החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ,מס' )36 (471
שהתקיימה בירושלים ג' ,סיון תשס"ט )(26.5.2009
U

U

 605 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' נחום פינגר – סגן יו"ר המל"ג
המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' נחום פינגר ,כסגן יו"ר המל"ג ,עד ליום
31.7.09
**********
התקיימה הצבעה:
בעד – 11
אין נמנעים
אין מתנגדים
)פרופ' נחום פינגר יצא מחדר הישיבות ולא השתתף בהצבעה(
**********
U

 606 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' שלמה גרוסמן – יו"ר ות"ת
המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' שלמה גרוסמן ,כיו"ר ות"ת ,עד ליום
.31.7.09
**********
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
)פרופ' שלמה גרוסמן נעדר מישיבה זו(
**********
U

 607 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' אורי קירש – חבר ות"ת וסגן יו"ר ות"ת
המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' אורי קירש ,כחבר ות"ת וכסגן יו"ר ות"ת,
עד ליום .31.7.09
**********
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין נמנעים
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
)פרופ' אורי קירש נעדר מישיבה זו(
**********
U

 608 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' משה מנדלבאום – חבר ות"ת
המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' משה מנדלבאום ,כחבר ות"ת ,עד ליום
31.7.09
**********
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין נמנעים
ואין מתנגדים
U
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ההחלטה התקבלה פה אחד
**********
מר סטיבן סתיו ,מנכ"ל המל"ג:
• דיווח על המו"מ שהתקיים עם משרד האוצר בעניין הקיצוץ שהושת על מערכת ההשכלה הגבוהה.
בסופו של המו"מ חויבה המערכת בקיצוץ של  6.5%שהם  46מליון  ,₪כאשר הסיכום הינו שקיצוץ
זה לא יושת על השכר.
• דיווח על שביתת הסגל באוניברסיטה הפתוחה .הפרופ' יצחק זמיר מונה כמגשר בין הנהלת
האוניברסיטה הפתוחה לבין הסגל השובת ,כאשר מטעם מל"ג/ות"ת ילווה את המו"מ מר תמיר
ברשד ,לשעבר סמנכ"ל למינהל ושכר במל"ג ,יחד עם גב' דנה אהרון ,ממונה תחום שכר ותנאי
העסקה.
• דיווח על דיון בוועדת החינוך של הכנסת המיועד להתקיים למחרת ישיבת המל"ג  -ביום - 27.5.09
בו יידונו שני הנושאים הבאים .1 :שביתת הסגל באוניברסיטה הפתוחה;  .2סגירת ביה"ס לרפואת
שיניים באוניברסיטת תל אביב.
U

פרופ' פייסל עזייזה ,חבר מל"ג:
דיווח על יום אקדמיה-קהילה שהתקיים לאחרונה ,בו נדונו דרכים לשיתוף פעולה בין האקדמיה
לקהילה ,ועל פעילותה של הוועדה למעורבות חברתית ,שהינה ועדה משותפת למל"ג ולוות"ת לקידום
מעורבות סטודנטים בקהילה .פרופ' עזייזה דיווח כי בקרוב יתקיים כנס שנתי ראשון בנושא זה.
U

פרופ' רות בייט-מרום ,חברת מל"ג:
ביקשה שהמל"ג תקבל מהוועדה למעורבות חברתית דיווח קצר על אודות פעילותה.
***********************
U

U

החלטות

בקשת אוניברסיטת בר-אילן לקבל הסמכה להעניק תואר שני  M.Sc.בהנדסת חשמל  -המלצת ועדת
המשנה
סיכום:
בישיבתה שהתקיימה בתאריך  ,26.5.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה מיום
 ,5.5.2009בענין בקשת אוניברסיטת בר-אילן לקבל הסמכה להעניק תואר שני  M.Sc.בהנדסת חשמל.
עקב שאלות שהעלתה חברת המל"ג פרופ' בתיה לאופר ,באשר לציון הקבלה המינימלי לתוכנית ובאשר
למכסת הקורסים הכוללת בה ,סוכם ע"י המועצה כי נקודות אלו יובהרו בועדת המשנה להנדסה וטכנולוגיה,
בישיבתה שתקיים ביום  .9.6.2009אם בישיבה זו תגבש ועדת המשנה את המלצתה ,תידון זו בו ביום במליאת
המועצה להשכלה גבוהה.
U

U

U

U

יצוין כי פרופ' פנינה קליין ,חברת המל"ג ,יצאה מחדר הישיבות ולא השתתפה בדיון.
U

U

 609 /11בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון  B.Sc.במדעי המחשב-
דו"ח הוועדה הבודקת לקראת מתן הסמכה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  26.05.09בדו"ח הוועדה שבדקה את בקשת המכללה
האקדמית אשקלון לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.S.c.במדעי המחשב ,והיא מאמצת את
המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  05.05.09ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יהודית גל-עזר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
U
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 . .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולאשר למכללה האקדמית אשקלון הסמכה זמנית להעניק
תואר ראשון ) (B.S.c.במדעי המחשב ,וזאת לתקופה של  3שנים.
 . .3לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תיבדק ההתפתחות שחלה בתכנית הלימודים
במדעי המחשב ,תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח ,ובהתאם להחלטות המועצה הנוגעות
לעניין ,ומדיניותה בנושאים שונים.
 . .4על הוועדה שתוקם ,לבחון את ההתאמה בין תנאי הקבלה שאושרו למכללה ופורטו בדו"ח
הוועדה הבודקת לבין תנאי הקבלה בפועל.
**********
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין נמנעים
ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**********
 610 /11הארכה טכנית של ההסמכה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ) (.B.Aבתקשורת,
יצירה וביקורת
על פי הנוהל שגובש במזכירות המל"ג ,תכניות לימודים הנמצאות בבדיקת היחידה להערכת איכות
והסמכתן עומדת לפוג – יש להאריך טכנית את ההסמכה הזמנית בהן ,עד לקבלת ממצאי בדיקת
היחידה להערכת איכות .בהתאם לכך ,המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה
למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום  05.05.09להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה
האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון בתקשורת יצירה וביקורת עד סוף מאי .2010
**********
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין נמנעים
ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**********
U

U

 611 /11חידוש /הארכת ההכרה הזמנית וההסמכה הזמנית של מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים להעניק
תואר ראשון ) (B.Aבמנהל עסקים
מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  26.5.09בהמלצת ועדת המשנה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
א .להאריך למכון לנדר-מרכז אקדמי ירושלים את ההכרה הזמנית וההסמכה הזמנית להעניק
תואר ראשון ) (B.Aבמנהל עסקים לשנתיים.
ב .במהלך שנתיים אלה ולקראת חידוש ההסמכה ,על המכון לעמוד בהחלטת מל"ג מיום
 26.2.2008בנושא דו"חות ההערכה במנהל עסקים ובפרט להשלים את איוש תקני הסגל בכלל
ההתמחויות.
ג .כמו כן ,על פי ההחלטה מיום  26.2.2008על המכון לוודא כי תוכנית הלימודים כוללת את
הקורס "אתיקה ניהולית"".
**********
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין נמנעים
ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U
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**********
 612 /11בקשת המרכז הבינתחומי לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.Aבתקשורת -דו"ח הוועדה
הבודקת לקראת מתן הסמכה
מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  26.5.09בהמלצת וועדת המשנה בנושא שבנדון והחליטה
כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ישעיהו ניר על עבודתה ועל הגשת הדו"ח.
 . .2לאמץ את המלצת הוועדה הבודקת ולהסמיך את המרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר
ראשון ) (B.Aבתקשורת לשנתיים.
 . .3לקראת חידוש ההסמכה תוקם וועדה מלווה שתבדוק ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
 .1איוש אחד משני התפקידים הבכירים בבית-הספר לתקשורת – הדיקן או המשנה לדיקן
לעניינים אקדמיים – על-ידי מי שדרגתו האקדמית היא דרגת פרופסור ,ואשר יש לו תואר
שלישי בתקשורת .הקפדה כי בראש ועדת ההוראה יעמוד מי שדרגתו האקדמית היא דרגת
פרופסור.
 .2שמירה על ההיקף הקיים של הסגל האקדמי במשרה מלאה ,תוך הקפדה על יחס נאות בין
חברי סגל בכירים לבין חברי סגל צעירים.
 .3הקריטריונים ותנאי הקבלה של תלמידים לתוכנית הלימודים בתקשורת;
 .4מדדי הערכה נאותים לבדיקת הצלחתם של התלמידים בשיעורים;
 .5התפלגות נורמאלית של הציונים בקורסים השונים;
 .6סילבוסים ומערכי שיעור התואמים תכנית לימודים במוסד אקדמי.
**********
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין נמנעים
ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**********
U

אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 35(470מיום 5.5.09
נוסח ההחלטות אושר פה אחד  -ללא הערות.
U

 613 /11מתן אישור פרסום לפתיחה בפועל של שנת לימודים שנייה בתכנית הלימודים לתואר ראשון
) (B.F.Aבאמנות רב-תחומית ,המתקיימת בשנקר
המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מיום  ,5.5.2009והיא מחליטה כלהלן:
א .להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' פיליפ רנצר ,על ההמלצה שהגישה ועל עבודתה עד
כה.
ב .לאשר לשנקר לפרסם את דבר תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.F.Aבאמנות רב-תחומית
לקראת שנה"ל תש"ע ואילך ולרשום אליה תלמידים ,וכן לפתוח את שנה ב' של התכנית בפועל.
ג . .עם חידוש עבודת הוועדה לקראת שלב ההסמכה ,תבחן הוועדה ,בין היתר ,את הנושאים
הבאים:
 .1המשך עיבוי סגל ההוראה של התכנית.
 .2התפתחות תכנית הלימודים עדכון ועריכת פרשיות הלימוד של קורסי התכנית.
U

U
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 614 /11דיווח בדבר עמידת המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ בהחלטת המל"ג בנושא מתווים
מנחים בהכשרה להוראה – מסלול העל-יסודי
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ
ומחליטה :
א .לאשר על-תנאי למכללה להפעיל את המסלול העל-יסודי )ז'-י'( בהתמחויות :תנ"ך ,תושב"ע,
מתמטיקה ,גיאוגרפיה ,תקשורת ,מדעי הטבע )ביולוגיה-כימיה( ,מתמטיקה והוראת מדעי
המחשב )חד-חוגי( ,בהתאם למתווים המנחים בהכשרה להוראה )החלטת המל"ג מיום
.(21.11.2006
ב .לציין כי באופן כללי דיווח המכללה נמצא עונה על רוב סעיפי המתווים כמספק בדרך כלל .עם
זאת ,ישנם מספר נושאים הטעונים המשך ברור עם המכללה .על מנת לא לעכב את הפעלת
מסלול ההכשרה במסלול העל-יסודי במכללה בהתאם למתווים ,מחליטים לאמץ את עצת יו"ר
הוועדה המלווה את יישום המתווים ,ולאפשר כבר כעת את הפעלתו של המסלול העל-יסודי
בהתאם למתווים ובמקביל לסיים את הבדיקות הנוספות .בכל מקרה מתן אישור סופי למכללה
יותנה בעמידת המכללה במילוי כל דרישות המל"ג השונות וזאת עד תום תקופת המעבר ליישום
המתווים בכל המוסדות )אוקטובר .(2010
ג .לאשר את הפעלת תכניות הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה( ,לפי המתווים ,במסלול
העל-יסודי על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים דומה
במידה רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים )הלומדים לתואר ראשון עם תעודת הוראה(.
לכן תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד.
א .המוסד מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי
ההכשרה להוראה במסלול העל-יסודי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף  11בהחלטת
המל"ג בנושא המתווים(.
ב .המוסד מתחייב לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:
 .1ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע ,במדעי
החיים ובמדעים המדויקים — .70
 .2הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של 75
לפחות.
 .3הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני
המל"ג בנושא.
 .4הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת
הוראה לא יפחת מארבע שנים.
ד .הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
U

U

U

 615 /11דיווח לעניין הכניסה לתוקף של החלטת המל"ג מיום  24.2.2009בנושא עמידת המסלול העל-יסודי
במכללה האקדמית להכשרת עובדי הוראה סכנין  -בהחלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים
בהכשרה להוראה
המל"ג רושמת לפניה כי אושר באופן סופי למכללת סכנין להפעיל את ההכשרה להוראה במסלול
העל-יסודי בהתאם להחלטת המתווים ,וזאת לאור מילויה המלא של המכללה אחר סעיפי החלטת
המתווים.
U

 616 /11דיווח על שינוי בהיקף תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבמנהל מערכות חינוך של המכללה
האקדמית לחינוך אחוה
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את השינוי שערכה המכללה האקדמית לחינוך אחוה בהיקף
תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבמנהל מערכות חינוך ,מ 26-ש"ש ל 21-ש"ש )בהתאם להחלטת
מל"ג מיום .(6.2.07
U

U
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 617 /11אישור הרכבי ועדות
ועדה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.Aבפסיכולוגיה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  03.02.2009בנושא שבנדון ומחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2הוועדה תונחה לבדוק את התוכנית בהתאם להחלטת מל"ג מיום  29.04.2008בנוגע לתשתיות
הלימוד בלימודי תואר "בוגר" ותואר "מוסמך" בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה.
 .3דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת משנה /במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת
הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת.
 .4לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת הבקשה ,כלהלן:
 פרופ' דן זכאי – בית הספר לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה –יו"ר
 פרופ' ברי ברגר – ראש החוג לפסיכולוגיה ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 פרופ' שאול פוקס – המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן
 פרופ' גרשון בן שחר – המחלקה לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה העברית
 גב' שרי אנגלנדר  -מרכזת הוועדה
U

U

U

U

U

הרכב מעודכן של הוועדה העליונה של המל"ג למינוי פרופסורים בתחומים :מדעי המדינה ,מנהל
ומשפטים
המועצה להשכלה גבוהה אישרה בנוהל קבלת החלטות בכתב את מינויו של פרופ' יעקב פרוש )כלכלה,
אוניברסיטת בר אילן( כחבר הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחומים :מדעי החברה,
מינהל ומשפטים ,במקום פרופ' יהודה דון ,שפרש מהוועדה.
להלן הרכב הוועדה המעודכן:
פרופ' עמוס שפירא )יו"ר(  -משפטים ,אוניברסיטת תל-אביב
 משאבי אנוש בחקר עבודה ,הטכניוןפרופ' מרים ארז
 מדע המדינה ,המרכז הבינתחומי הרצליהפרופ' גליה גולן
 עבודה סוציאלית ,האוניברסיטה העברית בירושליםפרופ' אברהם דורון
 פסיכולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' אבישי הניק
פרופ' אפרים יער )יוכטמן(  -סוציולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
 כלכלה ,אוניברסיטת בר אילןפרופ' יעקב פרוש
 מדעי ההתנהגות ,מכללה אקדמית עמק יזרעאלפרופ' עמוס רולידר
 מרכז הוועדה ,המועצה להשכלה גבוההמר מרק אסרף
U

הרכב מעודכן של ועדת המעקב לתכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבהוראת תקשורת
וקולנוע למסלול העל-יסודי )כיתות ז'-י"ב( המתקיימת בסמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך
לטכנולוגיה ולאמנויות
לא הגיעו הערות לשינוי המוצע ואושר הרכב הוועדה הבא:
פרופ' יחיאל לימור  -לשעבר ראש בית הספר לתקשורת במכללת יהודה ושומרון – יו"ר.
פרופ' מיכל פרידמן  -החוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב.
ד"ר לאה מנדלזיס  -ביה"ס לתקשורת במכללה האקדמית נתניה.
ד"ר כמאל חוואלד  -נציג משרד החינוך.
גב' בתיה הקלמן  -מרכזת הוועדה.
U

הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של מכללת אלקאסמי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )(M.Ed
ב"הוראה ולמידה"
U
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המועצה להשכלה גבוהה החליטה במסגרת נוהל קבלת החלטות בכתב ,לאשר את הרכב הוועדה
לבדיקת בקשת מכללת אלקאסמי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edב"הוראה ולמידה".
להלן ההרכב שאושר:
פרופ' נירה חטיבה  -אוניברסיטת תל אביב – יו"ר.
פרופ' תום גומפל  -האוניברסיטה העברית.
ד"ר דורית פטקין  -מכללת סמינר הקיבוצים.
ד"ר שושי מלאת  -מכללת אחווה.
גב' אפרת לקס  -מרכזת הוועדה
שינוי בהרכב הוועדה הבודקת את בקשת מכללת גורדון לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר "בוגר
בהוראה" ) (B.Ed.בתקשורת במסלול העל-יסודי
אושר השינוי בהרכב הוועדה בתוספת הערה כי לוועדה יצורף חבר נוסף מתחום החינוך וההוראה ,כלהלן:
פרופ' יואל כהן  -המכללה אקדמית דתית לחינוך ע"ש ליפשיץ.
ד"ר אורלי צרפתי  -החוג לתקשורת במכללת עמק יזרעאל.
ד"ר כמאל חוואלד  -אגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך.
נציג מהוועדה המלווה את יישום המתווים המנחים בהכשרה להוראה.
גב' בתיה הקלמן – מרכזת הוועדה.
*********************
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