האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג
U
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החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים-עשרה מס'
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ט בטבת תשע"ה )(20.1.2015
U

החלטות
U
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החלטה :חידוש פעילות פורום מקצועות הבריאות והצעה להרכב חדש של הפורום
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ט בטבת תשע"ה )(20.1.2015
בנושא חידוש הפעילות של הפורום למקצועות הבריאות והיא החליטה על עדכון הרכב
הפורום ועל חידוש פעילות פורום מקצועות הבריאות בהרכב מצומצם ,כמפורט:
יו"ר הפורום :פרופ' יוסף מקורי )לשעבר דיקן בי"ס לרפואה באוניברסיטת תל-אביב
ומנהל מחלקה פנימית ומנהל המעבדה לאלרגיה ואימונולוגיה-קלינית
בבי"ח מאיר בכפר סבא(.
חברים :מטעם ות"ת/מל"ג :מנכ"ל ות"ת/מל"ג ,סמנכ"ל תכנון ומדיניות ות"ת.
מטעם משרד הבריאות :מנכ"ל משרד הבריאות ,סמנכ"ל תכנון כלכלי משרד הבריאות.
משקיף :נציג אגף תקציבים באוצר.
בהתאם לנושאי הדיון יוזמנו הנציגים המקצועיים בות"ת/מל"ג ,משרד הבריאות ,ונציגי
השטח הרלבנטיים ,הן מהאקדמיה והן מבתי החולים/קופות החולים וכד'.
פעילות הפורום:
הפורום ייפגש לפחות פעם ברבעון ,ידון בסוגיות העומדות על הפרק לפי סדר יום שייקבע על
ידי יושב הראש ויגבש את המלצותיו.
הפורום יגיש המלצותיו לדיון והחלטה במליאת ות"ת/מל"ג והנהלת משרד הבריאות,
ומנכ"לי הגופים ידווחו לפורום על ההתייחסות להמלצות ועל יישומן.
פעילות הפורום תרוכז על ידי הצוות המקצועי של אגף התכנון בות"ת.
יודגש כי מלבד התיאום השוטף הנדרש ,הפורום יטפל בראש ובראשונה ביישום החלטות
קודמות ובסוגיות רוחביות שעומדות על הפרק הדורשות שיתוף פעולה בין-
משרדי ,בין היתר בנושאים מרכזיים שעל הפרק כמפורט להלן:
היבטים כספיים של מערכת היחסים בין האקדמיה למוסדות הרפואיים – מערך
•
התשלומים עבור ההתנסות המעשית שבמסגרת מקצועות הבריאות
האקדמיים )ועדה לעניין פיזיותרפיה כבר החלה פעילותה(;
היבטים תכנוניים של ההתנסות המעשית -תכנון כ"א במקצועות הבריאות -מס'
•
הסטודנטים ברפואה ובמקצועות הבריאות האקדמיים ,סנכרון בין מס'
הסטודנטים במקצועות הבריאות לבין מקומות ההתנסות ,תכנון הכשרת
סטודנטים במקצועות הבריאות ע"י מוסדות שאינם מתוקצבים ועוד;
היבטים אקדמיים של התנסות קלינית במסגרת התואר -בהתאם לתקנות הסדרת
•
העיסוק במקצועות הבריאות )הכשרה מעשית( ,תש"ע ,2009-ובהתייחס
למדיניות המל"ג לממשק אקדמיה פרופסיה לרבות שאלת מיקום ההכשרה
הקלינית במסגרת התואר ,משך ההכשרה הקלינית ,תמהיל ההכשרה
U
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הקלינית )למשל נושא החשיפה לרפואה האמבולטורית( ,הגדרת אחריות על
מקומות התנסות ראויים וכד'.
החלטה :עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ט בטבת תשע"ה ) ,(20.1.2015החליטה המל"ג לאשר
את עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה
החרדית ,כפי שאושר בות"ת בישיבתה ביום  .14.1.2015הרכב הוועדה המעודכן
כלהלן:
• מר ישי פרנקל  -מכח תפקידו כחבר ות"ת  -יו"ר זמני של הוועדה
• סיור מל"ג ,מכח תפקידו  -ללא שינוי
• מנכ"ל מל"ג/ות"ת ,מכח תפקידו  -ללא שינוי
• פרופ' פייסל עזאיזה ,סיו"ר ות"ת  -כחבר ות"ת
• פרופ' יונינה אלדר ,חברת מל"ג  -ללא שינוי
• פרופ' ליאת רבין-קישון ,אונ' ת"א  -ללא שינוי
• פרופ' אסף מידני ,האקדמית ת"א-יפו  -ללא שינוי
• ד"ר דב מיימון  -ללא שינוי

990/12
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החלטה :צירופו של פרופ' נחמיה פרידלנד )חבר מל"ג בשנים  (1993-1996כחבר בוועדת
המשנה התחומית של המל"ג ה 12 -לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות
במדעי הרוח והחברה
בישיבתה ביום כ"ט בטבת תשע"ה ) ,(20.1.2015החליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות את
חבר המל"ג לשעבר ,פרופ' נחמיה פרידלנד ,כחבר בוועדת המשנה התחומית של המל"ג ה12 -
לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,וזאת בהתאם
לסעיף  13א) (2בסדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות שלה
ולתקופת כהונת המועצה המכהנת.

992/12

החלטה :הארכת ההכרה הזמנית למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
לאור הדיווח לות"ת של הצוות המקצועי אשר לווה על ידי רו"ח חיצוני ,לפיו המרכז
ללימודים אקדמיים באור יהודה עשה כברת דרך בביצוע פעולות לתיקון הליקויים והצהיר
על כוונתו לתקן את כל הליקויים לשביעות רצונה המלאה של ות"ת ,החליטה המועצה
להשכלה גבוהה בישיבתה ביום כ"ט בטבת תשע"ה ) (20.1.2015לאמץ את המלצת ועדת
המשנה להסמכה הכרה ורישוי מיום  20.1.2015ואת המלצת ות"ת מיום  ,14.1.2015כלהלן:
 .1להאריך את ההכרה הזמנית במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה עד לסוף שנה"ל
תשע"ו ) ,(30.9.2016זאת על מנת לאפשר למוסד לתקן את כלל הליקויים שנמצאו בדו"ח
הביקורת ולאפשר לות"ת לבצע מעקב אחר תיקון הליקויים ולוודא יישומם לאורך זמן.
 .2להסיר את ההקפאה על בדיקה ואישור של תוכניות לימודים חדשות ולאפשר למוסד
לחדש את רישום הסטודנטים לתוכניות השונות שהוא מקיים.
 .3לבקש מרואה החשבון מטעם ות"ת לעקוב באופן שוטף אחר תיקון הליקויים .רואה
החשבון יגיש לות"ת דו"ח ביניים ביוני  2015ובהתאם לכך יוחלט על המשך המעקב.
 .4עד סוף שנה"ל תשע"ה )יוני  ,(2015המוסד יתקן את חריגות העסקה של הסגל האקדמי
הבכיר המלמד בהיקף גבוה מעבר למשרתם במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה על
פי הנחיות יחידת השכר ותנאי העסקה.
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החלטה :הארכת ההכרה הזמנית למרכז האקדמי כרמל
לאור הדיווח לות"ת של הצוות המקצועי אשר לווה על ידי רו"ח חיצוני ,לפיו המרכז האקדמי
כרמל עשה כברת דרך בביצוע פעולות לתיקון הליקויים והצהיר על כוונתו לתקן את כל
הליקויים לשביעות רצונה המלאה של ות"ת ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה
ביום כ"ט בטבת תשע"ה ) (20.1.2015לאמץ את המלצת ועדת המשנה להסמכה הכרה ורישוי
מיום  20.1.2015ואת המלצת ות"ת מיום  ,14.1.2015כלהלן:
 .1להאריך את ההכרה הזמנית למרכז האקדמי כרמל עד לסוף שנה"ל תשע"ו ),(30.9.2016
זאת על מנת לאפשר למוסד לתקן את כלל הליקויים שנמצאו בדו"ח הביקורת ולאפשר
לות"ת לבצע מעקב אחר תיקון הליקויים ולוודא יישומם לאורך זמן.
 .2להסיר את ההקפאה על בדיקה ואישור של תוכניות לימודים חדשות ולאפשר למוסד
לחדש את רישום הסטודנטים לתוכניות השונות שהוא מקיים.
 .3לבקש מרואה החשבון מטעם ות"ת לעקוב באופן שוטף אחר תיקון הליקויים .רואה
החשבון יגיש לות"ת דו"ח ביניים ביוני  2015ובהתאם לכך יוחלט על המשך המעקב.
 .4עד סוף שנה"ל תשע"ה )יוני :(2015
א .המוסד יתקן את חריגות העסקה של הסגל האקדמי הבכיר המלמד בהיקף גבוה
מעבר למשרתם במרכז האקדמי כרמל על פי הנחיות יחידת השכר ותנאי העסקה.
ב .המוסד יפעל להקטנת יחס סטודנטים :סגל בכיר )מורים בתקן(.

994/12

החלטה :המכללה האקדמית לחברה ואומנויות  -הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום כ"ט בטבת תשע"ה ) (20.1.15בהמלצת ועדת
המשנה העליונה להכרה ,הסמכה ורישוי מאותו היום בנושא מתן הכרה זמנית למכללה
האקדמית לחברה ואומנויות והיא מחליטה כדלהלן:
 .1להעניק למכללה האקדמית לחברה ואומנויות הכרה זמנית עד ליולי .2016
 .2להעניק למכללה האקדמית לחברה ואומנויות הסמכה זמנית כמפורט להלן:
• תואר שני ללא תזה ) (M.Aבחברה ואמנויות עד חודש ינואר 2016
• תואר שני ללא תזה ) (M.Aבטיפול באמצעות אמנויות -טיפול בדרמה עד חודש יולי
2016
• תואר שני ללא תזה ) (M.Aבטיפול באמצעות אמנויות- -טיפול בפסיכודרמה עד
חודש יולי 2016
• תואר שני ללא תזה ) (M.Aבטיפול באמצעות אמנויות -טיפול בתנועה ובמחול עד
חודש יולי 2016
• תואר שני ללא תזה ) (M.Aבטיפול באמצעות אמנויות  -טיפול באמנות חזותית עד
חודש יולי 2016
 .3לאשר את רשתות הביטחון לתוכניות השונות שהוצעו ע"י המכללה האקדמית לחברה
ואמנויות.
 .4בהתאם להתחייבות המכללה יוחתם כל סטודנט על הצהרה לפיה ידוע לו .1 :כי לתוכנית
אין עדיין הסמכה קבועה בתוכנית;  .2כי במידה שהמל"ג תחליט להסיר את ההסמכה
והתוכנית תיסגר תופעל רשת הבטחון.
 .5ככל שלא תינתן הכרה קבועה למוסד ו/או הסמכה קבועה לתוכניות הלימודים ולא תהיה
אפשרות לממש את רשת הביטחון בתואר השני ,אזי על המוסד להציע הסדר כספי אל
מול הסטודנטים.
 .6ההכרה הזמנית כאמור מותנית בעמידת המוסד במתווה הרב שנתי שהוצג על ידו לשנים
תשע"ד -תש"פ בין היתר בפרמטרים של :קיומו של גרעין סגל אקדמי בכיר )שמקום
עבודתם העיקרי במוסד( במוסד בכלל ובכל אחת מתוכניות הלימודים ,מספרי
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סטודנטים ,איתנות פיננסית ,איתנות אקדמית ,איזון כספי של המוסד ,צבירת הון עצמי
דרך עודפים שוטפים.
 .7בתקופת ההכרה הזמנית תיבדק מידת עמידת המוסד במתווה האמור .במידה שהמוסד
לא יעמוד במתווה ,בתנאי איתנות כספית ואקדמית כפי שסוכמו  ,תסתיים ההכרה בו
ותמומש הסכמת המוסד למיזוג עם הקריה האקדמית אונו בהתאם למכתב ההסכמה
המצורף כחלק נפרד להחלטה זו וכל פעילותו תועבר לקמפוס הקריה.
995/12

החלטה :המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה ,אורט הרמלין נתניה  -היתר והכרה
בישיבתה ביום כ"ט בטבת תשע"ה ) ,(20.1.2015דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת
הוועדה העליונה להכרה ,הסמכה ורישוי מיום  20.1.15בנושא היתר והכרה במכללה להנדסה
ולטכנולוגיה אורט הרמלין ובהמלצת ות"ת מיום  ,14.1.15ולאחר ששמעה את נציגי המוסד
והסטודנטים היא מחליטה כדלהלן:
 .1לאור חוות הדעת האקדמיות והמלצת ות"ת במשור הפיננסי והתאגידי משפטי ,התרשמה
המל"ג כי המוסד אינו עומד ברמה אקדמית נאותה ,אינו בעל איתנות פיננסית ואינו בעל
עצמאות מנהלית מספקת ,ועל כן הוא אינו עומד בדרישות להכרה בו כמוסד להשכלה
גבוהה.
 .2לאור זאת ולאור תכתובות ופגישות עם המוסד ,התרשמה המל"ג כי ככלל במצב הקיים
הארכת תוקפו של ההיתר לא תביא לעמידת המוסד בדרישות להכרה בו כמוסד להשכלה
גבוהה ,משום שהמוסד אינו יכול להתקיים פיננסית ללא תלות מלאה ,הולכת וגדלה,
ברשת אורט ישראל אשר מעורבותה בניהול המוסד ,כמו גם ההסתמכות המלאה עליה,
אינן יכולות להוביל לעצמאות המוסד כנדרש ממוסד להשכלה גבוהה .גם חוות הדעת
האקדמיות הקיימות מראות כי המוסד אינו עומד בפועל ברמה אקדמית נאותה
בתוכניות הלימודים שנבדקו .על כן ,יש לבחון האפשרות לסיום פעילותו של המוסד תוך
מתן מענה לסטודנטים הלומדים בו.
 .3יחד עם זאת ,ולצורך מיצוי הליך בדיקת המוסד מחליטה המל"ג להאריך טכנית את
תוקף ההיתר של המכללה להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין עד לסיום הסמסטר,
 ,21.2.15על מנת לאפשר לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במכללה לסיים את סמסטר
א' של שנה"ל תשע"ה ,אך ללא רישום סטודנטים חדשים.
 .4בנוסף ולאור בקשת המוסד ,המל"ג תמשיך לדון בנושא ההיתר למכללה להנדסה
ולטכנולוגיה אורט הרמלין בישיבתה הצפויה ביום  ,10.2.15ובמסגרת זו יידרש המוסד
בין היתר גם להתייחס לביצוע בפועל של תיקון הליקויים בפרט במישורים המשפטיים-
תאגידיים והפיננסיים בהתאם להנחיות ,וכפי שהוצגו בפניו על ידי הצוות המקצועי של
מל"ג/ות"ת בחודשים האחרונים ,וגם בעת השימוע שהתקיים בישיבת ות"ת ביום
 14.1.15ויפורטו שוב בפני המוסד לאחר קבלת החלטה זו .בכפוף לתיקון הליקויים
הפיננסיים והמשפטיים-תאגידיים כאמור לעיל ,תדון המל"ג באפשרות להאריך ההיתר
עד סוף סמסטר ב' במהלכו ייבדקו גם ההיבטים האקדמיים.
 .5בנוסף לרשת הבטחון שהציגה המכללה עבור הסטודנטים בתוכניות השונות ,המל"ג
מבקשת מהצוות המקצועי להיערך למציאת פתרונות שיאפשרו לסטודנטים להמשיך
בלימודים ולסיים אותם במוסדות להשכלה גבוהה נוספים.
 .6המל"ג מודעת לצורך בהגדלת כמות המהנדסים ולפיכך אישרה לאורך השנים ב15 -
מוסדות להשכלה גבוהה תוכניות להכשרת מהנדסים במגוון תחומים ברחבי הארץ,
מבאר שבע בדרום ועד כרמיאל ועמק הירדן בצפון .המל"ג רשמה לפניה את המידע
שנמסר ,לפיו במוסדות אלה ניתן לקלוט מאות רבות של סטודנטים חדשים נוספים.
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החלטה :אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני ללא תזה )(M.A.
בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית של המרכז האקדמי רופין
בישיבתה ביום כ"ט בטבת תשע"ה ) ,(20.1.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת
תת-ועדת משנה תחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח
והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אבישי הניק על עבודתה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז האקדמי רופין אישור פרסום
 .3ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.A.בפסיכולוגיה
גרונטולוגית.
 .4לחייב את המרכז האקדמי רופין )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה(
על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי
המרכז האקדמי רופין אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה )(M.A.
בפסיכולוגיה גרונטולוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה
להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.A.בפסיכולוגיה גרונטולוגית .במקרה זה תוצע על ידי
המרכז האקדמי רופין לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת
תוכנית הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית המתקיימת במוסד.
 .5על המכללה 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".
 .6לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית
בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
 .7על המרכז האקדמי רופין לחתור להרחבת סגל ההוראה הבכיר מתחום
הפסיכוגרונטולוגיה.
 .8על המרכז האקדמי לוודא כי מקומות הפרקטיקום יבטיחו עבודה עם קשישים.
 .9אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא
"תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
**************************
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דיווחים

חתימה על מסמכי יישום עם המועצה הסינית למלגות  -דיווח
סיכום:
המל"ג רושמת בפניה כי סגנית יו"ר המל"ג כי תחתום בשם המל"ג על המסמכים שהוצגו בעניין שיתוף פעולה
עם סין.
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