האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג
U

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים-עשרה מס' )48 (557
שהתקיימה בירושלים ביום י"ג בתמוז תשע"ה )(30.6.2015
U

החלטות
U

 1207/12החלטה :קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה  -דיון בדו"ח הוועדה בנושא ובהמלצותיה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ובהמשך
להקמת הוועדה לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה ולדיונים בנושא שהתקיימו במל"ג
ביום  10.9.2013ובות"ת ביום  ,11.9.2013החליטה המל"ג כלהלן:
 .1לברך את הוועדה בראשותה של פרופ' רות ארנון על עבודתה ועל דו"ח ההמלצות ותמונת המצב
שהגישה.
 .2לפעול בהתאם לעקרונות שפורטו בגוף המסמך ,המהווה נספח להחלטה זו ,כלהלן:
א .לבחון ולהביא המלצה לעדכון הנהלים וההנחיות הבאות כך שיתייחסו לנושא המגדרי:
 oתהליכי האקרדיטציה של תוכניות חדשות -הכלת התייחסות לאיזון מגדרי
בבחינת התוכניות ע"י המל"ג
 oמינוי פרופסורים באמצעות הועדות העליונות למינוי פרופסורים  -הנחיית
הועדות להתמודדות עם הטיה מגדרית
 oהחלטה על הניהול אקדמי והנחיות תאגידיות -המלצה למוסדות על הקפדה על
איזון מגדרי
 oשילוב הנושא במערכת להערכת איכות והבטחתה
ב .לבקש דיווחים מהמוסדות לגבי הפן המגדרי בפעילויות הבאות:
 oדיוני הסנאט/המועצה האקדמית וועדות המוסד הרלוונטיות
 oפרסום נתונים מוסדיים לרבות קידום סגל אקדמי בכיר
ג .לפרסם למוסדות את ההמלצות בנושאים הבאים )כמפורט בנספח(:
 oנוהל גיוס המתייחס לנושא המגדרי מנגנון גיוס פרו אקטיבי מוסדי
 oהתאמה בשפה מבחינה מגדרית ,בפנייה אישית לסגל ולסטודנטים/ות ,בקבלת
תארים וכיו"ב
ד .מל"ג מחליטה לערוך דיון תקופתי בנושא ,בשיתוף נציגי המוסדות.
 .3המל"ג מבקשת מות"ת לדון בנושאים המוזכרים בדו"ח הוועדה ומצויים בתחום אחריותה.
 .4לערוך דיון נוסף בנושא במסגרת הדיונים לקראת גיבוש תוכנית החומש הבאה.
המל"ג מודה לחברי ולחברות הוועדה על עבודתם ותרומתם לקידום נושא חשוב זה .הוועדה
.5
הנוכחית בהרכב זה סיימה את תפקידה ,ובהמשך תמונה ועדה בהרכב חדש שתהיה תחת
המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה .יושב/ת ראש וחברי/ות הוועדה ימונו
במשותף ע"י המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה ,מל"ג וות"ת.
U

U

 1208/12החלטה :הארכה טכנית של הסמכות זמניות
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית"
את ההסמכה הזמנית של התוכניות שלהלן עד חודש יוני  ,2016וזאת על מנת לאפשר לוועדות הבדיקה
להשלים כראוי את תהליך הבדיקה:
תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בהפרעות בתקשורת של הקריה האקדמית אונו.
.1
U

U
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תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Ed.בניהול וארגון מערכות חינוך במוסדות הבאים :סמינר
הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות; המכללה האקדמית בית ברל; מכללת
הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג  -ירושלים; המכללה האקדמית לחינוך אורנים;
מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה.
תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.חד-חוגי בתקשורת וקולנוע במסלול העל-
יסודי )ז'-י"ב( של סמינר הקיבוצים  -המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות.
תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.חד-חוגי באמנות ומדיה דיגיטלית במסלול
העל-יסודי )ז'-י"ב( של סמינר הקיבוצים  -המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות.
תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במדעי המחשב של המכללה האקדמית ספיר.
תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בלימודי שימור של המכללה האקדמית גליל מערבי.
תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.במדעי המחשב של המכללה האקדמית אשקלון.
תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.במדעי החיים של המכללה האקדמית אחוה.
תכנית לימודים לתואר שני ) (LL.M.עם תזה במשפטים של המסלול האקדמי של המכללה
למינהל.
תכנית הלימודים לתואר שני מחקרי ) (M.Sc.במדעי המחשב של המרכז הבינתחומי
בהרצליה.
תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.במדעי בריאות הסביבה של המכללה האקדמית
הדסה.

 1209/12החלטה :התחשבות בסטודנטים בימי חג
בפני המועצה בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015הובאה בקשת התאחדות הסטודנטים
בנושא קביעת התאמות לסטודנטים לא יהודים בימי חג ומועד.
בעוד שבפועל בחגים היהודיים המוכרים כימי מנוחה לעובדים ,מושבתים ממילא רובם המוחלט של
המוסדות להשכלה גבוהה ,הרי שבחגים לא יהודיים ,אף שהם מוכרים כימי מנוחה לעובדים שאינם
יהודים ,הלימודים מתקיימים בדרך כלל כסדרם .מכאן שיש מקום לקביעת נהלים מיוחדים בדבר
היעדרות ,עריכת בחינות והגשת מטלות ,אשר יהיה בהם כדי להביא לידי ביטוי מעשי את ההתחשבות
בבני כלל הדתות השונות בימי חגם.
לאחר שקיימה דיון בנושא ,החליטה המועצה כדלקמן:
המועצה רואה חשיבות רבה בכיבוד חופש הדת של כלל ציבור הסטודנטים במדינת ישראל.
.1
להלן מספר התאמות אשר לדעת המועצה ראוי שיאומצו על ידי המוסדות להשכלה גבוהה
.2
ויעוגנו נהליהם:
יום חג אשר הוגדר בחקיקה כאחד מימי מנוחה לעובדים שאינם יהודיים )להלן  -יום
(1
חג( ,יוכר כיום מנוחה עבור סטודנט שאינו יהודי )להלן  -סטודנט( ,על פי הפירוט
שבנספח.
סטודנט יהיה זכאי להעדר משיעורים בימי חג ,והיעדרות זו לא תיחשב במניין ימי
(2
ההיעדרות המותרים.
נקבע מועד להגשת מטלה ביום חג ,יוכל סטודנט להגישה בסמוך לאחר החג ,במועד
(3
שייקבע ע"י המוסד.
סטודנט שנעדר מבחינה שנערכה ביום חג ,יהיה זכאי להיבחן במועד נוסף אחר,
(4
במסגרת המועדים המקובלים במוסד.
באשר לימי צום )לבני כל הדתות( ,סבורה המועצה כי מן הראוי שהמוסדות יקבעו נהלים
.3
המתחשבים ,ככל הניתן ,בסטודנטים הצמים ,כגון עריכת בחינות בשעה מוקדמת ,קביעת
מועד חלופי כאמור בסעיף  (4)2לעיל ,וכיוצ"ב.
U

U
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) (1חגי הנוצרים
חג המולד )שני ימים(
ראש השנה
התגלות
יום ששי לפני פסחא
יום שני לפסחא
עליה שמימה
יום שני לשבועות
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נספח  -רשימת חגים

) (2חגי המוסלמים
הראשון במוחרם)ראש השנה(
חג מולד הנביא
חג אל-פיטר
חג אל-אדחה

) (3חגי הדרוזים
חג אל-אדחה
חג הנביא שועיב )יתרו(
חג אלח'ידר )אליהו הנביא(

 1210/12החלטה :אי-עמידה בהחלטת מל"ג בדבר תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני
) (M.Sc.בהנדסת אנרגיה באפקה ,המכללה להנדסה בתל-אביב
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום  17.5.2015בעניין אי עמידת "אפקה ,המכללה להנדסה בתל אביב" ,זאת
לאחר שהוועדה לפיקוח ואכיפה שמעה את נציגי המוסד )ביום  (25.2.2015והציגה בפניהם שאלות ,וכן
קיבלה לעיונה את המלצת ועדת המשנה התחומית מיום  24.3.2015בנושא .המל"ג רושמת לפניה כי
נשיא המוסד אשר התמנה בשנה האחרונה ,מסר שהדיאלוג הנוכחי של אפקה מול המל"ג אינו מקובל
עליו ובכוונתו לקיים אל מול המל"ג דיאלוג ענייני ,מקצועי ומכבד תוך הקפדה על תנאי הקבלה
לתוכנית מתוך אמונה אמיתית בחשיבות ההקפדה על תנאי הקבלה ,בפרט בתוכנית לתואר שני ,כמו גם
על הרמה האקדמית ,וכי הוא פועל לתיקון ההפרה.
כמו כן רושמת המל"ג לפניה כי לא נרשמו בעבר מקרי הפרה נוספים של המוסד.
לאור האמור לעיל ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום
 17.5.2015והחליטה כלהלן:
לראות בחומרה הפרה מהותית של החלטת מל"ג מפורשת.
.1
על המכללה להעביר דיווח מפורט על תנאי הקבלה של המתקבלים לתוכנית לתשע"ו ,כפי
.2
שנתבקשה .ההסמכה הזמנית של התוכנית תוארך טכנית עד לאחר קבלת הדיווח האמור,
דהיינו עד נובמבר .2015
בהתבסס על הדיווח על אודות עמידת המתקבלים לשנה"ל תשע"ו בהחלטות המל"ג בנושא
.3
תנאי הקבלה ,תבחן ועדת המשנה התחומית האם המכללה תקנה את ההפרה ופועלת בהתאם
להחלטות המל"ג בנושא .ככל שתימצא הפרה בנושא ,יוחזר הטיפול לוועדה לפיקוח ואכיפה
שתשקול אי הארכת או התליית ההסמכה לתוכנית ו/או הפחתת תקצוב עבור סטודנטים
שהתקבלו שלא בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה.
על המוסד להקפיד על קיום החלטות המל"ג העקרוניות והפרטניות במלואן ,לרבות בנושא
.4
תנאי הקבלה.
U

U

 1211/12החלטה :נוהל פנימי לביצוע תהליך הבדיקה להכרה של מוסדות להשכלה גבוהה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה העליונה להכרה ,הסמכה ורישוי מיום  9.6.2015בנושא ,והיא מחליטה על קיום נוהל פנימי
לביצוע תהליך הבדיקה להכרה של מוסדות להשכלה גבוהה ,כלהלן:
U

U

U

נוהל פנימי לביצוע תהליך הבדיקה להכרה של מוסדות להשכלה גבוהה

מבוא:
על-פי סעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח" ,1958-המועצה רשאית להכיר במוסד פלוני
כמוסד להשכלה גבוהה על יסוד כללים שנקבעו על ידיה להכרה במוסדות להשכלה גבוהה ,או בסוגים
מהם ,בנוסף לדרישת רמה מדעית נאותה )להלן – מוסד מוכר( ,ובלבד שכללים אלה לא יגבילו חופש
הדעה והמצפון" .כפי שעולה מסעיף  9לחוק ,קביעת הכללים להכרה במוסד פולני כמוסד להשכלה
גבוהה היא בנוסף לדרישת רמת מדעית נאותה.
U

U

U
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ישנם שני עמודי תווך למוסד להשכלה גבוהה:
קיומה של הנהגה אקדמית מבוססת וחזקה ,המורכבת מגרעין של סגל אקדמי בכיר קבוע,
.1
יציב ומחויב למוסד המהווה את הבסיס לפעילותו כמנוע אינטלקטואלי .דהיינו ,נדרשת ליבת
סגל במסה קריטית בסיסית המאפשרת ניהול אקדמי של המוסד ושל הגופים והוועדות
הרלבנטיים ,כגון :מועצה אקדמית ,ועדות מינויים ,ועדות הוראה) .ראה גם כללי המועצה
להיתר וכללי המועצה להכרה(.
הבטחת החופש האקדמי והמנהלי של המוסד .תנאי הכרחי לחופש אקדמי ומנהלי של מוסד
.2
הוא אי תלותו בגופים חיצוניים ,זאת באמצעות קיומם של תנאים מנהליים וכספיים,
ההכרחיים להבטחת איתנותו ועצמאותו הפיננסית והתאגידית של המוסד .המשמעות היא כי
בנוסף לגרעין הסגל ,החופש האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה הנו הכרחי לשם הבטחת
הרמה האקדמית שלו ,חופש הפעילות של הסגל ויציבות המוסד.
בחינת ההכרה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה צריכה להיעשות במסגרת בדיקה מוסדית מקיפה,
לאורם של הוראות החוק ,כללי המועצה להכרה ובפרט בהתבסס על שני עוגני יסוד אלה ,בצורה
נפרדת מתהליך הבדיקה והאישור של תוכניות הלימודים הספציפיות במוסד .הנחת היסוד העומדת
בבסיס תפיסה זו היא כי בהינתן שמוסד עומד בתנאי ההכרה ,קיימת בו עוצמה אקדמית ,ניהולית
ופיננסית ,והדבר מהווה תנאי הכרחי לאיכות תוכניות הלימודים הפועלות בו לטווח הרחוק.
תהליך הבדיקה:
בהתאם לסעיף  10לכללי המועצה להכרה" ,לבדיקת בקשות שיוגשו למועצה להכרה כמוסדות
להשכלה גבוהה ,תקים המועצה ועדה או ועדות משנה בהתאם לצורך מבין חבריה אשר תהא מוסמכת
לצרף אליה ,בדעה מייעצת ,מומחים גם מבין אנשי מדע שאינם חברי המועצה .ועדה זו תיתן לכל
מוסד המבקש הכרה הזדמנות נאותה להביא טענותיו וראיותיו לפניה .הועדה תביא המלצותיה בפני
המועצה".
בהתאם לכך עד כה ,נהגה המועצה למנות ועדות משנה מבין חבריה לבדיקת בקשות כאשר ועדות
המשנה הסתמכו על חוות דעת ועדות/סוקרים מומחים ,אשר בחנו רק את רמתן האקדמיות של
תוכניות הלימודים במוסד .למעט בדיקות במישורים התאגידיים והתקציביים ,לא נערכה בדיקה
מוסדית של עמידת המוסד המבקש הכרה בדרישות האקדמיות להוכחת רמה אקדמית ומדעית
נאותה ובדרישות האקדמיות המוסדיות האמורות בכללי המועצה ובהחלטותיה.
על כן ,ובהתאם לאמור ,לצורך בדיקת הבקשה להכרה תוקם ועדת מומחים מייעצת של אנשי מדע
שאינם חברי המועצה ,אשר תבחן את הבקשה עד לשלב בו תחליט המועצה על הכרה שאינה מוגבלת.
בכלל האמור ,הוועדה גם תקבל דיווחים שנתיים מהמוסד וכן תיפגש עם הנהלת המוסד מבקש
ההכרה ועם חברי הסגל האקדמי שבו על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מבעלי התפקידים השונים
וההנהגה האקדמית .להלן תהליך בדיקת ההכרה:
1
 .1הגשת דו"חות התפתחות:
לאחר סיום שנת פעילותו האקדמית הראשונה של מוסד הפועל בהיתר המל"ג ,יגיש המוסד
דו"ח התפתחות ראשוני ,בהתאם לדרישות החוק ,כללי ות"ת/מל"ג והחלטותיהן ,ולרבות
המידע הבא:
נתונים כלליים על המוסד :מבנה ארגוני )לרבות תקנונים ,רשימות נושאי משרה
א.
בכירים ,חברי מוסדות מנהלים ,מורשי חתימה(; מבנה אקדמי-ארגוני; רשימת בעלי
התפקידים ,ועדות וסמכויות ויחסי הגומלין ביניהם.
תקנונים אקדמיים ותקנוני ניהול אקדמי של המוסד ,לרבות :תקנון לימודים ותקנון
ב.
מינויים והעלאה בדרגה; מוסדות אקדמיים שמתקיימים במוסד וסמכויותיהם -
הרכב המועצה אקדמית ,ועדת מינויים ,תוך פירוט מבנה ,איוש ודרכי הפעולה של
מנגנונים אלה ויחסי הגומלין ביניהם .כל זאת תוך פירוט עמידה בכללי המל"ג )הכרה
במוסדות( תשכ"ד –  1964ובהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  ,4.11.2003כפי
U

U

UP0F

1

כל זאת מתייחס לבדיקות במישור האקדמי ,ואין בכך כדי לגרוע מהבדיקות האחרות שתתבצענה ,לרבות במישור התקציבי ,שכר
וסגל ,תאגידי וכד'.
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שתוקנה ביום  15.2.2005ועודכנה ביום  1.7.2008וביום  ,27.4.2010בדבר ניהול
אקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.
יישום התוכנית האסטרטגית הרב-שנתית שהגיש המוסד עם הבקשה לפתיחת
ג.
המוסד ומימוש היעדים שקבע לעצמו בהתייחס ,בין היתר ,לנושאים הבאים :חזון
המוסד )כנגזר מצרכי המשק ,החברה ,קידום ההוראה ,המדע והמחקר במדינה(;
כיווני התפתחות המוסד ומומחיותו האקדמית; מספר חברי סגל בחלוקה לפי
תחומים; ניתוח של מספרי הסטודנטים כולל פילוח גאוגרפי וסקר ביקושים;
תוכניות לימודים; תחומים וכד' .כמו כן ,יש להגיש תוכנית רב-שנתית אקדמית
ותוכנית אסטרטגית לחמש השנים הבאות.
פירוט שמות תוכניות הלימודים ושמות תואריהן תוך הבחנה בין תוכניות המעניקות
ד.
תואר אקדמי לאחרות.
פירוט עדכני אודות קמפוס המוסד )מבנה ייעודי מתאים למוסד אקדמי עצמאי
ה.
והסכמים להוכחת זכויותיו על הקרקע( ותשתיות פיזיות להבטחת רמה אקדמית
ראויה )מעבדות ,מערכת תיקשוב ,ספריה וכד'( .כמו כן ,יעביר המוסד מידע מפורט
באשר לתוכניות בניה וכן דו"ח שימוש במשאבים לאומיים – בהתאם לצורך.
מידת עמידת המוסד בתנאים שנקבעו בהחלטת המועצה להשכלה הגבוהה בדבר
ו.
ההיתר לפתיחת המוסד ו/או ההכרה הזמנית.
לאחר כל שנת פעילות אקדמית ,ועד לקבלת ההכרה ,יגיש המוסד עדכון לדו"ח זה.
ז.
עבודת ועדת המומחים:
ככל שניתן ,הוועדה שתוקם תורכב מיושבי ראש הוועדות הבודקות את תוכניות
א.
הלימודים הפרטניות שמקיים המוסד ,וכן מאיש סגל בכיר נוסף בדרגת פרופסור
אשר אינו מבין יושבי ראש/חברי הוועדות ,בעל ניסיון ומוניטין אקדמי ניהולי מוכח,
כגון רקטור/נשיא לשעבר של מוסד בו לפחות  80חברי סגל ליבתיים ,אשר יעמוד
בראש הוועדה .בוועדה יכהנו  3-5חברים ,כולל יו"ר הוועדה .המועצה תאשר את
הרכב הוועדה.
אל הוועדה יועבר מכלול החומר שהגיש המוסד ,לרבות דו"חות ההתפתחות .הוועדה
ב.
תיפגש עם הנהלת המוסד מבקש ההכרה ועם חברי הסגל האקדמי שבו לטובת
התרשמות בלתי אמצעית עם בעלי התפקידים השונים וההנהגה האקדמית.
הוועדה תבקר במוסד פעם אחת לפחות ,על מנת שתוכל להתרשם מהתפתחותו
ג.
ויציבותו לאורך זמן :הסגל האקדמי ,טיבו ואיכותו; הוועדות האקדמיות; מבנה
הקמפוס; התנהלות הלימודים ועוד.
בסופו של תהליך הבדיקה תגבש הוועדה דו"ח ובו תמליץ למל"ג על הכרה/הכרה
ד.
זמנית /מותנית /חלקית /אי הכרה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה.
ככל שהוועדה תהא סבורה כי המוסד ראוי לקבל הכרה מהמל"ג ,דהיינו הוכיח כי
ה.
הוא מקיים עצמו ברמה מדעית נאותה ועומד בכל כללי המל"ג להיתר והכרה
ובהחלטותיה ,תגבש הוועדה דו"ח ובו תמליץ למל"ג על הכרה במוסד כמוסד
להשכלה גבוהה .בהתאם לכללי המועצה ,במידה ולא מילא מוסד אחרי כל התנאים
האמורים בכללים ,אך הוועדה עדין סבורה כי יש לו בכל זאת רמה מדעית נאותה,
וכי עם התפתחותו עשוי הוא להגיע לידי מילוי כל התנאים האמורים ,היא רשאית
להמליץ למועצה להעניק לו הכרה זמנית ,מותנית ,או חלקית ,תוך ציון אבני דרך
ולוחות זמנים לעמידת המוסד בכל התנאים להכרה.
המלצת הוועדה תועבר לדיון בות"ת ,ולאחר מכן תידון בוועדת המשנה העליונה
ו.
להכרה הסמכה ורישוי ובמל"ג .בין היתר ,על בסיס המלצות ועדות אלו תקבל המל״ג
החלטה בעניין ההכרה.
הסמכה של מוסד להעניק תואר אקדמי בתוכנית/ות הפרטנית/ות המתקיימת/ות בו
ז.
לא תדון במל"ג לפני קיום הדיון בדבר ההכרה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה .משך
U
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הארכת ההסמכה של המוסד להעניק את התואר יקבע גם בהתבסס על המלצת
הוועדה ,ובכל מקרה בכפוף לכך שלמוסד הכרה.
הוועדה תלווה את המוסד עד למתן הכרה שאינה מוגבלת .באם תוקמנה ועדות
נוספות לצורך בדיקת בקשות המוסד לפתוח תוכניות לימודים פרטניות ,יצורפו
יושבי הראש שלהן אל הוועדה שתוקם לצורך בדיקת ההכרה .הוועדה תהיה רשאית
להתייעץ עם מומחים נוספים בשאלות פרטניות שתעלינה במסגרת הבדיקה.
למען הסר ספק ,כל מוסד שאין לו הכרה שאינה מוגבלת ,תוקם עבורו ועדה בהתאם
לסעיף 2א' ,שתייעץ למל"ג בעניינו.

 .3תחולה:
המועצה תפעל בהתאם לנוהל הפנימי בהתייחס למוסדות הנמצאים בתהליך להכרה )פועלים
בהיתר( ולמוסדות בעלי הכרה זמנית/מותנית.
לאחר קבלת החלטת המל"ג בדבר הכרה:
• החלטת המועצה להשכלה גבוהה על מתן הכרה לפי סעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה
תשי"ח 1958-טעונה אישור הממשלה .כל עוד לא התקבל אישור הממשלה למוסד אין עדיין
הכרה והסמכה להעניק תארים.
• מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה יקבל תעודה על כך מאת נשיא המדינה .הודעה על מתן
התעודה תפורסם ברשומות.
U

U

 1212/12החלטה :הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית גליל מערבי לתקופה של שלוש שנים
בישיבתה ביום י"ג בתמוז ) (30.6.15אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
העליונה להכרה ,הסמכה ורישוי בנושא הארכת תקופת ההכרה הזמנית למכללה האקדמית גליל
מערבי והיא החליטה כדלהלן:
 .1להאריך את ההכרה הזמנית של המכללה לתקופה של שלוש שנים.
לאור הנתונים שהתקבלו במישור העסקת הסגל ,לקראת תום תשע"ו תגיש המכללה דיווח
.2
ותיבחן עמידת המכללה בכל החלטות/הנחיות מל"ג-ות"ת ובפרט תיקון חריגות ההעסקה עד
למועד הגשת הדיווח.
U

U

 1213/12החלטה :הארכה ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית אחוה לתקופה של שלוש שנים
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת הוועדה העליונה
להכרה ,הסמכה ורישוי ,אשר דנה בהחלטת ות"ת מיום  10.6.2015בנושא הארכת ההכרה של
המכללה האקדמית אחוה ,והיא החליטה לאמץ את החלטת ות"ת כלהלן:
להאריך את ההכרה של המכללה האקדמית אחוה לתקופה הזמנית של שלוש שנים )דהיינו
.1
עד יוני .(2018
לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו תגיש המכללה דיווח אודות תיקון החריגות בהעסקה של הסגל
.2
ע"פ הנחיות יחידת השכר ותנאי העסקה בות"ת.
כתנאי להארכת ההכרה ,תשוב ותבחן עמידת המכללה בכל החלטות/הנחיות מל"ג-ות"ת
.3
ביחס להעסקת הסגל בתוכניות ובפרט עמידת המכללה בהנחיות משרד החינוך ביחס לסגל
שבאחריות משרד החינוך.
בנוסף ,עד תום תקופת הארכת ההכרה הזמנית על המכללה להסדיר סופית את כל הזכויות
.4
שלה במקרקעין.
U

U

 1214/12החלטה :הבהרות לגבי הנוהל לאישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה
)החלטת מל"ג מיום (10.9.2013
בישיבתה ביום י"ג בתמוז ) ,(30.6.2015דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה העליונה
של להכרה ,הסמכה ורישוי בעניין "נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת
U

U
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בשפה זרה" )החלטת מל"ג מיום  (10.9.2013ואימצה את המלצות ועדת המשנה העליונה להכרה,
הסמכה ורישוי והחליטה לכלול את ההבהרות הבאות לנוהל:
מוסד יוכל להגיש בקשה לקיים תוכנית לימודים בשפה זרה המהווה תרגום או הסבה של
.1
תוכנית לימודים מקבילה בשפה העברית שאושרה לו ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,ובלבד
שתוכנית הלימודים הקיימת בעברית הנה בעלת הסמכה זמנית לפחות.
תקופת ההסמכה בתוכנית הלימודים בשפה זרה תהיה בהתאם לתקופת ההסמכה בתוכנית
.2
הלימודים הקיימת בעברית.
הארכת ההסמכה בתוכנית הלימודים בשפה זרה תיבדק ביחד עם תוכנית הלימודים הקיימת
.3
בעברית.
לחזור על העמדה כי התוכנית בשפה הזרה לא תבוא על חשבון התוכנית הקיימת בעברית,
.4
ולא תפגע בה.
U

U

 1215/12החלטה :מתן הסכמה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר
ראשון "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל-יסודי )ז'-י'(
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' גדי יאיר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין הסמכה
.2
שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר בוגר בהוראה ) (B.Ed.בחינוך בלתי פורמאלי במסלול
העל-יסודי )ז'  -י'( במתכונת דו-חוגית.
U

U

 1216/12החלטה :מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד יוני  (2018למכללת שאנן
להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בהיסטוריה במסלול העל-יסודי )ז'-י'(
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דורון מנדלס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
להסמיך את מכללת שאנן להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בהיסטוריה
.2
במסלול העל יסודי )ז'-י'( לתקופה של שלוש שנים ,כאשר לקראת תום התקופה וכתנאי
לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית ע"י הוועדה בשנית ,לרבות כיווני ההתפתחות האקדמיים
והמקצועיים של התוכנית ,הרמה האקדמית והתשתית התיאורטית ,סגל המורים  -הרכבו,
איכותו ומחויבותו לתוכנית הלימודים ,וכלל הנושאים שהועלו בדו"ח ועדת הבדיקה:
גיוס אנשי סגל בעלי ניסיון בהוראת ההיסטוריה במערכת החינוך אשר מומחים ,בין
א.
היתר ,בפדגוגיה ובדידקטיקה של הוראת ההיסטוריה.
בניית גרעין של סגל אקדמי "ליבתי" ,שיועסק במשרה במוסד ובתוכנית ושיהווה
ב.
בעתיד גרעין הסגל העיקרי והמוביל של התוכנית.
המשך חיזוק ההיבטים הייחודיים של הוראת ההיסטוריה בתוכנית על כל רכיביה.
ג.
לבקש את הוועדה להמשיך בליווי התוכנית ולמנות חבר שתחום התמחותו בהוראת
.3
ההיסטוריה במקום נציג משרד החינוך בוועדה.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
U

U

 1217/12החלטה :מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד יוני  (2018למכללה האקדמית
לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.חד-חוגי במתמטיקה
למסלול העל-יסודי )ז'-י'(
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אלכס לובוצקי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
U

U
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להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה"
 B.Ed.במתמטיקה )חד-חוגי( למסלול העל-יסודי )ז'-י'( למשך שלוש שנים )עד יוני .(2018
לקראת תום התקופה ,ולשלב ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן ,תיבדק התוכנית על ידי הוועדה
שהוקמה ליישום הדגם המנחה להכשרת מורים למתמטיקה למסלול העל-יסודי במכללות
לחינוך ,בשאלת עמידתה המלאה של תוכנית הלימודים בתנאים שקבעה המועצה להשכלה
גבוהה בהחלטתה )מיום  (10.6.2014על הדגם המנחה לקיומן של תוכניות לימודים לתואר
"בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במתמטיקה למסלול העל-יסודי )ז'-י'(.
עד לשלב חידוש ההסמכה המכללה מתבקשת לתקן את הנושאים הבאים:
א .שינוי שמות הקורסים והתכנים בתוכנית כמפורט בדו"ח ועדת הבדיקה.
ב .להקפיד על כך שההתנסות המעשית תהיה במקביל לסדנא המלווה בנושא.
על המכללה להקפיד שאת לימודי הידע הפדגוגי הייחודי להוראת המתמטיקה
ג.
ילמדו אנשי סגל בעלי תואר ראשון ) (B.Sc.לפחות במתמטיקה ותואר שלישי
בהוראת המתמטיקה ו/או בעלי תואר שלישי במתמטיקה לאחר שעברו הכשרה
מתאימה להוראת מתמטיקה/חינוך מתמטי )כגון בלימודי בתר-דוקטורט בחינוך
מתמטי(.
לעבות את רשימת הספרים ובכלל זה את כתבי העת בספרייה בתחום החינוך
ד.
המתמטי.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 1218/12החלטה :אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני ) (M.Ed.עם תזה בהוראה
רב-תחומית במדעי הרוח של המכללה האקדמית לחינוך "אורנים"
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יאירה אמית ,על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה ,על שתי
.1
חוות הדעת שלו.
לאשר למכללה האקדמית לחינוך "אורנים" לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Ed.עם
.2
תזה בהוראה רב תחומית במדעי הרוח.
על המכללה לפעול בנושאים הבאים:
.3
• עבודת גמר מחקרית שתעסוק בשני תחומי דעת תחייב מנחים משני תחומי הדעת ,אלא
אם כן המנחה בקיא בשני תחומי הדעת.
• המכללה מתבקשת להפוך כל אחד מכלי המחקר לקורס חובה של  1ש"ס לפחות ,כך
שהסטודנטים יחשפו לאפשרות יישום שתי שיטות המחקר בעבודותיהם.
U

U

 1219/12החלטה :אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני ) (M.Ed.עם תזה בחינוך
מתמטי של סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
להודות לשני הסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
בהתבסס על כך שמספר מועט של סטודנטים ילמד בתוכנית עם התזה ,ולאור העובדה
.2
שמספר מנחים מאלו שהוצעו ע"י המכללה מקובלים על שני הסוקרים שבדקו את התוכנית,
מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר לסמינר הקיבוצים ,מכללה לחינוך ,לטכנולוגיה
ולאמנויות לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Ed.עם תזה בחינוך מתמטי.
על המכללה להרחיב את מספר מנחי התזה שהם חוקרים בתחום החינוך המתמטי ,אשר יהוו
.3
חלק מהסגל הליבתי של המכללה.
U

U
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 1220/12החלטה :אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר "מוסמך בהוראה" )(M.Teach
במסלול העל-יסודי )ז'-י'( של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יובל דרור על עבודתה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
.2
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר מוסמך בהוראה )(M.Teach
במסלול העל-יסודי.
לחייב את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים
.3
כל תלמיד)ה( על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע
לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה
מוסמך בהוראה ) (M.Teachבמסלול העל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא
תוסמך המכללה להעניק תואר זה .במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש
דוד ילין לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר
מוסמך בהוראה  M.Teachהמתקיימת במכללה האקדמית בית ברל.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם
.4
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה
.5
לקראת שלב ההסמכה.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
.6
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
U

U

 1221/12החלטה :אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-
חוגי ביהדות במסלול העל-יסודי )ז'-י'( של המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' שמואל ורגון על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
לאשר למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין לפתוח תוכנית לימודים לתואר
.2
"בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי ביהדות במסלול העל-יסודי )ז'-י'(.
לחייב את מכללת אוהלו )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה,
.3
לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי מכללת אוהלו עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר
"בוגר בהוראה" ביהדות למסלול העל-יסודי ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל
מכללת שאנן הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ביהדות למסלול העל-יסודי .ב .אם
המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר ביהדות למסלול העל-יסודי היא
מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות להן יש הסמכה למכללה להעניק תואר.
על המכללה להתאים את תוכן הקורס "תולדות עם ישראל בתקופת המקרא" להיקף השעות
.4
הנדרש כפי שמופיע בחוות דעת הסוקר.
לקראת שלב ההסמכה ,תיבדק תוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת על ידי הסוקר ,על מנת
.5
לבחון את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
.6
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
U

U

 1222/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים את תוכנית הלימודים לתואר
"בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במתמטיקה במסלול היסודי )א'-ו'( במתכונת חד-חוגית ,ולהסמיכה
להעניק את התואר במתכונת זו )בנוסף לתוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת במכללה(
U

U
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בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרת על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
.1
לאשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים את תוכנית הלימודים לתואר "בוגר
.2
בהוראה" ) (B.Ed.במתמטיקה במסלול היסודי )א'-ו'( במתכונת חד-חוגית ,ולהסמיכה
להעניק את התואר בתוכנית.
בהתאם להתחייבות של נשיאת המכללה )מכתבה מיום  (22.6.2015על המכללה להקפיד כי:
.3
א .בראש החוג ימשיך לעמוד איש סגל ,בעל תואר שלישי ,שתחום מומחיותו הוא חינוך
מתמטי.
ב .ככל שניתן ,הסגל המלמד בתוכנית ,לרבות הסגל בתחום התוכן הפדגוגי ,יהיה פעיל
מחקרית )כנסים ופרסומים(.
 1223/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד יוני  (2018למכללה האקדמית
נתניה להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה בנדל"ן
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה
כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יוסי גרוס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית נתניה להעניק תואר
.2
שני ) (M.A.ללא תזה בנדל"ן למשך שלוש שנים דהיינו עד יוני .2018
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
לאור הרכבו של הסגל בתוכנית ,המוסד מתבקש לפעול לשיפור הייצוג המגדרי בקרב חברי
.4
הסגל בתוכנית.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.5
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
U

U

 1224/12החלטה :הארכה )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד יוני  (2018של ההסמכה שניתנה למרכז
האקדמי שערי משפט להעניק תואר ראשון בחשבונאות
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה
כלהלן:
להודות לצוות הסוקרים על עבודתם.
.1
להאריך את ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי שערי משפט לתקופה של שלוש שנים ) עד
.2
יוני  (2018להעניק תואר ראשון ) (B.A.בחשבונאות.
מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.3
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"
U

U

 1225/12החלטה :מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון )(B.A.
בכלכלה יישומית וניהול במתכונת חד-חוגית
U

U
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בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקר על עבודתו.
.1
להעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון )(B.A.
.2
בכלכלה יישומית וניהול במתכונת חד-חוגית.
המל"ג עתידה לקיים דיון עקרוני בעניין תנאי הקבלה וקורסים פנימיים המחליפים תנאים
.3
אלה .כל החלטה עתידית בנושא תחול על המוסד.
עד להחלטה עקרונית בנושא ,על המוסד לקבל סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה
.4
בהיקף שלא יחרוג מ 10 -אחוז מכלל הסטודנטים המתקבלים לתוכנית הלימודים.

 1226/12החלטה :מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר
ראשון ) (B.A.בתקשורת
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה
כלהלן:
להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית
.2
כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון ) (B.A.בתקשורת.
U

U

 1227/12החלטה :הארכה )שלישית( לתקופה של שנתיים )עד יוני  (2017של ההסמכה שניתנה למרכז
האקדמי פרס להעניק תואר ראשון ) (B.A.במינהל עסקים ,לרבות בהתייחס לתוכנית הלימודים
לזרועות הבטחון והארכה )שלישית( לתקופה של שנתיים )עד יוני  (2017של ההסמכה שניתנה
למרכז האקדמי פרס להעניק תואר שני ) (M.B.A.במינהל עסקים
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת תת-ועדת
המשנה לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בעניין הארכת
ההסמכה של המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון ) (B.A.במינהל עסקים ותואר שני)(M.B.A.
במינהל עסקים .תת-ועדת המשנה עיינה בחוות דעת הסוקרים ,לבקשת המוסד קיימה דיון משותף
עם נציגיו וכן עיינה בתשובת המוסד שהתקבלה לאחר הדיון המשותף .נוכח הליקויים הרבים
עליהם הצביעו הסוקרים וחוסר שביעות הרצון מתשובות המוסד ,אימצה המועצה את המלצת תת-
ועדת המשנה והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם.
.1
להאריך בשנתיים נוספות )עד יוני  (2017את הסמכת המרכז האקדמי פרס להעניק תואר
.2
ראשון ) (B.A.במינהל עסקים ותואר שני ) (M.B.A.במינהל עסקים.
להקים ועדת בדיקה אשר תתבקש להגיש למל"ג עד דצמבר  2015ולקראת פתיחת ההרשמה
.3
לשנה"ל תשע"ז דיווח על מצב התוכניות ,והמלצה באשר להמשך הפעלת התוכניות והרשמת
סטודנטים אליהן.
המוסד לא ירשום סטודנטים חדשים לתוכניות הלימודים במנהל עסקים לשנה"ל תשע"ז.
.4
רישום סטודנטים חדשים לתוכניות הלימודים במנהל עסקים לשנה"ל תשע"ז מותנה בקבלת
אישור המל"ג מראש.
לאחר שתקבל את דיווח ועדת הבדיקה ,תדון המל"ג באפשרות המשך קיום התוכנית ורישום
.5
סטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ז .המל"ג תוכל להחליט על ביטול ההסמכה גם במהלך
השנתיים ובהתאם לממצאי ועדת הבדיקה .ככל שהמל"ג תאפשר את המשך ההסמכה
בתוכניות ,תמשיך ועדת הבדיקה לעקוב אחר התקדמות התוכניות ,ותגיש המלצתה למל"ג גם
בדבר הארכת הסמכה מעבר לשנתיים.
U

U
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בהתאם להצהרות נציגי המוסד ,תת-ועדת המשנה רושמת לפניה כי החל משנה"ל תשע"ו לא
ייפתחו תוכניות לימודים לזרועות הביטחון ולא תפתח כיתת מסלול הגשמה בתוכניות
הלימודים הנדונות.
מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 1228/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לקראת תואר ראשון
בשיווק טכנולוגי
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת
המשנה לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה
כלהלן:
להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
לאשר למכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון בשיווק
.2
טכנולוגי )בנוסף לתוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת במכללה(.
U

U

 1229/12החלטה :מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק
תואר שני ) (M.Sc.ללא תזה בהנדסת תוכנה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
והחליטה כלהלן:
לאור הנתונים שהוגשו אודות הפעילות המחקרית של חברי הסגל בתוכנית הלימודים לתואר שני
) (M.Sc.ללא תזה בהנדסת תוכנה במכללה ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להסמיך לתקופה
שאינה מוגבלת בזמן את המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני ) (M.Sc.ללא
תזה בהנדסת תוכנה .משך ההסמכה כפוף להכרה במכללה.
U

U

 1230/12החלטה :שינוי שם תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון ) (B.Sc.בביולוגיה-פסיכולוגיה
במתכונת חד-חוגית המתקיימת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב לשם "פסיכוביולוגיה"
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר שינוי שמה של תוכנית הלימודים בביולוגיה -פסיכולוגיה ,וזאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום
 ,28.10.14והחליטה כלהלן:
שם התוכנית המוצע על ידי האוניברסיטה "נוירוביולוגיה -פסיכולוגיה חד -מחלקתי" -גם
.1
הוא ,בדומה לשם התוכנית הקיים ,אינו משקף את היות תוכנית לימודים חד-חוגית והמל"ג
סבורה כי יש בכך חשש להטעיית הסטודנטים.
המל"ג בדעה כי השם "פסיכוביולוגיה" הוא השם המתאים ביותר לתוכנית הלימודים ,והיא
.2
מבקשת מאוניברסיטת בן גוריון לשנות את שם תוכנית הלימודים לשם זה.
U

U

 1231/12החלטה :בקשת אוניברסיטת תל-אביב להסדרת ההכשרה הקלינית ברפואה של תלמידי
אוניברסיטת סט .ג'ורג'ז  -לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נקודות זכות אקדמיות
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת
ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות
ושלוחות מחו"ל בעניין בקשת אוניברסיטת תל אביב לקיום הכשרה קלינית ברפואה של תלמידי
אוניברסיטת סט .ג'ורג'ז -לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נ"ז אקדמיות מטעמה ,וזאת
U

U
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בהתאם להחלטת מל"ג מס'  213/12מיום  23.10.2012בעניין דו"ח "ועדת אנדורן"  ,2והיא מחליטה
כדלקמן:
 .1לראות בחומרה את הפעלת התוכנית קודם שהתקבל אישור מל"ג ,וזאת בסתירה להוראות חוק
המל"ג ותוך הפרת החלטת מל"ג מס'  213/12מיום ) 23.10.2012דו"ח "ועדת אנדורן"(.
 .2המועצה להשכלה גבוהה רושמת בפניה את ההתחייבויות הבאות:
• התחייבות של אוניברסיטת תל אביב כי החלק ההוראתי הקליני של תוכנית ניקוסיה לתואר
ברפואה של אוניברסיטת סט .ג'ורג'ז -לונדון ,לרבות בהתייחס לסטודנטים הזרים בתוכנית
)שהתחילו לימודיהם בישראל בשנים  ,(2014-2015יתבצע במחלקות מסונפות לפקולטה
לרפואה של אוניברסיטת תל אביב במרכז הרפואי שיב"א תל השומר ,יוכר על ידי הפקולטה
לרפואה כנ"ז אקדמיות מטעמה ,ויהיה באחריותה האקדמית המלאה ,לרבות לענין זהות
הסגל ,תכני הלימוד ,היקף שבועות ההוראה ,וכיו"ב .אוניברסיטת סנט .ג'ורג'ז בלונדון תכיר
בנ"ז האקדמיות כאמור לצורך הענקת התואר מטעמה לבוגרי התוכנית.
• התחייבות המרכז הרפואי שיב"א כי בתוכנית ההכשרה הקלינית המתקיימת בישראל
לומדים\ וילמדו  14סטודנטים זרים במחזור אוגוסט  16 ,2014סטודנטים זרים במחזור
אוגוסט  ,2015בשנת  2016לא ילמדו כלל סטודנטים בתוכנית ומשנת  2017יתקבלו וילמדו
בתוכנית רק סטודנטים ישראלים.
• התחייבות\ הסכמת מרכז רפואי שיב"א כי יש צורך באישור מל"ג לתוכנית זו לפי סמכותה
והקפדה לפעול על פי החלטות המל"ג בעניין וועדת אנדורן.
• התחייבות מרכז רפואי שיב"א כי במסגרת הפעלת התוכנית ,אין כל פגיעה בשבועות הוראה
הקלינית לישראלים הקיימים וכי המרכז הרפואי שיב"א עומד בכל בקשותיה וצרכיה של
אוניברסיטת ת"א בנושא שבועות הוראה קליניים ואין כל פגיעה בתוכניות לימוד לביה"ס
לרפואה בת"א.
• תמיכת משרד הבריאות בתוכנית זו ,המיועדת להגדיל את מספר הרופאים בישראל ,כאשר
מדובר בתוכנית לישראלים עם שיתוף פעולה וגיבוי אקדמי של הפקולטה לרפואה
באוניברסיטת תל אביב ועל פי החלטות "ועדת אנדורן" .עמדת משרד הבריאות אינה תומכת
בהרחבת היקף הסטודנטים הזרים לרפואה הלומדים בישראל.
• הכרת משרד הבריאות בסמכות המל"ג בנושא והודעתו כי בהתאם להמלצות דוח "ועדת
אנדורן" הוא פועל כיום עם מל"ג\ ות"ת יחדיו לגיבוש נוהל עבודה שיסדיר את מימוש המלצות
"ועדת אנדורן" באופן מותאם בין מערכת ההשכלה הגבוהה ובין מערכת הבריאות.
• נוסח טיוטת ההסכם בין  4הצדדים לתוכנית ,מ 23 -יוני  ,2015אשר ייחתם ע"י אוניברסיטת
תל אביב בכפוף ולאחר שיאושר ע"י הצוות המקצועי של ות"ת /מל"ג.
 .3לאור כל אלה ,תאושר בקשת אוניברסיטת תל אביב על פי "מתווה אנדורן" לפרסם ולקיים את
תוכנית ההכשרה הקלינית כאמור לעיל לתקופה זמנית של ארבע שנים ,ממועד כניסת ההחלטה
לתוקף .בתקופה זו ,ייעשה מעקב אחר הפעלת התוכנית ,ע"י הגורמים המקצועיים בות"ת /מל"ג.
למל"ג יועבר דיווח בתום שנתיים ובתום שלוש שנים ממועד האישור ,על הפעלת התוכנית ועל
עמידתה בתנאים המופיעים במתווה זה ,ובמיוחד לעניין קליטת סטודנטים ישראליים בלבד
לתוכנית ,כמתחייב ,החל משנת  2017ואילך.
 .4במהלך תקופה זו ,יבחן סוקר ,שימונה ע"י מל"ג ,את תוכנית ההכשרה הקלינית ואת הפעלתה על פי
מתווה זה ,לרבות בהתייחס להחלטות ות"ת ומל"ג וכן עמידה בהתחייבויות המפורטות לעיל.
 .5הצוות המקצועי של ות"ת /מל"ג יבצע בקרה כי הפעלת תוכנית ההכשרה עומדת בכל תנאי
ההחלטה וההתחייבויות שנמסרו כאמור לעיל ומהוות תנאי לאישורה .היה ויימצא כי התבצעה
הפרה בנושא ,יבוטל אישור התוכנית ותוטלנה סנקציות בהתאם.
 .6לקראת תום תקופת האישור ,תוגש חוות דעת הסוקר למל"ג ויוחלט במל"ג האם יש מקום
להארכת האישור.
P1F

P

U

U

2

U

דו"ח "ועדת אנדורן" -הסדרת פעילות ההכשרה הקלינית בארץ בתוכניות לימודים לקראת תואר דוקטור ברפואה עבור סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה

גבוהה בחו"ל(

| 13

עמוד

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

.7האישור לקיום התוכנית ייכנס לתוקפו רק לאחר ובכפוף לאישור טיוטת נוסח ההסכם ע"י הצוות
המקצועי של ות"ת /מל"ג ,וחתימת כל הצדדים עליו.
 .8החלטה זו כפופה לאישור ות"ת.
 1232/12החלטה :בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון ) (B.Sc.דו-
חוגי במדעי רפואת השיניים וביולוגיה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
.1
לאשר לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.דו-חוגי במדעי
.2
רפואת השיניים וביולוגיה ,לפרסמה ולרשום אליה סטודנטים.
על האוניברסיטה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם
.3
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
על האוניברסיטה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי האוניברסיטה
.4
אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון ) (B.Sc.דו-חוגי במדעי רפואת השיניים
וביולוגיה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך האוניברסיטה להעניק את התואר.
במקרה זה תוצע על ידי האוניברסיטה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית
במסגרת תוכניות הלימודים במדעי החיים ,בהתאם להתחייבות האוניברסיטה.
לקראת שלב ההסמכה ,אוניברסיטת תל אביב תעביר דו"ח התקדמות כמקובל ,בו
.5
התייחסותה המפורטת להערות שהעלו הסוקרים בחוות דעתם .דו"ח ההתקדמות ותוכנית
הלימודים ייבדקו על ידי שני מומחים מהתחום.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.14בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.6
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו ,לשנה"ל תשע"ו וזו שלאחריה(.
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.
U

U

 1233/12החלטה :אישור הרכב הוועדה המלווה את תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת
תוכנה המתקיימת באוניברסיטה הפתוחה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה ) (30.6.2015דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר
הרכב הוועדה המלווה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תוכנה המתקיימת
באוניברסיטה הפתוחה והחליטה לאשר את ההרכב המוצע .ההרכב שאושר כלהלן:
• פרופ' )אמריטוס( שמואל כץ  -מדעי המחשב ,הטכניון מכון טכנולוגי לישראל ,יו"ר
• פרופ' אמנון מייזלס  -המחלקה למדעי המחשב ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
• ד"ר רדאל בן אב  -המחלקה להנדסת תוכנה ,עזריאלי -מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
U

U
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