החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ישיבה מס' (59) 494
שהתקיימה בירושלים ביום ו' בשבט  ,תשע"א ) ( 11.1.2011
נושאים שנדונו בוועדות המשנה-נדרשת הצבעה
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המלצות ועדות המשנה:
המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 21.12.10
U

U

 1130/11הסמכה זמנית לשלוש שנים עד דצמבר  2013לסמינר הקיבוצים ,מכללה לחינוך ,לטכנולוגיה
ולאמנויות להעניק תואר שני ) (M.Edבניהול וארגון מערכות חינוך
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  ,21.12.10והחליטה כלהלן:
" .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2להסמיך לתקופה של  3שנים את סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
להעניק תואר שני ) (M.Edבניהול וארגון מערכות חינוך.
 .3לקראת חידוש ההסמכה ,תפעל המכללה בנושאים הבאים:
א .בסוף שנה"ל תשע"א תגיש המכללה לעיונה של הוועדה המקצועית דוגמאות של עבודות
פרויקט גמר בתכנית.
ב .המכללה תחזק את הקשר בין כל תחומי הלימוד בתכנית ,כך שתיווצר תכנית
אינטגרטיבית בעלת אופי ברור ואחיד .מומלץ לעשות זאת ,בין היתר ,במהלך פגישות
הסגל של התכנית ,בהן כל מרצה ילמד להכיר את תחומי ההוראה של עמיתיו ויתייחס
אליהן במסגרת הקורס/ים שהוא מלמד.
ג .בקורסים השונים יינתן ביטוי רחב יותר לביקורתיות ולמגוון מודלים על מנת לפרוש בפני
הסטודנטים את מירב הדעות הקיימות בתחום.
ד .המכללה תקפיד על רמתן האקדמית של העבודות הסמינריוניות ,כך שישקפו גישה
מחקרית ההולמת רמת תואר שני בחינוך .לשם כך יש להנחות את הסטודנטים בעבודות
אלה באופן מוקפד .כמו כן ,על המכללה להגדיל את הדרישות מהסטודנטים לקריאת
מאמרים מחקריים מכתבי עת עדכניים באנגלית ובעברית בתחום מינהל ומדיניות החינוך
ולהפעלת חשיבה ביקורתית.
ה .מומלץ לעודד את חברי הסגל לעסוק יותר בפעילות מחקרית בתחום מנהל ומדיניות
החינוך על מנת לחזק את יכולתם האקדמית בתחום התמחותם וליצור זהות נבדלת
לתכנית זו.
ו .במידה והמכללה תרצה לשנות קורסים ו/או את המרצים המלמדים קורסי חובה בתכנית,
היא תוכל לעשות זאת רק באישורה של הוועדה.
ז .לא ניתן לפטור סטודנטים מהשתתפות בקורסי החובה של התכנית על סמך לימודים
קודמים.
 .3לאור הנושאים המהותיים המצוינים בסעיפים א-ז לעיל ,תעביר המכללה לוועדה המקצועית
בסוף סימסטר א' של שנה"ל תשע"ב דוח ,שיתייחס ,בין היתר ,לסעיפים שלעיל .הוועדה תיתן
את דעתה באשר לעמידת המכללה בהחלטה זו".
U

U
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****
התקיימה הצבעה:
 14בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ת.ד ,4037 .ירושלים P.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5679955, Tel: +972-(0)2-5679902 ,91040
טל.
www.che.org.il | email: academi@che.org.il
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ההחלטה התקבלה פה אחד
פרופ' ציפי ליבמן לא השתתפה בהצבעה
****
המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 21.12.10
 1131/11הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני )(L.L.M
במשפטים ללא תזה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מיום  21.12.10ומחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחה על חוות הדעת שהגיש בעניין.
 .2בהתבסס על חוות דעת המומחה ,להעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית
נתניה להעניק תואר שני ללא תזה ) (L.L.Mבמשפטים ,במסלול משפט מסחרי ועסקי.
U

U

U

U

****
התקיימה הצבעה:
 15בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
****
הארכת ההכרה הזמנית לארבע שנים )עד דצמבר  (2014בקריה האקדמית אונו כמוסד להשכלה 1132/11
גבוהה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מיום  21.12.2010ומחליטה כלהלן:
 .1לאמץ את המלצת ות"ת ,ולהאריך את ההכרה הזמנית של הקריה האקדמית אונו והסמכתה
להעניק תואר ראשון ) (LL.Bבמשפטים לתקופה של  4שנים)עד דצמבר  ,(2014בכפוף לתנאים
הבאים:
א .המוסד ימשיך להתנהל במסגרת מבנה חד קודקודי ,כשבראשו עומד הנשיא/ראש הקריה,
בהתאם להנחיות בנושא ולהתחייבויותיו.
ב .המוסד יערוך את דוחותיו הכספיים השנתיים בהתאם לכללי החשבונאות והדיווח הכספי
של ות"ת.
ג .המוסד יגיש לות"ת מידי שנה דוחות כספיים שנתיים מבוקרים וחתומים ,וידווח לות"ת
על כל שינוי מהותי בפעילותו אשר עלול להשפיע על איתנותו הפיננסית.
ד .על המוסד להשלים בתוך שנה את עמידתו בתנאים דלהלן:
 .1המוסד ימציא תקנון מאושר ,הכולל תיקון לפיו מייסדי המוסד נכללים במסגרת נציגי
גורמי הפנים או החוץ של המוסד וקבלת רשימות חברי המוסדות המנהלים שלו
בהתאם.
 .2המוסד ימציא תקנון מאושר הכולל תיקון לפיו גם על מייסדי המוסד תחולנה מגבלות
על תקופת הכהונה ,כאמור בהנחיותינו לגבי חברי המוסדות המנהלים.
 .3המוסד ימציא אישור מועצת העיר ושר הפנים להסכמים המסדירים את זכויותיו על
הקרקע וימציא את חוזה החכירה על מגרש  2801חתום.
 .4אישור רואה החשבון של הקריה כי אין לה התחייבויות עתידיות לנושאי המשרה
הבכירים במוסד ,הנובעות מהסכמי ההעסקה ,מעבר לאלו אשר ניתן להן ביטוי בדוחות
הכספיים של המוסד.
ה .במקביל יאשר אגף התקציבים של ות"ת ,כי ההסכם בין הקריה לבין המכללה החרדית
בירושלים ,מבטיח מניעת זליגת כספים לפעילות שמקיימת הקריה בירושלים.
U
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 .2המועצה להשכלה גבוהה דנה בסוגיות שהועלו על ידי ועדת המעקב לקריה האקדמית אונו:
א .המועצה רשמה בפניה את הדיווח בנושא הסדרת יחס סגל-סטודנטים בקריה.
ב .המועצה רשמה לפניה כי בהתאם לדיווחי המוסד ,הקריה האקדמית אונו עומדת
בהחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של מוסדות שאינם אוניברסיטאות.
ג .המועצה סבורה כי אין הצדקה לקיים מסלול לימודים נפרד לציונות הדתית ,כפי שהוצג
על ידי הקריה .מדיניות המועצה להשכלה גבוהה הינה שלא לאפשר לימודים במתכונת
נפרדת במוסדות שלא הוקמו ואושרו מלכתחילה כמוסדות ייעודיים.
ד .בכל הנוגע לתלמידים שכבר לומדים במתכונת המצוינת בסעיף ג' ,יש לאפשר לתלמידים
אלה להשתלב ,במידת האפשר ,במסגרות הלימודים הרגילות המתקיימות בקריה .במידה
והדבר לא יתאפשר ,תלמידים אלה יוכלו לסיים את לימודיהם במתכונת הנפרדת ,ולא
תתאפשר קבלת תלמידים חדשים .הקריה לא תחל לימודים של מחזור חדש במתכונת זו.
 .3לאחר שהמוסד יוכיח עמידתו בכל הסעיפים דלעיל ,יובא לדיון נושא ההכרה שאינה מוגבלת בזמן
של המוסד.
****
התקיימה הצבעה:
 13בעד
אין מתנגדים
 1נמנע
ההחלטה התקבלה
****
 1133/11הארכת הרישיון הזמני לשלוש שנים של "המכללה למנהל מיסודה של הסתדרות הפקידים",
שלוחת  NYU- POLY Polytechnic Institute of NYUמארה"ב ,לקיים תכנית לימודים לתואר
 Master of Science in Managementבמרכז הלימוד בראשון לציון.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  11.1.2011בבקשת ה"המכללה למינהל מיסודה של
הסתדרות הפקידים" ,שלוחת  NYU- POLY Polytechnic Institute of NYUמארה"ב ,להאריך את
תוקף הרישיון לקיים תכנית לימודים לתואר  Master of Science in Managementבראשון לציון.
המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מיום  ,21.12.2010ומחליטה להאריך את תוקף הרישיון לשלוש שנים נוספות ,דהיינו עד ליום
 ,11.1.2014בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
 .1בתקופת הרישיון יוכל המוסד בישראל לרשום סטודנטים למחזורי לימודים שיחלו בתקופת
הרישיון בלבד.
 .2הרישיון הזמני מותנה בכך שהמוסד יוכיח התקיימות מלאה בפועל של כל התנאים למתן
רישיון הקבועים בחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח) 1958-להלן – החוק(.
 .3תנאי הקבלה באנגלית בשלוחה יהיו זהים לתנאי הקבלה לסטודנטים זרים במוסד האם.
בהתאם להצהרת מוסד האם באשר לתנאי הקבלה לסטודנטים זרים ,תנאי הקבלה בשלוחה
יכללו הוכחת בקיאות בשפה האנגלית באמצעות מבחן  TOEFLבציון של  550לפחות )או 213
בגרסת המבחן הממוחשב( .מתן פטור ממבחן  TOEFLלבוגרי תואר ראשון במוסדות
ישראליים להשכלה גבוהה יינתן על סמך ציון במבחן אמי"ר או בחלק האנגלית של הבחינה
הפסיכומטרית בלבד .ציון הסף לקבלה במסגרת זו ,בהתאם להצהרת מוסד האם ,הינו סיווג
לרמה  ,Bדהיינו 100 ,לפחות בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית ,או ציון  200לפחות
במבחן אמי"ר.
 .4על המוסד להביא בפני ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל דיווח
באשר לעמידתו בתנאי המפורט בסעיף  3דלעיל ,במהלך השנה הקרובה.
 .5תנאי לכניסת הרישיון לתוקף הינו העברת התחייבות השלוחה לעמוד בתנאי הקבלה
באנגלית ,כפי שפורטו בסעיף  3דלעיל.
U
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יובהר ,כי המוסד בישראל טרם הוכיח התקיימות מלאה של תנאי הרישיון הקבוע בסעיף 25ד)ב( ) (5לחוק.
על המוסד ליידע את הסטודנטים כי על המוסד חל תיקון מספר  12לחוק ,לפיו דינו של תואר
המוענק ע"י המוסד בישראל אינו כדין תואר המוענק על ידי מוסד האם בארץ האם לעניין קבלה
לעבודה ,דירוג העובד ודרגתו ולעניין שכר ותנאי עבודה.
****
התקיימה הצבעה:
 16בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
****
 .1תהליך הטיפול בתוכניות לימודים חדשות/מוסדות חדשים
 1134/11בישיבתה ביום  11.1.11דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא תהליך הטיפול בפתיחת תכניות
חדשות .בישיבה זו הוצג בפני חברי המל"ג מסמך המתאר תכנית ליישום הנוהל החדש .לאחר
דיון בעיקרי התכנית ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעבור מעבודה באמצעות ועדות
מקצועיות  Ad-Hocלכל בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה ,לועדות "תחומיות קבועות"
)לזמן מוגבל(.Standing Committees -
****
התקיימה הצבעה:
 16בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
****
 1135/11בישיבתה ביום  11.1.11ובהמשך להחלטתה הקודמת ) , (1134/11דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא
תהליך הטיפול בפתיחת תכניות חדשות .לאחר דיון בעיקרי התכנית ,החליטה המועצה להשכלה
גבוהה כלהלן:
 .1לאשר באופן עקרוני את עיקרי הצעת התכנית ליישום הנוהל החדש לטיפול בתכניות חדשות.
 .2נוסח מפורט וסופי של הנוהל החדש לטיפול בתכניות חדשות ,יובא לאישור המל"ג באחת
מישיבותיה הקרובות.
****
התקיימה הצבעה:
 13בעד
אין מתנגדים
 3נמנעים
ההחלטה התקבלה
****
המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה
 1136/11דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים במתמטיקה:
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות הוועדה להערכת איכות מיום  9.1.2011ומחליטה
כלהלן:
U
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להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים במתמטיקה בראשותו של פרופ' בנדיקט גרוס על
עבודתה הרבה והמקצועית.
לאמץ את הדו"חות המסכמים של הוועדה )הדו"ח הכללי והדו"חות הפרטניים(.
לפרסם את דו"חות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.
לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש יוני  2011תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה הנוגעות
אליו )כולל לו"ז(.
לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש יוני  2012דו"ח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות
בסעיף  4לעיל.
ות"ת ומל"ג יבחנו את הצעת ועדת ההערכה בעניין הקמת קונסורציום ללימודים מתקדמים
במתמטיקה ,וזאת בשל מספרם הנמוך של הסטודנטים לתארים המתקדמים.
****
התקיימה הצבעה:
 14בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
****

דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים בסטטיסטיקה:
 1137/11המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות הוועדה להערכת איכות מיום  9.1.2011ומחליטה
כלהלן:
 .1להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בסטטיסטיקה בראשותו של פרופ' אבא קרייגר על
עבודתה הרבה והמקצועית.
 .2לאמץ את הדו"חות המסכמים של הוועדה )הדו"ח הכללי והדו"חות הפרטניים(.
 .3לפרסם את דו"חות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.
 .4לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש יוני  2011תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה הנוגעות
אליו )כולל לו"ז(.
 .5לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש יוני  2012דו"ח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות
בסעיף  4לעיל.
 .6באשר למחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטת בר אילן :א .לרשום לפניה את הודעת
האוניברסיטה על כוונתה להטמיע את המלצת ועדת ההערכה בהקשר למסלולי הלימוד ולגיוס
סגל בתחום; ב .בהתאם להמלצת ועדת ההערכה תוקם ועדה לבחינת התקדמות יישום ההמלצות
המופיעות בדו"ח ההערכה .ועדה זו תגיש דו"ח מסכם למל"ג עד חודש יוני  2012בדבר יישום
ההמלצות כאמור ,לרבות התייחסות לשאלת המשך הפעלת התכנית לסטטיסטיקה
באוניברסיטה.
 .7ות"ת ומל"ג יבחנו את הצעת ועדת ההערכה בעניין הקמת קונסורציום ללימודים מתקדמים
בסטטיסטיקה ,וזאת בשל המחסור המשמעותי בסגל הוראה בכיר בתחום.

****
התקיימה הצבעה:
 13בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
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ההחלטה התקבלה
פרופ' פנינה קליין לא השתתפה בהצבעה
****

 .2לימודי העשרה במערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת לימודי התואר הראשון
 1138/11בישיבתה ביום  11.1.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא לימודי העשרה במערכת ההשכלה
הגבוהה במסגרת לימודי התואר הראשון ,לאור תזכיר שהגיש לה צוות הבדיקה שמינה יו"ר ות"ת
בנושא והחליטה כלהלן:
א" .להודות לוועדה בראשותה של פרופ' פנינה קליין על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
ב .להודות לצוות בראשותם של מר מרק אסרף ,הגב' מיכל נוימן ומר יניב כהן ,על עבודתם והדוח
שהגישו.
ג .המועצה להשכלה גבוהה רואה בלימודי ההעשרה כלי חשוב לעיצוב דמות ה"בוגר" בתואר
הראשון כאדם משכיל בעל ידיעות בתחומי ידע שונים – מעבר לתחום הידע בו העמיק בלימודיו
ומחוץ לדיסציפלינה הראשית אותה למד.
ד .בהתאם לכך ,ובהמשך להחלטת המועצה מיוני ) 2009דו"ח "ועדת פנינה קליין"( מחליטה המועצה
להשכלה גבוהה לאמץ עקרונית את המלצות צוות-הבדיקה ואת החלטת ות"ת מישיבתה בתאריך
 6.10.2010הקוראת לעודד את פיתוחם וקיומם של לימודי העשרה במסגרת לימודי התואר
הראשון במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ,בהיקף שבין  6נ"ז ל  10נ"ז ,ולהקציב את
המשאבים הכספיים הנדרשים לכך.
ה .כן מחליטה המועצה לאמץ את החלטת ות"ת בישיבתה מתאריך  8.12.2010בנושא הרכב ועדת
ההיגוי כדלהלן:
• פרופ' מלכה רפפורט-חובב ,החוג לבלשנות ,האוניברסיטה העברית – יו"ר הוועדה
• פרופ' דוד דורבן ,הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל ,הטכניון
• פרופ' יונתן יובל ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה
• פרופ' משה יוסטמן ,המחלקה לכלכלה ,אוניברסיטת בן-גוריון
• פרופ' אורה לימור ,המחלקה להיסטוריה ,לפילוסופיה ולמדעי היהדות ,האוניברסיטה
הפתוחה
• פרופ' פנינה קליין ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן
• פרופ' אביעד קליינברג ,החוג להיסטוריה ,אוניברסיטת תל-אביב
• פרופ' שמעון שרביט ,לשון עברית ,המכללה האקדמית אשקלון
• מרכזי הוועדה :מיכל נוימן ,מרק אסרף ויניב כהן.
U
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* תישקל הוספת חבר נוסף או יועץ לוועדה מתחום המדעים.
ו .ועדת ההיגוי תפעל לגיבוש הקול הקורא למוסדות בנושא לימודי העשרה ותוציא את התוכנית
לפועל בהתאם לעקרונות שהוגדרו לעיל ,לרבות ליווי התקדמות הנושא על כל מרכיביו.
****
התקיימה הצבעה:
 13בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
****
U

נוהל קבלת החלטות בכתב מיום :21.12.10
U

 .3המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום ;21.12.10
 7.1 1139/11בקשת המכללה אקדמית הדסה ירושלים לפתוח התמחות במשאבי אנוש במסגרת תכנית
הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בניהול מערכות בריאות ותיירות.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מיום  ,21.12.10ומחליטה לאשר את פתיחת המסלול במשאבי אנוש במסגרת תכנית הלימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בניהול מערכות בריאות בכפוף לתנאים הבאים כלהלן:
 .1ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה שתוענק לבוגרים.
 .2ההתמחות תקרא "משאבי אנוש בניהול מערכות בריאות ותיירות".
במידה ויחולו שינויים נוספים בתכנית ,המועצה מבקשת לקבל לידיה דיווח בהתאם.
U

U

U

U

1140/11
U

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.B.A.ללא תזה
במנהל עסקים המכון לנדר ,מרכז אקדמי ירושלים.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 21.12.10ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' אהרון צינר על עבודתה עד כה ועל ההמלצה
שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולאשר למכון לנדר-מרכז אקדמי ירושלים לפרסם
את דבר פתיחת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.B.A.ללא תזה במנהל עסקים ולרשום
אליה תלמידים בכפוף לתנאים הבאים:
א .לאחר שנתיים ,הגדלת מס' הסטודנטים תעשה בהתאם למספר המרצים שיקלטו
לתכנית הלימודים ולאחר ביצוע ההתאמות הפיסיות שיאפשרו את קליטתם
בצורה נאותה.
ב .לתכנית הלימודים יתקבלו רק סטודנטים עם פטור באנגלית ,לרבות מועמדים
שסיימו את שנת ההשלמה.
 .3לחייב את מכון לנדר-מרכז אקדמי ירושלים )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
תלמיד)ה( על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע
U

U
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לתלמיד)ה( כי מכון לנדר-מרכז אקדמי ירושלים אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני
ללא תזה במנהל עסקים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המכון להעניק
תואר שני ללא תזה במנהל עסקים.
 .4על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת )בין אם
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
 .5לקראת תום הסמסטר הראשון של השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הועדה
ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה".
 7.2המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 21.12.2010
העברת בקשתה של אמונה – המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך מיסודן של מכללות
1141/11
אפרתה ואמונה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edבליקויי למידה – הערכה
והתערבות ,לבדיקתה של ועדה מקצועית ואישור חברי הוועדה
בישיבתה ביום  11.1.2011החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשתה לפתוח תכנית לתואר שני ) (M.Edבליקויי למידה – הערכה
והתערבות.
 .2הוועדה שתוקם תיתן את דעתה לשם התכנית ,ותוודא שהתוכנית לא תכשיר לאבחון תפקודי
למידה ולקויות למידה.
 .3חברי הוועדה יקבלו את הדוח שיוציא משרד החינוך המפרט מי יוכל לעסוק באבחונים.
 .4לאשר את הרכב הוועדה שלהלן:
 פרופ' דורית רביד – ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר ד"ר רבקה הלל-לביאן – מכללת לוינסקי לחינוך ד"ר רחל שיף – ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן ד"ר לילך שלו-מבורך – ביה"ס לחינוך ,האוניברסיטה העברית גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדהU

U

U

U

U

U

 7.3אישור הרכבי ועדות בודקות;
 1142/11אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בלימודי מזרח אסיה במתכונת דו חוגית.
בישיבתה ביום  11.1.2011החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי
הות"ת הרלוונטיים ו /או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .3לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' יורי פינס -החוג ללימודי מזרח אסיה ,האוניברסיטה העברית -יו"ר.
• פרופ' מאיר שחר -החוג ללימודי מזרח אסיה ,אוניברסיטת תל אביב.
• פרופ' יצחק שיחור -החוג ללימודי מזרח אסיה ,אוניברסיטת חיפה.
• גב' אתי נעים – מרכזת הוועדה
U

U

U

U

 1143/11אישור הרכב הועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה ) (M.Aבטיפול באמצעות אמנויות -דרמה תרפיה.
בישיבתה ביום  11.1.2011החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
U

U

U
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 .2הועדה תונחה לבדוק את היקפי העסקת הסגל אשר מופיע בתכנית הלימודים המוצעת
ומלמד במכללה גם בתכניות לימודים נוספות.
 .3דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי
הות"ת הרלוונטיים ו /או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .4לאשר את הרכב הוועדה להלן:
• פרופ' אדיר כהן -החוג לחינוך ,אוניברסיטת חיפה -יו"ר
• פרופ' )אמיריטוס( עמירם רביב -החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
• מר חנן שניר -מנהל אמנותי הבימה ,מלמד בסמינר הקיבוצים ,מומחה בפסיכודרמה
)דרמה תרפיה(
• גב' אתי נעים – מרכזת הוועדה

 1144/11עדכון הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבל הסמכה שאינה
מוגבלת בזמן להעניק תואר שני ) (M.A.עם תזה וללא תזה בממשל.
בישיבתה ביום  11.1.2011אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' גבריאל בן-דור -בית הספר למדעי המדינה -אוניברסיטת חיפה ,יו"ר
• פרופ' גדעון דורון -בית הספר למדע המדינה -אוניברסיטת תל אביב
• פרופ' תמר הרמן -המחלקה למדע המדינה ,האוניברסיטה הפתוחה
• גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר ,רכזת הוועדה
U

U

U

 1145/11אישור הרכב וועדה מקצועית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני במסלול מחקרי במדעי המחשב(M.Sc).
בישיבתה ביום  11.1.2011אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' אברהם סידי -הפקולטה למדעי המחשב ,טכניון -יו"ר
• פרופ' אמיר עמיהוד -המחלקה למדעי המחשב ,המחלקה למדעי המחשב ,אוניברסיטת בן גוריון
• פרופ' ארנון אברון -בית הספר למדעי המחשב ,אוניברסיטת תל אביב
• גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר ,רכזת הוועדה
U

U

 1146/11אישור הרכב וועדה מקצועית לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בתקשורת
בישיבתה ביום  11.1.2011אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' נעמה שפי ,בית הספר לתקשורת ,המכללה האקדמית ספיר -יו"ר
• ד"ר גלית נמרוד ,בית הספר לתקשורת ,אוניברסיטת בן גוריון
• ד"ר אלי אברהם ,החוג לתקשורת ,אוניברסיטת חיפה
• גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר ,רכזת הוועדה
U

U

U

 1147/11עדכון הרכב הועדה הבודקת את בקשת המרכז האקדמי רופין לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר"
) (B.Scבביוטכנולוגיה ימית.
בישיבתה ביום  11.1.11אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' עודד בז'ה – הפקולטה לביולוגיה ,טכניון – יו"ר
• פרופ' יובל שוהם – הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ,טכניון
• פרופ' יאיר אהרונוביץ – הפקולטה למדעי החיים ,אוני' ת"א
U

U

U

עמוד | 9

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

|

המועצה להשכלה גבוהה| 10

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

 1148/11שינוי הרכב הצוות לבדיקת תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edב"הוראת מתמטיקה"
למסלול העל יסודי של המכללה האקדמית להוראת האומנות ולחינוך ,מיסודן של מכללות אפרתה
ואמונה.
בישיבתה ביום  11.1.11אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הצוות כלהלן:
פרופ' טומי דרייפוס מהחוג לחינוך באוניברסיטת תל-אביב.
ד"ר דורית פטקין ממכללת סמינר הקיבוצים.
U

U

U

U

U

 1149/11אישור הרכב וועדה מקצועית לבדיקת בקשת מכללת שערי משפט לפתוח תוכנית לתואר
ראשון )(B.A.בפסיכולוגיה
בישיבתה ביום  11.1.11אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' מני קוסלובסקי ,המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן-יו"ר
• פרופ' ברי ברגר ,החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
• פרופ' יחיאל קלר ,המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
• גב' מוניקה שמילוביץ' ,רכזת הוועדה
U

U

U

 1150/11אישור הרכב הועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן לקבל
הסמכה להעניק תואר שני ) (M.Edבהוראת התנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה.
בישיבתה ביום  11.1.11אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' אד גרינשטיין – החוג למקרא,אוניברסיטת בר אילן – יו"ר
• ד"ר ערן ויזל – החוג למקרא ,האוניברסיטה העברית.
• ד"ר מרלה פרנקל – החוג למקרא ,ממכללת דוד ילין.
• גב' גלי קדמי הכהן – מרכזת הוועדה
U

U

U

 1151/11הקמת ועדה משותפת של בתי ספר לאדריכלות ורשם המהנדסים ,לשם הגדרת סטנדרטים
למיומנויות ולידע הדרושים לעיסוק בתחום האדריכלות.
בישיבתה ביום  11.1.11אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה כלהלן:
U

U

U

פרופ' נחום פינגר -סיו"ר המל"ג -יו"ר
מר מונל אברהם -רשם המהנדסים והאדריכלים
אדר' שמעון אסבן -נציג רשם המהנדסים והאדריכלים
אדר' דוד כהנה -נציג רשם המהנדסים והאדריכלים
ד"ר אדר' ערן נוימן -ראש המחלקה לאדריכלות ,אוניברסיטת תל-אביב
אדר' יובל יסקי -ראש המחלקה לארכיטקטורה ,בצלאל
פרופ' אדר' משה צור -נציג רשם המהנדסים והאדריכלים
אדר' אירית צרף-נתניהו -ראש המחלקה לארכיטקטורה ,ויצו חיפה
פרופ' יהודה קלעי -דיקאן הפקולטה לארכיטקטורה ,טכניון
אדר' בני ראובן לוי -ראש בית הספר לארכיטקטורה ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
גב' מרב שרוינטר -מרכזת הוועדה

שינוי הרכב הוועדה להערכת הלימודים בארכיאולוגיה1152/11
בישיבתה ביום  11.1.11אישרה המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הוספתה של פרופ' מרגלית פינקלברג
לוועדה להערכת איכות הלימודים בארכיאולוגיה ,שהרכבה אושר במועצה ב.9.11.10 -
ההרכב החדש של הוועדה יהיה ,אם כן ,כלהלן:
U
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Prof. Charles Stanish, Department of Archeology, University of California, Los Angeles,
USA– Committee Chair
Prof. Susan Alcock, Anthropology department, Brown University, USA
Prof. Ofer Bar-Yosef, Department of Anthropology ,Harvard University, USA
Prof. Manfred Bietak, Institute of Archaeological Science, University of Vienna, Austria
Prof. Margalit Finkelberg, Department of Classics, Tel Aviv University, Israel
Prof. Amihai Mazar, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, Israel
Dr. Melinda A. Zeder, National Museum of Natural History Smithsonian Institution, USA
• גב' עליסה אלון תרכז את עבודת הוועדה

•
•
•
•
•
•
•

 .4דיווחים
אי-פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני בקרימינולוגיה של אוניברסיטת בר אילן
 .1במכללה האקדמית צפת.
המועצה להשכלה גבוהה רשמה לפניה ,בישיבתה שהתקיימה בתאריך  ,11.1.2011את הצהרתו של
רקטור אוניברסיטת בר אילן ,פרופ' חיים טייטלבאום ,במכתבו מיום  ,30.11.2010בה צויין כי
אוניברסיטת בר אילן לא פתחה את תוכנית הלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה במכללה
האקדמית צפת ,בניגוד למה שסברה המועצה להשכלה גבוהה בהחלטתה מיום .9.11.2010
לאור מידע חדש וחשוב זה ,הסכימה המועצה להשכלה גבוהה כי אין צורך ,בשלב זה ,להפעיל את
החלטתה מיום  ,9.11.2010כאמור.
U

U

U

 .2תואר "בוגר בהוראה"  B.Ed.בחינוך מיוחד במסלולים :גן  ,ביה"ס )רב גילאי  (21-6במכללה
האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון  -דיווח שנתי
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את הדיווח השנתי של מכללת גבעת וושינגטון על תכנית
בחינוך מיוחד במסלולים :גן  ,ביה"ס )רב גילאי  B.Ed. .(21-6הלימודים לתואר "בוגר בהוראה"
המועצה להשכלה גבוהה רשמה לפניה את הדיווח.
U
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