האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה (4 )583
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ()18.7.2017
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החלטה :מתן הכרה זמנית למרכז האקדמי שלם
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה מיום  4.7.2017והחליטה כלהלן:
להודות לוועדת מומחים המייעצת לבחינת הבקשה ,בראשותו של פרופ' אהרן שי ,על
.1
עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
לאמץ את דו"ח ועדת המומחים ולהעניק הכרה זמנית לתקופה של שלוש שנים למרכז
.2
האקדמי שלם .בתום תקופה זו ,וכתנאי לחידוש ההכרה במרכז ,תיבדק התפתחותו
ועמידתו בהוראות החוק ,הכללים והחלטות ות"ת ומל"ג ,לרבות בשאלות כגון :עצמאות
ההנהגה האקדמית ,והחופש האקדמי.
בהתאם להחלטת ות"ת מיום :28.6.2017
.3
המוסד יפעל על פי עיקרי הדברים המפורטים במתווה הרב שנתי לאיתנות פיננסית
א.
שהציג המוסד במכתבו מיום  ,30.3.2017ובלוחות המתווה הפיננסי לשנים תשע"א-
תשפ"א מיום .7.5.2017
המוסד יפעל במסגרת תקציב מאוזן ובהתאם לגיוס התרומות בפועל לתקציב
ב.
השוטף.
המוסד יפעל לגייס את יעדי התרומות הצמיתות ולעמוד במתווה הקרנות הצמיתות
ג.
שהציג.
ביצוע המוסד בהיבט הפיננסי במהלך שנות התוכנית לשנים תשע"ז-תשפ"א יבדקו
ד.
בפרמטרים של איתנות פיננסית מוסדית.
המוסד יגיש דו"ח על ביצוע המתווה בסיום כל שנה משנות המתווה.
ה.
המוסד יגיש מדי שנה דוחות כספיים בהתאם לכללים המקובלים להכנת דוחות
ו.
כספיים בהתאם לכללי החשבונאות וכללי הדיווח של ות"ת.
המוסד יגיש דו"ח תיקון ליקויים לדו"ח גינזבורג ,ולא יאוחר מיום .30.7.2018
ז.
כניסה לתוקף של ההחלטה על ההכרה תהיה בכפוף לאישור התיקונים הנדרשים
ח.
בתקנון המכללה על ידי האסיפה הכללית עד סוף חודש יוני  2017וקבלת אישור
רשם התאגידים כנדרש.
החלטת המועצה להשכלה גבוהה על מתן הכרה לפי סעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח-
 1958טעונה אישור הממשלה .כל עוד לא התקבל אישור הממשלה למוסד אין עדיין הכרה והסמכה
להעניק תארים.

 123/13החלטה :מתווה מדורג למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם המכללה האקדמית נתניה וסיום פעילותו של
המרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה
בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בעניינו של המרכז האקדמי כרמל ולטיוטת ההסכם בין המרכז האקדמי
כרמל והמכללה האקדמית נתניה ,החליטה המל"ג בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017לאמץ
את המלצת ות"ת מיום  28ביוני ,ולאשר מתווה למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם המכללה האקדמית
נתניה וסיום פעילותו של המרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה כמפורט להלן:
המתווה למיזוג יכלול "תקופת ביניים" ,שתחילתה ביום  1.10.2017ועד לסיום הזמן התקני
.1
לתואר של מחזור הסטודנטים האחרון שייחל לימודיו לכל המאוחר ביום .30.10.2019
במהלך תקופת הביניים המרכז האקדמי כרמל יוכל להמשיך רישום סטודנטים בתוכנית
.2
הלימודים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון במינהל עסקים עד ליום  30.10.2019והחל
ת.ד ,4037 .ירושלים  ,91040טלP.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402 .
www.che.org.il | email: academi@che.org.il
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ממועד זה יוכל המוסד להמשיך וללמד את הסטודנטים בכל תוכניות הלימודים המתקיימות
בו לצורך סיום לימודיהם בלבד בזמן תקני.
בתקופה זו המכללה האקדמית נתניה תלווה ותפקח על פעילות המרכז האקדמי כרמל ,ובפרט
בהיבטים הניהוליים שעלו כליקויים בדו"ח רואה החשבון מטעם ות"ת ובהיבטים האקדמיים
שעלו במסגרת הדוחות לבדיקת תוכניות המרכז ,לרבות כפי שצוינו בסעיף  5.3לטיוטת ההסכם.
ות"ת ומל"ג רואות במכללה האקדמית נתניה כאחראית להבטיח את תיקון הליקויים כאמור
ובפרט על הבטחת הרמה האקדמית של תוכניות הלימודים במרכז האקדמי כרמל .עד לפתיחת
שנה"ל תשע"ח תגבש המכללה האקדמית נתניה בשיתוף המרכז האקדמי כרמל תוכנית
מפורטת לשיפור הרמה האקדמית ,תנאי הלימוד והשירות לסטודנטים ותגיש אותה
למל"ג/ות"ת.
בתקופת הביניים תוכל המכללה האקדמית נתניה לקיים תוכניות לימודים מטעמה בקמפוס
המרכז האקדמי כרמל ,והכל בכפוף להבטחת זהות אקדמית לתוכניות אלה המתקיימות
בקמפוס הראשי שלה ובכפוף לאישור הוות"ת והמל"ג מראש ,זאת לאור החשיבות ביצירת
אוירה אקדמית בקמפוס בחיפה אשר תתאפשר ,בין היתר ,באמצעות קיומן של תוכניות
לימודים במגוון תחומי לימוד ובהתאם לצורך לאומי .המכללה האקדמית נתניה תוכל לקיים
תוכניות לימודים מטעמה כאמור לעיל בקמפוס בחיפה עד לתום תקופת הביניים ,כאשר
לקראת תום תקופה זו תבחן המל"ג את אפשרות המשך פעילות המכללה בחיפה.
עם תום תקופת הביניים המרכז האקדמי כרמל יסיים פעילותו כמוסד להשכלה גבוהה וההכרה
בו תסתיים ,זאת לכל המאוחר ביום .30.4.2023
המרכז האקדמי כרמל אחראי לערוך גמר חשבון מלא וכדין בהתייחס לכל חובותיו ובפרט
לעובדיו כאמור בסעיף  6.2לטיוטת ההסכם ,וכן אחראי לקבלת אישור כתוב מראש של בעל
הנכס ,כי מעבר לאמור בסעיפים  .4.1.4ו , 4.1.5-אין ולא תהיינה לו דרישות כלשהן בהתייחס
לסיום פעילותו של המרכז האקדמי כרמל וכי לא תהיינה לו דרישות כספיות נוספות לאור סיום
הפעילות כאמור.
המכללה האקדמית נתניה תעמיד ,לשביעות רצון הנהלת ות"ת/מל"ג ,דמות אקדמית ניהולית
אחת ,בעלת ניסיון משמעותי שתנהל את כלל הפעילות בקמפוס האקדמי כרמל.
עמידה בתנאים דלעיל ,קבלת התחייבות בכתב מראש של כל הגורמים הרלוונטיים לעמידה
בתנאים ,וכן קבלת הסכם מתוקן בהתאם למתווה מהווים תנאי מקדמי ליישום ההחלטה.
המל"ג קבלה דיווח על קבלת מסמכים נוספים מהמוסדות ,ואולם אין בהם עדין כדי לעמוד
בתנאים דלעיל ובפרט לעניין התנאים הקבועים בסעיפים  7ו 8-וכן בהתייחס לתוכניות הלימוד
שמבקשת מכללת נתניה לקיים בקמפוס בכרמל .על כן ,מבקשת המל"ג מהנהלת מל"ג-ות"ת
והצוות המקצועי לוודא את עמידת המוסדות בכלל ההתניות המפורטות לעיל לשביעות רצונם.
החלטת המל"ג תכנס לתוקף רק לאחר ובכפוף לכך שהנהלת מל"ג-ות"ת והצוות המקצועי
יאשרו עמידה מלאה בהתניות האמורות.
החלטה :הצעה להרכבי חמש ועדות מומחים תחומיות לעניין המכינות הקדם-אקדמיות
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכבי חמש ועדות
המומחים התחומיות לנושא המכינות הקדם אקדמיות והחליטה לאשר את הרכבי הוועדות,
כלהלן:
ועדת המומחים התחומית במתמטיקה:
.1
 פרופ' רון ליבנה  -הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע באוניברסיטה העברית
בירושלים – יו"ר הוועדה
 ד"ר מיכאל גורודצקי  -מרצה למתמטיקה במכינה הקדם אקדמית של הטכניון ,מכון
טכנולוגי לישראל
 ד"ר פרג' שיבאן  -החוג למדעי המחשב במכללה האקדמית הדסה
 ד"ר חיים אטיה  -ראש המכינה הקדם אקדמית של מכללת סמי שמעון
 גב' סיגל כהן  -רכזת תחום מתמטיקה במכינה האקדמית של אוניברסיטת בר אילן
ועדת המומחים התחומית בפיזיקה:
.2
 פרופ' מיכאל גדלין  -המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב  -יו"ר הוועדה
 פרופ' נועם סוקר -הפקולטה לפיזיקה בטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל
 ד"ר יובל גנות  -ראש המחלקה ללימודי הנדסה שנה א' במכללה האקדמית ספיר
 ד"ר גד פרנקל  -ראש אקדמי של המכינה במרכז האקדמי רופין
 ד"ר יוסי בן ציון  -סגן ראש המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן
|2
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ועדת המומחים התחומית במיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות:
 פרופ' אהרן קלרמן  -חוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה ,נשיא מכללת
צפת לשעבר– יו"ר הוועדה
 ד"ר עידית שקד  -רכזת תחום מיומנויות כתיבה אקדמית במכינה של האוניברסיטה
העברית
 ד"ר דליה כהן-גרוס  -לשעבר ראש היחידה להבעה עברית באוניברסיטת בר אילן
 גב' ליאת ורהפטיג  -מנהלת המכינה של המכללה האקדמית נתניה
 מר אלי אביר  -מרצה לכתיבה אקדמית במכללה האקדמית עמק יזרעאל
ועדת המומחים התחומית בכימיה:
 פרופ' אהוד קינן  -הפקולטה לכימיה בטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל  -יו"ר הוועדה
 פרופ' גבריאל למקוף  -המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון
 פרופ' אסף פרידלר  -המכון לכימיה באוניברסיטה העברית
 פרופ' יעקב ויה  -החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית תל-חי
 ד"ר רות ספז  -ראש תחום כימיה בעזריאלי  -מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
ועדת המומחים התחומית באנגלית:
 פרופ' פני אור -התוכנית להוראת שפות במכללה האקדמית לחינוך ,אורנים  -יו"ר
הוועדה
 פרופ' בתיה לאופר  -החוג לשפה וספרות אנגלית באוניברסיטת חיפה
 ד"ר ליסה אמדור  -היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל אביב
 ד"ר לינדה ויינברג  -היחידה להוראת אנגלית במכללה האקדמית להנדסה ,אורט
בראודה
 גב' אילנה ספקטור-כהן  -היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל-אביב

החלטה :אישור הגשת תוכניות לחרדים בתוך הקמפוסים הרגילים  -פיילוט
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הגשת תוכניות
לחרדים בתוך הקמפוסים הרגילים והיא החליטה לאמץ את המלצות פורום יושבי הראש של
הועדת התחומיות ,ולאשר פיילוט לפתיחת תוכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים .להלן
פירוט הקריטריונים המהווים תנאים מצטברים לצורך קיום הפיילוט:
תוכניות בתחומים בעלי חשיבות לאומית גבוהה
.1
הואיל שהוחלט כי האפשרות לפתיחת התוכניות בקמפוס תותר במשורה בלבד ,יש מקום
לאפשר פתיחת תוכניות בתחומים שנקבעו כבעלי חשיבות לאומית עבור האוכלוסיה
החרדית כמפורט להלן:
 1.1הכשרת מורים חרדים  -אקדמיזציה של מורים חרדים למגזר החרדי
 1.2תחומי הטכנולוגיה וההיי-טק
 1.3תחומים טיפוליים כולל מקצועות פרה-רפואיים
תוכניות במוסדות אשר אינם מקיימים לימודים לחרדים במסגרת מח"ר
.2
על מנת לקדם את מדיניות הגדלת מספר הסטודנטים החרדים במערכת ,והואיל שהוחלט
שלא לאפשר פתיחת מח"רים חדשים ,מוסדות אשר אינם מקיימים לימודים במח"ר,
יכולים ללמד לימודים המותאמים לאוכלוסיה החרדית ,רק במסגרת הלימודים בקמפוס.
תוכניות אשר כבר נדונו בוועדת ההיגוי לחרדים ואושרו עקרונית להגשה
.3
על מנת שניתן יהיה להפעיל את הפיילוט בהקדם האפשרי ,ובשאיפה כבר בשנה"ל הקרובה
– תשע"ח ,יש לאשר להגשה בשלב זה רק תוכניות שכבר אושרו עקרונית להגשה בוועדת
ההיגוי.
התוכניות יהיו ממגוון תחומים ומגוון מוסדות
.4
כדי להבטיח גוון מוסדי ומתן אפשרויות נרחב ככל הניתן ,התוכניות תהיינה ממגוון
תחומים ומוסדות .הואיל והמל"ג החליטה כי הפיילוט ייושם במשורה ,מאושרות להגשה
עשר תוכניות בשישה מוסדות בהתאם לקריטריונים שנקבעו כמפורט להלן:
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה  B.Sc. -בהנדסת תוכנה
.1
המכללה האקדמית ספיר  B.A. -בעבודה סוציאלית
.2
המרכז האקדמי פרס  B.A. -במדעי ההתנהגות
.3
המכללה האקדמית בית ברל  4 -תוכניות לפי החלטת המוסד
.4
המכללה האקדמית לחינוך אורנים  2 -תוכניות לפי החלטת המוסד
.5
המכללה האקדמית בווינגייט  -השלמה ל  B.Ed.בחינוך גופני
.6
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126/13

החלטה :עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את הרכב
הועדה להרחבת הנגישות שההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית ,ולמנות שלושה חברים חדשים
כלהלן:
 פרופ' ישראל גלעד ,חבר מל"ג  -חבר ועדה חדש
 מר ישראל תיק ,חבר מל"ג  -חבר ועדה חדש
 גב' אתי זלצמן ,נציגת סטודנטים  -חברת ועדה חדשה
מינוי נציגת הסטודנטים כפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים.
יתר על כן ,תקנון הועדה יעודכן ויו"ר ות"ת ,סיו"ר מל"ג ומנכ"ל מל"ג-ות"ת יהיו חברים בוועדה
מכח תפקידם .יתר על כן ,מל"ג מבקשת כי בעדכון הבא של הרכב הועדה ,יינתן דגש בבחירת
החברים החדשים לאיזון מגדרי ומגזרי.

127/13

החלטה :הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות :מקבץ תוכניות
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכה טכנית של
הסמכות זמניות  -מקבץ תוכניות ,והיא החליטה להאריך באופן "טכני" עד לחודש פברואר 2018
את ההסמכות הזמניות בתוכניות כלהלן:
תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( (B.A.במינהל עסקים של המרכז ללימודים אקדמיים
.1
אור יהודה.
תוכנית הלימודים לתואר ראשון ) ) B.Sc.במערכות מידע של המכללה האקדמית תל
.2
אביב יפו.
תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Sc.ללא תזה במדעי המחשב של המכללה האקדמית
.3
הדסה ירושלים.
תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה במינהל עסקים של המרכז האקדמי לב.
.4
תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסה אופטית במכללה האקדמית להנדסה
.5
אורט בראודה.

128/13

החלטה :עדכון סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את סדרי
הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה שלה .הנוהל המעודכן מצורף כנספח א'
להחלטה זו.

129/13

החלטה :נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג ("נוהל גילוי מרצון")
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצה ועדת
המשנה לפיקוח ואכיפה והחליטה לאשר את הנוהל להסדרת חריגות מהחלטות המל"ג ("נוהל גילוי
מרצון") ,המצורף כנספח ב' להחלטה זו.

 130/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יולי  ,2020להעניק תואר ראשון ( )B.A.במתכונת
דו-חוגית בלימודי מזה"ת והאסלאם למרכז האקדמי שלם
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' זמיר על עבודתה והדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז האקדמי שלם הסמכה זמנית לתקופה
.2
של שלוש שנים ( עד חודש יוני  )2020להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמתכונת דו-חוגית בלימודי
מזרח תיכון והאסלאם ,זאת בכפוף למתן ההכרה למוסד.
לקראת תום תקופת ההסמכה ,התוכנית תשוב להיבדק .בבדיקה זו ,בין היתר ייבדק המשך
.3
עיבודי סגל ההוראה הליבתי בתוכנית.
מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
.4
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
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 131/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יולי  ,2020להעניק תואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי
בלימודים הומניסטיים ותואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי בתוכנית בינתחומית בפילוסופיה ובהגות
יהודית למרכז האקדמי שלם
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' גלמן על עבודתה והדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז האקדמי שלם הסמכה זמנית לתקופה
.2
של שלוש שנים (עד חודש יוני  )2020להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמתכונת דו-חוגית בלימודים
הומניסטיים ותואר ראשון ) (B.A.בתוכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית ,זאת
בכפוף למתן ההכרה למוסד.
לקראת תום תקופת ההסמכה ,התוכנית תשוב להיבדק .בבדיקה זו ,בין היתר ייבדק המשך
.3
עיבודי סגל ההוראה הליבתי בתוכנית בפרט בתחום הפילוסופיה.
מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
.4
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 132/13החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה במינהל ,מדיניות ומנהיגות בחינוך
לאוניברסיטה הפתוחה והסמכה זמנית (שניה) לשנתיים ,עד יולי  ,2019למסלול הלימודים עם תזה
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר שני ללא תזה
.2
( )M.A.במינהל ,מדיניות ומנהיגות בחינוך והסמכה זמנית נוספת לשנתיים דהיינו עד יוני  2019למסלול
הלימודים עם התיזה.
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה של מסלול הלימודים עם התיזה ,יבדקו עבודות התיזה על
.3
ידי הסוקרים.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
.4
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 133/13החלטה :הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים ,עד יולי  ,2019להעניק תואר ראשון ( )B.A.בחינוך וחברה
לקריה האקדמית אונו
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו לה אודות תוכנית הלימודים המתקיימת
.1
בקמפוס הקריה האקדמית בקרית אונו ובקמפוס הקריה האקדמית בירושלים.
לאור העובדה שהקריה האקדמית אונו פתחה את תוכנית הלימודים במספר מסגרות אשר לא
.2
קבלו את אישור המל"ג ,לרבות קיום התוכנית בשפה הערבית ,וללא בדיקת הסוקרות ,להאריך
את ההסמכה הזמנית בשנתיים נוספות דהיינו עד יוני .2019
לקראת תום התקופה ,התוכנית תיבדק בשנית על כל היבטיה .המוסד יעביר דיווח מפורט
.3
אודות תוכנית הלימודים המתקיימת בכל אחת מהמסגרות המאושרות של האקדמית אונו.
 134/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Ed.חד-חוגי בהתמחות ביולוגיה בבית הספר העל-יסודי
(כיתות ז'-י') למכללת לוינסקי לחינוך
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקר פרופ' פואד פארס על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
להסמיך את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר ראשון חד-חוגי ) (B.Ed.בהתמחות ביולוגיה
.2
בבית הספר העל יסודי (כיתות ז'-י').
 135/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יולי  ,2020להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה"
( )B.Ed.דו-חוגי בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו') ובמסלול העל-יסודי (ז'-י')
למכללה האקדמית לחינוך גורדון
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
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להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד .גורדון הסמכה זמנית ראשונה להעניק תואר
ראשון "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו')
ובמסלול העל-יסודי (ז'-י') ,לתקופה של שלוש שנים ,עד חודש יוני .2020
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 136/13החלטה :אי-הארכת ההסמכה הזמנית של אמונה ,מכללה להוראת אמנות ולחינוך מיסודן של אפרתה
ואמונה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי למסלול העל-יסודי (ז'-י') במתמטיקה
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות מישיבתה ביום  ,20.6.2017שלא לחדש את ההסמכה הזמנית
של המכללה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי למסלול העל-יסודי ,בחוות דעת
הסוקרות בנושא ,ובערעור המכללה על המלצת ועדת המשנה התחומית מיום ( 23.5.2017מכתביו של
נשיא המכללה ,פרופ' שמואל סנדלר מיום  ,6.6.2017ומיום .)18.6.2017
המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי
הרוח והאומנות מהטעמים הבאים:
המל"ג לא מצאה במכתב הערעור טענות פרטניות לעצם החלטתה ו/או סעיפים מהחלטתה
.1
אשר יכולות לשנות את מסקנותיה.
המל"ג מבהירה כי בבסיס החלטתה שיקולים אקדמיים.
.2
המל"ג מצאה ,בהתבסס על חוות דעת הסוקרות ,כי בתוכנית ישנם ליקויים משמעותיים אשר
.3
אינם מבטיחים רמה אקדמית נאותה ,ולא טעויות טכניות כפי שצוין במכתב הנשיא מיום
.18.6.2017
שתי הסוקרות הצביעו באו פן בלתי תלוי (חוות דעת הסוקרות היו בלתי תלויות) על ליקויים
.4
משמעותיים אשר אינם מבטיחים רמה אקדמית נאותה.
המוסד לא סיפק מענה משביע רצון על אודות הצעדים שנקטה/נוקטת המכללה ליישום הדגם
.5
המנחה לתוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתמטיקה למסלול העל יסודי
(ז'-י') במכללות לחינוך  -החלטת מל"ג מיום .10.6.2014
למוסד הסמכה זמנית להעניק את התואר משנת  ,2004ולאורך כל השנים הוארכה ההסמכה
.6
הזמנית לתקופות קצובות בשל בעיות שעלו בתוכנית.
בהתבסס על החלטת המל"ג בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות מיום  , 22.7.2014מחליטה
.7
המל"ג לאמץ את המלצת הסוקרות ולא לחדש את ההסמכה הזמנית בתוכנית .עם זאת ומתוך
רצון שלא לפגוע בסטודנטים הלומדים כיום בתוכנית ,מחליטה המל"ג להעניק הסמכה רק
למחזורי הלימוד הלומדים כיום בתוכנית ולא לאפשר פתיחת מחזורי לימודי נוספים החל
משנה"ל תשע"ח.
 137/13החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ( )M.A.עם ובלי תזה במדיניות ותיאוריה של האמנויות לבצלאל
 אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושליםבישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה.
.1
לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה בצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק
.2
תואר שני ( )M.A.עם ובלי תזה במדיניות ותיאוריה של האמנויות.
 138/13החלטה  :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך גורדון לפתוח תוכנית לימודים לתואר
"בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בחינוך חברתי קהילתי למסלול העל-יסודי
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' קלרה סבג על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאשר לגורדון ,המכללה האקדמית לחינוך ,חיפה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית
.2
הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בחינוך חברתי-קהילתי במסלול העל יסודי
(ז'-י') ולרשום אליה תלמידים.
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לחייב את מכללת גורדון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה,
לפיה :א .ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת גורדון עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר
בהוראה" בחינוך חברתי-קהילתי למסלול העל-יסודי ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא
תקבל מכללת גורדון הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" בחינוך חברתי קהילתי למסלול
העל -יסודי .ב .אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בחינוך חברתי
קהילתי למסלול העל-יסודי היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכנית לתואר
בוגר בהוראה דו-חוגי בלימודים כלליים.
בתום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה ,תתכנס ועדת הבדיקה לדון
בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת ,ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה
במכללה ,כמפורט בגוף ההמלצה ,ובמיוחד ,סגל ההוראה ,שיבוץ המורים לקורסים השונים,
הסילבוסים בקורסים השונים ורשימות הקריאה.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה).
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל ,יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.

 139/13החלטה :מתן אישור פרסום והרשמה למכללת אוהלו בקצרין לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר
בהוראה )B.Ed.( 7חד-חוגי באנגלית במסלול הרב-גילאי (ג'-י')
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרות פרופ' דוניצה שמידט ופרופ' עירית קופפרברג על עבודתן ועל חוות דעתן.
.1
לאמץ את המלצות הסוקרות ולהעניק למכללת אוהלו בקצרין אישור פרסום ורישום סטודנטים
.2
לתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.חד-חוגי באנגלית במסלול הרב גילאי (ג'-י').
לקראת שלב ההסמכה תבחן התוכנית בשנית ,לרבות יישום ההערות כפי שעלו בחוות דעת
.3
הסוקרות.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו
.4
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה
גבוהה".
על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת
.5
להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך
המכללה להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית
"רשת בטחון חיצונית" (הסדר חיצוני – השלמת תואר  B.Ed.בהוראת אנגלית רב-גילאית
במכללת סמינר הקיבוצים) ,בהתאם להתחייבות המכללה.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.6
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה) .אם
לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת
המל"ג האמורה.
 140/13החלטה :אישור מינוי סוקרים לבקשת סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
להסמכה להעניק תואר שני ( )M.Ed.בהערכה בחינוך
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
למנות שני סוקרים לבדיקת מתן ההסמכה של סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה
.1
ולאמנויות להעניק תואר שני ( )M.Ed.בהערכה בחינוך.
לאשר את הסוקרים הבאים:
.2
 פרופ' מרדכי מירון  -ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב (ליווה את המכללה גם בשלב
הקודם).
 פרופ' הלנה דה סיביליה  -המחלקה לפיתוח וייעוץ אירגוני ,המכללה האקדמית עמק
יזרעאל.
 141/13החלטה :אישור למכללה האקדמית תל-חי לציין את מסלול ההתמחות על גבי התעודה של התואר
השני ( )M.A.ללא תזה בחינוך
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
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להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו לה.
לאמץ את המלצת הסוקרות ולאפשר למכללה האקדמית תל-חי לציין את מסלול ההתמחות
על גבי התעודה של התואר השני ללא תזה ( )M.A.בחינוך.

 142/13החלטה :הסמכה זמנית ומותנית למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ()M.A.
עם תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני לסטודנטים במחזורים הקיימים (אשר נמצאים בשלביה השונים של
כתיבת התזה)
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,
והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' אברהם קלוגר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה על המלצותיו:
להסמיך את המכללה למינהל להעניק תואר שני ( )M.A.עם תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני
א.
לסטודנטים שהחלו בעבודת התזה (בכל שלביה).
לאור העובדה כי במוסד חסרה תשתית אקדמית מחקרית מספקת להמשך קיומה של
ב.
התוכנית המחקרית ,לא לאפשר פתיחת מחזורים חדשים לתוכנית זו.
 .3עם הגשת כל התזות ,התוכנית לתואר שני בייעוץ ארגוני עם תזה תיסגר.
 .4על המוסד לדווח למל"ג עם סגירת התוכנית.
 143/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יולי  ,2020להעניק תואר ראשון ( )B.A.במתכונת
חד-חוגית בניהול משאבי אנוש למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,
והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אריה רייכל.
.1
להסמיך את המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון ( )B.A.בניהול
.2
משאבי אנוש לתקופה של שלוש שנים ,עד יולי .2020
הבאים:
 .3לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית ,לרבות הנושאים
כיווני ההתפתחות האקדמיים והמקצועיים של התוכנית.
א.
פרופיל הסטודנטים ומספרם ,לרבות הישגי הסטודנטים בתוכנית ורמתם ,תנאי
ב.
קבלה ונתוני נשירה.
מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא
.4
"הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 144/13החלטה :אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לתואר שני ( )M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה של
הספורט והאימון הגופני של המסלול האקדמי של המכללה למינהל
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,
והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם.
.1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולאפשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לרשום סטודנטים
.2
ולפרסם את תוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה של הספורט והאימון
הגופני.
לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל
.3
תלמיד(ה) על הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד(ה) כי המסלול האקדמי של המכללה למינהל אינו
מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני קיימת
אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה של
הספורט והאימון הגופני .במקרה זה תוצע על ידי המסלול האקדמי של המכללה למינהל
לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני
) (M.A.בייעוץ ופיתוח ארגוני.
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על המסלול האקדמי של המכללה למינהל לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית
לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר
מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,ימשיכו הסוקרים את התוכנית בבדיקתה
לקראת שלב ההסמכה.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".

 145/13החלטה :אישור למכללה האקדמית ספיר ללמד בזמן חלקי (פריסה של יומיים בשבוע) לתואר ראשון
בתוכניות הלימודים הבאות :מינהל ומדיניות ציבורית ,לוגיסטיקה ,ניהול תעשייתי
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,
והחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית ספיר ללמד בזמן חלקי (פריסה של יומיים בשבוע9 ,
סמסטרים ושלוש שנים) לתואר ראשון בתוכניות הלימודים הבאות :מינהל ומדיניות ציבורית,
לוגיסטיקה ,ניהול תעשייתי .כל זאת בכפוף להחלטת המל"ג מיום  - 27.10.2015מסלולים לתואר ראשון
בזמן חלקי.
 146/13החלטה :הסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בהפרעות בתקשורת
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות
מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בהפרעות
.2
בתקשורת.
על המכללה להקפיד כי מספר החריגים בתנאי הקבלה לא יעלה על  10%מכלל המתקבלים
.3
לתוכנית.
 147/13החלטה :הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים ,עד יולי  ,2020להעניק תואר ראשון ()B.Sc.
חד-חוגי בהנדסת תוכנה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל,
בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת תוכנה
המתקיימת במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להאריך את הסמכת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון חד-חוגי
.2
( )B.Sc.בהנדסת תוכנה לתקופה של שלוש שנים ,דהיינו עד יולי .2020
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ובפרט תיבדק עמידת
.3
המכללה בהערות הסוקרים כפי שעלו בחוות הדעת.
על המכללה לעמוד בלוחות הזמנים המצוינים בקווים מנחים והגדרות לתוכניות לימודים
.4
בתחומים הנדסת מחשבים ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תוכנה ומדעי המחשב
(החלטת המל"ג מיום  ,)27.9.2016דהיינו עריכת ההתאמות הנדרשות עד תחילת שנה"ל תשע"ט
ודיווח למל"ג על אופן יישום המתווה עם לתום שנה"ל תשע"ח.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.5
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 148/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.חד-חוגי בהנדסת תעשיות מים למכללה האקדמית
כנרת בעמק הירדן
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת
תעשיות מים המתקיימת במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון חג-חוגי ()B.Sc.
.2
בהנדסת תעשיות מים.
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 149/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.חד-חוגי בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות
האלקטרוניקה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת איכות
ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה המתקיימת במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן ,והיא החליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון חד-חוגי ()B.Sc.
.2
בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה.
 150/13החלטה :הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים ,עד יולי  ,2020להעניק תואר שני ( )M.Sc.ללא
תזה בהנדסת תוכנה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.Sc.בהנדסת
תוכנה המתקיימת במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר שני ללא תזה ()M.Sc.
.2
בהנדסת תוכנה לתקופה של שלוש שנים ,דהיינו עד יולי .2020
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ובפרט תיבדק עמידת
.3
המכללה בהערות הסוקרים כפי שעלו בחוות הדעת ,לרבות בדיקת עבודות הגמר ,תכני הנדסת
תוכנה ומדיניות המכללה לגיוס סגל.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 151/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יולי  ,2020להעניק תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה
בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.Sc.בהנדסת
חשמל ואלקטרוניקה המתקיימת במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר שני ללא תזה ()M.Sc.
.2
בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתקופה של שלוש שנים ,דהיינו עד יולי .2020
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ובפרט תיבדק עמידת
.3
המכללה בהערות הסוקרים כפי שעלו בחוות הדעת.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 152/13החלטה :הארכת הסמכה זמנית (שלישית) לשנתיים ,עד יולי  ,2019להעניק תואר ראשון ()B.Sc.
חד-חוגי בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לשנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת חשמל
ואלקטרוניקה המתקיימת בשנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להאריך את הסמכת שנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות להעניק תואר ראשון חד חוגי ()B.Sc.
.2
בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתקופה של שנתיים ,דהיינו עד יולי .2019
עד סוף תשע"ח ,דהיינו יולי  , 2018על המוסד להעביר דיווח אודות הטמעת השינויים בתוכנית
.3
הלימודים במתכונתה החדשה כפי שעלו בחוות הדעת של הסוקרים.
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לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית שוב ובפרט תיבדק עמידת
המכללה בהערות הסוקרים כפי שעלו בחוות הדעת.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 153/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.P.T.חד-חוגי בפיזיותרפיה לקריה האקדמית אונו למחזור
הלימודים היחיד שנפתח במסגרת התוכנית (החל בתשע"ד)
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר חוות הדעת של הסוקר אשר בדק את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.P.T.בפיזיותרפיה
המתקיימת בקריה האקדמית אונו ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקר על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו עד כה.
.1
להסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון ( )B.P.T.בפיזיותרפיה לבוגרי מחזור
.2
הלימודים אשר החלו את לימודיהם בשנה"ל בתשע"ד ,אשר הינו מחזור הלימודים היחיד
בתוכנית הלימודים הנדונה.
 154/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים ,עד יולי  ,2021להעניק תואר שני ( )M.Sc.עם תזה
במדעי המחשב (לצד תוכנית הלימודים ללא תזה הקיימת) למכללה האקדמית תל-אביב יפו
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות
מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' שולי וינטנר על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
.1
להסמיך לתקופה של ארבע שנים (עד יולי  ,)2021את המכללה האקדמית לתל-אביב-יפו להעניק
.2
תואר שני עם תזה ( ) M.Sc.במדעי המחשב
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תיבדק תוכנית הלימודים בשנית ,בהתאם
.3
להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים ,ובהתאם למפורט בדו"ח זה.
במסגרת בדיקה זו ייבחנו ,בין היתר ,עבודות התזה בהתאם לנדרש ע"י הוועדה המקצועית.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 155/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.חד-חוגי בהנדסת בניין למכללה האקדמית להנדסה
סמי שמעון
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת בניין
המתקיימת במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת
.2
בניין.
 156/13החלטה :אישור לקיים תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב בזמן חלקי במכללה
האקדמית תל-אביב-יפו
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר בקשת המכללה האקדמית תל אביב-יפו לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון )(B.Sc.
במדעי המחשב בזמן חלקי והיא החליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית תל אביב-יפו לקיים
תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.במדעי המחשב בזמן חלקי (פריסה של יומיים בשבוע12 ,
סמסטרים ,ארבע שנים) ,בכפוף להחלטת המל"ג מיום  - 27.10.2015מסלולים לתואר ראשון בזמן
חלקי.
החלטה :הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום תקשורת חזותית ועיצוב גרפי
157/13
בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ( )18.7.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום
תקשורת חזותית ועיצוב גרפי .ההרכב שאושר כלהלן:
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Prof. Nancy Skolos- Professor of Graphic Design, former Dean of Architecture and Design–
RISD, USA - Chair of the Committee.
Prof. Bruce Brown – Pro-Vice-Chancellor for Research, former Dean of the College of Arts
and Humanities and a Professor of Design - Brighton University, UK.
Associate Prof. Gerry Leonidas- Programme Director for the MA Typeface Design and MA
(Res) Typeface Design, Course Director for the TDi summer course; and Enterprise
Coordinator for the School of Arts & Communication Design - Reading University, UK.
Prof. Leland Burke- Animation Department- Massachusetts College of Art and Design, USA.
Prof. Anat Katsir- Department of Visual Communication- Bezalel Academy of Art and Design,
Israel.
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נספחים
נספח א'
נספח להחלטה 128/13

סדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות
הצעה לעדכון – יולי 2017

א .סדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה
.1

.2
.3

.4

.5

.6

בנוהל זה
"החוק" – חוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח;1958-
"המועצה" – המועצה להשכלה גבוהה/המל"ג;
"המזכיר" – מזכיר המועצה להשכלה גבוהה (סמנכ"ל לעניינים אקדמיים(;
"המנכ"ל" – מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה;
"היושב ראש" – יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה או סגנו ,לפי החלטת היושב ראש;
מקום הישיבות
א .ישיבות המועצה יתקיימו במשרדי המועצה להשכלה גבוהה בירושלים.
ב .היושב ראש רשאי ,בנסיבות מיוחדות ,לקבוע ישיבה במקום אחר.
מועדי הישיבות
א .ככלל ,המועצה תתכנס לפחות אחת לחודש.
ב .מועדי ישיבות המועצה יקבעו על ידי המזכיר בתיאום עם יושב הראש ,ככל הניתן ,לכל המאוחר בחודש
ספטמבר ,לשנה האקדמית הקרובה.
ג .היושב ראש רשאי להודיע על ישיבה שלא מן המניין אם הנסיבות מצדיקות זאת.
ד .שליש מחברי המועצה רשאים לפנות ליושב הראש בבקשה לזימון ישיבה שלא מן המניין.
הזמנות וחומר לדיון
א .הזמנות לישיבות המועצה יישלחו על ידי המזכיר לכל חברי המועצה  6ימים לפחות לפני המועד שנקבע
לישיבה.
ב .להזמנה יצורף סדר היום המפרט את הנושאים שיידונו בישיבה והחומר הנוגע לדיון ,לרבות תקציר
הצגת הנושא ,טענות המוסד בעניינו והצעת החלטה ככל שקיימת.
ג .חברי המועצה יקבלו ,ככל שניתן ,לפחות שישה ימים לפני מועד הישיבה ,את מלוא החומר והמידע
הנוגעים לדיון; החומר המוגש לישיבות הינו באחריות המנכ"ל או מי מטעמו.
סדר היום
א .היושב ראש יקבע את סדר היום של ישיבות המועצה וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו.
ב .חבר המועצה המבקש הכללת נושא בסדר היום ,חייב להודיע על כך ליושב ראש  14ימים לפחות לפני
המועד שנקבע לישיבה; ההחלטה בדבר מועד הכללת הנושא בסדר היום בידי היושב ראש.
ג .נושא ששליש מחברי המועצה ביקשו הכללתו בסדר היום ,ייכלל בסדר היום של אחת משלוש ישיבות
המועצה העוקבות.
ד .היושב ראש רשאי לשנות את סדר היום ,על ידי הוספת נושא ,הסרת נושא או שינוי סדר הנושאים;
נושא שהוסף לסדר היום רשאי חבר המועצה שלא נוכח בישיבה ,לדרוש דיון חוזר לגביו בישיבה הבאה.
ה .סעיפים שבסדר היום של ישיבה שהדיון בהם לא הושלם או נדחה יכללו בסדר היום של הישיבה
העוקבת.
ו .סדרי היום של המועצה ושל ועדות המשנה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה לפני הדיון.
קבלת החלטות ללא הצבעה
א .בנושאים שיפורטו להלן ,רשאית המועצה לקבל החלטות ללא הצבעה ,כך שככל שלא יהיו הערות
להצעות ההחלטה שהופצו בחומר לקראת הישיבה ,יראו את ההצעה כמתקבלת; אם יהיו הערות
להצעת החלטה מסוימת ,היא תידון בישיבת המועצה.
א .1.אישור הרכבים של ועדות מקצועיות ושמות סוקרים הבודקים תוכניות לימודים במסגרת תהליך
האקרדיטציה;
א .2.אישור הרכבים של ועדות שיפוט ,מינוי נציגים מטעם המועצה לגופים שונים על פי חוק;
א .3.אישור שמות דומיין.
ב .חבר המועצה המבקש להעיר על נושא יוכל לעשות זאת לפני או בעת הישיבה .במקרה כזה תובא הצעת
ההחלטה בנושא לגביו ניתנה ההערה להצבעה בישיבת המועצה.
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 .7מנין חוקי
א .המניין החוקי לישיבת המועצה הוא מחצית החברים המכהנים ולא פחות מ 9 -וביניהם היושב ראש.
ב .במקרים חריגים בהם נבצר מהיושב ראש להשתתף בישיבה וקיימת חשיבות בקיומה על אף היעדרותו,
תוכל המועצה לאשר מינוי חבר מועצה שימלא את תפקיד היושב ראש לאותה ישיבה בלבד.
 .8הזמנת אנשים שאינם חברי מועצה
א .היושב ראש רשאי לאשר הזמנתו לישיבה של אדם שאינו חבר המועצה ,המומחה לנושא שבו דנה
המועצה באותה ישיבה ,לשם שמיעת חוות דעתו ,וכן רשאי לאשר הזמנתם של בעלי עניין או נוגעים
בדבר לנושא שיידון.
ב .חבר המועצה המבקש להזמין לישיבה אדם שאינו חבר המועצה חייב לקבל מראש את הסכמת היושב
ראש לכך.
ג .המוזמן לפי סעיף זה ישמיע את דבריו ולא ישתתף בדיוני המועצה.
 .9סדר הדיונים
א .היושב ראש יפתח וינעל את הישיבה.
ב .היושב ראש יפתח ויסכם את הדיון בכל נושא וייתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו;
לחבר שנושא מסוים נכלל על פי בקשתו בסדר היום ,תינתן הרשות לפתוח בדיון בו.
ג .היושב ראש רשאי לקצוב את זמן הדיבור לכל משתתף או מוזמן לדיון.
 .10הצבעות והחלטות
א .החלטות המועצה תתקבלנה בהצבעה ברוב רגיל כאשר תומכים בה רוב החברים הנוכחים בישיבה.
ב .החלטות המועצה או שינוין ,בעניין מתן היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף 21א לחוק או
ביטולו מכוח סעיף 21ה לחוק ומתן הכרה למוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף  9לחוק או ביטולה מכוח
סעיף  18לחוק ,טעונות רוב של  12חברי מועצה לפחות.
ג .החלטות המועצה או שינוין ,בעניין הסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר מכוח סעיף  23לחוק ,בעניין
מתן רישיון לשלוחה מכוח סעיף 25ג לחוק ובעניין הכרה בתואר מכוח סעיף 28א לחוק ,לאחר דיון
והמלצה של ועדת המשנה של המועצה ,יכולות להתקבל בהצבעה אחת משותפת על כל המלצות ועדת
המשנה או חלקן ,אלא אם חבר מועצה יבקש לקיים דיון נפרד בהמלצה.
ד .חבר ה מועצה המציע החלטה לגבי נושא הנדון בישיבה ,ימסור את הנוסח שלה ליושב ראש; היושב ראש,
בסיכומו את הנושא שבדיון ,יקרא את נוסח ההצעה ויעמיד אותה להצבעה.
ה .ההצבעה על הצעת החלטה בישיבת המועצה תהיה בהרמת ידיים; אך יושב הראש רשאי ,ביוזמתו או
לפי בקשת אחד מחברי המועצה ,מנימוקים שיירשמו ,לקיים הצבעה חשאית בכתב; הצבעה על מינוי
יו"ר ות"ת ,סגן יו"ר מל"ג וחברי ות"ת תהיה חשאית בכתב .חבר מל"ג ,שלגביו מתקיימת הצבעה שמית
לטובת מינויו בוועדות/בגופים שונים ,יתבקש לצאת מאולם הדיונים בעת הדיון וההצבעה בנושא.
ו .עמדו להצבעה יותר מהצעה אחת ,יחליט היושב ראש בדבר סדר ההצבעה.
ז .בכל הצבעה יימנו קולות המצביעים בעד ,נגד והנמנעים; ככל שתעמודנה להצבעה יותר מהצעת החלטה
אחת באותו נושא ,יימנו קולות המצביעים בעד כל הצעה ,על ההצעה שקיבלה מספר הקולות הגדול
ביותר יצביעו שנית ,ויימנו קולות המצביעים בעד ,נגד והנמנעים.
ח .היושב ראש יודיע על תוצאות ההצבעה.
 .11פרוטוקול והחלטות
א .בכל ישיבה של המועצה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות פרטים כלהלן:
 .1שמות חברי המועצה שנכחו בישיבה;
 .2שמות חברי המועצה שנעדרו מהישיבה;
 .3שמות הנוכחים שאינם חברי המועצה;
 .4סדר היום;
 .5עקרי הדיון לרבות תמצית דברי המשתתפים בדיון;
 .6כל הערה לעניין הנדון במועצה שחבר המועצה מבקש לרשמה בפרוטוקול;
 .7כל ההחלטות שהועמדו להצבעה ,כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת
מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.
ב .העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי המועצה לפני מועד הישיבה הבאה ,לאחר שאושר על ידי יושב
הראש ,המזכיר ,היועץ המשפטי והמנכ"ל (לפי בקשתו).
ג .הגיש חבר המועצה הערה והציע תיקון לפרוטוקול ,יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין
הסכמה לתיקון המוצע ,יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
ד .החלטה שהתקבלה על ידי המועצה תקפה לכל דבר וענין ,מרגע קבלתה ,גם אם עדיין לא אושר פרוטוקול
הישיבה שבה התקבלה ,והמוסדות יעודכנו לאחר קבלתה.
ה .המזכיר אחראי להפצת ההחלטות ככל הניתן בתוך שבועיים מיום אישור הפרוטוקול ולמעקב אחר
ביצוען.
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ו .החלטות המועצה יפורסמו באתר האינטרנט של המל"ג לאחר שנוסחן יאושר ע"י המועצה.
 .12דיון חוזר
א .המועצה תוכל לקיים ביוזמתה דיון חוזר בהחלטותיה לאחר קבלת הסכמת רוב חברי המועצה המכהנים
לקיום דיון חוזר.
ב .לחילופין ,מוסד המעוניין כי המועצה תקיים דיון חוזר בהחלטה בעניינו ,יוכל להגיש את טענותיו בנושא
עד  30יום מיום קבלת ההחלטה.
ג .טענות המוסד תובאנה לדיון בוועדת המשנה הרלוונטית אשר תדון בנושא ותביא המלצה בפני המועצה;
במקרים חריגים בהתאם להחלטת יושב הראש ,תאפשר המועצה לנציגי המוסד להציג את טענותיהם
בעל פה בפני המועצה.
ד .מוסד רשאי לבקש דיון חוזר בהחלטה בעניינו פעם אחת בלבד.

ב .סדרי נוהל לדיוני ועדות המשנה הקבועות של המועצה
המועצה1

 .1ועדות המשנה הקבועות של
לצורך ביצוע תפקידיה מסתייעת המועצה בשש ועדות משנה קבועות המורכבות ברובן מחבריה,
שתפקידן לגבש המלצות למועצה בנושאים השונים.
 .2ועדות משנה רוחביות  -תחומי פעילות והרכב
 2.1ועדת משנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה
תפקיד  -לדון בסוגיות עקרוניות הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה ,המשך התפתחותה לאורך זמן
ופריסתה במרחב ,גיבוש מדיניות בעניין מוסדות חדשים ותוכניות חדשות ודיון בעניינים רוחביים,
עקרוניים או חוצי תחומים של הכרה ,הסמכה ,רישוי שלוחות חו"ל וכן בנושאי רוחב כלליים שיועלו.
הרכב:
יו"ר :סגן יו"ר מל"ג.
חברים :יו"ר ות"ת  ,יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות ,חברי מועצה נוספים.
 2.2ועדת משנה להבטחת איכות
תפקיד  -ביצוע ניטור קבוע של איכות ההשכלה הגבוהה במוסדות השונים ובתחומי הלימוד השונים,
לרבות באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות ,דיון בדוחות ההערכה וגיבוש המלצות למועצה .ביצוע
מעקב אחר יישום ההמלצות בנושא הערכת איכות.
הרכב:
יו"ר :חבר מועצה
חברים :יו"ר ות"ת ,חברי מועצה נוספים.
 2.3ועדה לפיקוח ואכיפה
תפקיד  -שמירה על ביצוע הוראות החוק ,מדיניות ונהלי המל"ג והוות"ת והחלטותיהן במוסדות
להשכלה גבוהה באמצעות מדיניות של מניעה ,בקרה  ,פיקוח ואכיפה.
הרכב:
יו"ר :סגן יו"ר מל"ג
חברים :יו"ר ות"ת ,חברי מועצה ,חברי ות"ת ,המנכ"ל והמזכיר.
 .3ועדות משנה תחומיות  -תחומי פעילות והרכב
תפקיד  -גיבוש המלצות בעניין בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות ,מסלולים ,הסמכות ,תוכניות
של שלוחות מחו"ל ,תוכניות לאוכלוסיות מוגדרות וכד'.
הרכב:
יו"ר :חבר מועצה
חברים :חברי מועצה ,חברי מועצה לשעבר על פי הצורך.
 להלן שלוש ועדות המשנה התחומיות:
 .1מדעי החברה ,ניהול ,עסקים ,משפטים ,רב תחומי
 .2טכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים מדויקים ,רפואה ומדעי הרפואה ,פרה רפואה ,מדעי
החיים ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
 .3חינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
 פורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות
תפקיד  -דיון בנושאים רוחביים העולים בדיוני ועדות המשנה או במועצה ,הטעונים חשיבה
מערכתית.
הרכב :יו"ר :סגן יו"ר מל"ג
חברים :יושבי ראש הוועדות התחומיות
הפורום יפעל בהתאם לסדרי הנוהל של ועדות המשנה בשינויים המחויבים.
 1החלטה זו באה במקום החלטת המועצה מיום  28.11.2000בנוגע לשינוי דרכי עבודתה של המועצה
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נוהל הדיונים
ישיבות הוועדות יתקיימו לפני ישיבות המועצה (ביום הישיבה) או במועד אחר כפי שיקבע יושב ראש
כל ועדה לגבי ועדתו.
יושב ראש של כל ועדה יקבע את סדר היום של ישיבת הוועדה וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו.
סדרי היום של ועדות המשנה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה מראש.
לסגן יו"ר מל"ג זכות הצבעה בכל ועדות המשנה.
ועדות המשנה יבחרו ממלא מקום קבוע ליושב ראש הוועדה ,אשר ימלא את מקומו כאשר יושב הראש
אינו יכול להשתתף בישיבה (נעדר או מנוע) .במקרה שגם היושב ראש וגם ממלא מקומו אינם יכולים
להשתתף בישיבה ,ימנה סגן יו"ר מל"ג את אחד מחברי הוועדה לניהול אותה ישיבה.
חברי מועצה שאינם חברים בוועדה יוכלו להשתתף בישיבות ,ללא זכות הצבעה.
חברי הוועדה יקבלו ,ככל שניתן ,לפחות שישה ימים לפני מועד הישיבה ,את מלוא החומר והמידע
הנוגעים לדיון; החומר המוגש לישיבות הינו באחריות המנכ"ל או מי מטעמו.
כל חברי המועצה יהיו חברים בוועדות המשנה.
המועצה תהיה רשאית למנות עד שני חברים נוספים לכל ועדת משנה תחומית קבועה ,שכיהנו בעבר
כחברי מועצה והם בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה ,להם מומחיות בתחום עיסוק הוועדה ,וזאת
לתקופת כהונתה של המועצה הממנה.
הרכבי הוועדות ויושבי הראש שלהן יוצעו ע"י יושב הראש ויובאו לאישור המועצה.
קוורום לקיום ישיבת הוועדות וקבלת החלטה יהיה מחצית חברי הוועדה שהם בעלי זכות הצבעה בה
וביניהם יושב ראש הוועדה ,ובלבד שמספר החברים לא קטן מ. 3-
יושב ראש הוועדה רשאי לאשר הזמנתו לישיבה של אדם שאינו חבר הוועדה ,המומחה לנושא שבו דנה
הוועדה באותה ישיבה ,לשם שמיעת חוות דעתו ,וכן רשאי לאשר הזמנתם של בעלי עניין או נוגעים בדבר
לנושא שיידון; המוזמן לפי סעיף זה לא ישתתף בדיוני הוועדה.
יושב ראש הוועדה יפתח וינעל את הישיבה ,יסכם את הדיון בכל נושא וייתן את רשות הדיבור לנוכחים
לפי סדר הפונים אליו.
החלטות הוועדה תתקבלנה בהצבעה ברוב רגיל כאשר תומכים בה רוב החברים הנוכחים בישיבה.
מעמדן של החלטות הוועדות הוא המלצות למועצה.
במקרים בהם קיימת דחיפות מיוחדת ,ניתן להביא המלצה של ועדת המשנה לדיון במועצה ,בישיבה
שתתקיים באותו היום ,בהתחשב בנושא הדיון ומורכבותו ,ובלבד שהחומר בנוגע להמלצה נשלח לחברי
המועצה מראש.
הוועדה רשאית לשמוע ולקבל טענות בכתב או בעל-פה מכל אדם או מוסד; דרך שמיעתן או קבלתן של
טענות כאמור ייקבע לכל מקרה על ידי יושב ראש הועדה ובנסיבות העניין.
החלטות ועדת המשנה בעניינו של מוסד תימסרנה למוסד על פי בקשתו.
דו"ח המובא בפני הוועדה לצורך החלטה בעניינו של מוסד ,יועבר קודם לתגובת המוסד .תגובת המוסד,
ככל שתתקבל ,תובא בפני הוועדה טרם קבלת החלטה.
שקלה הוועדה לקבל החלטה הדוחה בקשתו של מוסד ,במלואה או בחלקה ,והשונה מההמלצה הכלולה
בדו"ח ,תאפשר למוסד להביא טענותיו בפני הוועדה טרם קבלת החלטה .ככלל ,הטענות יובאו בכתב
אלא אם החליט יושב ראש הוועדה אחרת.
מוסד יוכל לבקש דיון חוזר בעניינו רק לאחר החלטת המועצה בעניין.
בכל ישיבה של הוועדה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות פרטים כלהלן :שמות חברי הוועדה שנכחו
בישיבה ,שמות חברי הוועדה שנעדרו מהישיבה ,שמות הנוכחים שאינם חברי הוועדה; שמות
המוזמנים; סדר היום ,עקרי הדיון לרבות תמצית דברי המשתתפים בדיון ,כל הערה לעניין הנדון
בוועדה שחבר הוועדה מבקש לרשמה בפרוטוקול ,כל ההחלטות שהועמדו להצבעה ,כולל תוצאות
ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.
העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה ,לאחר שאושר על ידי מרכז
הוועדה ,יו"ר הוועדה ,ובמידת הצורך סיו"ר המל"ג ,מנכ"ל מל"ג ,המזכיר והיועץ המשפטי; הגיש חבר
ועדה הערה והציע תיקון לפרוטוקול ,יקרא אותו יושב ראש הוועדה בראשית הישיבה ובאין הסכמה
לתיקון המוצע ,יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
מרכז הוועדה אחראי להפצת ההחלטות ולמעקב אחר ביצוען.

הוראות כלליות:
 .16מניעת חשש לניגוד עניינים
א .בהתאם להסדר למניעת ניגוד עניינים עליהם חתמו חברי המועצה וועדותיה ,החברים יימנעו מכל פעולה
שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם במועצה לבין מילוי תפקידיהם האחרים ,או לבין
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ענייניהם האישיים וכן לא יטפלו במסגרת תפקידם במועצה ובוועדותיה ויימנעו מהשתתפות בדיונים
ובהצבעה בישיבות ,אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד
עניינים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם במועצה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים
עימם בקשר אישי או עסקי ,לרבות בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.
ב .בסעיף זה –
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד
ניהולי בו ,או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו ,בזכות לקבל רווחים ,בזכות
למנות מנהל או בזכות הצבעה;
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,אח או אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן ,חותנת,
חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ,וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
 .17סודיות
חברי המועצה וועדותיה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני המועצה וועדותיה ,לרבות מסירת
מסמכים ,פרוטוקולים ,החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל
המועצה בלבד.
**************************

| 17

עמוד

مجلس التعليم العالي

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

נספח ב'
נספח להחלטה 129/13
נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג
א.

ב.

ג.

2

כללי
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל התפתחה באופן ניכר במהלך השנים ,תוך גידול ממשי במספר
המוסדות לצד גידול במספרי הסטודנטים.
בד בבד המל"ג קיבלה ,מכוח סמכותה בחוק ,החלטות רוחביות באמצעותן הסדירה נושאים רבים
וחשובים הנוגעים לפעילות המוסדות להשכלה גבוהה.
לאחרונה ,עם הקמת היחידה לבקרה ,אכיפה ורישוי באגף האקדמי במל"ג ,התברר כי ישנן מספר
החלטות רוחביות אשר רבים מהמוסדות אינם עומדים בהן באופן חלקי או מלא ובשלב זה הנוהל יתמקד
בהן.
הואיל ומל"ג מעוניינת לחזק את האוטונומיה של המוסדות להשכלה גבוהה ,אשר מבוססת על
אחריות המוסדות לניהולם התקין והראוי ,הוחלט לבצע מהלך כולל להסדרת הנושא בשיתוף המוסדות.
לשם כך ,תקיים המל"ג תהליך במסגרתו יוכלו המוסדות להגיש ביוזמתם דיווחים על אי עמידה
בהחלטות המצוינות בנספח  1המצורף והטיפול בהסדרתם יעשה בהתאם לנוהל המפורט מטה .הסדרה
זו מתייחסת למספר החלטות מל"ג ספציפיות ,אך זה לא פוטר את המוסדות מעמידה בכלל ההחלטות
והנהלים של מל"ג/ות"ת.
דרך פעולה
הנוהל תקף לכלל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה (להלן "מוסד") ויחל מיום  18.7.2017ועד
.1
ליום ( 31.12.2017להלן "תקופת הנוהל").
מוסד המבקש לדווח במסגרת הנוהל על אי עמידה בהחלטות המצורפות ,יציין עבור כל מקרה
.2
באופן מתומצת:2
א .ציון ההחלטה הרלוונטית;
ב .תיאור אי העמידה/החריגה מההחלטה;
מועדי החריגה/אי העמידה בהחלטה;
ג.
ד .נתונים רלוונטיים נוספים כגון :מספר הסטודנטים בתוכנית.
ה .בקשה מנומקת לאישור החריגה או המתווה לסיומה.
הדיווחים של המוסדות יועברו וירוכזו על ידי צוות בקרה ,אכיפה ורישוי באגף האקדמי של
.3
המל"ג ויועברו על ידו לטיפול בוועדות המשנה הרלוונטיות.
בהתאם לכמות ולאופי הדיווחים שיתקבלו ,יוחלט על אופן הטיפול.
.4
מל"ג ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לבחון את הנוהל ולבצע בו שינויים במידת הצורך תוך
.5
דיווח למוסדות להשכלה גבוהה.
במסגרת תקופת הנוהל ,ככלל לא תוטלנה סנקציות בגין הפרה שדווחה וטופלה לפי הנחיות
.6
מל"ג.
תנאים להליך ההסדרה
מוסד יוכל להגיש פעם אחת מסמך מרוכז שיכלול את כל החריגות הרלוונטיות שבגינן יתנהל
.1
המשך הדיון בהליך.
בזמן תקופת הנוהל ,יוכל מוסד להתייעץ עם הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת בנוגע למקרים אשר
.2
בכוונתו לכלול לאחר מכן בדיווח שלו .יובהר כי רק מקרים שייכללו בסופו של דבר בדיווח ,יידונו
בהתאם לנוהל זה.
במסגרת נוהל זה ,מוסדות יוכלו לדווח רק על חריגות שהחלו לפני תאריך תקופת הנוהל (בהתאם
.3
לסעיף ב.)1.
לגבי חריגות אשר החל לגביהן בירור מול המוסד או שנדונו כבר על ידי מל"ג/ות"ת טרם תקופת
.4
הנוהל ,יימשך הטיפול בהן כרגיל ע"י ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה ולא ניתן לדווח עליהן
במסגרת נוהל זה.
הבקשות תוגשנה באמצעות דוא"ל  noaz@che.org.ilלמרכזת בתחום בקרה ,אכיפה ורישוי
הגב' נועה זמר.

במידה שקיימים נספחים רלוונטיים ,יש לשלוח אותם בנפרד מתמצית הדיווח.
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