
 
U) '37) 472החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה, מס 

U) 9.6.2009שהתקיימה בירושלים ג', סיון  תשס"ט( 
 

 * * * * * * * * * * 
 

 ה ח ל ט ו ת
U :נוהל קבלת החלטות בכתב 

 
11 /618  Uחוגית-דו במתכונת ראשון לתואר חדשות לימודים  תכניות לפתוח, כרמל האקדמי המרכז בקשת  

        ) (B.AU והרשמה פרסום, אישור מתן בדבר הבודקות הוועדות המלצות- ובכלכלה ציבורי במנהל  
בהמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם  09.06.2009המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  

 אוניברסיטאות בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:
יורם עדן  ופרופ' אריה רייכל על עבודתן עד כה ועל  להודות לועדות הבדיקה בראשותם של פרופ' . .1

 המלצותיהן שהגישו לה.
לאמץ את המלצות הוועדות הבודקות ולאשר למרכז האקדמי כרמל לפרסם את דבר פתיחתן של  . .2

 ) במנהל ציבורי ובכלכלה ולרשום אליהן תלמידים.B.Aחוגיות לתואר ראשון (-תכניות הלימודים הדו
 ות"ת לפיהן: לאמץ את המלצות . .3

על המוסד להגיש לות"ת תקציב מעודכן, המבוסס על נתונים בפועל, לעומת הנתונים החזויים  א.
 בתקציב הנוכחי, במהלך שנת הפעילות הראשונה.

המוסד ימציא במועד שיקבע על ידי ות"ת, אישור על רישומו כמלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף.  ב.
) 2( 9ישום במס הכנסה, כמוסד ציבורי, בהתאם לסעיף כמו כן, על המוסד להגיש תעודת ר

 .1961-לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א
 לחייב את המוסד לתנאי הקבלה בעברית ובאנגלית כלהלן: . .4

מועמדים שלמדו בבתי ספר תיכוניים ששפת ההוראה בהם אינה עברית יהיו חייבים  -עברית א.
, כאשר הממוצע יעשה בין החלק הסגור של הבחינה 115לעבור מבחן יע"ל בציון של לפחות 

 והחלק הפתוח.
יח"ל  5-לפחות ב 60יח"ל או  4-לפחות ב 70סטודנט בעל תעודת בגרות באנגלית בציון  -אנגלית ב.

 יוכל להתקבל ללימודים.  ,במבחן אמיר )250(מתוך  185וציון 
נית הלימודים בכלכלה, שיהיה בעל על המרכז לגייס תוך שנתיים חבר סגל אקדמי בכיר נוסף לתכ . .5

 אופק קידום מחקרי במוסד. 
 לגבי תוכנית הלימודים בכלכלה, לחייב את המוסד לסף תנאי קבלה במתמטיקה כלהלן: . .6

 לפחות 75יח"ל בבגרות בציון  4 •
 לפחות 65יח"ל בבגרות בציון  5 •

המרכז לחזק ולעבות את לקראת שלב ההכרה וההסמכה של תוכנית הלימודים במינהל ציבורי, על  . 7
 הסגל האקדמי הבכיר מתחום מדעי המדינה ומנהל ציבורי.

לחייב את המרכז האקדמי כרמל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה,  . 8
לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי כרמל אינו  שנוסחה מופיע כנספח להמלצות הוועדות

בשלב זה תואר ראשון דו חוגי בכלכלה ובמנהל ציבורי וכי קיימת אפשרות שבסופו  מוסמך להעניק
חוגיות בכלכלה ובמנהל  -של דבר לא יוסמך המרכז להעניק תואר ראשון בתכניות הלימודים הדו

חוגיות -ציבורי. ב. אם המרכז לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בתכניות הלימודים הדו
 ציבורי הוא מתחייב להעניק לסטודנטים רשת ביטחון כפי שפירט בדיווחו למל"ג.בכלכלה ובמנהל 
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על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכניות  הלימודים זאת (בין אם תפוצתו  . .9
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה 

 גבוהה". 
ראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכניות, תמשכנה הועדות ללוות את התוכניות בבדיקתן לק .10

 לקראת שלב ההסמכה."
 

11 /619 U) בקשת המכללה האקדמית דתית לחינוך שאנן לפתוח תכנית לימודים לתואר שניM.Ed בהוראת (
 ורישום דו"ח הוועדה הבודקת  בדבר פרסום –התנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה 

 המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך    
 : כלהלן ומחליטה 26.5.09מיום    

 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' משה גרסיאל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה..  1
לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים  לאשר למכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן . 2

) בהוראת התנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה, לרשום אליה M.Edקראת תואר שני (ל
 תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.

 באשר לתנאי הקבלה לתכנית: על המכללה להגדיל את טווח היקף לימודי ההשלמה בהתאם לרקע  .  3
סרי כל רקע אקדמי רלוונטי בתחום ילמדו תכנית השלמה רחבה יותר הקודם של המועמד, כך שח

 "מכפי שהוצע.
 

11 /620 U) בקשת המכללה האקדמית דתית לחינוך שאנן לפתוח תכנית לימודים לתואר שניM.Ed בהוראת (
 הקמת וועדה לבדיקת הבקשה –אנגלית 

סיטאות ומכללות לחינוך המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניבר 
להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן  והיא מחליטה 26.5.09מיום 

 .) בהוראת אנגליתM.Edלפתוח תכנית לימודים לתואר שני (
 

11 /621 Uחוגית לתואר "בוגר -לפתוח תכנית לימודים חד  -מכללה אקדמית לחינוך  -קשת אלקסימי ב
 ההקמת ועדה לבדיקת הבקשה ואישור הרכב –במדעי הטבע למסלול היסודי  )B.Edבהוראה" (

 : היא מחליטה כלהלןו 26.5.2009המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה מיום 
-לפתוח תכנית לימודים חד  -מכללה אקדמית לחינוך  -להקים ועדה לבדיקת בבקשת אלקאסימי    . .1

 ) במדעי הטבע למסלול היסודי.  B.Edחוגית לתואר "בוגר בהוראה" (
לפנות לוועדת בדיקה קיימת הבודקת את בקשת מכללת גבעת וושינגטון לפתוח תכנית לימודים   . .2

 לתואר "בוגר בהוראה" במדעים ולבקשה לבדוק גם את בקשת מכללת אלקאסימי הנדונה.
 לעיל, להלן הרכב הוועדה שאושר: 2בהמשך לסעיף  . .3

 יו"ר -אביב  -חינוך באוניברסיטת תלביה"ס ל –פרופ' דוד חן  •
 מכללת סמינר הקיבוצים. -פרופ' רות זוזובסקי  •
 נציג משרד החינוך. –ד"ר כמאל חוואלד  •
 מרכזת הוועדה -גב' בתיה הלקמן •

 
11 /622 U בדבר חידוש  15.7.2008דיווח המכללה האקדמית לחינוך סכנין, בהמשך להחלטת המל"ג מיום

 ההכרה וההסמכות של המכללה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך  

, ומחליטה לרשום לפניה את דו"ח ההתפתחות שהעבירה המכללה (בהמשך להחלטת 26.5.2009מיום 
 בדבר חידוש ההכרה וההסמכות של המכללה) ולהחליט כי לא נדרש מעקב נוסף.  15.7.2008המל"ג מיום 
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11 /623  U"פעילהמלמרפאת השיניים שהיא  בקשת אוניברסיטת תל אביב לאישור שימוש בשם "אקדמידנט 

אביב לעשות שימוש בשם "אקדמידנט" למרפאת -המועצה להשכלה גבוהה מאשרת לאוניברסיטת תל 
ת השיניים של ביה"ס לרפואת שיניים שבין כתליה, וזאת כל עוד ביה"ס לרפואת שיניים של אוניברסיט

אביב קיים ומרפאת השיניים פועלת תחת חסותו, וכל עוד החברה בע"מ להפעלת מרפאת השיניים -תל
 אביב.-הינה בבעלות מלאה של אוניברסיטת תל

 
11 /624 U בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון(B.Sc.) 

 רכבה.הקמת ועדה ואישור ה -בהנדסת תעשיות מים
להעביר ו המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה 

בהנדסת  .B.Scראשון לפתוח תוכנית לימודים לתואר מכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, את בקשת ה
 לבדיקתה של וועדה מקצועית. תעשיות מים 

 להלן הרכב הוועדה שאושר:
 יו"ר הוועדה -טכניון -הפקולטה להנדסה כימית  –פרופ' רפי סמיט  .. •
 האוניברסיטה העברית  -המכון לכימיה -פרופ' עובדיה לב .. •
 אוניברסיטת בן גוריון -היחידה להנדסה סביבתית –הפקולטה להנדסה  -פרופ' אשר ברנר .. •
 אוניברסיטת תל אביב -המכון לחקר שמירת הטבע -הפקולטה למדעי החיים -פרופ' אביטל גזית .. •
 נציג מהתעשייה (נציב  המים לשעבר) -שמעון טלמר  .. •
 מרכזת הוועדה -מרב שרווינטרגב'  •

 
11 /625 Uאישור הרכבי ועדות 

   U הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית דתית לחינוך שאנן לפתוח תכנית לימודים לתואר
 הוספת חבר ועדה. –) בהוראה ולמידה במערכות משלבות M.Edשני (

שכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך המועצה לה 
בדבר הוספת חבר נוסף לוועדה הבודקת את בקשת מכללת שאנן לפתוח תכנית לימודים  5.5.09מיום 

 ) בהוראה ולמידה במערכות משלבות. M.Edלתואר שני (
 להלן ההרכב החדש:

 יו"ר –אביב -וראה, אוניברסיטת תלהמרכז לקידום ה –פרופ' נירה חטיבה  .. •
 המגמה לחינוך מיוחד, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית. –פרופ' תום גומפל  .. •
 חינוך מתמטי, מכללת סמינר הקיבוצים. –ד"ר דורית פטקין  .. •
 , מכללת אחווה.ההוראת גיאוגרפי –ד"ר שוש מלאת  .. •
 מרכזת הוועדה –גב' אפרת לקס  .. •

 
 

    Uאביב, לפתוח תוכנית -תה של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתלהרכב ועדה לבדיקת בקש
 ) ללא תזה, בהנדסת מערכות..M.Scלימודים לתואר שני (

והיא  9.6.09המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  
 לאשר את הרכב הוועדה שלהלן לבדיקת הבקשה: מחליטה

 יו"ר. –הפקולטה להנדסת מכונות, אוניברסיטת בן גוריון  -יס פרופ' קנת פרי .. •
 , המכון הטכנולוגי חולון.הפקולטה לניהול טכנולוגיה -פרופ' מוטי פרנק  .. •
 נציג מהתעשייה. –ד"ר משה אורון  .. •
 מרכזת הוועדה. –גב' אפרת צדקה  .. •
 יש לעשות מאמצים לצרף לוועדה חבר נוסף מסגל האוניברסיטאות. .. •
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**************** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד – 13
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**************** 

   U) הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת גבעת וושינגטון לפתוח תכנית לימודים לתואר שניM.Ed (
 .Uבחינוך גופני

 יו"ר –גייט פיזיולוגיה של המאמץ; ראש מכללת זינמן שבמכון וינ –פרופ' מיכאל שגיב  .. •
 המגמה לחינוך גופני באוניברסיטת חיפה -פרופ' רוני לידור .. •
 מחקר הספורט במחלקה למנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון –אלי -פרופ' מיכאל בר .. •
 , מרכזת הוועדהמרכזת בכירה בתחום מכללות לחינוך –גב' אפרת שגיא  .. •

 
   Uמוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו  בקשת המכללה האקדמית לישראל (בהקמה) לקבל היתר לפתוח

 .U) במנהל עסקיםA.B.M() במנהל עסקים ותואר שני (B.B.Aתכניות לימודים לתואר ראשון 
בבקשת המכללה האקדמית לישראל (בהקמה) לקבל היתר  9.6.2009המועצה להשכלה גבוהה דנה ביום  

) במנהל עסקים ולתואר .B.B.Aלפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון (
 ) במנהל עסקים, והחליטה כלהלן:.M.B.Aשני (

 להקים ועדה לבדיקת הבקשות. . .1
דוחות הוועדה לא יובאו לדיון בועדת המשנה/ במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת  . .2

 הרלוונטיים ו/ או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 לאשר את הרכב הוועדה המוצע להלן: . .3

  יו"ר–בית הספר למינהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב  –שפיגל פרופ' יוסי  •
  בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית –פרופ' יונתן קורנבלוט •
 בית ספר לניהול, אוניברסיטת חיפה –ד"ר שלמה הראלי  •
 מרכזת הוועדה -גב' גלי שפירא  •

 Uואר שני ללא תזה (הרכב ועדה עקרונית לבחינת אפשרות לפתיחת תכניות לימודים לתW.S.M (
בעבודה סוציאלית במוסדות שאינם אוניברסיטאות שאין בהם תכניות לימודים לתואר ראשון 

)W.S.B.בעבודה סוציאלית ( 
 להלן ההרכב שאושר: 

 יו"ר. -ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה -פרופ' פייסל עזאיזה
 יברסיטת חיפה.ביה"ס לעבודה סוציאלית, אונ -פרופ' אמנון בהם
 ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן. -פרופ' אהרן יורק
 המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. -נבו -פרופ' ורד סלונים

 ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים. -פרופ' יונה רוזנפלד
 אלית, אוניברסיטת תל אביב.ביה"ס לעבודה סוצי -פרופ' שמעון שפירו

 לשעבר מנהלת אגף שיקום וסיעוד במוסד לביטוח לאומי. -גב' ברכה בן צבי
 מרכזת הוועדה. -גב' מירי כהן

 U הרכב ועדה תחומית/מקצועית לבחינת יישום ההמלצות המפורטות בהחלטת המל"ג בנוגע לדוחות
 הוועדה להערכת הלימודים במנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת חיפה.

 להלן ההרכב שאושר:
 ביה"ס למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר -פרופ' יונתן קורנבלוט

 המחלקה למנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -וס דרוריפרופ' עמ
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 הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' יעקב הורניק
 מרכזת הוועדה -גב' מרב אברהמי

 
U:(נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה)  המלצות ועדות המשנה של המועצה  

 
11 /626 Uדים לתואר שני (חוות הדעת של הסוקרים שבדקו את תכנית הלימוM.Ed בחינוך מוסיקלי של מכללת (

 .Uלוינסקי לחינוך לקראת הסמכה קבועה
חליטה מהמועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך, ו 

 ) בחינוך מוסיקלי.M.Edלהעניק תואר שני ( ,להסמיך באופן קבוע את מכללת לוינסקי לחינוך
**************** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד – 16

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

**************** 
11 /627  Uמרכז אקדמי ירושלים להעניק  -ש/ הארכת ההכרה הזמנית וההסמכה הזמנית של מכון לנדרוחיד

 .ללא תזה בלימודי היהדות  (M.A)תואר שני 
והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה  9.6.09בישיבתה ביום  מליאת המועצה דנה בנושא שבנדון 

 כלהלן: 25.6.09למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום 
בלימודי   (M.A)מרכז אקדמי ירושלים את ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני -להאריך למכון לנדר  . .1

 היהדות ללא תזה לשנה. 
בנושא  31.10.2006וד בהחלטת מל"ג מיום  במהלך שנה זו ולקראת חידוש ההסמכה, על המכון לעמ  . .2

 "לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה". 
כמו כן, במהלך שנה זו תיבדק עמידת המכללה  בתנאי הקבלה לתכנית הלימודים, כפי שאושרו על   . .3

 ידי המל"ג במתן ההסמכה לראשונה. 
 תובא שוב לדיון. ,בנדוןמרכז אקדמי ירושלים ש-בקשת מכון לנדר ,לאחר קיום דרישות אלה  . .4

**************** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד – 16
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**************** 

 
11 /286  Uואת מספר הלומדים  +  30מרכז אקדמי ירושלים להגדיל את מספר הלומדים בני -בקשת מכון לנדר

 .(B.A)ראשון  במסלול למנהלים בתכנית הלימודים לתואר
מליאת המועצה דנה בנושא שבנדון והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם  

 כלהלן: 25.6.09אוניברסיטאות מיום 
לאחר בחינת הנימוקים שהוגשו על ידי המוסד, נראה כי אין בסיס מוצדק לחריגה מהחלטות מל"ג.  

ו לעומת מוסדות אחרים. על כן, לא ניתן לאשר בקשת המוסד אינה מעלה נסיבות חריגות המיוחדות ל
 חריגה זו. 

**************** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד – 16
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 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

**************** 
 

11 /296  U חידוש/ הארכת הסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון B.F.A  באמנות 
        Uוהטלוויזיה . הקולנוע 

בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת  09.06.2009המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  
 ומחליטה כלהלן: 26.05.2009המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 

  להודות למומחה הבודק על עבודתו ועל הדו"ח המסכם שהגיש לה. . .1
בנושא הניהול אקדמי של  1.7.2008ד בהתאם לאמור בהחלטת המל"ג מיום מאחר והמוסד אינו עומ . .2

מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, ומכיוון שנושא זה נמצא כעת בדיון עקרוני בוועדה 
לעת לטיפול בהפרות חוק המל"ג, הנחיות, החלטות ונהלי מל"ג/ות"ת,  מחליטה המל"ג לא להעניק 

. המל"ג מחליטה להאריך את ההסמכה דלעילקבועה לתכנית הלימודים למוסד הכרה והסמכה עתה 
) באמנות הקולנוע והטלוויזיה בשלוש .B.F.Aשל המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (

 , או עד לגיבוש ההחלטה העקרונית בנושא.2012שנים נוספות, דהיינו עד יולי 
ורך בבדיקה אקדמית נוספת של תכנית לאור חוות דעתו החיובית של המומחה הבודק, אין צ . .3

 הלימודים בעתיד, לצורך חידוש הסמכתה.
**************** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד – 16

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

                                                               **************** 
 

11 /630 Uבמדעים בוגר" תואר  להעניק ההסמכה לקבל, בירושלים לטכנולוגיה הגבוה רהספ בית בקשת "
)B.Sc. (דו"ח הוועדה המלווה לקראת הסמכה. -  אלקטרוניקה בהנדסת 

 המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה כדלהלן:
 ונד זינגר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' זיגמ . .1
להסמיך ("הסמכה קבועה") את "בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים" להעניק תואר אקדמי   . .2

 ) בהנדסת אלקטרוניקה. .B.Scראשון "בוגר במדעים" (
**************** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד –14

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 ולא השתתף בהצבעה) לא נכח בדיוןופ' מאיר ניצן (פר
**************** 

 
11 /631  Uבמדעים בוגר" תואר  להעניק ההסמכה לקבל, בירושלים לטכנולוגיה הגבוה הספר בית קשתב "

)B.Sc. (דו"ח הוועדה המלווה לקראת הסמכה. - אופטיקה-אלקטרו הנדסת/ בפיסיקה 
 את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה כדלהלן:המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ 

 להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' זיגמונד זינגר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. . .1



 7 

להסמיך ("הסמכה קבועה") את "בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים" להעניק תואר אקדמי   . .2
 אופטיקה. -אלקטרו הנדסת\) בפיסיקה.B.Scראשון "בוגר במדעים" (

 
 

**************** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד  –14
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 ולא השתתף בהצבעה) לא נכח בדיון(פרופ' מאיר ניצן 

**************** 
 

Uאילן לקבל הסמכה להעניק תואר שני -קשת אוניברסיטת ברבM.Sc.  שנההמלצת ועדת המ -חשמל בהנדסת. 
U:דברי הסבר 

הגישה למועצה להשכלה גבוהה בקשה לקבל אישור להכליל במסגרת ה"אוטונומיה" את אילן -אוניברסיטת בר
 ולהעניק את התואר למסיימיה. בהנדסת חשמל .M.Scשני תואר תוכנית הלימודים ל

 9.6.2009 -ו 5.5.2009, 31.3.2009הנושא נדון בוועדת המשנה (של המועצה) להנדסה וטכנולוגיה בישיבותיה מיום  
 .9.6.2009 -ו 26.5.2009ובמליאת המועצה להשכלה גבוהה בישיבותיה מיום 

מועצה להשכלה גבוהה חברת המל"ג, פרופ' בתיה לאופר, באשר לציון הקבלה ב בעקבות שאלות שהעלתה 
ראש בית הספר  המינימלי לתוכנית ובאשר למכסת הקורסים הכוללת בה, הגישה אוניברסיטת בר אילן (מכתב

 .) הבהרות ותשובות לגבי שתי ההערות שהועלו26.5.2009להנדסה מיום 
11 /632 U החלטה 

מאמצת המועצה להשכלה גבוהה כמספקות,  ומצאןהבהרות אוניברסיטת בר אילן לאחר שקיבלה את 
ן התוכנית י) בעני9.6.09יום את המלצתה החיובית של ועדת המשנה להנדסה וטכנולוגיה (מ את 

, להכליל במסגרת ה"אוטונומיה" את  תוכנית אילן-אוניברסיטת בראת בקשת  לאשרחליטה מו
את האוניברסיטה להעניק את התואר השני  ולהסמיך בהנדסת חשמל .M.Scשני תואר הלימודים ל

M.Sc. .בהנדסת חשמל, למסיימי התוכנית 
**************** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד  – 16

 מנעיםאין מתנגדים ואין נ
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 )פרופ' שלמה גרוסמן לא נכח בדיון ולא השתתף בהצבעה(
                                                                **************** 

 
11 /633  U במדעים בוגר" ראשון תואר להעניק, בירושלים להנדסה האקדמית מכללההארכת ההסמכה ל " 

   U)B.Sc. (תוכנה בהנדסת. 
, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את 15.7.2008בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  

המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ולהאריך את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית 
) וזאת, 30.6.2010בהנדסת תוכנה בשנה נוספת (עד ליום  .B.Scלהנדסה בירושלים להעניק תואר ראשון 

 על מנת לאפשר לוועדה המלווה לסיים את עבודתה.
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**************** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד  – 15
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
****************** 

 
11 /463 Uבמדעים בוגר" תואר להעניק, בירושלים לטכנולוגיה הגבוה הספר ביתהארכת ההסמכה ל) ".Sc.B (

 .תקשורת מערכות בהנדסת
, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את 8.5.2007בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  

המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ולהאריך את ההסמכה שניתנה לבית הספר הגבוה 
) 31.5.2010נוספת (עד ליום בהנדסת מערכות תקשורת בשנה  .B.Scלטכנולוגיה להעניק תואר ראשון 

 וזאת, על מנת לאפשר לוועדה המלווה לסיים את עבודתה.
**************** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד  – 14

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 )לא נכח בדיון ולא השתתף בהצבעה מאיר ניצןפרופ' (
****************** 

 
11 /563  Uמית כנרת בעמק הירדן, לקיים לימודים לקראת תואר ראשון בקשת המכללה האקדB.Sc.  בהנדסת

 מחוץ לקמפוס. -איכות ואמינות באלקטרוניקה 
 המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה כדלהלן:

לקראת תואר ראשון ם לימודילאשר, באופן חריג, למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, לקיים  . .1
B.Sc.  למחזור לימודים אחד מהנימוקים הבאים:-מחוץ לקמפוס באיכות ואמינות באלקטרוניקה 
 ה.יתחום הלימודים נדרש לתעשי .א
 אחר.להשכלה גבוהה  התוכנית הנה ייחודית למכללה ולא מתקיימת במוסד .ב
הסטודנטים  והגדלת מצבת ביסוס בית הספר להנדסהלמכללה ב יסייעאישור תוכנית כזו  .ג

 .להנדסה הלומדים במסגרתו
תוך שימת דגש על תנאי   'חוץ קמפוסית'להנחות את הוועדה הבודקת ללוות גם את התוכנית ה . .2

פריסת לימודים (מערכת שעות) קבלה, פטורים להנדסאים, מרצים, עומס לימודים על הסטודנטים, 
 .(כיתות לימוד וכו') הקצאת משאבים ראויים מהתעשייה

מן ל המכללה להחתים את הסטודנטים העתידים ללמוד בתוכנית הנדונה כי הם מודעים לכך שחלק ע . .2
 הלימודים יתקיימו בקמפוס המכללה בצמח.

 
 

**************** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד - 10
 נגד -3

 נמנעים -3
 ההחלטה התקבלה



 9 

**************** 
 

U העברית בירושלים. יברסיטהבפקולטה לרפואה באונצבאית רפואה לפתיחת מסלול 
Uסיכום 

. המועצה להשכלה גבוהה קיימה דיון עקרוני בסוגיה של פתיחת מסלול צבאי ללימודי רפואה בפקולטה לרפואה 1
 באוניברסיטה העברית בירושלים.

 . בדיון השתתפו דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' אהוד רזין, וכן מנהלי המסלול:2
-קליניים במסלול, ד"ר אורן שיבולת-אחראי לימודים פרה -ראש המסלול, פרופ' דוד גרץ -פרופ' שמואל שפירא

 אחראי תנאי קבלה למסלול. -אחראי לימודים קליניים במסלול, ד"ר אהוד רודיס
רפואה,  . דיקן הפקולטה לרפואה וצוותו הציגו בפני חברי המועצה להשכלה גבוהה את המסלול הצבאי ללימודי3

שזכה במכרז של משרד הבטחון (צ.ה.ל), ובכלל זה פירטו את: תנאי הקבלה, איכות המתקבלים, איכות 
התוכנית, השתלבותה במערך ההוראה הקיים של ביה"ס לרפואה, ייחודיותה של התוכנית, יתרונותיה והמענה 

 שהיא נותנת לצרכי צ.ה.ל.
הדיקן וצוותו והציגו את דיעותיהם באשר לנושא העקרוני של  . חברי המועצה להשכלה גבוהה העלו שאלות בפני4

פתיחת מסלול צבאי ללימודי רפואה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה. הדיקן ומנהלי התוכנית השיבו לשאלות 
 חברי המועצה.

 . בתום הדיון, ציינה המועצה להשכלה גבוהה כי היא רושמת לפניה את ההמלצה שהציג הצוות המקצועי במל"ג5
ות"ת לפיה, פתיחת המסלול הצבאי ללימודי רפואה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים   

 שתאשר את המסלול.פורמלית בות"ת ובמל"ג, פרוצדורה צריכה לעבור 
**************** 

 
 


