האגף האקדמי
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החלטה :בקשת מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים להקפאת הליכים  -הצעת עמותת "תורה
ומלאכה"
בישיבתה ביום  10.6.14דנה המל"ג במשבר במכון לנדר ,כאשר לדיון זה קדמו דיונים ומפגשים
שקיימה הנהלת מל"ג-ות"ת וחברי הוועדה לפיקוח ואכיפה עם הנאמנים ,שמונו ע"י ביהמ"ש
המחוזי בירושלים ,וכונס הנכסים )כנ"ר(.
במסגרת הדיון האמור במל"ג הוצגו ההצעות של עמותת ליפשיץ ,עמותת רשת תורה ומלאכה
והקריה האקדמית קריית אונו ,ונבחנה היתכנותן .לאחר שבחנה את הדברים במסגרת לוח
הזמנים הקצר שניתן לה לצורך כך בנסיבות העניין ,החליטה המועצה כי ההצעות כולן מעלות
קשיים משמעותיים בהתייחס לנושאים השונים לאור חוק המל"ג ,כללי המועצה ומדיניותה ועל
כן בכל ההצעות יש סיכון להבטחת המאפיינים העיקריים של מוסד אקדמי קרי חופש אקדמי
ורמה אקדמית נאותה ,ולכן לא ניתן לתת אישור עקרוני מראש למציעים לפי מתווה הנאמנים.
בדיון שהתקיים בביהמ"ש בנושא זה בתאריך  15.6.14נשמעו כלל הצדדים הנוגעים למשבר
במכון לנדר ,לרבות נציגי הסגל האקדמי במוסד ,הצוות המנהלי והסטודנטים .לאחר שמיעת כלל
הגורמים החליט בית המשפט לתת למציעים שהות עד ליום  18.6.14כדי להחליט האם להגיש
הצעותיהם.
בהתאם להחלטה זו התקיימה פגישה בין הצוות המנהלי של מל"ג /ות"ת עם כל אחד מהמציעים,
בה פורטו הקשיים בהצעותיהם בהתייחס לכללי המל"ג והחלטותיה.
בהמשך לכך הוגשו שתי הצעות מטעם עמותת רשת תורה ומלאכה והקריה האקדמית אונו.
על מנת לאפשר שמיעת המציעים הוחלט לקיים ישיבה ביום  29.6.2014אליה הוזמנו חברי
המועצה ,הנאמנים ,נציגי הכנ"ר ,ונציגי רשם העמותות .בישיבה נכחו חברים מטעם המועצה:
פרופ' חגית מסר-ירון ,ס.יו"ר המל"ג ,פרופ' רוזה אזהרי ,פרופ' חיים זנדברג ופרופ' אלי זלדוב,
מר יאיר הראל ,והצוות המקצועי .לאחר קבלת המסמכים ושמיעת המציעים ,הנאמנים ,נציגי
הכנ"ר ונציגי רשם העמותות ,התקיים דיון בדבר היתכנות ההצעות על משמעותיהן והובא סיכום
בנושא בפני מליאת המועצה.
U

U

לבקשת בית המשפט ולאחר קבלת פירוט נוסף של ההצעות ,קיימה המועצה דיון חוזר בנושא
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014בו שמעה את הנאמן ונציגי הכנ"ר וקבלה סקירה
בנושא .בהמשך לכך ,החליטה המועצה כדלקמן:
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הצעת עמותת רשת תורה ומלאכה:
העמותה אינה מקיימת כל פעילות כעת ועולים סימני שאלה לגבי נסיבות סיום פעילותה
.1
בעבר.
לעמותת רשת תורה ומלאכה אין היכרות וניסיון בתחום ההשכלה הגבוהה ,ועל כן עולה
.2
ספק רב בדבר יכולתה להוביל את שיקום והובלת פעילות המכון מבחינה אקדמית.
העמותה אינה מוכנה לעמידה בדרישות המועצה בדבר היעדר מעורבותה במינוי חברי
.3
המוסדות המנהלים ,מעבר ל 20%-נציגי גורמי חוץ .כמו כן הבהירה העמותה כי בכוונתה
להתערב במועמדים לנושאי משרה בכירים במוסד.
העמותה הציגה כי בכוונתה להשקיע את הכספים הנדרשים להבראת המכון כהלוואה
.4
אשר המכון יצטרך להשיב לה ,ועל כן מעלה קושי משמעותי בהבטחת איתנותו הפיננסית
של המכון ובאי תלותו בעמותה בהמשך.
נוכח האמור סוכם כי הצעת עמותת רשת תורה ומלאכה מעלה קשיים משמעותיים ואינה עומדת
על פניו ,בדרישות להבטחת עצמאותו האקדמית והמנהלית של המכון ,איתנותו הפיננסית ,כמו
גם אינה בעלת ניסיון ומומחיות מתאימה להובלת מוסד אקדמי ולהבטחת רמתו ויציבותו לטווח
הרחוק .על כן ,הוחלט כי אין מקום לאשר עקרונית את הצעה.
U
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החלטה :בקשת מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים להקפאת הליכים  -הצעת הקריה האקדמית
אונו
בישיבתה ביום  10.6.14דנה המל"ג במשבר במכון לנדר ,כאשר לדיון זה קדמו דיונים ומפגשים
שקיימה הנהלת מל"ג-ות"ת וחברי הוועדה לפיקוח ואכיפה עם הנאמנים ,שמונו ע"י ביהמ"ש
המחוזי בירושלים ,וכונס הנכסים )כנ"ר(.
במסגרת הדיון האמור במל"ג הוצגו ההצעות של עמותת ליפשיץ ,עמותת רשת תורה ומלאכה
והקריה האקדמית קריית אונו ,ונבחנה היתכנותן .לאחר שבחנה את הדברים במסגרת לוח
הזמנים הקצר שניתן לה לצורך כך בנסיבות העניין ,החליטה המועצה כי ההצעות כולן מעלות
קשיים משמעותיים בהתייחס לנושאים השונים לאור חוק המל"ג ,כללי המועצה ומדיניותה ועל
כן בכל ההצעות יש סיכון להבטחת המאפיינים העיקריים של מוסד אקדמי קרי חופש אקדמי
ורמה אקדמית נאותה ,ולכן לא ניתן לתת אישור עקרוני מראש למציעים לפי מתווה הנאמנים.
בדיון שהתקיים בביהמ"ש בנושא זה בתאריך  15.6.14נשמעו כלל הצדדים הנוגעים למשבר
במכון לנדר ,לרבות נציגי הסגל האקדמי במוסד ,הצוות המנהלי והסטודנטים .לאחר שמיעת כלל
הגורמים החליט בית המשפט לתת למציעים שהות עד ליום  18.6.14כדי להחליט האם להגיש
הצעותיהם.
בהתאם להחלטה זו התקיימה פגישה בין הצוות המנהלי של מל"ג /ות"ת עם כל אחד מהמציעים,
בה פורטו הקשיים בהצעותיהם בהתייחס לכללי המל"ג והחלטותיה.
בהמשך לכך הוגשו שתי הצעות מטעם עמותת רשת תורה ומלאכה והקריה האקדמית אונו.
על מנת לאפשר שמיעת המציעים הוחלט לקיים ישיבה ביום  29.6.2014אליה הוזמנו חברי
המועצה ,הנאמנים ,נציגי הכנ"ר ,ונציגי רשם העמותות .בישיבה נכחו חברים מטעם המועצה:
פרופ' חגית מסר-ירון ,ס.יו"ר המל"ג ,פרופ' רוזה אזהרי ,פרופ' חיים זנדברג ופרופ' אלי זלדוב,
מר יאיר הראל ,והצוות המקצועי .לאחר קבלת המסמכים ושמיעת המציעים ,הנאמנים ,נציגי
הכנ"ר ונציגי רשם העמותות ,התקיים דיון בדבר היתכנות ההצעות על משמעותיהן והובא סיכום
בנושא בפני מליאת המועצה.
U
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לבקשת בית המשפט ולאחר קבלת פירוט נוסף של ההצעות ,קיימה המועצה דיון חוזר בנושא
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014בו שמעה את הנאמן ונציגי הכנ"ר וקבלה סקירה
בנושא .בהמשך לכך ,החליטה המועצה כדלקמן:
הצעת הקריה האקדמית אונו
משמעות הצעת הקריה האקדמית היא פירוק עמותת מכון לנדר ,תוך שהמועצה מאשרת לקריה
האקדמית אונו לקיים את התוכניות שאושרו למכון לנדר ,לקלוט את הסטודנטים והסגל
)לתקופה מובטחת של שנה( של המכון לקריה האקדמית אונו ,אשר תפתח קמפוס נוסף לתקופה
של שלוש שנים בירושלים .הקריה האקדמית תמזג לפעילות המתקיימת במכון את פעילות
הקמפוס החרדי בירושלים .במסגרת הקמפוס בירושלים ניתן יהיה לפתוח תוכניות לימודים
נוספות הקיימות בקריה האקדמית אונו ,לרבות לימודים לתואר במשפטים.
המציעים העלו אפשרות שעל פי דרישת המל"ג  -לאחר שלוש שנים תהפוך הפעילות בקמפוס
בירושלים לפעילות מטעם מוסד חדש ועצמאי להשכלה גבוהה.
בדיון שנערך ביום  29.6.2014הבהירו המציעים שהפעילות בירושלים תהיה תחת הניהול
וההנהגה האקדמית של הקריה האקדמית אונו .כמו כן הבהירו כי ניתן להציע התאמות להצעתם
הכתובה.
לאחר שדנה בחלופות שונות ,מחליטה המועצה ביחס להצעות הקריה האקדמית אונו כדלקמן:
בהחלטות המועצה משנת  2006ו ,2011-החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי היא דבקה
.1
בעמדתה העקרונית שרווחה בשנים החולפות לפיה ,מתוך נימוקים אקדמיים )שאלת
יכולתו של המוסד להשכלה גבוהה לקיים מחוץ לקמפוס פעילות אקדמית זהה ברמתה
לפעילות האקדמית השוררת בקמפוס הראשי( ומתוך שיקולים תכנוניים )התפתחות
מערכת ההשכלה הגבוהה ,שיקולים של צורך לאומי ,פריסה גיאוגרפית וסוגיות של
"מרכז" ו"פריפריה"( – לא יקיימו המוסדות להשכלה גבוהה לימודים אקדמיים או
נקודות זכות לקראת תואר אקדמי מחוץ לקמפוס שלהם.
לצד עמדה עקרונית זו ,קיימת חשיבות להבטחת סיום לימודיהם של הסטודנטים במכון
.2
ובמתן אפשרות לסגל להמשיך העסקתו בתוכניות הלימודים של המכון.
עם זאת ,לא נמצאה הצדקה ייחודית למתן אפשרות לקריה האקדמית לחרוג ממדיניות
.3
המועצה בעניין זה ,ולאפשר לה לפתוח קמפוס בירושלים במסגרתו ניתן יהיה לקיים את
כל תוכניות הלימודים הקיימות בקריה ,לרבות לימודי משפטים.
לעומת זאת ,הפתרון אשר מוסכם ,בכפוף להסדר שיאושר על ידי בית המשפט ,ואשר
4.
היה מקובל באופן עקרוני גם על הקריה האקדמית אונו בדיון שנערך עימם ביום
 ,29.6.2014הוא הראוי והמתאים בנסיבות העניין לרבות מתן מענה לשיקולים האמורים
בסעיף  2לעיל ,הוא כדלקמן:
ככלל המועצה תעביר את אישורי פתיחה/הסמכה של התוכניות שניתנו למכון
א.
לנדר לקריה האקדמית אונו אשר תוכל לקיים תוכניות אלה בקמפוס שלה
בקרית אונו ובקמפוסים החרדים שלה באור יהודה ובירושלים ,בהתאם
להחלטות המל"ג ואישורה )אישורי פתיחה או הסמכה זמנית -לא תינתן
הסמכה שאינה מוגבלת בזמן( ,זאת תוך ובכפוף למינוי סוקר /ועדת בדיקה
לליווי העברת התוכנית ,התשתיות והסגל והבטחת עמידתן ברמה אקדמית
נאותה ,בד בבד עם אי חידוש ההכרה הזמנית של מכון לנדר המסתיימת בחודש
יולי שנה זו .המלצות הסוקר /ועדות הבדיקה תובאנה לאישור המועצה ותוקף
אישורי המועצה מותנה בהחלטת המועצה בהמלצות אלה.
הקריה האקדמית אונו תאפשר סיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים
ב.
במכון לנדר ,בקמפוס מכון לנדר בירושלים או בצמוד לקמפוס החרדי
U

|3

עמוד

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

.5

בירושלים ,תחת אחריותה האקדמית והמנהלית המלאה אך לא תקבל ותרשום
סטודנטים חדשים לקמפוס המכון בירושלים.
הקריה האקדמית אונו תקלוט את הסגל המלמד בתוכניות שיועברו לתקופה
ג.
שלא תפחת משנה ,ותמשיך בהעסקתו גם לאחר מכן למעט סגל שיימצא כלא
מתאים מבחינה אקדמית.
המועצה מתנה הסכמתה למתווה זה בכך ששכה"ל של הסטודנטים הנוכחיים של מכון
לנדר שיסיימו לימודיהם בקמפוס בירושלים ,לא יעלה על שכה"ל שהיה נהוג בתוכניות
בהן למדו במסגרת מכון לנדר.
ככל שתוגש ותאושר הצעה כאמור במסגרת ההליך בבית המשפט ,היא תובא למועצה
לבדיקה והחלטה פרטנית בנושא.

.6
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החלטה :הארכה "טכנית" של ההכרה במכללה האקדמית ספיר עד ליום 1.12.2014
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך
.1
טכנית את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית ספיר ,עד לתאריך  ,1.12.2014וזאת בכדי
לאפשר לצוותים המקצועיים בות"ת ומל"ג לסיים בחינת נושא ההכרה במוסד ,ולהגיש
חוות דעתם בנושא.
ההחלטה מותנית בבדיקה ואישור ות"ת )היבטים משפטיים-תקציביים-סגל(.
.2

793/12

החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה ירושלים להעניק תואר שני ) (M.Ed.בהוראת
המדעים
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אורי גניאל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללה ירושלים להעניק תואר שני )(M.Ed.
.2
בהוראת המדעים ,ובתנאי שלא תכלול מוקד במדעי המחשב.
*****

794/12

החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר "מוסמך
בהוראה" ) (M.Teachבמסלול העל-יסודי
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יובל דרור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה
.2
האקדמית בית ברל להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ) (M.Teachבמסלול העל-יסודי.

795/12

החלטה :הארכה )שניה( "טכנית" לשנה )עד יוני  (2015של ההסמכה שניתנה למכללה
האקדמית הדתית לחינוך שאנן להעניק תואר שני ) (M.Ed.בהוראה ולמידה במערכות משולבות
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה להאריך טכנית לשנה )עד
יוני  (2015את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן להעניק תואר שני
) (M.Ed.בהוראה ולמידה במערכות משלבות.
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796/12

החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לסמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה
ולאמנויות ,להעניק תואר שני ) (M.Ed.בטכנולוגיה בחינוך
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נאוה בן-צבי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך
.2
לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני ) (M.Ed.בטכנולוגיה בחינוך.

797/12

החלטה :בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר בוגר B.A.

U

U

U

U

בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית ולהסמיכה להעניק תואר זה באמצעות נוהל איגום קורסים
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם וחוות הדעת שהעבירו.
.1
לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולאשר לאוניברסיטה הפתוחה את פתיחת תוכנית
.2
הלימודים לקראת תואר בוגר  B.A.בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית באמצעות נוהל
איגום קורסים ,ולהסמיך את האוניברסיטה הפתוחה לתקופה של שלוש שנים )עד יוני
 (2017להעניק תואר בוגר  B.A.בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית.
לבקש מאותם סוקרים שבחנו את התוכנית עד לשלב ההסמכה ,להמשיך ולעקוב אחר
.3
התוכנית במהלך תקופת ההסמכה הזמנית ,כדי לוודא עמידה בקריטריונים האקדמיים
המהותיים ,המופיעים בגוף הדו"ח.
לקראת שלב ההסמכה הקבועה ,יבחנו הסוקרים באם ניתן יהא לתת הסמכה קבועה
.4
לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר בוגר  B.A.בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית ,לאור
עמידת המוסד בתנאים שנקבעו בתוכנית ויגישו המלצתם למל"ג.
798/12

החלטה :הארכה )שניה( לשנתיים )עד יולי  (2016של ההסמכה שניתנה לשנקר ,בי"ס גבוה
להנדסה ,אמנות ועיצוב להעניק תואר ראשון ) (B.F.A.באמנות רב-תחומית
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות דעתם ועל עבודתם עד כה.
.1
להאריך בשנתיים )עד יולי  (2016את ההסמכה של שנקר ,בי"ס גבוה להנדסה ,אמנות
.2
ועיצוב ,להעניק תואר ראשון ) (B.F.A.באמנות רב תחומית.
עד פברואר  ,2015מתבקש המוסד להצביע על השינויים שערך בתוכנית ,וזאת בהתייחס
.3
לכלל הסעיפים שהועלו בחוות דעת הסוקרים.

799/12

החלטה :בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר
בוגר  B.A.ב"אמנות חזותית :תוכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה" במתכונת דו-
חוגית ובמתכונת מסלול ראשי
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
לאשר לאוניברסיטת בן-גוריון לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר בוגר  B.A.ב"אמנות
.1
חזותית :תוכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה" במתכונת דו-חוגית
ובמתכונת מחלקה ראשית עם חטיבה.
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המוסד יעמוד בהחלטות מל"ג לגבי ההגדרות והתכנים של מבנה תוכנית לימודים לתואר
"בוגר" במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית ,כמפורט בהחלטת מל"ג מס'  763/12מיום
 10.6.2014בעניין "הגדרת סוגי תוכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת
לימודים חד-חוגית".
המומחה שבדק את התוכנית בשלב אישור הפתיחה מתבקש ללוות את התוכנית לקראת
שלב ההסמכה.
לקראת שלב ההסמכה ,תגיש אוניברסיטת בן-גוריון דו"ח התקדמות אשר יועבר
לבחינתו של המומחה .המומחה יגיש למועצה להשכלה גובהה חוות דעתו בדבר הסמכת
אוניברסיטת בן-גוריון להעניק תואר בוגר  B.A.ב"אמנות חזותית :תוכנית משולבת
בתולדות האמנות ולימודי יצירה" במתכונותיה ,הכל בהתאם להחלטות מל"ג בנושא זה.

.3
.4
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החלטה :הארכה )שלישית( "טכנית" לתקופה של שנה )עד יולי  (2015של ההסמכה שניתנה
למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ) (B.A.במינהל ומידניות ציבורית
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל  ,והחליטה להאריך טכנית
את הסמכת המכללה האקדמית ספיר להעניק את התואר הראשון ) (B.A.במינהל מדיניות
ציבורית בשנה נוספת )דהיינו ,עד סוף חודש יולי  ,2015ובלבד שבמועד זה יש למכללה הכרה(.
בהתאם לאמור בהחלטת המועצה מיום  ,16.6.2012לאחר שתתקבל החלטת המועצה בדבר
יישום המלצות ועדת האיכות ,יובא הנושא בפני ועדת המשנה ובפני המועצה פעם נוספת.
U

U

 801/12החלטה :בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול טיפול ממושך רב
תחומי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.B.A.במינהל עסקים
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל בעניין בקשת המרכז ללימודים
אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול טיפול ממושך רב תחומי במסגרת תוכנית הלימודים
לתואר שני ) (M.B.A.במינהל עסקים .לאחר שקיבלה את הבהרות המוסד ,החליטה המועצה כלהלן:
 .1להודות למומחה שבדק את הבקשה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
 .2לאשר למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח את ההתמחות בניהול טיפול ממושך רב
תחומי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.B.A.במינהל עסקים.
 .3ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה.
U

U

 802/12החלטה :בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לקיים התמחות במינהל מחקר קליני
במסגרת התואר הראשון ) (B.A.במינהל מערכות בריאות
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל  ,והחליטה כלהלן:
לאשר את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות במינהל מחקר
.1
קליני במסגרת התואר הראשון ) (B.A.במינהל מערכות בריאות.
ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים.
.2
U

U

 803/12החלטה :בקשת המרכז האקדמי לב לטכנולוגיה ומדעים ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת
תואר ראשון ) (B.A.בניהול ושיווק טכנולוגיה במסגרת המח"ר  -חוות דעת המומחה
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל  ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
U

U
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 .2לאשר למרכז האקדמי לב לטכנולוגיה ומדעים ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר
ראשון ) (B.A.בניהול ושיווק טכנולוגיה במח"ר.
 .3אישור ההפעלה ניתן לשנתיים )דהיינו ,עד חודש יולי .(2016
 .4לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה ,תוך
שימת דגש בציוני המכינה לתלמידים שהתקבלו לתוכנית ורמת המבחנים שנערכו במהלך השנה
הראשונה.
 804/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון
) (B.A.בניהול ארגוני שירות במסגרת המח"ר )לבנות חרדיות(  -חוות דעת מומחה
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל  ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
 .2לאשר למכללה האקדמית הדסה ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון )(B.A.
בניהול ארגוני שירות במח"ר לבנות חרדיות.
 .3אישור ההפעלה ניתן לשנתיים )דהיינו ,עד חודש יולי .(2016
 .4לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על-ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.
 .5הערות הסוקר כפי שהועלו בחוות דעתו אודות תוכנית הלימודים במח"ר לבנות חרדיות תיבדקנה
במסגרת בחינת הארכת ההסמכה של המכללה להעניק את התואר הראשון ) (B.A.בניהול ארגוני
שירות בתוכנית האם.
U

U

 805/12החלטה :אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית
לימודים לקראת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל  ,והחליטה כלהלן:
להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים
.1
לקראת תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי
.2
ות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .3לאשר את הרכב הוועדה ,כלהלן:
• פרופ' צבי איזקוביץ  -בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה  -יו"ר
• פרופ' רחל דקל  -בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן
• פרופ' אשר בן אריה  -בית הספר לעבודה סוציאלית ,האוניברסיטה העברית
• גב' שרון הרדון  -מרכזת הוועדה
U

U

 806/12החלטה :אישור סוקר לבדיקת בקשת המכללה האקדמית באקה )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד
להשכלה גבוהה ואישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לקראת תואר ראשון )(B.A.
בתקשורת
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל בעניין בקשת המכללה האקדמית באקה
)בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית
לימודים לקראת תואר ראשון ) (B.A.בתקשורת .בעקבות בקשת הוועדה אשר מונתה לבדיקת תוכנית
הלימודים ,החליטה המועצה להעביר את בקשת המכללה לבדיקתו של מומחה ,וזאת על מנת לקבל
את חוות דעתו אודות הפן המקצועי בתוכנית .שם המומחה שאושר :ד"ר יובל דרור ,ראש מסלול
U

U
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תקשורת דיגיטלית בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בתקשורת ,במסלול האקדמי של המכללה
למינהל.
 807/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( עד לסיום ההכרה מועד הזמנית של המוסד או לתקופה של שלוש
שנים )עד יולי  – (2017הקצר מבינהן  -למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר
ראשון ) (B.Sc.בהנדסה אופטית
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ניסים בן יוסף על הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר ראשון )(B.Sc.
.2
בהנדסה אופטית ,לתקופה של שלוש שנים ,דהיינו עד יולי .2017
על הקורס "עיבוד תמונה" להיות קורס חובה בתוכנית הלימודים.
.3
על המכללה לגייס מהנדס אשר מגי מתחום האופטיקה נוסף לפיזיקאים.
.4
כתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית על ידי וועדה מלווה.
.5
כניסת ההחלטה לתוקף מותנית בקבלת חוות דעת חיובית של אגף שכר וסגל בות"ת.
U

U

 808/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד יולי  (2014למכללה האקדמית כנרת
בעמק הירדן להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תעשיות מים
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' רפי סמיט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת
.2
תעשיות מים ,וזאת לתקופה של שלוש שנים ,דהיינו עד יולי .2017
על המכללה לעמוד בהחלטת המל"ג מיום  2.1.2001בעניין קבלת סטודנטים מעל גיל 30
.3
שאינם בעלי תעודת בגרות.
כתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית על ידי ועדה מלווה.
.4
U

U

 809/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה כתואר "בוגר במדעים  B.Sc.-לאחר התואר  (B.Techלתקופה
של שלוש שנים )עד יולי  (2017למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון להעניק תואר ראשון
) (B.Sc.בהנדסת בניין
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשות של פרופ' סם פרידמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאשר למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון את המרת התואר המוענק על ידה
.2
בהנדסת בניין מ B.Tech.-ל.B.Sc.-
להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון להעניק תואר ראשון )(B.Sc.
.3
בהנדסת בניין לתקופה של שלוש שנים ,דהיינו עד יולי .2017
על הקורסים היישומיים בתחום קרקע )מקצועות ה"גיאו"( להילמד על ידי מהנדס בעל רקע
.4
בתחום ועל כן ,על המכללה לגייס מהנדס בעל רקע בתחום.
כתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית על ידי ועדה מלווה.
.5
U

U

|8

עמוד

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

 810/12החלטה :הארכה )תשיעית( "טכנית" לתקופה של שנה )עד יולי  (2015של ההסמכה שניתנה
למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי המחשב
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות,
והחליטה להאריך )טכנית( את ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר
ראשון ) (B.Sc.במדעי המחשב לתקופה של שנה ,עד סוף יולי .2015
U

U

 811/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( עד לסיום מועד ההכרה הזמנית במוסד ,או לתקופה של שנה )עד
יולי  – (2015הקצר מביניהן  -למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני "מוסמך
במסעים" ) (M.Sc.ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשות פרופ' לדני על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאור הודעת המכללה על כך שלא תפתח מחזור לימודים נוסף )שני( בשנה"ל תשע"ד ,להסמיך
את המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ,להעניק תואר שני ) (M.Sc.ללא תזה בהנדסת
תעשיה וניהול לתקופה של שנה אחת ,דהיינו עד יולי .2015
 .3במהלך השנה על המכללה לעדכן את הוועדה בדבר רישום הסטודנטים לשנה"ל הבאה.
 .4על המכללה להמשיך במאמציה לגייס ראש תוכנית בעל דרגת מרצה בכיר לפחות.
 .5על המכללה להמשיך במאמציה לגייס חבר סגל בדרגת פרופ' חבר לפחות בעל רקע בתחום הנדון.
 .6על המכללה להקפיד על עמידה בתנאי הקבלה שנקבעו לתוכנית.
 .7כתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית בשנית.
U

U

 812/12החלטה :המסכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד יולי  (2017למכללה האקדמית עמק
יזרעאל להעניק תואר  B.Sc.המרה מתואר  B.A.במערכות מידע ניהוליות
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות בעניין
בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל להארכת ההסמכה לתואר ראשון ) (B.A.במערכות מידע
ניהוליות ולהמרת התואר מ B.A.-ל ,B.Sc.-והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
לרשום לפניה כי המכללה הוסיפה קורס במתמטיקה דיסקרטית  2לתוכנית הלימודים ,כפי
.2
שביקשו הסוקרים ,והציבה את ציון הקבלה במתמטיקה למכללה על לפחות  75בחמש י"ל
ועל לפחות  85בארבע י"ל.
לרשום לפניה את חוות דעת ות"ת כי אין השלכות תקציביות ממשיות להמרת התואר מB.A.-
.3
ל B.Sc.-ואין מניעה להמשך ביצוע השינוי הנדון.
על בסיס חוות הדעת החיוביות של הסוקרים ,להאריך בשלוש שנים )עד יולי  (2017את
.4
ההסמכה הזמנית )הראשונה( שניתנה למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון
במערכות מידע ניהוליות ולהמיר את התואר מ B.A.-ל.B.Sc.-
לקראת שלב ההסמכה הקבועה ,יגישו הסוקרים חוות דעת למל"ג על הטמעת השינויים
.5
בתוכנית ובשאלת התאמתה לקבלת הסמכה קבועה.
U

U
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 813/12החלטה :בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון
במדעי המחשב ,במסגרת תוכניות לימודים במח"ר
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון
.1
במדעי המחשב במסגרת תוכניות לימודים במח"ר.
אישור ההפעלה ניתן לשנתיים ועד סיוון תשע"ו )יוני .(2016
.2
בתום שנה ממועד האישור ,תיבדק התוכנית ע"י סוקר לצורך המשך אישור הפעלתה.
.3
U

U

 814/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר
ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תוכנה ,במסגרת תוכניות לימודים במח"ר
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
לאשר למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר
.1
ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תוכנה ,במסגרת תוכניות לימודים במח"ר.
כמצוין ב"נוהל לבדיקה ואישור פתיחת תוכניות לימודים במח"רים" ,התוכנית תיבדק על-ידי
.2
סוקר בתום שנה מהפעלת התוכנית.
U

U

 815/12החלטה :פניית הטכניון לשינוי מתכונת תוכנית הלימודים בארכיטקטורה ,והסמכתו להעניק תואר
ראשון  B.Sc.במדעי הארכיטקטורה
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות שעניינה
בקשת הטכניון לשינוי מתכונת הלימודים בארכיטקטורה ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרים על עבודתם וחוות הדעת שהגישו.
 .2לאשר לטכניון לקיים תכנית לימודים שש שנתית לתואר שני ) (M.Arch.בארכיטקטורה.
 .3להסמיך את הטכניון להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי הארכיטקטורה.
 .4לאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך ,לסיים תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי הארכיטקטורה לאחר
ארבע שנות לימוד.
U

U

 816/12החלטה :בקשת המרכז האקדמי לב לפתוח התמחות בניהול ייצור ושירות במסגרת תוכנית
הלימודים לקראת תואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תעשיה וניהול
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד ) ,(1.7.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
להודות לסוקר על חוות הדעת שהגיש.
.1
לאשר למרכז האקדמי לב לפתוח התמחות ב"ניהול ייצור ושירות" במסגרת תוכנית
.2
הלימודים לקראת תואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תעשיה וניהול.
U

U
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