האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג
U

החלטות ודיווחים מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים-עשרה ) 70 (579שהתקיימה
בירושלים ביום ט' באדר תשע"ז )(7.3.2017

*********
החלטות
 1892/12החלטה :תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית למוסדות המתוקצבים  -פעימה ראשונה -
תוכניות בתחומי ההיי טק ,האמנויות והעיצוב
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) ,(7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בתוכנית החומש האקדמית
והיא החליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך מס'  9374לגבי התוכניות שהגישו המוסדות
להשכלה גבוהה בתחומי ההיי טק ,האומנויות והעיצוב ,לרבות הקריטריונים והנימוקים כמפורט
להלן:
• תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן  -ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה
לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת.
• תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן -ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את
הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות.
• תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף ידונו במסגרת
הפעימות הבאות שעל הרכבן המפורט תתקבל החלטה ברמת הנהלת ות"ת/מל"ג.
להחלטה זו מצורפת כנספח רשימת התוכניות שנדונו והחלטת מל"ג לגבי כל אחת מהן כפי שהתקבלה
בתום הדיון.
הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג ,יערך לאחר סיומו של
הדיון בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ואישורה ע"י מל"ג.
U

U

 1893/12החלטה :הצעה להקמת ועדת היגוי לקידום מדעי הרוח
א .המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה שהתקיימה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017לאמץ
את ההצעה להקמת ועדת היגוי לקידום מדעי הרוח ,בהרכב דלהלן:
• פרופ' יוסי שיין  -חבר ות"ת ,מדע המדינה ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר הועדה
• פרופ' ששון צחייק  -המכון לכימיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
• פרופ' חוסאם חאיק  -הפקולטה להנדסה כימית והמכון לננוטכנולוגיה ,הטכניון
• פרופ' מירון איזקסון  -המחלקה לספרות עם ישראל ,אוניברסיטת בר אילן
• פרופ' אביבה חלמיש  -חברת מל"ג ,היסטוריה של ע"י וא"י ,האוניברסיטה הפתוחה
• פרופ' יואב אריאל  -פילוסופיה ולימודי אסיה ,אוניברסיטת תל אביב
• ד"ר אשר רגן  -לימודי המזרח הקדום ,ראש תחום מצויינות אקדמית ,קרן יד הנדיב
• פרופ' שי לביא  -אתיקה ,ראש מכון ון ליר בירושלים
• פרופ' שולמית אלמוג  -ספרות ומשפט ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה
• ד"ר נסים אוטמזגין  -נציג האקדמיה הישראלית הצעירה )חבר הוועדה לקידום מדעי הרוח
באקדמיה הצעירה( ,לימודי אסיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מרק אסרף -מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית ,מל"ג  -מרכז הוועדה
ב .הוועדה תגבש תוכנית עבודה מסודרת ואחודה לקידום תחום מדעי הרוח ,ובה המלצות
קונקרטיות ,תעדוף ,לוח זמנים ואופני יישום ,לקידום התהליך כולו במהלך החומש הנוכחי,
ותגיש אותה לאישור ות"ת ומל"ג בקרוב.
U

U
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 1894/12החלטה :הארכה )טכנית( של הסמכות זמניות :מקבץ תוכניות
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) ,(7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכה טכנית של
הסמכות זמניות  -מקבץ תוכניות והיא מחליטה כלהלן:
להאריך "טכנית" עד לחודש יולי  2017את ההסכמה הזמנית לתוכנית הלימודים לתואר שני
.1
) (M.Ed.בהוראה ולמידה של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה.
להאריך "טכנית" עד לחודש יולי  2017את ההסמכה הזמנית לתוכנית הלימודים לתואר שני
.2
) (M.Ed.בהוראת המדעים של מכללת אורנים.
להאריך "טכנית" עד לחודש יולי  2017את ההסמכה הזמנית לתוכנית הלימודים לתואר שני
.3
) (M.Ed.בהוראה ולמידה של אלקאסמי ,מכללה אקדמית לחינוך.
להאריך "טכנית" עד לחודש יולי  2017את ההסכמה הזמנית לתוכנית הלימודים לתואר שני
.4
) (M.Ed.בהוראת התנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו וערכיו של מכללת גבעת וושינגטון.
להאריך "טכנית" עד לחודש יולי  2017את ההסמכה הזמנית לתוכנית הלימודים לתואר
.5
ראשון ) (B.A.חד-חוגי במערכות מידע קהילתיות של המכללה האקדמית צפת.
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

 1895/12החלטה :הארכה )טכנית( של ההכרה הזמנית במכללה האקדמית לחברה ואמנויות בשישה
חודשים ,עד ספטמבר 2017
לאחר שהובא בפניה המתווה העקרוני למיזוג פעילות המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקריה
האקדמית אונו ששלחו המוסדות מיום  9.2.2017ולאחר שקבלה סקירה בעניין המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ,משפטים לעניין הארכת ההסמכה בתוכנית הלימודים
לתואר שני בחברה ואמנויות של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות ,דנה המועצה להשכלה גבוהה
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017בנושא הארכה )טכנית( של ההכרה הזמנית במכללה
האקדמית לחברה ואומנויות והיא החליטה כדלהלן:
לבקש מהצוות המקצועי להתחיל בהליך בדיקה של המתווה שהוגש ע"י המוסדות למיזוג
.1
המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקריה האקדמית ,כולל התייחסות לשלד ולמבנה
המוצע ,לרבות לתקופה המבוקשת להשלמת מעבר הפעילות לקריית אונו )התקופה שהוצעה
במתווה בת  10שנים אינה נראית סבירה בנסיבות( ,למשמעויות הכספיות ,המשפטיות וכו'
ולאחר מכן להביא הצעה לות"ת בנושא.
במטרה לאפשר זמן מספיק להליך הבדיקה למתווה המיזוג ,מבלי לפגוע בסטודנטים
.2
הלומדים במוסד ,מחליטה מל"ג להאריך )טכנית( את ההכרה במוסד עד סוף שנת הלימודים
הנוכחית )ספטמבר  (2017ואת ההסמכה של תוכנית הלימודים לתואר שני  M.A.בחברה
ואומנויות למשך אותה תקופה ,זאת ללא רישום סטודנטים חדשים לתוכנית.
במהלך תקופה זו ייבחן נושא המיזוג ותיקון הליקויים בתוכנית הלימודים לתואר שני בחברה
.3
ואמנויות ,ובהתאם לכך תיבחן הארכת ההכרה במוסד וההסמכה בתוכנית הנדונה.
מל"ג /ות"ת מבקשת לקבל מהצוות המקצועי המלצות לעניין מתווה המיזוג ,לא יאוחר
.4
מחודש מאי  2017זאת על מנת לאפשר למוסד להיערך למיזוג לקראת שנה"ל הקרובה.
U

U
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 1896/12החלטה :הארכה )טכנית( של ההכרה הזמנית במרכז האקדמי פרס בשישה חודשים ,עד ספטמבר
2017
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכת ההכרה הזמנית
באופן "טכני" למרכז האקדמי פרס והיא החליטה להאריך את ההכרה הזמנית לתקופה של חצי שנה-
עד לסוף חודש ספטמבר  2017על מנת שאגפי ות"ת יוכלו לסיים את בדיקתם כראוי.
U

U
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 1897/12החלטה :המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר
המדינה 66ג' .דוחות מבקר המדינה בנושאים" :היבטים בהתנהלות בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
ירושלים"; "התקצוב והפעלה של מעונות סטודנטים"; מעבר המכללות האקדמיות להוראה
לתקצוב הוועדה לתכנון ותקצוב"; ו"המכינות הקדם אקדמיות"
U

U
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בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות הצוותים
לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 66ג' בנושאים:
"היבטים בהתנהלות בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים"" ,התקצוב והפעלה של
מעונות סטודנטים"" ,מעבר המכללות האקדמיות להוראה לתקצוב הוועדה לתכנון ותקצוב",
"המכינות הקדם אקדמיות".
מל"ג מאמצת את המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום  14.2.2017לאשר את המלצות
הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 66ג' .ההחלטה כפופה אישור ות"ת.

 1898/12החלטה :חריגה מהחלטת המל"ג מיום  3.3.2015בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית בהשכלה
הגבוהה בקריה האקדמית אונו
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  14.2.2017בנוגע לחריגה של הקריה האקדמית אונו בנושא קבלת סטודנטים
לתוכניות המח"ר אשר אינם עומדים בהגדרת המל"ג של אוכלוסיית היעד כפי שנקבעה בהחלטות
המל"ג מיום  .3.3.2015הוועדה דנה בנושא בישיבתה ביום  26.1.2017ושמעה את המוסד אשר ביקש
להופיע בפניה .לאחר קבלת מסמכים נוספים מהמוסד ,הוועדה קיימה דיון נוסף בנושא ביום
 14.2.2017כדי להשלים את הדיון ולגבש המלצתה למל"ג ,זאת תוך בחינת המידע הנוסף ששלח
המוסד לבקשת ועדת המשנה.
לאחר בחינת מכלול החומרים שהוגשו ,החליטה המל"ג כדלקמן:
לראות בחומרה את קבלת הסטודנטים לתוכניות המח"ר בקריה האקדמית אונו ,אשר אינם
.1
עומדים בהגדרת המל"ג של אוכלוסיית היעד ,ובפרט את שיעור החריגה הגבוה .השגות
המוסד לעניין הגדרת אוכלוסיית היעד אינן יכולות להוות עילה להפרה.
על הקריה האקדמית אונו לחדול לאלתר מרישום סטודנטים שאינם עומדים בהגדרת קהל
.2
היעד כפי שנקבע בהחלטת המל"ג .מחזורי הלימוד הבאים יוכלו להיפתח רק בתנאי ובכפוף
לכך שכל הסטודנטים יעמדו בהגדרת אוכלוסיית היעד שקבעה המל"ג .לקראת פתיחת שנה"ל
הקרובה ,המוסד ישלח פירוט המתקבלים לתוכניות המח"רים והצהרה כי הם עומדים
בהגדרת המל"ג.
נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה ,ונוכח שעור החריגה של המוסד ,לא תידונה
.3
בקשות לתוכניות חדשות של המוסד במל"ג ובוועדות המל"ג ,עד סוף שנת הלימודים תשע"ז.
U

U

 1899/12החלטה :חריגה מהחלטות המל"ג בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע
בקריה האקדמית אונו
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  14.2.2017בנוגע לחריגה של הקריה האקדמית אונו מהחלטות המל"ג בנושא
של פריסת הלימודים לתואר ראשון .הוועדה דנה בנושא בישיבתה ביום  26.1.2017ושמעה את המוסד
אשר ביקש להופיע בפניה .לאחר קבלת מסמכים נוספים מהמוסד ,הוועדה קיימה דיון נוסף בנושא
ביום  14.2.2017כדי להשלים את הדיון ולגבש המלצתה למל"ג ,זאת תוך בחינת המידע הנוסף ששלח
המוסד לבקשת ועדת המשנה.
לאחר בחינת מכלול החומרים שהוגשו ,החליטה המל"ג כדלקמן:
לראות בחומרה את פריסת הלימודים בתוכניות הלימודים לתואר ראשון במשפטים של
.1
הקריה האקדמית אונו המתפרסות על פני יומיים בשבוע בלבד ,בניגוד להחלטת מל"ג בנוגע
לפריסת הלימודים לתואר ראשון על פני שלושה ימים בשבוע לפחות.
על הקריה האקדמית אונו לקיים את כלל תוכניות הלימודים לתואר ראשון בהתאם
.2
להחלטות המל"ג והנחיותיה ,לרבות הדרישה לפריסת הלימודים על פני לא פחות משלושה
ימים בשבוע .בהתאם לכך ,על המוסד לתקן את פריסת הלימודים בתוכניות הלימודים שלו
ולהפסיק לאלתר פרסומים בדבר תוכניות לימודים שאינן עומדות בהחלטות המל"ג כאמור.
המוסד יעדכן את כלל הסטודנטים והמועמדים ללימודים בדבר פריסת הלימודים על פני
.3
שלושה ימים בשבוע ,זאת כבר מהסמסטר הקרוב ,וידווח על כך למל"ג.
כלל מחזורי הלימוד כולל מחזורי הלימוד החדשים לתואר ראשון במשפטים יוכלו להיפתח
.4
רק בתנאי ובכפוף לכך שהמוסד יפעל כאמור לעיל ,וכן יעביר לוועדת פיקוח ואכיפה את
U

U

|3

עמוד

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

.5
.6

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

מערכת השעות של כל אחת מתוכניות הלימודים במשפטים )במגוון המסלולים והקמפוסים
שהוא מקיים( ,כדי שזו תוכל להשתכנע כי פריסת התוכניות נעשית בהתאם להחלטות המל"ג.
נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה לא תידונה בקשות לתוכניות חדשות של
המוסד במל"ג ובוועדות המל"ג ,עד סוף שנת הלימודים תשע"ז.
המל"ג רושמת בפניה את הסברי המוסד לגבי תוכנית הלימודים בחינוך וחברה לתואר ראשון
שעברה אליו ממכון לנדר .תוכנית זו פועלת במתכונת של יומיים בשבוע בקמפוס ועוד יום
לימודים מקוון מכח אישור שנתנה המל"ג בזמנו למכון לנדר.

 1900/12החלטה :הסבת ו/או תרגום של תוכניות לימודים מעברית לשפה הערבית בתואר ראשון בחינוך
וחברה ובתואר שני במינהל עסקים בקריה האקדמית אונו ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת מל"ג
מיום  10.9.2013בנושא נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  14.2.2017בנוגע לחריגה של הקריה האקדמית אונו מהחלטת המל"ג מיום
 10.9.2013בנושא נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה .הוועדה
דנה בנושא בישיבתה ביום  26.1.2017ושמעה את המוסד אשר ביקש להופיע בפניה .לאחר קבלת
מסמכים נוספים מהמוסד ,הוועדה קיימה דיון נוסף בנושא ביום  14.2.2017כדי להשלים את הדיון
ולגבש המלצתה למל"ג ,זאת תוך בחינת המידע הנוסף ששלח המוסד לבקשת ועדת המשנה.
לאחר בחינת מכלול החומרים שהוגשו ,החליטה המל"ג כדלקמן:
לראות בחומרה את הפעלת תוכניות הלימודים לתואר ראשון בחינוך וחברה ולתואר שני
.1
במינהל עסקים בשפה הערבית ,ללא קבלת אישור המל"ג.
המוסד יוכל לרשום סטודנטים חדשים ולפתוח מחזורי לימוד חדשים ,לתוכניות בשפה זרה,
.2
רק לאחר ובכפוף לאישור מראש ע"י המל"ג.
נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה לא תידונה בקשות לתוכניות חדשות של
.3
המוסד במל"ג ובוועדות המל"ג ,עד סוף שנת הלימודים תשע"ז.
U

U

 1901/12החלטה :פתיחת תוכנית לימודים בזמן חלקי במינהל עסקים למנהלים במרכז האקדמי למשפט
ולעסקים בניגוד להחלטת מל"ג מיום  27.10.2015בנושא תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה
גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצתה של ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  14.2.2017בפתיחת תוכנית לימודים בזמן חלקי במינהל עסקים למנהלים
במרכז האקדמי למשפט ולעסקים בניגוד להחלטות מל"ג בנושא פריסת תוכניות לימודים על פני ימי
השבוע ובניגוד להחלטת מל"ג מיום  27.10.2015בנושא תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה גם
כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן ,והיא החליטה כדלקמן:
לרשום את הודעת המכללה לפיה התוכנית נפתחה בשעתו ללא אישור המל"ג ,זאת בהסתמך על
.1
ההנחה כי הזהות המתקיימת בין לימודי הערב לבין התוכנית בזמן חלקי ,מייתרת את הפנייה
למל"ג.
המל"ג מדגישה כי בהתאם להחלטה בנושא תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה גם
.2
כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן ,גם כאשר המוסד עומד בתנאי הסף לפתיחת
תוכנית לימודים בזמן חלקי ,הוא נדרש להגיש בקשה מנומקת למל"ג ולקבל על כך אישור.
המל"ג נענית לבקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להגיש לאישור את הבקשה לפריסת
.3
הלימודים בתוכנית במינהל עסקים למנהלים לתואר ראשון בזמן חלקי.
מאחר ומדובר בהפרה ראשונה של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים הנדונה בוועדה בשנים
.4
האחרונות ומכיוון והמוסד לקח אחריות ותקן את הליקוי לאלתר ,ועדת המשנה נמנעת בעת
הזאת מהטלת סנקציה כלשהי .יחד עם זאת ,הוועדה רושמת לפניה הפרה זו והיא תילקח
בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד.
U

U
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 1902/12החלטה :הארכה טכנית של ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות להעניק
תואר שני  M.A.בחברה ואמנויות
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדות
המשנה התחומיות )ועדת המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ,משפטים וועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאמנויות( אשר דנו בנושא בהסתמך על סיכום הדיון
מיום  10.1.2017והחליטה כלהלן:
בהמשך לסיכום הדיון בנושא מיום  ,10.1.2017ולאחר עיון בתוכנית המעודכנת שהגישה
.1
המכללה )מכתבה של פרופ' עמיה ליבליך מיום  ,(30.1.2017סבורה המל"ג כי עדיין אין הלימה
בין אופייה של התוכנית לבין תואר האקדמי המוענק .על כן לא ניתן לקיים את התוכנית,
אלא אם תשוב למטרותיה המקוריות תוך התמקדות בפן היישומי ,ושינוי סימול התואר ,כך
שישקף את אופייה ,וזאת ללא קשר לשאלת המיזוג בין המכללה לבין הקריה האקדמית אונו
המוזכרת בהחלטת ות"ת מיום .22.2.2017
כדי לאפשר את היערכות המכללה בנושא ,ואת ביצוע כל השינויים הנדרשים בתוכנית
.2
מחליטה המל"ג להאריך )טכנית( את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית חברה
ואמנויות להעניק תואר שני ) (M.A.בחברה ואמנויות עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית
תשע"ז )ספטמבר  ,(2017ולא לאפשר בשלב זה רישום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים
ו/או פתיחת מחזורי לימוד חדשים ,ובלבד שבמועד זה יש למכללה הכרה כמוסד להשכלה
גבוהה.
U

U

 1903/12החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ) (M.Ed.בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגישה בינתחומית
למכללה ירושלים
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את מכללה ירושלים להעניק תואר שני ) (M.Ed.בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל
.2
בגישה בינתחומית.
U

U

 1904/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים ,עד מרץ  ,2020להעניק תואר ראשון ) (B.A.בחינוך
וקהילה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק
.2
תואר ראשון ) (B.A.בחינוך וקהילה למשך שלוש שנים דהיינו עד מרץ .2020
על מנת להרחיב את הידע הכללי של התלמידים ,על המכללה להוסיף לקורסי הבחירה
.3
קורסים שאינם מתחום החינוך והקהילה ולוודא כי כל תלמיד ילמד לפחות קורס אחד שאינו
מתחום החינוך והקהילה.
על המכללה להקפיד כי סך כל התלמידים החריגים לרבות התלמידים שהתקבלו על תנאי
.4
אינו עולה על .10%
על המכללה להוסיף לתנאי המעבר משנה לשנה ולתנאים לסיום התואר ,קבלת ציון  70לפחות
.5
בסמינריונים.
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.6
שהועלו בדו"ח הוועדה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.7
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
U

U

|5

עמוד

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

 1905/12החלטה :הארכת ההסמכה הזמנית )הסמכה שלישית( לשנתיים נוספות ,עד מרץ  ,2019למכללה
האקדמית לחינוך ע"ש א.ד .גורדון להעניק תואר שני )) (M.Ed.ללא תזה( בחינוך משלב
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
.1
להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד .גורדון להעניק תואר
.2
שני ) (M.Ed.בחינוך משלב )ללא תזה( בשנתיים נוספות ,עד חודש מרץ .2019
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
.3
עבודות הגמר שיבדקו תהיינה על פי דרישת הסוקרים.
.4
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.5
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.
U

U

 1906/12החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בחינוך למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה.
.1
לאמץ את דו"ח הוועדה ולהאריך את ההסמכה שהוענקה למרכז ללימודים אקדמיים באור
.2
יהודה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בחינוך.
על מנת להרחיב את הידע הכללי של התלמידים ,על המכללה להוסיף לקורסי העשרה
.3
קורסים שאינם מתחום החינוך ולוודא כי כל תלמיד ילמד לפחות קורס אחד שאינו מתחום
החינוך.
על המכללה להוסיף לתנאי המעבר משנה לשנה ובתנאים לסיום התואר ,ציון  70לפחות
.4
בסמינריונים.
תוקף ההסמכה מותנה וכפוף להכרה במוסד.
.5
U

U

 1907/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים ,עד מרץ  ,2020להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה
בחינוך למכללה האקדמית תל-חי
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה 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 למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר שני
.2
ללא תזה ) (M.A.בחינוך למשך שלוש שנים דהיינו עד מרץ .2020
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בחוות דעת הסוקרים לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.
U

U

 1908/12החלטה :מתן הסמכה למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני ) (M.Ed.בחינוך מיוחד
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני ) (M.Ed.בחינוך מיוחד.
 .3להשאיר על כנה את הדרישה לציון ממוצע של  85במסגרת לימודי התואר הראשון.
U

U
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 1909/12החלטה :אישור מינוי סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תוכנית
לימודים לתואר שני ) (M.Ed.בחינוך לגיל הרך
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
למנות שתי סוקרות לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תוכנית
.1
לימודים לתואר שני ) (M.Ed.בחינוך לגיל הרך.
 .2לאשר את הסוקרות הבאים:
פרופ' מרים מבורך  -מכללת לוינסקי לחינוך ,מכון מופ"ת
א.
פרופ' מרים רוזנטל  -החוג לפסיכולוגיה התפתחותית ,האוניברסיטה העברית )טרם
ב.
אושרה במל"ג(
U

U

 1910/12החלטה :המלצת הוועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לתוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.במתמטיקה למסלול העל-יסודי )ז'-י'( במכללות האקדמיות לחינוך
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות הוועדה
לבחינת יישום הדגם המנחה לתוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במתמטיקה למסלול
העל-יסודי )ז'-י'( במכללות האקדמיות לחינוך ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה ,בראשות פרופ' אבי ברמן ,על עבודתה עד כה ועל המלצתה.
 .2לרשום לפניה כי הוועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לתוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.במתמטיקה למסלול העל-יסודי )ז'-י'( במכללות לחינוך ,בראשות פרופ' אבי ברמן,
קיבלה לעיונה דיווחים בעניין התאמת תוכניות הלימודים במתמטיקה למסלול העל-יסודי לדגם
המנחה מהמוסדות הבאים:
• המכללה האקדמית לחינוך גורדון )התאמת תוכנית הלימודים הקיימת לדגם המנחה
ומעבר ממתכונת דו-חוגית למתכונת חד-חוגית(.
• המכללה האקדמית לחינוך קיי )התאמת תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת לדגם
המנחה(.
• מכללה ירושלים )התאמת תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת לדגם המנחה(.
• המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי )התאמת תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת
לדגם המנחה(.
• המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין )התאמת תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת
לדגם המנחה(.
• המכללה האקדמית בית ברל )התאמת תוכנית הלימודים הקיימת לדגם המנחה ומעבר
ממתכונת דו-חוגית למתכונת חד-חוגית(.
• המכללה האקדמית הרצוג )התאמת תוכנית הלימודים הקיימת לדגם המנחה ומעבר
ממתכונת דו-חוגית למתכונת חד-חוגית(.
• המכללה האקדמית אחוה )התאמת תוכנית הלימודים הקיימת לדגם המנחה ומעבר
ממתכונת דו-חוגית למתכונת חד-חוגית(.
 .3לאמץ את המלצת ועדת היישום כלהלן:
מתוך כוונה לעודד כמה שיותר מוסדות לעבור למתכונת הלימודים בהתאם לדגם
א.
המנחה ,לאשר את הפעלת תוכניות הלימודים במתכונת החדשה .לבקש את ועדת
היישום להמשיך לעקוב מקרוב אחר הפעלת תוכניות הלימודים "הלכה למעשה"
ולפנות לכל אחד מהמוסדות בנפרד בנוגע לתיקונים שיש להמשיך להטמיע בכל אחת
מהתוכניות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובהתאם להמלצת ועדת היישום ,להעיר על מספר
ב.
נושאים שחזרו על עצמם בכל אחת מהתוכניות:
 .1תוכנית לימודים להכשרת מורים למתמטיקה למסלול העל-יסודי תכלול שני
סמינרים :סמינר במתמטיקה וסמינר בחינוך מתמטי.
 .2יש להקפיד על מפתח נ"ז בהתאם למקובל באקדמיה ואין להעניק משקל שווה
לשעת תרגיל ולשעת הרצאה .משקל של שעת תרגיל יהיה שווה ערך למחצית
משעת הוראה.
 .3על תוכנית לימודים להכשרת מורים למתמטיקה למסלול העל-יסודי להתפרס
על פני ארבע שנים.
U

U

|7

עמוד

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ג.
ד.

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

 .4יש להתייחס להסבת אקדמאיים להוראת מתמטיקה במסלול העל-יסודי.
תלמידים שאינם בעלי תואר ראשון במתמטיקה המגיעים מתחומים קרובים
)כגון :סטטיסטיקה ,פיסיקה ,הנדסה ,מדעי המחשב( ,עליהם ללמוד קורסי
השלמה במתמטיקה בהיקף של  40ש"ש )שעות שנתיות( לפחות  .היקף השלמות
זה לוקח בחשבון את הלימודים הקודמים במתמטיקה שנלמדו כבר במסגרת
הלימודים לתואר הראשון .היקף הלימודים בחינוך מתמטי יעמוד על  9ש"ש
לפחות.
 .5ברשימות הקריאה בקורסים השונים יש להקפיד להפריד בין קריאת חובה
לקריאת רשות וכן להציע היקף קריאה מציאותי לסטודנט .יש להקפיד שלא
תהיה חפיפה בין רשימות הקריאה בקורסים השונים.
 .6על הדיווחים בהמשך לכלול את כל המידע והנתונים תוך הקפדה על התאמת
תחום ההתמחות בטבלאות הסגל בהתאם לתואר ולתחום ההתמחות המדויק
מתוך קו"ח )מתמטיקה או חינוך מתמטי(.
מוסדות שטרם העבירו את הדיווחים על התאמת התוכניות לדגם המנחה יתבקשו
לעשות כן עד סוף שנת  ,(31.12.2017) 2017אחרת לא יוכלו לרשום סטודנטים
חדשים לשנה"ל תשע"ט.
תוכניות לימודים במתכונת שאינה תואמת את הדגם המנחה יוכלו לפעול ,בהתאם
להחלטת המל"ג ,לכל המאוחר עד סוף שנה"ל תשע"ט.

 1911/12החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה בלוגיסטיקה ומערכות ימיות למרכז האקדמי
רופין
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית 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 למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני ללא
.2
תזה ) (M.A.בלוגיסטיקה ומערכות ימיות.
U

U

 1912/12החלטה :הארכה )שניה( לתקופה של שנה ,עד מרץ  ,2018של ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני
) (M.A.ללא תזה בכלכלה יישומית למסלול האקדמי של המכללה למינהל
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה .המועצה
להשכלה גבוהה קראה את חוות דעת הסוקרים שבדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה
) (M.A.בכלכלה יישומית וכן קיבלה דיווח ראשוני אודות המלצותיה של הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות בנושא .המל"ג עודכנה בכך שהדו"ח הסופי של הוועדה הבינלאומית להערכת איכות
יועבר לעיון המוסד ולדיון במל"ג באחת מישיבותיה הקרובות.
לאחר שקילת חוות הדעת המקצועיות וחוות דעתה של הוועדה הבינלאומית ,החליטה המועצה
להשכלה גבוהה כלהלן:
להאריך את ההסמכה לתקופה של שנה )דהיינו ,עד מרץ  (2018של המסלול האקדמי של
.1
המכללה למינהל להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.A.בכלכלה יישומית.
במהלך שנה זו ,ועדת המשנה תתבקש לדון בתוכנית בהתייחס לדו"ח הוועדה הבינלאומית,
.2
תגובת
U

U

 1913/12החלטה :הארכה )שלישית( עד יוני  2018של ההסמכה הזמנית למכללה האקדמית צפת להעניק
תואר ראשון ) (LL.B.במשפטים
U

U
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בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות דעתם.
.1
להאריך את ההסמכה עד יוני  2018למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון )(LL.B.
.2
במשפטים.
במהלך שנה זו להקים וועדה מקצועית אשר תבחן את מכלול מרכיביה של התוכנית ובפרט
.3
את תיקון הליקויים שפורטו בחוות דעת הסוקרים.
רישום סטודנטים חדשים לשנת הלימודים תשע"ט מותנת בהמלצת הועדה המקצועית
.4
שתוגש למל"ג.
מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
.5
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 1914/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים ,עד מרץ  ,2020להעניק תואר ראשון
) (B.A.בסוציולוגיה למכללה האקדמית גליל מערבי
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' אוליבר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך לתקופה של שלוש שנים )עד פברואר  (2020את המכללה
.2
האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון בסוציולוגיה.
לקראת תום תקופת ההסמכה יש לשוב ולבדוק את תוכנית הלימודים בהתייחס למכלול
.3
ההערות שעלו בדו"ח הוועדה.
מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
.4
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
U

U

 1915/12החלטה :המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A./B.Sc.באינטרנט וחברה לאוניברסיטה
העברית בירושלים
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
 .1להודות לסוקרים :פרופ' שיזף רפאלי ופרופ' ישי מנצור על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
 .2לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה )באמצעות איגום קורסים( לאוניברסיטה העברית
להעניק תואר ראשון ) (B.A./B.Sc.באינטרנט וחברה.
 .3פתיחת התוכנית תהיה בכפוף להחלטת מל"ג בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים
לתוכנית לימודים חדשה" מיום .16.09.2014
 .4החלטת מל"ג תהיה בכפוף להחלטת ות"ת בנושא.
U

U

 1916/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לחמש שנים ,עד אפריל  ,2022להעניק תואר ראשון )(B.A.
בלימודי עבודה לאוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
לאמץ את המלצת הסוקרות ולהעניק הסמכה לאוניברסיטה העברית להעניק תואר ראשון דו
.2
חוגי ) (B.A.בלימודי עבודה למשך חמש שנים דהיינו עד אפריל .2022
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בחוות דעת הסוקרות לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
U

U
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פתיחת התוכנית והארכת ההסמכה יהיו בכפוף להחלטת מל"ג בנושא "תוקף אישור פרסום
ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה" מיום  16.09.2014והחלטת מל"ג בנושא "הגבלת
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה" מיום .22.7.2014
החלטת מל"ג תהיה בכפוף להחלטת ות"ת בנושא.

 1917/12החלטה :מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי למשפט ועסקים לפתוח תוכנית לימודים
לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בלימודי משפט בשלוש התמחויות :משפט פלילי; משפט מסחרי
עסקי; ומשפט וחברה
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם וחוות הדעת שהגישו.
.1
לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק האקדמי למשפט ועסקים אישור פרסום והרשמת
.2
סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.A.בלימודי משפט ללא משפטנים
בשלוש התמחויות :משפט פלילי; משפט מסחרי עסקי; משפט וחברה.
לחייב את המרכז האקדמי למשפט ועסקים )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
.3
תלמיד)ה( על הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המרכז האקדמי למשפט ועסקים אינו
מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ) (M.A.ללא תזה בלימודי משפט ללא משפטנים בשלוש
התמחויות :משפט פלילי; משפט מסחרי עסקי; משפט וחברה ,וכי קיימת אפשרות שבסופו
של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה .במקרה זה "רשת בטחון" של התוכנית תהא
תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בלימודי משפט ללא משפטנים המתקיימת במסלול
האקדמי של המכללה למינהל.
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 ,תיבדק התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
.5
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
.6
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
U

U

 1918/12החלטה :אישור לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון ) (B.A.בפסיכולוגיה )לצד תוכנית
הלימודים החד-חוגית הקיימת( למסלול האקדמי של המכללה למינהל
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 14.2.2017בהמשך לדיון מיום  10.1.2017בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקר פרופ' נחמיה פרידלנד על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון
.2
) (B.A.בפסיכולוגיה )לצד תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת במוסד(.
U

U

 1919/12החלטה :אישור לקיים תוכנית לימודים במתכונת חד-חוגית )במקום מתכונת ראשי/משני( לתואר
ראשון ) (B.A.בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לפרופ' אביעד רז על חוות דעתו.
.1
לאשר לאוניברסיטת בר-אילן לקיים את התוכנית לתואר ראשון ) (B.A.בסוציולוגיה
.2
ואנתרופולוגיה במתכונת חד-חוגית )במקום תוכנית הלימודים במתכונת של חוג ראשי(.
U

U
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 1920/12החלטה :אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה המינהל לקיים תוכנית
לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בתקשורת וניהול במסגרת מח"ר )גברים(
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון ,והיא החליטה כי לאור ההבדלים הקיימים בין תוכנית הלימודים הרגילה ובין תוכנית
הלימודים המיועדת לחרדים ,מחליטה המל"ג להעביר את הבקשה לבדיקה ע"י סוקר .שם הסוקר
יובא בע"פ ויתבקש לוודא כי ההבדלים אינם פוגעים ברמתה האקדמית של התוכנית.
U

U

 1921/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )(M.A.
ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם וחוות הדעת שהגישו.
.1
לאור העובדה שלא ניתן לקבל החלטה מפורשת וחד משמעית בדבר פתיחת התוכנית או אי
.2
פתיחתה בהסתמך על חוות הדעת שהוגשו ,והיות שבהתאם להחלטת המל"ג מיום
 10.12.2013בדבר מינוי סוקרים" :במקרים בהם תתקבלנה שתי חוות דעת של סוקרים ,
האחת חיובית והשנייה שלילית ,יתמנה צוות לבדיקה נוספת של התוכנית הרכב הצוות לא
יכלול את הסוקרים שהגישו חוות דעת" ,מחליטה המל"ג להרכיב ועדה שתבחן את הבקשה.
להלן ההרכב המאושר לבחינת התוכנית:
.3
• פרופ' עליזה פליישר  -החוג לניהול מלונאות ,משאבי מזון ותיירות ,האוניברסיטה
העברית בירושלים )רחובות( ,יו"ר
• פרופ' נתי אוריאלי  -המחלקה לניהול מלונאות ותיירות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
• פרופ' עירית עמית  -המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן
U

U

 1922/12החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.חד-חוגי בפסיכוביולוגיה לאוניברסיטת בן-גוריון
בנגב
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל,
והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרים פרופ' אהרון ולר ופרופ' ליאון דעואל על הדו"ח שהגישו ועל עבודתם עד כה.
 .2להעניק לאוניברסיטת בן גוריון הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי ) (B.Sc.בפסיכוביולוגיה.
U

U

 1923/12החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A.במערכות מידע ניהוליות למרכז ללימודים אקדמיים
אור יהודה
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה 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' יובל שחר ,על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד
.1
כה.
להעניק למרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי )(B.A.
.2
במערכות מידע ניהוליות.
U

U

| 11

עמוד

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

 1924/12החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ) (M.Sc.עם תזה במדעי הרפואה לאוניברסיטת בר-אילן
)בפקולטה לרפואה בצפת(
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל,
והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' שלמה רוטשנקר ופרופ' רונית שגיא-אייזנברג על חוות הדעת שהגישו.
.1
על בסיס חוות הדעת החיובית של הסוקרים ,להסמיך את אוניברסיטת בר אילן )בפקולטה
.2
לרפואה בצפת( להעניק תואר שני ) (M.Sc.עם תזה במדעי הרפואה.
U

U

 1925/12החלטה :בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לשנות את סימול התואר השני בפיזיותרפיה במסלול
המחקרי מ (M.P.T.)-ל(M.Sc.P.T.)-
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל,
בעניין בבקשת אוניברסיטת בן גוריון והיא החליטה לאמץ אותה ולאשר לאוניברסיטה לשנות את
סימול התואר השני בפיזיותרפיה במסלול המחקרי מ (M.P.T.)-ל (M.Sc.P.T.)-ולהסמיכה להעניק
תואר שני ) (M.Sc.P.T.בפיזיותרפיה במסלול זה.
U

U

 1926/12החלטה :תוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Sc.ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית
המתקיימת באפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בעניין תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.Sc.בהנדסה וניהול מערכות תשתית של אפקה,
המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  ,27.9.2016העבירה אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
מכתב התחייבות כי בכוונתה לאחד את תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.Sc.בהנדסה
וניהול מערכות תשתית המתקיימת במכללה ,עם תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה )(M.Sc.
בהנדסה וניהול מערכות שירות ,כך שלמעשה תפעל כתוכנית אחת עם שתי התמחויות.
לאור האמור ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאפשר רישום סטודנטים לקראת שנה"ל תשע"ח
לתוכנית הלימודים המאוחדת בלבד -תואר שני ללא תזה ) (M.Sc.בהנדסה וניהול ,ולהסמיך את
אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להעניק תואר בתוכנית הלימודים האמורה לתקופה
של שלוש שנים ,דהיינו עד למרץ .2020
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית המאוחדת.
U

U

 1927/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום ספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בן-גוריון ומתן חוות
.1
דעתו.
על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים על המוסד והמחלקה להתייחס
.2
ולתת מענה הולם להמלצת הסוקר לגייס למחלקה סגל בכיר ,במקום הפרופסורים אשר פרשו
לגמלאות .על המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצה זו עד תחילת שנה"ל
תשע"ח.
U

U

U

 1928/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום ספרות עברית באוניברסיטת חיפה
U

U
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בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות
.1
דעתו.
על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים ,על המוסד ליישם את ההמלצות
.2
הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר )מצ"ב כנספח להחלטה זו( ,ובפרט ביחס להמלצות
לפיהן:
א .יש לגייס חבר סגל בכיר המתמחה בתחום ספרות ימי הביניים.
ב .יש לדון לעומק על שאלת כלילתה של ספרות השוואתית בחוג.
על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות
.3
המפורטות בסעיף  2א-ב ,עד תחילת שנה"ל תשע"ח.
U

 1929/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום ספרות עברית באוניברסיטה העברית
בירושלים
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן
.1
חוות דעתו.
על מנת להמשיך ולשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים ,על המוסד והמחלקה
.2
להמשיך במאמצים בגיוס סגל חדש וממלאי מקום לסגל אשר פרש לגמלאות .על המוסד
לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצה זו עד תחילת שנה"ל תשע"ח.
יש להקפיד על מתן קורסים אקדמיים בנושאי ספרות עברית לדורותיה ,חטיבותיה וזרמיה,
.3
לצד קורסים בכתיבה יוצרת ,אך יחד עם זאת לוודא כי כתיבה יוצרת אינה יכולה לבוא
כתחליף לקורסים אקדמיים.
U

U

U

 1930/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום ספרות עברית באוניברסיטת תל-אביב
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת תל אביב ומתן
.1
חוות דעתו.
על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים ,על המוסד ליישם את ההמלצות
.2
הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת )מצ"ב כנספח להחלטה זו( ,ובפרט ביחס להמלצות
לפיהן:
יש לתת מענה מנומק ומפורט לדחיית ההמלצה לשינוי שם החוג מ"חוג לספרות"
א.
ל"ספרות עברית והשוואתית".
לגייס חבר סגל בתחום ספרות ההשכלה.
ב.
על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות
.3
המפורטות בסעיף  2א-ב ,עד תחילת שנה"ל תשע"ח.
U

U

U

 1931/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום ספרות עברית באוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' נילי גולד על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת בר-אילן ומתן חוות
.1
דעתה.
U

U
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.3

על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים ,על המוסד ליישם את ההמלצות
הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת )מצ"ב כנספח להחלטה זו( ,ובפרט ביחס להמלצות
לפיהן:
א .יש להוסיף קורס מבוא לספרות "דור המדינה".
ב .יש לפעול למען שיקומה של הספרייה לספרות עברית במוסד.
על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות
המפורטות בסעיף  2א-ב ,עד תחילת שנה"ל תשע"ח.
U

 7.1.2החלטה :מעקב אחר יישום החלטיות המל"ג בתחום לשון עברית באוניברסיטת תל-אביב
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת תל אביב ומתן חוות
.1
דעתה.
על המוסד והמחלקה להתייחס ולתת מענה להמלצות הבאה:
.2
לוודא בהקדם כי האוניברסיטה תאייש במחלקה ללשון עברית שלוש משרות של
חברי הסגל ,העתידים לפרוש מהמחלקה.
להקפיד על קיומן של קבוצות לימוד ותרגול קטנות ,ולגייס לשם כך את המשאבים
הדרושים וזאת על מנת לשמר את רמת הסטודנטים הגבוהה.
על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקרת ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות
.3
המפורטות בסעיף  2א'-ב' ,עד תחילת שנה"ל תשע"ח.
U

U

U

 1933/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטיות המל"ג בתחום לשון עברית באוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בר-אילן ומתן חוות
.1
דעתה.
על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים ,על המוסד והמחלקה להתייחס
.2
ולתת מענה להמלצת הסוקר להמשיך במאמצים לגיוס סגל במחלקה בהקדם ,ובדגש על
תחומי פונולוגיה ומורפולוגיה עברית ,לאור פרישה של חברי סגל ומספרי סטודנטים נמוכים
במחלקה .על המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצה זו עד תחילת שנה"ל
תשע"ח.
U

U

U

 71934/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטיות המל"ג בתחום לשון עברית באוניברסיטת חיפה
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות
.1
דעתה.
על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים על המוסד והמחלקה להתייחס
.2
ולתת מענה להמלצת הסוקר למנות אנשי סגל חדשים במקום אלה הפורשים מהמחלקה .על
המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצה זו עד תחילת שנה"ל תשע"ח.
U

U

U

 1935/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטיות המל"ג בתחום לשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
U

U
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להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווחים שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן
חוות דעתה.
מומלץ למוסד ולמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:
א .לוודא איוש התקן שקיבלה המחלקה להחלפת חבר הסגל הפורש.
ב .להמשיך במאמצים לשיפור סיוע לתלמידים המתקשים בתחום הניקוד.
תוכנית הלימודים תיבדק בהמשך ובהתאם לצורך.

 1936/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטיות המל"ג בתחום לשון עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת בן גוריון ומתן חוות
.1
דעתה.
מומלץ למוסד ולמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:
.2
להמשיך לפעול לגיוס ומינוי של חברי סגל במקומם של החברים הפורשים.
א.
לתקצב את קורס הבעה עברית ועברית נורמטיבית ,אשר מוצע לכלל הסטודנטים
ב.
ומהווה הצלחה בקרב הסטודנטים.
 .3תוכנית הלימודים תיבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
U

U

 1937/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום מדעי המחשב במרכז האקדמי לב
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגיש המרכז
.1
האקדמי לב ומתן חוות דעתו.
המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' הרליהי על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
למדעי המחשב להמלצות הוועדה שרובן יושמו באופן מלא ,במיוחד בעדכון תוכנית הלימודים
וחומרי הלימוד וגיוס סגל.
בדיקה נוספת של התוכנית תיערך בהתאם לצורך.
.3
על מנת להבטיח את יישומן של כל המלצות הוועדה ,המתייחסות לשוויון תנאי ההעסקה בין נשים
לגברים בסגל האקדמי ,האגף להערכת איכות והבטחתה יפנה להנהלת המרכז האקדמי לב להסבת
ליבו להמשך הטיפול בנושא.
U

U

 1938/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום מדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בר-אילן ומתן חוות
.1
דעתו.
לאמץ את חוות דעתו של פרופ' הרליהי לפיה המוסד והמחלקה לא התייחסו למרבית
.2
המלצות הוועדה והחלטת המל"ג .לפיכך ,עליהם לתת מענה להמלצות הבאות:
על המוסד והמחלקה להסכים על מדיניות אחידה ולגבש תוכנית חומש לגיוס
א.
והקצאת משאבים עבור המחלקה ,בפרט לגבי גיוס סגל.
על המוסד למצוא פתרון לטווח הקצר למצוקת המקום של המחלקה.
ב.
על המוסד להשוות את הקצאת המשאבים למדעי המחשב ,לזו של תחומים מדעיים
ג.
והנדסיים ניסויים אחרים.
על המוסד והמחלקה להמשיך ולעודד שיתופי פעולה בין תוכניות במדעי המחשב
ד.
ובהנדסה.
לרשום לפניה את התרשמותו החיובית של פרופ' הרליהי לגבי התייחסות המחלקה להמלצות
.3
הוועדה והחלטת המל"ג בדבר מעקב אחר בוגרים וליווי של סגל חדש במחלקה.
U

U
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על המוסד והמחלקה לתת מענה להמלצות המופיעות בסעיף  ,3ולדווח למל"ג אודות יישומן
עד .30.09.2017
במידה ולא יינתן מענה הולם להמלצות בסעיף  3א-ב עד לתאריך הנקוב ,תשקול המל"ג
נקיטת צעדים בהתאם.

 1939/12החלטה :הצעה לקביעת נוהל חדש שיבוא במקום החלטת מל"ג מיום  3.3.2015בנושא "מתווה
לבדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים
חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה"
בישיבת המועצה להשכלה גבוהה שהתקיימה בתאריך ט' באדר תשע"ז ) ,(7.3.2017הובאו
א.
ממצאיה של ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית )מישיבותיה מיום  5.1.2017ומיום
 (16.2.2017באשר להיבטים עקרוניים ובעיות העולות מיישום החלטת מל"ג מיום 3.3.2015
בנושא "מתווה לבדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים
ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה".
בהתאם לממצאים אלה ,מלמד הנסיון שנצבר עד כה בועדות המשנה של המועצה להשכלה
ב.
גבוהה בנושא כי:
• אין מדובר בתחומים חדשים של ממש אלא בעצם בשמות חדשים או בתוכניות חדשות
בתחומים קיימים .השם החדש יצר מראית עין של תחום חדש ,אשר גרם להתנעת הדיון
כאילו מדובר ב"פרדיגמה חדשה" ,אך לא היא .המונח "פרדיגמה חדשה" בהקשר הזה
איננו נכון.
• כיוון שלא ניתן היה לנתק את שם התוכנית/התואר מהתכנים האקדמיים עצמם ,כמעט
כל הבקשות לתואר ראשון לתחומים חדשים לכאורה )"פרדיגמות לא מוכרות"(,
וממילא כל הבקשות כנ"ל לתואר שני ,הגיעו לשלב השני של הדיון ,דהיינו לועדת המשנה
התחומית הרלבנטית ,ועל כן -הדיון בוועדת המשנה להכרה ,הסמכה ורישוי )שנקבע
במקור( התייתר.
• אם ,בכל זאת ,תגענה הצעות בתחומים חדשים של ממש ,חזקה על ועדות המשנה
התחומיות שיידעו לאתר ולהתייעץ עם מומחים מתאימים כדי לטפל בהן ואין צורך
במנגנון שלם עבור מקרים חריגים בודדים ,ככל שיהיו.
בהתאם לכך ,החליטה מליאת המל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות
ג.
אקדמית מיום  16.2.2017לקביעת נוהל חדש ,שיבוא במקום החלטת מל"ג מיום 3.3.2015
בנושא "מתווה לבדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים
ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה".
בהתאם לכך ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כי מעתה ,במסגרת הגשת כל בקשה לפתיחת
ד.
תוכנית לימודים חדשה באשר היא ,יתבקש מוסד להשכלה גבוהה להשיב על השאלות
שנקבעו במסגרת החלטת המל"ג מיום  3.3.2015בנושא פרדיגמות חדשות ולכלול מידע
כמפורט להלן:
לצרף הצהרה כי התוכנית המוצעת נדונה ואושרה ע"י הגופים הרלוונטיים במוסד,
.1
לרבות במועצה האקדמית/הסנאט של המוסד ,כולל צירוף פרוטוקול האישור.
לצרף אישור הגשה של התוכנית במסגרת תוכנית החומש )רלבנטי למוסדות
.2
המתוקצבים ע"י ות"ת או אישור משרד החינוך לגבי מוסדות שבתקצובו(.
להשיב על שבע השאלות הבאות:
.3
• לאיזה תחום/ים או פקולטה או חוג הבקשה משוייכת
• מהי ההצדקה לבקשה לתוכנית עצמאית בתחום )ולא מסלול או התמחות
בתחום קיים( במוסד ובכלל?
• אלו תוכניות אקדמיות מקבילות קיימות בעולם
• רשימה של לפחות  15חברי סגל בכיר ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל
הפעילים אקדמית בתחום רלבנטי ,תחומי המחקר שלהם והמוסד בו הם
מועסקים
• רשימת כתבי עת אקדמיים בהם מתפרסמים מאמרים מדעיים שפיטים בתחומי
המחקר הרלבנטיים
• האם יש לתוכנית המוצעת השפעה משקית ,ואם כן – מהי?
• האם נדרש רישוי פרופסיונלי לבוגרי התוכנית ,ואם כן – מהו?
U

U

U

U

U

U
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הטיפול בבקשה לאחר הגשתה בהתאם לאמור לעיל ,ייעשה בפרוצדורה הרגילה המקובלת
במל"ג ,דהיינו הבקשה תופנה לדיון בוועדת המשנה התחומית המתאימה ,לרבות בהתייחס
לתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה.
החלטה זו תחול גם על תוכניות הנמצאות בבדיקה.
כאמור ,נוהל חדש זה בא במקום החלטת מל"ג מיום  3.3.2015בנושא "מתווה לבדיקת
בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים
חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה".

ו.
ז.

U

U

 1940/12החלטה :לימודים מחוץ לקמפוס  -הטכניון
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  ,9.3.2016להחלטת ועדת המשנה של המל"ג לפיתוח ומדיניות אקדמית
מיום  ,6.9.2016להחלטת ות"ת מיום  22.2.2017ולהחלטת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית
מיום  ,7.3.2017בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון
בבקשת הטכניון לקיים תוכניות הלימוד לתואר שני במרכז הארץ ,מחוץ לקמפוס הראשי שלו בחיפה.
לאחר בחינת המסמכים שהעביר הטכניון בנושא ,הנימוקים שהעלה ,ובחינת חוות הדעת של הגורמים
השונים במשק באשר לצורך הלאומי שבקיום התוכניות -מאמצת מל"ג את המלצת ועדת המשנה
לפיתוח ומדיניות אקדמית כדלקמן:
לאור הצורך בקיום התוכניות  MEבהנדסה אזרחית – יזום וניהול עסקי הבניה ו-
א.
 MEבהנדסת מערכות ,כפי שעולה מחוות הדעת שהציג המוסד ומשיקולי תכנון ופריסה
אזורית ,מחליטה מל"ג על סגירת תוכניות אלה באופן הדרגתי בקמפוס שרונה ,זאת על מנת
לאפשר פיתוח תוכניות דומות באזור המרכז .לפיכך הטכניון יוכל לפתוח  3מחזורים חדשים
בלבד בתוכניות האמורות מחוץ לקמפוס הראשי כך שסיום הלימודים וסגירת התוכניות
הנדונות יהיו לכל המאוחר בסוף שנת תשפ"א .יובהר כי על הטכניון לעמוד בכל הכללים
שקבעה מל"ג בהחלטותיה בדבר קיום לימודים מחוץ לקמפוס )זהות ברמת התוכניות כגון:
סגל ,קוריקולום ,תנאי קבלה ועוד(.
 MREבלימודי מקרקעין – מל"ג לא השתכנעה כי קיים צורך לאומי בקיום תוכנית זו בקמפוס
ב.
בשרונה .כמו-כן ,לא נמצא כי תכני תוכנית זו ייחודיים ביחס לתוכניות אחרות הניתנות ע"י
המוסדות הקיימים באזור .לפיכך ,מאמצת מל"ג את המלצת ות"ת ואת המלצת ועדת המשנה
לפיתוח ומדיניות אקדמית ומחליטה שלא לאשר את המשך קיום תוכנית ה MRE-בלימודי
מקרקעין בתל-אביב ,מחוץ לקמפוס הראשי של הטכניון.
הטכניון יפעל לסגירת יתר התוכניות המתקיימות בקמפוס שרונה בתל-אביב ,ולא ירשום
ג.
סטודנטים חדשים לתוכניות אלו .התוכניות תיסגרנה עד סוף שנה"ל תשע"ט )סוף לימודי
הסטודנטים שילמדו בתוכניות(.
U

U
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************
דיווחים
דיווח :עדכון על אודות סיום הטיפול בבקשת המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית עמק יזרעאל
לפתוח תוכנית לימודים משותפת לתואר שני )) (M.A.עם וללא תזה( בניהול וכלכלה
בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז ) (7.3.2017רשמה לפניה המועצה להשכלה גבוהה את דבר סיום
הטיפול בבקשת המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים
משותפת לתואר שני )) (M.A.עם וללא תזה( בניהול וכלכלה.
המועצה מודה לחברי הוועדה הבודקת על פעילותם ועל הזמן שהשקיעו.
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*********************

נספחים

נספח להחלטה  - 1892/12רשימת התוכניות וההחלטה שהתקבלה לגבי כל תוכנית.
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