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החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים -עשרה מס' )15 (524
שהתקיימה בירושלים ביום ב' באדר תשע"ג )(12.2.2013
U

306/12

החלטה :הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים ,עד שבט תשע"ו )ינואר ,(2016
למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני ) (M.Ed.בתוכנית לימודים
ב"שילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות"
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה
כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה ועל הדו"ח
.1
שהגישה.
להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לתקופה של שלוש
.2
שנים,עד שבט תשע"ו )ינואר  ,(2016להעניק תואר שני ) (M.Edבשילוב תלמידים
עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות.
לאור העובדה כי קיים צורך בדיאלוג אקדמי של חברי הסגל ,מומלץ למכללה
.3
לקיים מסגרות ממוקדות להשתלמויות אקדמיות של הסגל בתחומים עדכניים
למטרות התעדכנות.
ידוע כי קיימת בעיה במציאת חברי סגל המתמחים בתחום לקויות הלמידה ,ולכן
.4
מומלץ למכללה לקיים סמינריון סגל שייוחד לנושא זה.
מומלץ למכללה להמשיך ולהקפיד על היקף רשימות קריאה ריאליות בקורסים
.5
השונים.
מומלץ כי הסגל העוסק בתחום הקשב בתוכנית ישתתף בהשתלמויות בתחום על
.6
מנת להתעדכן ולהכיר תיאוריות חדשות בו.

307/12

החלטה :בקשת מכללת יעקב הרצוג להכיר בתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי
באנגלית למסלול העל-יסודי )ז'-י'( ,בהמשך להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה
להכיר בתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי באנגלית למסלול העל-יסודי )ז'-י'( של
מכללת יעקב הרצוג )גוש עציון( ,וזאת בהמשך להסמכה שניתנה למכללה ע"י מל"ג
יו"ש.
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החלטה :הארכה טכנית בשנה ,עד שבט תשע"ד )ינואר  ,(2014של הסמכות סמינר
הקיבוצים  -מכללה לחינוך ,טכנולוגיה ואמנות ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed.
בתקשורת וקולנוע במסלול העל-יסודי )ז'-י"ב( ותואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed.
באמנות ומדיה דיגיטלית ,במסלול העל-יסודי )ז'-י"ב(
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה
להאריך בשנה נוספת ,עד שבט תשע"ד )ינואר  ,(2014את ההסמכות של סמינר
הקיבוצים – מכללה לחינוך ,טכנולוגיה ואמנות להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed.
בתקשורת וקולנוע במסלול העל-יסודי )ז'-י"ב( ותואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.באמנות
ומדיה דיגיטלית במסלול העל-יסודי )ז'-י"ב( ,ולבקש מהאגף האקדמי במל"ג לסיים את
הליך הבדיקה ולהביא את הנושא לדיון בוועדת המשנה ובמל"ג עד למועד זה.

309/12

החלטה :הסמכה זמנית לשנתיים ,עד שבט תשע"ה )ינואר  ,(2015למכללה האקדמית
הערבית לחינוך בישראל  -חיפה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי
במדעים ,למסלול היסודי )א'-ו'(
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה
כלהלן:
 .1להודות לסוקרת על עבודתה ועל חוות דעתה.
 .2להסמיך לתקופה של שנתיים ,עד שבט תשע"ה )ינואר  ,(2015את המכללה
האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed.
דו-חוגי במדעים למסלול היסודי )א'-ו'(.
 .3להפנות את תשומת לב המכללה לעובדה כי כיום ,פועל במל"ג צוות לבחינת
המתכונת הדו-חוגית )והצירופים האפשריים( במקצועות המדעים והמתמטיקה
במסלול היסודי ובמסלול העל-יסודי במכללות האקדמיות לחינוך .מסקנות הצוות
אם וכאשר יתקבלו ויאומצו ע"י המל"ג יחייבו גם את המכללה בכל הקשור
להפעלת תוכנית הלימודים שבנדון.
 .4בהתאם להערת הסוקרת בתנאי המעבר לתוכנית – קביעת ציון  60מינימלי בכל
אחד מהקורסים בתוכנית.
 .5בתום תקופת ההסמכה ,תתבקש המכללה להעביר דו"ח התקדמות לוועדת המשנה
אודות תוכנית הלימודים ,לרבות תנאי קבלה ותנאי מעבר ,הצירופים האפשריים
במתכונת דו-חוגית עם החוג במדעים ,פרופיל הסטודנטים ,והתפלגות הציונים
בקורסים השונים.

310/12

החלטה :אישור פרסום והרשמת סטודנטים לשנה"ל תשע"ד לתוכנית הלימודים
לתואר ראשון ) (B.Mus.במוסיקה רב-תחומית ,של הקריה האקדמית אונו
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה
כלהלן:
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לאשר באופן זמני ,עד ליום  ,1.10.2014לקריה האקדמית אונו לקיים את תוכנית
הלימודים לתואר ראשון ) (B.Mus.במוסיקה רב תחומית בקמפוס הנוכחי של "הד
מוסיקה" בתל אביב ,וזאת כדי לאפשר את סיום היערכות התשתיות הנדרשות
בקמפוס הקריה האקדמית אונו.
לאשר לקריה האקדמית אונו לרשום סטודנטים לשנה"ל תשע"ד בתוכנית
הלימודים לתואר ראשון ) (B.Mus.במוסיקה רב תחומית.
אישור פרסום והרשמת סטודנטים לשנה"ל תשע"ה לתוכנית הלימודים יינתן
בכפוף לקבלת דיווח מאת הקריה האקדמית אונו בינואר  2014על התקדמות בניית
התשתיות בקמפוס הקריה והעברת פעילות התוכנית באופן מלא לקמפוס הקריה
האקדמית אונו ,לשביעות רצון המל"ג.
במידה ועד  1באוקטובר  2014לא תועבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון
במוסיקה רב תחומית לקמפוס בקריית אונו ,התוכנית תיסגר ותופעל רשת
הביטחון.

החלטה :אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר "בוגר
בהוראה" ) (B.Ed.בלשון וספרות עברית ,למסלול העל-יסודי )ז'-י'( של אלקאסמי -
מכללה אקדמית לחינוך
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה
כלהלן:
 .1להודות לוועדת הבדיקה ,בראשותה של פרופ' אורה שורצולד ,על המלצתה
ועבודתה עד כה.
 .2לאשר לאלקאסמי  -מכללה אקדמית לחינוך  -לפרסם את דבר פתיחתה של
תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בלשון וספרות עברית למסלול
העל-יסודי )ז'-י'( ולרשום אליה תלמידים.
 .3לאשר פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לשנה א' בלבד ,ולמעשה בכך לאפשר
קליטתו של מחזור אחד בלבד.
 .4כתנאי לפתיחת התוכנית ,נדרשת המכללה להמציא לוועדת הבדיקה – טרם פתיחת
שנת הלימודים הראשונה של התוכנית  -התחייבויות מפורשות של חברי סגל
ההוראה ללמד בתוכנית )כל המרצים שילמדו בתוכנית הלימודים בלשון וספרות
עברית( .על ההתחייבות להיות לשלוש שנים לפחות .במקרה של סגל שלא ילמד,
יהיה על המכללה לנמק מדוע .כמו כן ,על המכללה לציין את אחוזי המשרה
במכללה ובתוכנית והקורסים אותם המרצה צפוי ללמד בתוכנית .במידה
שמתוכננת הצטרפות אנשים נוספים לסגל ההוראה ,יהיה על המכללה לצרף קורות
חיים והתחייבות דומה בהתאם.
 .5כמו כן ,וכתנאי לפתיחת שנת הלימודים הראשונה ,מתבקשת המכללה להעביר
סילבוסים מתוקנים ומעודכנים ,חיזוק הפן של העברית החדשה והספרות
העכשווית בתוכנית וכן רשימת ספרים וכתבי עת בספריה ערוכים ומסודרים
בהתאם לכללים המקובלים ,כל זאת בהתאם להערות נקודתיות שהועברו ע"י
ועדת הבדיקה למכללה בנפרד.
 .6לחייב את אלקאסמי –מכללה אקדמית לחינוך )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה(
להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד/ה כי מכללת אלקאסמי עדיין
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איננה מוסמכת להעניק תואר אקדמי ראשון בלשון וספרות עברית במסלול העל-
יסודי )ז'-י'(.
 .7לקראת שלב ההסמכה ,תבחן ועדת הבדיקה את הפעלת תוכנית הלימודים הלכה
למעשה.
 .8לקראת שלב ההסמכה תבחן ועדת הבדיקה שוב את מצבת סגל ההוראה בתוכנית
ומחויבותו ללמד בתוכנית.
312/12

החלטה :הסמכה זמנית לשנתיים ,עד שבט תשע"ה )ינואר  ,(2015למכללת שערי
משפטי להעניק תואר ראשון ) (B.A.בחשבונאות
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל
והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המלווה ,בראשותה של פרופ' יפה מכנס ,על עבודתה ועל הדו"ח
שהגישה.
 .2לאשר למכללת שערי משפט הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בחשבונאות
לתקופה של שנתיים ,עד שבט תשע"ה )פברואר  (2015וזאת לאור הערות הוועדה
המקצועית במהלך בדיקתה את תוכנית הלימודים.
 .3לקראת חידוש ההסמכה יש לפנות לוועדה המלווה שתבדוק את תוכנית הלימודים
על כל היבטיה ובפרט את עמידתה בתנאי הקבלה ואת עיבוי סגל ההוראה.

313/12

החלטה :הארכה טכנית בשנה נוספת ,עד שבט תשע"ד )ינואר  ,(2014של הסמכת
המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ,להעניק תואר שני ללא תזה )(M.B.A.
במינהל עסקים
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל
והחליטה כלהלן:
להאריך טכנית בשנה נוספת ,עד שבט תשע"ד )ינואר  ,(2014את הסמכת המרכז
ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.B.Aבמנהל עסקים,
וזאת על מנת לאפשר לוועדה המקצועית לסיים את עבודתה.

314/12

החלטה :בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח מסלול התמחות בחשבונאות
במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול  -חוות דעת מומחה
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל
והחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
 .2לאמץ את חוות דעת המומחה ולאשר למכללה האקדמית עמק יזרעאל לקיים
מסלול התמחות במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול .
 .3על המכללה לגייס בשנתיים הראשונות להפעלת המסלול ,לפחות חבר סגל אחד
נוסף מתחום החשבונאות .המכללה תעביר דיווח בנושא לאגף האקדמי.
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315/12

החלטה :בקשת הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל להוסיף מסלול בשיווק התנהגותי
במסגרת תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Sc.עם ובלי תזה ,במדעי ההתנהגות
והניהול  -חוות דעת מומחה
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל
והחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחה על עבודתו ועל מתן חוות דעתו.
 .2לאשר לטכניון להוסיף מסלול בשיווק התנהגותי בתוכנית הלימודים לתואר שני
) (M.Sc.עם וללא תזה במדעי ההתנהגות והניהול.

316/12

החלטה :בקשת המכללה להנדסה ירושלים לפתוח מסלולי לימוד בתחום עיבוד אותות
והנדסת מחשבים ,במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת
אלקטרוניקה
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה,
פארה רפואי וחקלאות והחליטה
לאשר למכללה האקדמית להנדסה ירושלים לפתוח מסלולי לימוד בתחום עיבוד אותות
והנדסת מחשבים במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון  B.Sc.בהנדסת
אלקטרוניקה.

317/12

החלטה :בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.Sc.בכימיה יישומית ,ולרשום אליה תלמידים
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה,
פארה רפואי וחקלאות והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה הבודקת על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת במלואן ולאשר למכללה האקדמית אחוה
לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה יישומית ולרשום אליה
תלמידים ,בכפוף לתנאים הבאים:
א .על המכללה להעלות את הדרישות בתנאי הקבלה לתוכנית מ 3 -יח"ל
בבגרות במתמטיקה ל 4 -יח"ל.
ב .על המכללה להוכיח עמידה מלאה בהחלטת מל"ג מיום  3.7.2010בדבר
מתווה תוכניות הלימודים לקראת תואר ראשון בפיסיקה יישומית וכימיה
יישומית.
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לחייב את המכללה האקדמית אחוה )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  4להמלצת הוועדה
הבודקת ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית אחוה איננה מוסמכת
להעניק בשלב זה תואר ראשון בכימיה יישומית ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של
דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בכימיה יישומית.
על המכללה להמשיך לגייס עתודת סגל ראויה מתחום הכימיה  -גרעין סגל אקדמי
אשר יהווה בעתיד את גרעין הסגל העיקרי והמוביל של התוכנית .נושא זה ייבדק
לקראת שלב ההסמכה.
על המכללה לבחון ביתר שאת את תחום התמחותם של אנשי הסגל ,שכן תחום
התמחותם של אנשי הסגל חייב להתאים לקורסים אותם הם מיועדים ללמד.
ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת לקראת תום
השנה הראשונה להפעלתה ,ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה
במכללה ,וכן את התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה.

318/12

החלטה :בקשת הטכניון לשינוי המסלולים והשמות לתואר ראשון בהנדסה אזרחית
וסביבתית
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה,
פארה רפואי וחקלאות והחליטה לאשר לטכניון ליישם את שינוי המסלולים ומערך
התארים בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית.

319/12

החלטה :מעקב אחר יישום המלצות ועדת האיכות במדע המדינה ויחסים בינלאומיים
באוניברסיטת בן-גוריון
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
 .1המל"ג רושמת לפניה את התחייבות האוניברסיטה המצורפת להחלטה זו לפעול
במהלך שנה"ל הנוכחית תשע"ג ,לגיוס  2-3חברי סגל נוספים בהתאם לדרישות
ועדת ההערכה הבינלאומית וכמפורט בסיכום.
 .2נוכח קבלת ההתחייבות יתאפשר רישום תלמידים לשנה"ל תשע"ד למחלקה
לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון.
 .3פרופ' תומס ריסה ופרופ' אלן אימרגוט ,המשמשים צוות מעקב אחר יישום דוחות
האיכות במדע המדינה ויחב"ל ,יתבקשו לבחון עד סוף שנה"ל תשע"ג את יישום
התחייבותה האמורה של אוניברסיטת בן גוריון ,ולהגיש את חוות דעתם לדיון
בוועדת המשנה להבטחת איכות.
 .4הסיכום שהתקבל בוועדת המשנה להבטחת איכות ביום  30.10.12והתחייבותה של
האוניברסיטה מיום  19.12.12מצורפים בזאת להחלטת המל"ג ומהווים חלק
ממנה.
U

נספחים להחלטה

להלן הסיכום שהתקבל בישיבת ועדת המשנה להבטחת איכות ביום :30.10.12
בהמשך לבקשת אוניברסיטת בן גוריון לערער על החלטת הוועדה מיום 4.9.12
•
ולטענות האוניברסיטה שהועברו בכתב ,קיימה ועדת המשנה ישיבה מיוחדת
ביום  30.10.12לשמיעת הערעור גם בעל פה.
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בישיבה השתתף פרופ' תומס ריסה ,יו"ר הוועדה הבינלאומית וחבר בצוות
המעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית .נציגי אוניברסיטת בן גוריון
והמחלקה לפוליטיקה וממשל הוזמנו להשמיע את טענותיהם.
לאחר שקיבלה הבהרות מאת פרופ' ריסה ושמעה את עמדתם וטענותיהם של
נציגי אוניברסיטת בן גוריון ,דנה וסיכמה ועדת המשנה כלהלן:
בהתאם לקביעתו של פרופ' ריסה שהובהרה בדיון ,המחלקה לפוליטיקה וממשל
באוניברסיטת בן גוריון חסרה עדיין את הגיוון הנדרש במדע המדינה בכל הנוגע
לכיסוי נושאים ,גישות תיאורטיות ושיטות מחקר.
מאחר שרק אחד מחברי הסגל שגייסה האוניברסיטה נותן מענה לגיוון הנדרש,
הרי שעל האוניברסיטה לגייס במהלך שנת הלימודים תשע"ג שניים עד שלושה
חברי סגל נוספים .חברי הסגל שיגויסו חייבים להיות בעלי תואר שלישי במדע
המדינה ועליהם להימנות על הגישות והמתודולוגיות שאינן מיוצגות באופן הולם
במחלקה ,והכל לפי הסברי צוות המעקב ,פרופ' ריסה ופרופ' אימרגוט ,כמפורט
להלן:

In accordance with the report of the international evaluation committee, the new
faculty members should have strong methodological skills (particularly
quantitative methods) and should cover themes that are currently missing in
the department such as: comparative politics of advanced industrialized
democracies (including Europe), Israeli politics and parties, and
(international or comparative) political economy.

על האוניברסיטה לפעול במהלך שנה"ל הנוכחית תשע"ג ,2012-13 ,לגיוס חברי
.3
הסגל האמורים ,ובכך לתת מענה לדרישת ועדת ההערכה הבינלאומית.
הוועדה מפנה את תשומת לבה של האוניברסיטה להצעה שעלתה במסגרת
.4
הישיבה לתהליך גיוס סגל מתאים ,המבוססת על ההליכים המקובלים
באוניברסיטאות בגרמניה ובעולם.
האוניברסיטה תמציא לוועדת המשנה להבטחת איכות התחייבות מפורטת לגיוס
.5
חברי סגל בהתאם לאמור לעיל ,בתוך שלושה שבועות.
לאחר קבלת התחייבות האוניברסיטה תתכנס ועדת המשנה להבטחת איכות לדון
.6
בנושא ולגבש המלצתה למל"ג.
מצ"ב התחייבות אוניברסיטת בן-גוריון מיום .19.12.12

החלטה :אישור הרכבי ועדות בינלאומיות להערכת איכות בתחומים:
320/12
מדעי המחשב  ,תולדות האמנות ,הנדסת תוכנה ומערכות מידע
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת
ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את הרכבי ועדות בינלאומיות להערכת איכות,
כלהלן:
שינוי בהרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במדעי המחשב
.1
בישיבתה ביום י"ט בטבת ) ,(1.1.2013אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב
הוועדה להערכת תחום מדעי המחשב כלהלן:
•
•

Prof. Maurice Herlihy – Computer Science Department, Brown University, USA
- Committee Chair
Prof. Moshe Vardi - Department of Computer Science, Rice University, USA
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Prof. Joe Turner, Jr- (Emeritus ) - Department of Computer Science, Clemson •
University, USA - ABET Representative
Prof. Robert L. Constable - Computer Science Department , Cornell University, •
USA
Prof. Lance Fortnow - School of Computer Science, Georgia Tech, USA •
Prof. Sarit Kraus - Department of Computer Science, Bar Ilan University, Israel •
, להצטרף לסבב הביקורים הראשוןLance Fortnow 'בעקבות הודעה בדבר אי יכולתו של פרופ

 אנו מבקשים לצרף לוועדה שני,(17) וכן לאור המספר הרב של המחלקות שיעברו הערכה
:חברים נוספים על מנת לחזק אותה
Prof. David Dobkin, Computer Science Department, Princeton University, USA.
Prof. Bertrand Meyer, Department of Computer Science, ETH (Swiss Federal
Institute of Technology), Switzerland
.גב' יעל אלבוחר תרכז את עבודת הוועדה

•
•
•

הרכב ועדה בינלאומית להערכת איכות בתולדות האמנות
.2
בהתאם לתוכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד שאושרה בוועדת משנה להערכת
 תוכניות הלימודים בתולדות, בין היתר, במהלך שנה"ל תשע"ג ייבדקו,איכות ובמל"ג
.האמנות ובהנדסת תוכנה ומערכות מידע
להלן ההרכב המוצע של הוועדות הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בתולדות
:האמנות
Prof. Herbert Kessler, Department of the History of Art, Johns Hopkins
University, USA – Committee Chair
Prof. Aileen Ajootian, Department of Arts, University of Mississippi, USA
Prof. Anne Dunlop, Department of the History of Art, Yale University, USA
Prof. Esther Levinger, Department of Art History , University of Haifa, Israel
Prof. Steven A. Mansbach, Department of Art History and Archaeology,
University of Maryland, USA
Dr. Sandy Prita Meir, School of Art and Design, Center for African Studies,
University of Illinois, USA
Prof. Peter Parshall (retired), Curator, National Gallery of Art, USA
.גב' אלכס בוסלוביץ תרכז את עבודת הוועדה

•
•
•
•
•
•
•
•

 ועדה- הרכב ועדה בינלאומית להערכת איכות בהנדסת תוכנה והנדסת מערכות מידע
:אחת תבדוק את שני התחומים
Prof. David Parnas (Emeritus) – Department of Engineering, McMaster
University, Canada - Committee Chair
Prof. Carl Landwehr - Institute for Systems Research, University of Maryland,
USA
Prof. Jochen Ludewig - Institute of Software Technology, University of
Stuttgart, Germany
Prof. Robert Meersman, Department of Computer Science, The Vrije
University- Brussels, Belgium
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Prof. Peretz Shoval – Department of Information System Engineering, BenGurion University, Israel
Prof. Yair Wand- Information Systems Division, Sauder University, USA
Prof. David Weiss - Department of Computer Science, Iowa University, USA
Prof. Elaine Weyuker- National Academy of Engineering, USA
גב' דניאלה סנדלר תרכז את עבודת הוועדה.

321/12

החלטה :פתיחת תוכניות לימודים משולבות ללא קיומה של תוכנית חד-חוגית באחד
מהתחומים המשולבים
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה העליונה להכרה ,הסמכה ורישוי והחליטה לאפשר למוסדות
להשכלה גבוהה להגיש בקשות לפתיחת תוכניות לימודים משולבות מבלי שקיימת
תוכנית חד-חוגית באחד התחומים המבוקשים .הבקשה תיבדק בהתאם לנוהל הגשת
בקשות חדשות ועל פי קריטריונים אקדמיים ,תקציביים ותכנוניים הנהוגים במל"ג.

322/12

החלטה :כללים לאישור שימוש בשמות מתחם בעלי סיומת  ac.ilלמוסדות שקיבלו
היתר/הכרה כמוסד להשכלה גבוהה  -המלצת הוועדה למל"ג
בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ) ,(12.2.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת הוועדה שהוקמה לבדיקת הנושא ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יונינה אלדר על עבודתה ועל הדו"ח
.1
שהגישה.
לאמץ את המלצות הוועדה והכללים ,כמפורט להלן:
.2
רקע
איגוד האינטרנט הישראלי )להלן" :האיגוד"( הינו עמותה שהוקמה בשנת  1994לקידום
האינטרנט והטמעתו בישראל והוא שלוחה של איגוד האינטרנט הבינלאומי .האיגוד
מוסמך להעניק את זכויות השימוש בסיומות אפשריות לאתרי אינטרנט )להלן" :שמות
מתחם"( שרמת המתחם העליונה שלהם היא  , ILוזאת  -בהתאם לכללי רישום שמות
מתחם של האיגוד.
על מנת להשתמש בשמות מתחם לאתרי אינטרנט של מוסדות וגורמים שונים ,יש
לרשמם באמצעות רשם מוסמך או באמצעות האיגוד.
בהתאם לכללי האיגוד ,יש לקבל את אישור המועצה להשכלה גבוהה )להלן" :המל"ג"(
להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם השנייה של .ac.il
בהמשך לכך ,להלן הכללים לאישור המל"ג למתן הרשאות לשימוש בשמות מתחם
ושמות תת-מתחם בסיומת .ac.il
רמות מתחם
.1
רמת מתחם ) Iעליונה( – IL
רמת מתחם ) IIשנייה( – AC
רמת מתחם ) IIIשלישית(  -שם המוסד
רמת מתחם ) IVרביעית(  -תת-מתחם
שמות מתחם ברמה שנייה ושלישית
.2
אישור לשימוש בשמות מתחם ברמה המתחם השנייה של  ac.ilיינתן למוסדות
להשכלה גבוהה ,כהגדרתם להלן ,בלבד )להלן" :המוסד"(:
א .מוסד שהוכר לפי סעיף  9לחוק;
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ב .מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק;
ג .מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק.
ד .מוסד כאמור בסעיף  ,2יוכל לבקש להשתמש בשם ברמת המתחם השלישית
רק בהתאם לשם המוסד שאושר לו ע"י המל"ג ,או לפי קיצור שיש בו זיהוי
ברור עם שם המוסד המאושר או ראשי תיבות מוכרים שלו – שניהם
באישור המל"ג.
ה .לא ניתן לעשות שימוש בשם ברמת המתחם השלישית שהוא שם גנרי ,או
שם האסור לרישום בהתאם לדין.
ו .לכל מוסד ניתנת אפשרות לרשום בנוסף לשם המתחם באנגלית ,שם מתחם
נוסף אחד בעברית ,בהתאם להוראות סעיף זה.
שימוש בשמות מתחם ברמה הרביעית
א .מוסד שקיבל אישור בהתאם לסעיפים  2ו 3-לעיל ,יהיה אחראי על הקצאת
שמות מתחם ברמה הרביעית.
ב .המוסד יוכל לאשר לגופים שאינם מוסד לפי כללים אלו ,אך פעילותם
באחריות המוסד  /תחת חסותו  -שימוש בתת-מתחם )רמת מתחם רביעית(
תחת רמת המתחם השלישית שאושרה למוסד לפי כללים אלו.
הוראות מעבר
א .כללים אלה יחולו על מוסדות שיבקשו אישור להשתמש בסיומת  ac.ilאו
שיבקשו אישור לשינוי שם המתחם שאושר להם ,וזאת החל מיום אישור
הכללים ע"י המל"ג.
ב .המל"ג תפנה לאיגוד האינטרנט הישראלי בעניין גופים או ארגונים שאינם
מוסד לפי כללים אלו והמשתמשים ברמת מתחם מסוג  ac.ilבבקשה
להסדרת הנושא.
הליך אישור הקצאת שמות מתחם ברמה שנייה ושלישית
א .מוסד המבקש להשתמש בשם מתחם בסיומת  ,ac.ilיגיש בקשה לאיגוד
האינטרנט בה יפרט את השם המבוקש ,כולל רמת המתחם השלישית
המבוקשת ,בהתאם לנהלי האיגוד ויצרף גם את תעודת ההכרה /היתר
כמוסד להשכלה גבוהה .קיומם של מסמכים אלה הוא תנאי לדיון בבקשה;
ב .בקשת המוסד תועבר לאישור המועצה להשכלה גבוהה;
ג .המל"ג תמנה צוות קבוע מטעמה ,לאישור בקשות למתן שמות מתחם
שיתקבלו מאיגוד האינטרנט הישראלי ,בהתאם לכללים דלעיל .אישור
המל"ג יכול שיהיה זמני ,בהתאם לזמניות ההיתר  /הכרה שניתנו למוסד.
בהתאם לכללים המוצעים ,לאשר מינוי צוות קבוע ,לאישור המל"ג לבקשות
לשימוש בשמות דומיין שיתקבלו מאיגוד האינטרנט הישראלי ,עבור מוסדות
להשכלה גבוהה ,בהתאם לכללים דלעיל ,בהרכב שלהלן:
פרופ' יעקב ויה – יו"ר
•
עו"ד יעל טור כספא-פליישמן  -היועצת המשפטית
•
מר ליאור שחר  -ממונה בכיר תחום מערכות מידע
•
גב' סיגל מורדוך -ממונה בכירה באגף האקדמי ,חברה ורכזת הצוות
•
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החלטה :השלמת הקמת ועדה של ות"ת-מל"ג לבחינת נושא התוכניות החוץ-
תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים
בעקבות דו"ח מבקר המדינה ממאי  2012בנושא התוכניות החוץ תקציביות
.1
במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ,ומורכבותו ,החליטה ות"ת ביום כ"ד
בתשרי תשע"ג ) ,(10.10.2012להקים ועדה משותפת לות"ת ולמל"ג לבחינת
הנושא על היבטיו.
המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה ביום ב' באדר תשע"ג ),(12.2.2013
.2
לאשר את הרכב הוועדה שהציעה ות"ת ,כלהלן:
פרופ' איתן ששינסקי )המחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית
•
בירושלים( -יו"ר הוועדה
מר אברהם )בייגה( שוחט )בעבר שר האוצר ,וכן יו"ר הוועדה הציבורית
•
לבחינת מערכת ההשכלה גבוהה(
פרופ' אלכס סולן )בעבר משנה בכיר לנשיא הטכניון ,פרופ' אמריטוס
•
מהפקולטה להנדסת מכונות(
פרופ' יוג'ין קנדל ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה
•
פרופ' מלכה רפפורט חובב )חברת ות"ת(
•
פרופ' עזרי טרזי )חבר מל"ג(
•
מר מרק אסרף -ממונה בכיר באגף האקדמי ,מל"ג ,מרכז הוועדה
•
מסקנות הוועדה יוגשו בבוא העת לדיון והחלטה בות"ת ובמל"ג.
.3
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