיזה ) ( בארצות מתפתחות לתואר שני עם וללא.M.A)הלימודים לתואר שני עם וללא תיזה                 
 ולהסמיכה להעניק תואר זה.  Sustainable Development בפיתוח בר קיימא                
 

 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים  החלטה:  160/14
 בקהילה ובחינוך הקרימינולוגי  (B.A) חוגי -ראשון חד  לתואר      

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי   28.9.2022תה ביום בישיב
בנושא שבנדון, והיא  20.9.2022החברה, הניהול, העסקים, המשפטים, והרב תחומי מיום 

 מחליטה כדלקמן:
 להודות לוועדה בראשותה של פרופ' אפרת שהם על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
( .B.Aראשון חד חוגי )ית ברל לפרסם את דבר תכנית הלימודים לאשר למכללה האקדמית ב .2

ולרשום Educational and  Criminology In Communityבקרימינולוגיה בקהילה ובחינוך 
 אליה תלמידים. 

לחייב את המכללה האקדמית בית ברל )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה(  .3
ד)ה( כי המכללה האקדמית בית ברל אינה מוסמכת להעניק על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמי

וקיימת אפשרות שבסופו של ראשון חד חוגי בקרימינולוגיה בקהילה ובחינוך  בשלב זה תואר
דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון חד חוגי בקרימינולוגיה בקהילה ובחינוך. 

טים הלומדים בתכנית "רשת במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית בית ברל לסטודנ
השלמת תואר במכללה האקדמית בית ברל במסגרת אחת מתכניות הלימוד –בטחון" פנימית 

 המוסמכות במכללה.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכניות לימודים אלה )בין אם תפוצתו  .4

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

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

לקראת שלב ההסמכה על המכללה לעבות את מצבת סגל ההוראה בכלל ואת סגל הליבה וראש  .6
בותו, בכירותו, פעילותו המחקרית, והתאמתו של הסגל ללמד את התכנית בפרט. תבחן יצי

 הקורסים השונים בתכנית.
לקראת שלב ההסמכה, תבחן התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה האקדמית בית ברל,  .7

 והתקדמות המוסד בנושאים השונים, כמפורט בדו"ח הוועדה.
 

 כללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למ החלטה:  161/14
 במשפטים, בהתמחות בלימודי המשפט, בעידן המידע  ( ( LL.M אר תואר שני ללא תיזהלתו                

 והטכנולוגיה     
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי  28.9.2022בישיבתה ביום 

והיא מחליטה  20.9.2022ותכניות רב תחומיות בנושא שבנדון מיום  החברה, ניהול, עסקים, משפטים
 כלהלן:

ביטון על עבודתם ועל חוות הדעת -להודות לפרופ' מיכאל בירהנק ולפרופ' מרים מרקוביץ   .1
 שהגישו.

( LL.Mלאשר למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה )   .2
 Master of Laws with) ט, בעידן המידע והטכנולוגיהבמשפטים, בהתמחות בלימודי המשפ

specialization in legal studies in the age of information and technology ולרשום אליה )
 תלמידים. 

על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו    .3
חוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה תהא בין כתלי המוסד ובין אם מ

 להשכלה גבוהה".
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על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך     .4
( במשפטים, בהתמחות בלימודי המשפט, בעידן .LL.Mלהעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה )

פו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. המידע והטכנולוגיה וכי קיימת אפשרות שבסו
הסדר  -במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתכנית "רשת בטחון" פנימית 

 מנהלי של החזר שכר לימוד לסטודנטים, בהתאם להתחייבות המוסד.
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.14בהתאם להחלטת המל"ג מיום    .5

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

 המל"ג האמורה. 
אודות התואר יבהירו שנושא התכנית הוא -על המוסד להקפיד על כך שפרסומי המכללה על   .6

 .ת הטכנולוגיה על המשפט, ולא תואר או התמחות ב"משפט וטכנולוגיה"השפע
לקראת שלב ההסמכה, תיבדק התכנית בשנית, לרבות הערות הסוקרים והתחייבויות המוסד    .7

 משלב הבדיקה הנוכחי, לרבות עמידה בהחלטות מל"ג במלואן. 
 

למרכז האקדמי  (2025פטמבר עד ס) לשלוש שנים (ראשונה)המלצה על הסמכה זמנית  החלטה:  162/14
 במדעי המחשב  (.B.Sc) למשפט ועסקים להעניק תואר ראשון     

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה,  28.09.2022בישיבתה ביום 
 הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן: 

 ופ' יהודית גל עזר ופרופ' אורנה קופרמן על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתן.להודות לסוקרות פר   .1
במדעי המחשב לתקופה של  .B.Sc)להסמיך את המרכז למשפט ועסקים להעניק תואר ראשון )   .2

 (.2025שלוש שנים )עד ספטמבר 
לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית של התכנית ולקראת בדיקת התכנית לשלב חידוש   .3

יגיש המוסד דו"ח התקדמות ובו התייחסות לאופן יישום הערות הסוקרים ומידת  ההסמכה,
יישום התחייבויות המוסד לרבות ייצוב מצבת הסגל, רמת תכנית הלימודים ורמת הבחינות אשר 

 משקפות את החומר הנלמד.
בנושא "הגבלת מספר  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום   .4

 ".30.4.2020סמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה" אשר עודכנה ב הה
 
 (M.Sc.לשנות את שם התכנית ממוסמך עם תזה ) בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב החלטה:   163/14

"מדע וטכנולוגיה קוואנטיים" ולהסמיכה  .M.Sc)ב"טכנולוגיות קוונטיות" למוסמך עם תזה )        
 זה תואר להעניק

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  28.09.2022שיבתה ביום בי
לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי ושלוחות חו"ל, והיא מחליטה לאשר את בקשת 

( ב"טכנולוגיות .M.Scאוניברסיטת בן גוריון בנגב לשנות את שם התכנית ממוסמך עם תזה )
( "מדע וטכנולוגיה קוואנטיים" ולהסמיכה להעניק תואר זה .M.Sc)קוונטיות" למוסמך עם תזה 

(Quantum Science and Technology)שינוי  זה, לא יגרור שינוי בתעריף לפיו מתוקצבת התכנית .. 
 

 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים  החלטה:        167/14
 ( בהנדסת נתונים BS.cאשון )רלתואר                    

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית  28.09.2022בישיבתה ביום 
 לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי ושלוחות חו"ל בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:

 ם ועל חוות הדעת שהגישו.להודות לסוקרים פרופ' מרק לסט ופרופ' אבי רוזנפלד על עבודת .1
לאשר לאוניברסיטת בר אילן לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר ראשון  .2

((B.Sc. ( בהנדסת נתוניםData Engineeringולרשום אליה סטודנטים ,).  
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו  .3

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

על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך  .4
בהנדסת נתונים, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר  .B.Sc)להעניק, בשלב זה, תואר ראשון )

ק את התואר. במקרה זה מתחייבת אוניברסיטת בר אילן להציע לא יוסמך המוסד להעני
בתכנית הלימודים להנדסת חשמל  -לסטודנטים הלומדים בתכנית "רשת בטחון פנימית" 

 במגמת עיבוד אותות או בהנדסת מחשבים במגמת גרפיקה ועיבוד נתונים המתקיימות במוסד.
ת תיבדק על כל היבטיה, לרבות לקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתכני .5

 יישום המלצות הסוקרים.
 תנאי למתן הסמכה:  .6

 (.TF-IDFסילבוס הקורס "אחזור מידע" יכלול מודלים לייצוג טקסט )כגון  •
הקורס "אחזור מידע" יועבר ע"י מרצה בעל רקורד מחקרי מוכח בתחום של אחזור מידע  •

 (.SIGIR)כגון פרסום מאמרים בכנס 
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ונתוני עתק" יכלול אלגוריתמים לכריית תזרימי  streamingסילבוס הקורס "אלגוריתמי  •
 (.data stream mining algorithmsנתונים )

ונתוני עתק" יועבר ע"י מרצה בעל רקורד מחקרי מוכח  streamingהקורס "אלגוריתמי  •
 (.ICDM-ו KDDבתחום של כריית נתוני עתק )כגון פרסום מאמרים בכנסים 

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.14בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .7
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשפ"ג ולזו שאחריה(. 
אם לא יפתח המוסד את התכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת 

 המל"ג האמורה.
 

 
 אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה בראודה לפתוח תכנית  החלטה:    4168/1

 בביוטכנולוגיה M.Sc )) שני עם תזה לימודים לתואר       
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה,  28.09.2022בישיבתה ביום 

והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבא לבחינת  הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל
( עם תזה Sc..Mבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )

 :בביוטכנולוגיה
 הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הטכניון, יו"ר -פרופ' יובל שוהם  •
 האוניברסיטה העבריתהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה,  -פרופ' יצחק הדר  •
 הפקולטה למדעי ההנדסה, אוניברסיטת בן גוריון -פרופ' חנה רפפורט  •

 
      שנתית של מל"ג/ות"ת להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה -הארכת התכנית הרב החלטה:    169/14

 )בשנה( תשפ"ב-תשע"ז אוכלוסייה החרדית(ה                 
ה י"ג בהמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסידנה המל 28.9.22בישיבתה ביום 
, 2021. לנוכח סמיכות מועד מתן פסק הדין בעניין התכנית הרב שנתית ביולי 11.9.22החרדית מיום 

לרבות איושה מחדש של ועדת ההיגוי, טרם הסתיימה  2022בפברואר  13 -ומועד חילופי חברי המל"ג ה
 תשפ"ח.  -לצות לבניית המדיניות המעודכנת לשנים תשפ"גהעבודה המקצועית וגיבוש ההמ

 
על מנת לסיים את עבודת המטה ואת רצף הדיונים הנדרשים לקביעת המדיניות הרב שנתית 

מקבלת המל"ג את המלצת ועדת ההיגוי להאריך את התכנית הרב שנתית להנגשת  המחודשת,
 ההשכלה הגבוהה 

 
 בשנה נוספת )תשפ"ג(.  30.4.20ת עדכון המדיניות מיום ה תשפ"ב, לרבו-לאוכלוסייה החרדית תשע"ז

במהלך שנה זו, תדון ועדת ההיגוי ותמליץ לות"ת ולמל"ג על עקרונות המדיניות הנדרשים לתכנית 
 הרב שנתית הבאה.

"מוסדות הלימוד יפעלו לכך  -כמו כן, נוכח פסיקת בית המשפט תתווסף לתכנית ההבהרה הבאה
 שר ללמד בכל מסגרת שהיא ללא הפליה"יתאפ שלמרצים ולמרצות

 
וינגייט לקיים תכניות לימודים ייעודיות -הארכת האישור למרכז האקדמי לוינסקי  החלטה: 170/14

 אביב בשנת תשפ"ג -לסטודנטים חרדיים בקמפוס המכללה בתל
דית דנה מל"ג בהמלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החר 28/9/22בישיבתה ביום ה 

 אישור קיום תכניות הלימוד לסטודנטים חרדים , להאריך את9/2221/וות"ת מיום  11/9/22יום מ
 -כמפורט להלן וינגייט-מרכז האקדמי לוינסקיבקמפוס ה

 בגיל הרך במסלול הגן, (.B.Ed)"בוגר בהוראה ובחינוך"  לתואר "מורה מוסמך בכיר"השלמה מ .א
-21( בחינוך מיוחד )גילאי .B.Edבהוראה ובחינוך" )מורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר "השלמה מ

6). 
 . י"ב( -גילאי )גן -(  בחינוך מוזיקלי במסלול רב.B.Ed) תוכנית ללימודי בוגר בהוראה .ב

 
בשל הארכת המדיניות הרב שנתית ו 25.5.2021 -ומיום ה 15.9.2020 -להחלטות מל"ג מיום ה בהמשך

המשך הדיון בועדת ההיגוי לגבי ות לשנת תשפ"ג בנוגע להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החרדי
המרכז האקדמי ת המדיניות לרבות בנוגע לפתיחת תכניות נפרדות בתוך הקמפוס, וכן בשל החלט

ניהם תוך שינוי מיקום לימודי קונסרבטריון רון שולמית על המשך שיתוף הפעולה ביו וינגייט -לוינסקי
מאמצת מל"ג את , ה בדבר לימודים מחוץ לקמפוסהתכנית והתאמתה להחלטות מל"ג לרבות ההחלט

וינגייט ולהאריך את האישור -לקבל את בקשת המרכז האקדמי לוינסקיוות"ת ועדת ההיגוי המלצות 
המוסדות יהיה לעמוד בכל  עללמען הסר ספק לאחר מועד זה,  לקיום התכניות הנ"ל גם בשנת תשפ"ג.

 "ד.מתשפדכנת החל הנחיות מל"ג אשר יקבעו במסגרת המדיניות המעו
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 ועדת הערכת איכות בתחום רפואה  רוחבי דוח  החלטה:   171/14

המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מרק  .1
 טיקוצ'ינסקי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.

חות הוועדה הבינלאומית המועצה להשכלה גבוהה ממליצה למוסדות ללמוד בעיון את דו .2
 וההמלצות המופיעות בהם.

המל"ג רואה בחומרה את ממצאי הוועדה הבינלאומית, לפיהם בתי הספר לרפואה  .3
את המלצות הוועדה  באוניברסיטת תל אביב, בטכניון ובאוניברסיטת בן גוריון לא יישמו

וועדה לטובה את . יחד עם זאת מציינת ה2014-הבינלאומית בראשות פרופ' סטיבן שונבאום מ
בעקבות ועדת  באוניברסיטה העבריתהשינויים והשיפורים שנעשו בבית הספר לרפואה 

 .2014-ההערכה ב 
על כל אחד מבתי הספר לנסח חזון ותכנית אסטרטגית רב שנתית שידגישו את הזהות הייחודית  .4

 של כל אחד מהם. 
מנת לספק הוראה והכשרה לאור המלצת הוועדה הבינלאומית לפיה נדרש שינוי מערכתי על  .5

 מיטבית לסטודנטים בתחום, על כלל המוסדות:
 להקים תשתית רחבה לחינוך רפואי ובמסגרתה להכשיר סגל בכיר שיתמחה בתחום. •
 לעדכן את שיטות ההערכה של הסטודנטים ותכנית הלימודים. •
 לקיים תהליך של הערכת איכות עצמית של תכנית ההכשרה המעשית. •
רטים המתייחסים לתהליך ההכשרה של הסטודנט במסגרת ההכשרה לגבש נהלים וסטנד •

 הקלינית.
 להרחיב את תחומי והיקף ההוראה בקהילה •

המל"ג תוודא כי הסטנדרטים לחינוך הרפואי כפי שגובשו על ידי בתי הספר לרפואה ואושרו  .6
 , מעודכנים ורלוונטיים.19.01.21במל"ג בישיבתה ביום 

הערות הוועדה הבינלאומית בעניין המחסור החמור בשדות  מל"ג וות"ת רושמות בפניהן את .7
הקליניים ברפואה. מאחר והנושא נמצא בבחינה עם גורמים שונים ובכללם משרד הבריאות, 

 עם קבלת ממצאים בנושא הם יובאו בפני המל"ג וות"ת גם לאור ממצאי הוועדה.
 מעקב אחר יישום ההמלצה: .8

דיווח אודות אופן עמידתם בהחלטת המל"ג  30.9.23 -על המוסדות להגיש למל"ג  עד ל
 המפורטת לעיל. 

 בר אילן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מרק  .1

 טיקוצ'ינסקי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
צות אילן על התייחסותה להמל-המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בר   .2

 הוועדה.
המל"ג מבקשת מהמוסד ללמוד ולבחון את כלל הנושאים המופיעים בדו"ח הוועדה    .3

הבינלאומית ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, 
 :30.09.2023 עד לתאריך

I. :תכנית אסטרטגית 
ית לאור הצהרת המוסד לפי החל תהליך של בניית תכנית אסטרטגית עבור ב 

 הספר לרפואה, מומלץ 
 להתייחס גם להמלצות הבאות: 

יש לנסח חזון ותכנית אסטרטגית רב שנתית מסודרים שידגישו את הזהות  .א
 הייחודית של בית הספר. 

מומלץ למוסד לגבש ולנסח מסמך מסודר בנושא ניגודי עניינים של הסגל  .ב
 האקדמי והקליני.

II.   :מבנה ארגוני 
ארגוני של בית הספר לרפואה תוך הגדרת חשוב לבחון מחדש את המבנה ה .א

 תחומי האחריות של כל בעלי התפקידים המשתייכים אליו.
III. :הוראה ותכנית הלימודים 

לאור הצהרת המוסד לפי החל תהליך של עדכון תכנית הלימודים בבית הספר 
 לרפואה, מומלץ להתייחס גם להמלצות הבאות:

 בכיר שיתמחה בתחום.  להקים תשתית איתנה לחינוך רפואי ולהכשיר סגל .א
( תוך הגדרת CBMEלעבור להוראה בשיטת לימוד מבוסס כשירויות ) .ב

 הכשירויות הנדרשות לשם כך.
לעבור לשיטות הערכה מתקדמות דוגמת הערכה מתמשכת  מבוססת משוב  .ג

 והערכה מעצבת. 
 לעדכן את תכנית הלימודים ולהציג תכנית מעודכנת הכוללת, בין היתר: .ד
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אה הפרונטליות בשנים הפרה קליניות לטובת למידה צמצום היקף ההור •
 פעילה, עצמאית ובקבוצות קטנות.

 שילוב הוראת ״כישורים רכים״ החל מהשנה הראשונה. •
 בתחומים הרלבנטיים. OSCE שילוב בחינות •
 IPEרפואיים משיקים בשיטת -שילוב קורסים בתחומים פרא •

(Interprofessional Education.) 
 ה בקהילה. הרחבת תחומי ההורא •
( Longitudinal Curriculumמעבר לתכנית לימודים אורכית ) •

המבוססת על התעמקות בנושא אחד במקום במספר נושאים שונים 
(Block System.) 

IV.  :שדות קליניים 
על בית הספר לגבש ולנסח תכנית אסטרטגית לשיפור ההכשרה ברפואה  .א

 )קלרקשיפ( המתייחסת בין השאר ל:
 כת איכות עצמית של תכנית ההכשרה המעשית.קיום תהליך של הער •
העברת הסבבים הקליניים למודל בו עצמאות הסטודנט גדלה באופן  •

 הדרגתי. 
 הוספת סימולציות לאורך כל תקופת ההכשרה.  •
גיבוש נוהל אחיד ודרישות מסודרות ממקומות ההכשרה שיהיו תקפים  •

 לכלל מקומות ההכשרה.
 ניים.צמצום יחס סטודנט:סגל בסבבים הקלי •
ייצור שיח מעדכן רציף בין המנחים במחלקות השונות לגבי התקדמות  •

 הסטודנטים. 
לבחון אפשרויות לשיתוף פעולה בסבבים הקליניים בין בית הספר לרפואה  .ב

 לבית הספר לסיעוד בצפת.
V. :סגל 

על בית הספר לייצר  מסלול קידום אקדמי ייחודי לסגל המתמחה בחינוך  .א
 . Medical Educators -רפואי 

קליניים חדשים -יש לגבש תכנית אסטרטגית רב שנתית לגיוס חברי סגל פרה .ב
)תקנים חדשים או תקני פורשים(. על הגיוס להיות בהתאם לתחומים אותם 

 בית הספר מבקש לפתח, ולא מבוסס רק על מצוינות אישית. 
יש לגבש תכנית עבודה להכשרה משמעותית ומתמשכת של סגל ההוראה,  .ג

 הקליניות. בעיקר בשנים
VI. :סטודנטים 

על בית הספר לפעול להקמת מערך מסודר שיעקוב אחר האתגרים והקשיים  .א
 עמם מתמודדים הסטודנטים, בעיקר לקראת שלב הלימודים הקליניים. 

 להרחיב את תכנית המנטורים ולוודא שיש לכלל הסטודנטים מנטורים.  .ב
VII. :המלצות נוספות 

סודר, מקיף ומעמיק ולהגיש יש להקפיד על קיום תהליך הערכה עצמית מ .ג
 למל"ג דו"ח הערכה עצמית ברור וקריא.

יש לקיים מעקב יזום ופעיל אחרי יישום המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית  .ד
 והחלטות מל"ג וות"ת בנושא. 

המל"ג מאמצת את עמדת הוועדה הבינלאומית לפיה בית הספר לרפואה של    .4
ליים לחינוך רפואי. כאמור לעיל על אוניברסיטת בר אילן עומד בסטנדרטים הישרא

המוסד להגיש למל"ג מענה מפורט לתיקון הליקויים שנמצאו ע"י הוועדה כמפורט לעיל. 
 30.09.2023-את התכנית יש להגיש עד ה

 אונ' ת"א 
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' מרק 

 המעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.טיקוצ'ינסקי על עבודתה היסודית ו
 המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת תל אביב על התייחסותה להמלצות הוועדה. .1
המל"ג רואה בחומרה את ממצאי הוועדה הבינלאומית, לפיהם בית הספר לרפואה  .2

בראשות פרופ'  2014-באוניברסיטת תל אביב לא יישם את המלצות הוועדה הבינלאומית מ
 ם.סטיבן שונבאו

המל"ג מבקשת מהמוסד ללמוד ולבחון את כלל הנושאים המופיעים בדו"ח הוועדה  .3
עד הבינלאומית ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, 

 :30.09.2023לתאריך 
I. :תכנית אסטרטגית 

יש לנסח חזון ותכנית אסטרטגית רב שנתית מסודרים שידגישו את הזהות  •
 ל בית הספר. הייחודית ש
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מומלץ למוסד לגבש ולנסח מסמך מסודר בנושא ניגודי עניינים של הסגל  •
 האקדמי והקליני.

II. :מבנה ארגוני 
חשוב לבחון מחדש את המבנה הארגוני של בית הספר לרפואה תוך הגדרת תחומי  .א

 האחריות של כל בעלי התפקידים המשתייכים אליו.
 מי. יש לשקול את נחיצותו של בית הספר הבינלאו .ב

III. :הוראה ותכנית הלימודים 
שבדקה את התכנית  2014בדומה להמלצות שהתקבלו בדוח הוועדה הבינלאומית משנת 

. ישנה חשיבות וטרם יושמוברפואה של בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, 
 משמעותית לעדכן ולהתאים את תכנית הלימודים במוסד. לאור זאת על בית הספר:

 ה לחינוך רפואי ולהכשיר סגל בכיר שיתמחה בתחום. להקים תשתית איתנ .א
( תוך הגדרת הכשירויות CBMEלעבור להוראה בשיטת לימוד מבוסס כשירויות ) .ב

 הנדרשות לשם כך.
לעבור לשיטות הערכה מתקדמות דוגמת הערכה מתמשכת מבוססת משוב והערכה  .ג

 מעצבת. 
 בין היתר:לעדכן את תכנית הלימודים ולהציג תכנית מעודכנת הכוללת,  .ד

צמצום היקף ההוראה הפרונטליות בשנים הפרה קליניות לטובת למידה פעילה,  •
 עצמאית ובקבוצות קטנות. 

 שילוב הוראת ״כישורים רכים״ החל מהשנה הראשונה.  •
 בתחומים הרלבנטיים. OSCE שילוב בחינות •
 IPEרפואיים משיקים בשיטת -שילוב קורסים בתחומים פרא •

(Interprofessional Education.)  
 הרחבת תחומי ההוראה בקהילה.  •
( המבוססת על Longitudinal Curriculumמעבר  לתכנית לימודים אורכית ) •

 (.Block Systemהתעמקות בנושא אחד במקום במספר נושאים שונים )
IV.  :שדות קליניים 

על בית הספר לגבש ולנסח תכנית אסטרטגית לשיפור ההכשרה ברפואה )קלרקשיפ(  .א
 בין השאר ל:המתייחסת 

 קיום תהליך של הערכת איכות עצמית של תכנית ההכשרה המעשית. •
 העברת הסבבים הקליניים למודל בו עצמאות הסטודנט גדלה באופן הדרגתי.  •
 הוספת סימולציות לאורך כל תקופת ההכשרה.  •
גיבוש נוהל אחיד ודרישות מסודרות ממקומות ההכשרה שיהיו תקפים לכלל  •

 מקומות ההכשרה.
 ום יחס סטודנט:סגל בסבבים הקליניים.צמצ •
ייצור שיח מעדכן רציף בין המנחים במחלקות השונות לגבי התקדמות  •

 הסטודנטים. 
V. :סגל 

 -על בית הספר לייצר  מסלול קידום אקדמי ייחודי לסגל המתמחה בחינוך רפואי  .א
Medical Educators . 

יניים חדשים )תקנים קל-יש לגבש תכנית אסטרטגית רב שנתית לגיוס חברי סגל פרה .ב
 חדשים או תקני פורשים(. 

יש לגבש תכנית עבודה להכשרה משמעותית ומתמשכת של סגל ההוראה, בעיקר  .ג
 בשנים הקליניות.

VI. :סטודנטים 
על בית הספר לפעול להקמת מערך מסודר שיעקוב אחר האתגרים והקשיים עמם  .א

 מתמודדים הסטודנטים, בעיקר לקראת שלב הלימודים הקליניים. 
VII.  :המלצות נוספות 

 יש לבחון דרכים לשיפור התקשורת בין הנהלת המוסד להנהלת בית הספר לרפואה.   .א
יש להקפיד על קיום תהליך הערכה עצמית מסודר, מקיף ומעמיק ולהגיש למל"ג  .ב

 דו"ח הערכה עצמית ברור וקריא.
יש לקיים מעקב יזום ופעיל אחרי יישום המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית  .ג

 ות מל"ג וות"ת בנושא. והחלט
המל"ג מאמצת את עמדת הוועדה הבינלאומית לפיה בית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל  .1

בסטנדרטים הישראליים לחינוך רפואי. כאמור לעיל על המוסד להגיש למל"ג  עומדאביב 
מענה מפורט לתיקון הליקויים שנמצאו ע"י הוועדה כמפורט לעיל. את התכנית יש להגיש עד 

 .30.09.2023-ה
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 דוחות הערכת איכות בתחום אדריכלות     החלטה: 172/14
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מייקל  .1

 הנזל על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
 המועצה מבקשת לאמץ את דוחות הוועדה הבינלאומית תוך התמקדות בנושאים שעל .2

 המוסדות ליישם, כמפורט להלן:
לאור מצב התשתיות שאינו הולם את כל תכניות הלימודים, חשוב להשקיע בבניית  -

להשקעה  תכנית אסטרטגית וקביעת סטנדרטים ברורים ומנומקים על ידי המוסדות
בתשתיות חיוניות ותרומתן ארוכת הטווח להוראה ומחקר, ובכלל זה גם תשתית 

 טכנולוגית ודיגיטלית.
להציע למוסדות לקיים מפגש בין ראשי המחלקות באדריכלות לדיון בהמלצות  -

הרוחביות של הוועדה הבינלאומית, ובעיקר בהגדרת המחקר, היצירה ואופן 
 הערכתם בתחום האדריכלות.

בהמשך לכך, לשם הכרה בתרומה אמנותית לחברה ולתחום האדריכלות, מומלץ  -
 "פרופסור יוצר" )במסלול המקביל(.למוסדות לשקול אימוץ של שימוש בדרגת 

 :מעקב אחר יישום ההחלטה .3
בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה, יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג דיווח 

 .בדבר המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל
 

 אונ' אריאל 
ל המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מייק .1

 הנזל על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מודה לאוניברסיטת אריאל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות  .2

 שנקטה ליישומן.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה  .3

רטות להלן, עד לתאריך ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפו
28.09.23: 

 כללי: .א
i.  על המוסד למנות צוות היגוי לתחום האדריכלות שיבחן ויגבש תכנית

אסטרטגית והמלצות יישומיות לגבי הגדרת המחקר בתחום האדריכלות, 
יישומו והערכתו בבית הספר )בהמשך להמלצה הרוחבית על דיון משותף 

 בנושא בין ראשי המחלקות בתחום(.
ii. ד לוודא כי ראש בית הספר לאדריכלות יהיה שותף פעיל בוועדות על המוס

 מוסדיות ובתהליכי קבלת החלטות. 
 תשתיות: .ב

i.  התשתיות העומדות לרשות בית הספר לאדריכלות אינן מספקות כדי
על מנת להבטיח לאפשר תכנית לימודים ברמה אקדמית סבירה. לפיכך, 

תשתיות בית הספר, יש לדאוג לשדרוג מיידי של רמה אקדמית נאותה, 
ובכלל זה: שדרוג חדרי הסטודיו, שילוב מעבדות מחקר בבניין האדריכלות 

 ועוד.
 עמידה בסעיף זה תישקל כתנאי להמשך הפעלת התכנית.

 סגל: .ג
i.  בבית הספר לאדריכלות חסרה עתודה של חברי סגל בכירים, לפיכך יש

רמה לבנות תכנית לגיוס ופיתוח סגל בכיר שיעסוק בהוראה ובמחקר ב
 אקדמית גבוהה.

ii.  .על המוסד לוודא כי הסגל מיודע בדבר התנאים לקידום ותהליכי גיוס 
iii.  יש לקבוע קריטריונים לקידום חברי סגל מקצועיים המלמדים בבית הספר

 )ולא עוסקים במחקר(.
iv. .על המוסד לפעול למען ייצוג הולם לאוכלוסיות מגוונות בסגל התכנית 

 תכנית לימודים: .ד
i. כנית הלימודים יש קשר רציף והגיוני בין הקורסים בשנות יש לוודא כי בת

 הלימודים השונות, מבחינה פדגוגית ותכנית.
ii.  יש לאמץ מתן הערכה בכתב על עבודות הסטודנטים בסטודיו, מעבר לחוות

 פה.-דעת שנמסרת בעל
iii.  מומלץ למוסד לפתח תכנית לקידום בינלאומיות הכוללת חילופי

 יים וכו'.סטודנטים, שיתופי פעולה מחקר
בהתאם לדיווח המוסד, בכוונתו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ב"ארכיטקטורה"  .4

במסגרת האישור התכנוני שניתן לו לתר"ש הנוכחית ובמסגרת האוטונומיה לפתיחת 



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION           ה     המועצה להשכלה גבוה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  14 ו מ  ע

 

את כל ההליכים הנדרשים ממנו לפתיחת  לסייםתואר שני. לצורך כך, על המוסד 
 את מל"ג בעניין.  ולעדכן 2022התכנית עד חודש אוקטובר 

הממצאים שהועלו על ידי הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לאור בכפוף לכך, 
שבדקה את התואר הראשון באדריכלות במוסד, רישום ופתיחת התואר השני 

מותנית בקבלת אישור מהמל"ג על יישום ההמלצות  בפועלב"ארכיטקטורה" 
של שנה לתיקון הליקויים כמפורט המפורטות לעיל. לצורך כך, ניתנת למוסד תקופה 

לעיל. במידה והמל"ג תאשר כי המוסד יישם את ההמלצות האמורות, יתאפשר למוסד 
 . 2023לפתוח את תכנית הלימודים לתואר שני עד אוקטובר 

 
  תל אביבאונ' 

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

המועצה מודה לאוניברסיטת תל אביב על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות  .2
 שנקטה ליישומן.

המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח  .3
הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד 

 :28.09.23תאריך ל
 כללי: .א

i.    על המוסד למנות צוות היגוי לתחום האדריכלות שייבחן ויגבש תכנית
אסטרטגית והמלצות יישומיות לגבי הגדרת המחקר בתחום האדריכלות, 

)בהמשך להמלצה הרוחבית על דיון משותף יישומו והערכתו בבית הספר 
 בנושא בין ראשי המחלקות בתחום(.

 תשתיות: .ב
i.   סבב הערכה  2009ה גם בדוח הוועדה שבדקה את התכנית בשנת כפי שעל(I ,)

התשתיות העומדות לרשות בית הספר לאדריכלות אינן מספקות כדי לאפשר 
תכנית לימודים ברמה סבירה. במוסד מתוכנן בניין חדש עבור בית הספר 
לאדריכלות, אך עד השלמת בנייתו יש לדאוג בהקדם לשדרוג התשתיות 

נת להבטיח לימודים ברמה אקדמית נאותה, ובכלל זה: חדרי הקיימות על מ
 סטודיו, סדנאות מלאכה, מקומות לסטודנטים, משרדי סגל וכד'.

 עמידה בסעיף זה תישקל כתנאי להמשך הפעלת התכנית.
 סגל: .ג

i.    יש לבנות בהקדם תכנית שתסייע במעבר מסגל העוסק בעיקר בהוראה לסגל
 מחקרי בתחום האדריכלות.

ii.   מצוא פתרונות על מנת לצמצם את עומס ההוראה והאחריות ל יש
האדמיניסטרטיבית הגבוהה של הסגל )גיוס עוזרי הוראה, תגבור הצוות 

 האדמיניסטרטיבי וכו'(. 
 תכנית לימודים:  .ד

i.    סבב הערכה  2009כפי שעלה גם בדוח הוועדה שבדקה את התכנית בשנת(I ,)
הלך לימודיהם. יש להמשיך על הסטודנטים מוטל עומס גדול במיוחד במ

 ולבחון כיצד ניתן להתאים את תכנית הלימודים כדי להפחית עומס זה.
ii.    מומלץ לשפר את הממשק בין סטודנטים לתואר ראשון לסטודנטים לתארים

 מתקדמים )למשל העסקת סטודנטים מתארים מתקדמים כעוזרי הוראה(.
 בצלאל 

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

המועצה מודה לבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב על התייחסותה להמלצות הוועדה  .2
 והפעולות שנקטה ליישומן.

מאחר שהוועדה הבינלאומית לא בדקה את תכנית הלימודים המיועדת לאוכלוסייה  .3
ל"ג תערוך בדיקת זהות של הרמה האקדמית של התכנית לאוכלוסייה החרדית,  המ

 החרדית לעומת התכנית הכללית, כמקובל על ידי האגף האקדמי.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה  .4

ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 
28.09.23: 

 כללי: .ב
על המוסד למנות צוות היגוי לתחום האדריכלות שיבחן ויגבש תכנית אסטרטגית 
והמלצות יישומיות לגבי הגדרת המחקר בתחום האדריכלות, יישומו והערכתו 

)בהמשך להמלצה במחלקה, ובכלל זה: תקצוב פעילות מחקר, העסקת סגל וכו' 
 חלקות בתחום(.הרוחבית על דיון משותף בנושא בין ראשי המ
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 תשתיות: .ג
i.  התשתיות העומדות לרשות המחלקה לאדריכלות אינן מספקות כדי לאפשר

תכנית לימודים ברמה סבירה. לפיכך, על מנת להבטיח רמה אקדמית נאותה, 
יש לשדרג בהקדם את תשתיות המחלקה, ובכלל זה: סדנאות המלאכה, 

 די סגל, וכד'.הספרייה, הקצאה מספקת של מרחבי עבודה לסטודנטים ומשר
 עמידה בסעיף זה תישקל כתנאי להמשך הפעלת התכנית.

 סגל: .ד
i.   על מנת להבטיח שקיפות בנהלי העסקה וקידום של חברי הסגל, על

המוסד לדון ולסכם על תנאים ותפקידים של סגל קבוע וסגל מן החוץ, 
 ולהפיצם בין חברי הסגל.

ii.  תפקידי הנהגה על המוסד לבחון את ההגדרה והמעמד הארגוני של בעלי
 הקיימים במחלקה, מעבר לראש המחלקה וראש התכנית.

בחינת תכנית הלימודים המשולבת ב"ארכיטקטורה" מותנית בקבלת אישור מהמל"ג  .5
 על יישום ההמלצות המפורטות לעיל.

 
( .B.Desלאור העובדה שהמוסד הגיש בקשה לתכנית לימודים משולבת לתואר ראשון )

( ב"ארכיטקטורה" במסגרת האישור התכנוני .M.Archשני ) ב"עיצוב אדריכלי" ולתואר
, ולאור העובדה שהתר"ש הנוכחי יסתיים בסוף שנה"ל תשפ"ב יוכל המוסד 5שניתן לו בתר"ש

, בכפוף 2023להגיש את התכנית המשולבת המוזכרת לעיל לכל המאוחר עד סוף חודש מרץ 
להערכת איכות שבדקה את  ליישום כלל ההמלצות שהועלו על ידי הוועדה הבינלאומית

התואר הראשון באדריכלות במוסד ומפורטות לעיל, ולאישור המל"ג על תיקון הליקויים 
 המפורטים בהחלטה זו.

 
 טכניון 

המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מייקל    .1
 הנזל על 

 עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה. 
 המועצה מודה לטכניון על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומן.   .2
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה    .3

ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 
28.09.23: 

 כללי: .א
i.   יגוי לתחום האדריכלות שייבחן ויגבש תכנית אסטרטגיתעל המוסד למנות צוות ה 

 והמלצות  ליישום בנושאים הבאים:          
הגדרת המחקר בתחום האדריכלות, יישומו והערכתו בבית הספר )בהמשך  -

 להמלצה הרוחבית על דיון משותף בנושא בין ראשי המחלקות בתחום(.
כלות, בהתאם קריטריונים להערכה וקידום חברי סגל בתחום האדרי -

 להגדרה הנ"ל.
הממשק בין המעבדות והפעילות המחקרית של חברי הסגל עם החינוך  -

 והכשרת הסטודנטים בפקולטה. 
 תשתיות:  .ב

i.  התשתיות העומדות לרשות בית הספר לאדריכלות אינן מספקות כדי לאפשר
תכנית לימודים ברמה סבירה. לפיכך, על מנת להבטיח לימודים ברמה אקדמית 

יש לשדרג בהקדם את תשתיות בית הספר, ובכלל זה: שדרוג חדרי סטודיו, נאותה, 
 סדנאות מלאכה, סביבת עבודה ראויה לסגל מן החוץ ולדוקטורנטים.

 עמידה בסעיף זה תישקל כתנאי להמשך הפעלת התכנית.    
 סגל: .ג

i.   על המוסד לוודא כי ראש בית הספר לאדריכלות יהיה שותף פעיל בוועדות
 מוסדיות 

 קבלת החלטות.תהליכי  וב 
ii.  בבית הספר לאדריכלות חסרה עתודה של חברי סגל בכירים, לפיכך יש לבנות

תכנית לגיוס סגל זוטר ופיתוח סגל בכיר שיעסוק בהוראה ובמחקר ברמה אקדמית 
 גבוהה.

iii. .על המוסד לוודא כי הסגל מיודע בדבר התנאים לקידום ותהליכי גיוס 

                                                           
פיצול  – M.Archותואר מוסמך באדריכלות  B.Des בקשה לעדכון מבנה לימודי הארכיטקטורה: פתיחת תואר בוגר בעיצוב אדריכלי 5
 התכנית בארכיטקטורה הנלמדת במוסד לשתי תכניות נפרדות.
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iv. לאוכלוסיות מגוונות בסגל התכנית. על המוסד לפעול למען ייצוג הולם 
 מגוון ומגדר: .ד

i.  .על המוסד לנסות ולפעול להגברת ההתאמה של  תכנית הלימודים למגוון החברתי 
ii.  על המוסד לוודא שקיימים שירותי תמיכה העונים על צורכיהם של כלל אוכלוסיית

 הסטודנטים בפקולטה. 
 ים לתארים מתקדמים. מומלץ לעודד ולאפשר שיח ושיתופי פעולה בין הסטודנט .ה

 הצעת החלטה: -ויצו חיפה 
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מייקל  .1

 הנזל על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מודה למרכז האקדמי ויצו על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט  .2

 ליישומן.
קשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים וההמלצות המופיעים בדו"ח הוועדה המל"ג מב .3

ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 
28.09.23: 

 כללי:    .ו
i.  על המוסד למנות צוות היגוי לתחום האדריכלות שייבחן ויגבש תכנית אסטרטגית

 והמלצות ליישום בנושאים הבאים:
דרה, מיקוד החזון, מטרת העל וחיזוק הזהות של המוסד כמכללה ייחודית הג -

 לחינוך ולעיצוב. 
הגדרת המחקר בתחום האדריכלות, יישומו והערכתו בבית הספר )בהמשך להמלצה  -

 הרוחבית על דיון משותף בנושא בין ראשי המחלקות בתחום(.
 קריטריונים להערכה וקידום חברי סגל בתחום האדריכלות.  -
 נון והקצאת משאבים, תשתיות וסגל לקידום מחקר במחלקה.תכ -

 תשתיות: .ז
i.  התשתיות העומדות לרשות בית הספר לאדריכלות אינן מספקות כדי לאפשר תכנית

לימודים ברמה סבירה. לפיכך, על מנת להבטיח לימודים ברמה אקדמית נאותה, יש לשדרג 
יו, מעבדות מחשבים, בהקדם את תשתיות בית הספר, ובכלל זה: שדרוג חדרי סטוד
 סדנאות מלאכה, והקצאה מספקת של מרחבי עבודה לסטודנטים. 

 עמידה בסעיף זה תישקל כתנאי להמשך הפעלת התכנית.
 סגל: .ח

i.  על המוסד לוודא כי ראש בית הספר לאדריכלות יהיה שותף פעיל בוועדות מוסדיות
 ובתהליכי קבלת החלטות.

ii. ל של הסטודנטים, ויוצר עומס הוראה מספר חברי הסגל אינו תואם את המספר הגד
 גדול על הסגל. לפיכך יש לפעול לגיוס ופיתוח סגל, כך שיעמדו ביעדי בית הספר.

iii. .על המוסד לוודא כי הסגל מיודע בדבר התנאים לקידום ותהליכי גיוס 
iv. .על המוסד לפעול למען ייצוג הולם לאוכלוסיות מגוונות בסגל התכנית 

 תכנית לימודים: .ט
i. הקשר בין תיאוריה ופרקטיקה בתוכנית הלימודים. יש לחזק את 
ii.  מומלץ למוסד לפתח תכנית לקידום בינלאומיות הכוללת חילופי סטודנטים, שיתופי

 פעולה מחקריים וכו'.
iii.  יש להמשיך ולבחון את סוגיית נשירת הסטודנטים, ולפתח אסטרטגיית פעולה

 להתמודדות איתה.
דמי ויצו ותגובת המוסד אליו נמצאים בחומר דו"ח ועדת ההערכה הבינלאומית למרכז האק

 הנלווה.
 

 מעקב הערכת איכות בתחום מדעי הים    החלטה:   173/14
 אוניברסיטת חיפה

על פי הדיווח שהתקבל מאוניברסיטת חיפה, נראה כי המוסד עומד במרבית החלטות מל"ג  .1
זה את תהליך הנוגעות לתכנית הלימודים במדעי הים. לפיכך מל"ג מחליטה לסיים בשלב 

 .המעקב אחר יישום החלטת מל"ג על ידי האוניברסיטה
  והן בהיבט הפרטני,  על האוניברסיטה להמשיך ביישום כל החלטות המל''ג הן בהיבט הרוחבי .2

 .כפי שהופיעו בהחלטת המל''ג בנושא
 

 תכנית העבודה של האגף   החלטה:    174/14
 לאשר את תהליך הערכת האיכות בשנים תשפ"ב בה הוחלט 20.7.2021בהמשך לישיבת מל"ג מיום  .1

 תשפ"ג של התחומים הבאים:     
 תחומי מדעי הרוח -תחומי מדעי החברה ו/או רב-רב.  1
 קרימינולוגיה . 2
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 מדעי היהדות.. 3
תחומיים נכלל בבחינה כוללת במסגרת התכנית הרב -ולאור העובדה כי תחום הלימודים הרב

דעי היהדות חופף באופן חלקי לתחום פילוסופיה יהודית )מחשבת מל"ג, ותחום מ-שנתית של ות"ת
בשלב זה את תהליך  לדחותישראל( שנבחן במהלך תשפ"ג ע"י האגף להערכת איכות, מוצע 

ההערכה של שני תחומים אלה. בהמשך לאמור, מוצע לבחון את תחום הקרימינולוגיה שעד כה לא 
ה שאושרה על ידי המל"ג בישיבתה ביום עבר כל תהליך הערכת איכות, וזאת בהתאם להצע

20.7.2021. 
כמו כן, במקום שני התחומים שהוצע לדחות בשלב זה את תהליך ההערכה בהם, מוצע לבדוק   .2

שלושה תחומי לימוד אחרים )תחום הלימודים הרב תחומיים כולל מספר רב מאד של תתי 
כב ומאתגר, ולכן במקומו ניתן תחומים ודיסציפלינות ותהליך ההערכה שלו אמור היה להיות מור

 להעריך שני תחומי לימוד אחרים(.
בבחינה מקיפה של מספר תכניות לימוד, מספרי סטודנטים בתחום, מועד תהליך ההערכה בסבב 
ראשון, המימצאים שעלו בתהליך ההערכה של הסבב הראשון והמעקבים שבאו בעקבותיהם, 

 ם בשלושה תחומים שונים:מוצע לבדוק את שלושת התחומים הבאים שמקורם ג
 מדעים מדויקים -מתמטיקה )סבב שני( •
 טכנולוגיה והנדסה -הנדסה אזרחית )סבב שני( •
 פרה רפואי -הפרעות בתקשורת  )סבב שני( •

-לאור האמור לעיל, מל"ג מאשרת את תהליך הערכת האיכות של התחומים הבאים בשנים תשפ"ג  .3
 תשפ"ד:

 קרימינולוגיה )סבב ראשון של הערכה( .1
 תמטיקה )סבב שני(מ .2
 הנדסה אזרחית )סבב שני( .3
 הפרעות בתקשורת  )סבב שני( .4
)הערכת איכות עצמית(, יעברו הערכה בתאום  IQAבמקביל, מוסדות המשתתפים בפיילוט  .4

 עם האגף להבטחת איכות ובהתאם לתכנית עבודתם.
 

המכללה בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לשנות את שמה ל"  החלטה:   175/14
 .בראודה כרמיאל"ה האקדמית להנדס

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות  28.9.2022בישיבתה ביום 
אקדמית, הכרה והסמכה. המועצה אינה רואה מניעה לביצוע השינוי המבוקש והיא מחליטה 

שמה ל"המכללה לרשום לפניה את בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לשנות את 
 .האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל"

 המכללה מתבקשת לעדכן את המל"ג עם סיום הליך שינוי השם ואישורו ברשם העמותות.
 
 עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום ביולוגיה ומדעי החיים  החלטה:  176/14 

איכות  ינלאומית להערכתאישרה המל"ג את הרכב הוועדה הב 2.8.2022בישיבתה ביום 
 . ביולוגיה ומדעי החייםתכניות לימודים בתחום 

כחברת ועדה. להלן הרכב הוועדה המעודכן  שטיין-אורנה אלרואיאת פרופ'  וסיףנבקש לה
    המל"ג.             לאישור 

• Quantitative Biology, Biochemistry and Biotechnology, Institute of  - Prof. Lynne Regan
Edinburgh University, UK. (Specialization: Biochemistry) Committee chair. 

• f Medicine at Mount Department of Psychiatry, Icahn School o – Prof. Joseph Buxbaum
Sinai, USA. (Specialization: Molecular Biology) 

• Fox Chase Cancer Center, Temple University, USA.  – Prof. Edna Cukierman
(Specialization: Cell Biology) 

• Department of Cell Research and Immunology, Tel Aviv  - Stein-Prof. Orna Elroy
University, Israel. (Specialization: Molecular Genetics) 

• ative Biology, The University of Illinois at School of Integr – Prof. Mark Hauber
Urbana-Champaign, USA. (Specialization: Ornithology, Behavioral Ecology) 

• de School of Life Science, École polytechnique fédérale  – Prof. Bruno Lemaitre
Lausanne (EPFL), Switzerland. (Specialization: Immunology) 

• Department of Biology, New York University, USA.  – Prof. Carol Shoshkes Reiss
(Specialization: Immunology) 

• Prof. Shai Shaham – Developmental Genetics, Rockefeller University, USA. (Specialization: 
Cell Biology) 

• Prof. Vincent Tropepe – Department of Cell and System Biology, University of Toronto, 
Canada. (Specialization: Cell Biology) 

 

https://regan.bio.ed.ac.uk/people
https://icahn.mssm.edu/profiles/joseph-d-buxbaum
https://www.foxchase.org/edna-cukierman
https://english.tau.ac.il/profile/ornaes
https://sib.illinois.edu/profile/mhauber
https://people.epfl.ch/bruno.lemaitre?lang=en
https://as.nyu.edu/biology/directory.carol-shoshkes-reiss.html
https://www.rockefeller.edu/our-scientists/heads-of-laboratories/898-shai-shaham/
https://csb.utoronto.ca/faculty/vincent-tropepe/
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הרכב הוועדה אושר פה אחד בישיבת ועדת המשנה להבטחת איכות ביום 
20.9.2022. 

 חברי המל"ג מתבקשים לאשר את ההרכב המוצע. 
 

 וינגייט לשינוי שם דומיין-בקשת המרכז האקדמי לוינסקי  :החלטה   176/14
 אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הצוות הפנימי לאישור  28.09.2022בישיבתה ביום     
 שמות דומיין לאשר את בקשת המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט לשנות את שם הדומיין שלהם     
 ולאשר תקופת חפיפה בת שנה. W.ac.il-L-ל wincol.ac.ilו  levinsky.ac.il-מ    

 
 בהתאם לסדרי הנוהל, לא התקבלו הערות להצעות ההחלטה שהופצו בחומר לקראת הישיבה,               
 .ההצעות התקבלועל כן               

 

 


