החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ,מס' )39 (474
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ב בתמוז תשס"ח )(14.7.09
U

)נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה(
 655 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' אורי קירש – חבר ות"ת וסגן יו"ר ות"ת
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להאריך את תקופת כהונתו של פרופ' אורי קירש ,כחבר מל"ג וכסגן יו"ר
ות"ת ,עד ליום .31.10.09
***********************
בעד –16
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
)פרופ' אורי קירש לא השתתף בהצבעה(
***********************
U

 656 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' משה מנדלבאום – חבר ות"ת
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להאריך את תקופת כהונתו של פרופ' משה מנדלבאום ,כחבר ות"ת ,עד ליום
.31.10.09
***********************
בעד –16
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U

 657 /11הארכת המשך כהונת ועדת השירות
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להאריך את תקופת כוהנתם של חברי ועדת השירות עד ליום .31.10.09
U

***********************
בעד –16
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
פרופ' נחום פינגר ,סגן יו"ר מלג:
• דיווח כי ישיבת פורום היו"רים .הפורום המליץ להרחיב את סמכויותיה של ועדת המילואים לטפל בנהלי
הערעורים של הסטודנטים – המל"ג רשמה לפניה את המלצת הפורום.
• בהתאם לתכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד במסגרת המערכת להערכת איכות ,שנדונה ואושרה בוועדת
המשנה להערכת איכות והבטחתה ביום 23.6.09 -יעברו ששת התחומים הבאים הערכת איכות בשנה הבאה:
הנדסה אזרחית/בניין; ארכיאולוגיה; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; הפרעות בתקשורת; כימיה; מלונאות ותיירות.
המל"ג רשמה לפניה את הודעת סגן יו"ר המל"ג.
U
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אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 37 (472מיום .30.6.09
נוסח ההחלטות אושר פה אחד  -ללא הערות.
U

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

החלטות
U

נוהל קבלת החלטות בכתב:

 658 /11בקשת המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )(M.Ed
בחינוך מדעי – הקמת ועדה
המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך,
כדלקמן:
 . .1להקים ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.Edבחינוך מדעי.
 . .2המכללה הגישה למל"ג במקביל שלוש בקשות לפתיחת תכניות לקראת תואר שני ) .(M.Edמאחר
שהמכללה אינה מקיימת עדיין תכנית לתואר שני ) ,(M.Edהיא תוכל לקבל את אישור ועדת המשנה
והמל"ג לפתיחת התכניות באופן הדרגתי.
U

U

U

U

U

 659 /11בקשת המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
בהוראה ולמידה – הקמת ועדה
המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך,
כדלקמן:
להקים ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל לפתוח תכנית
.1
לימודים לתואר שני ) (M.Edבהוראה ולמידה.
המכללה הגישה למל"ג במקביל שלוש בקשות לפתיחת תכניות לקראת תואר שני ) .(M.Edמאחר
.2
שהמכללה אינה מקיימת עדיין תכנית לתואר שני ) ,(M.Edהיא תוכל לקבל את אישור ועדת המשנה
והמל"ג לפתיחת התכניות באופן הדרגתי.
U

)(M.Ed
U

U

U

U

 660 /11בקשת מכללת אפרתה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edב"האגדה הוראתה בראייה רב
תחומית" ,דו"ח הוועדה מקצועית לקראת אישור פרסום והרשמה
המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך,
כדלקמן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יעקב אלבוים על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה שהוגש לפיו:
• לאשר למכללת אפרתה לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לקראת תואר שני )(M.Ed
ב"האגדה והוראתה בראייה רב תחומית" לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
• עד להסמכה ,על המכללה לפעול להגדיל את מספר מאגרי המידע עליהם היא מנויה ,כפי שנמסר לה
בביקור הוועדה במכללה.
• הוועדה הבודקת תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר.
 .3להנחות את הוועדה לקראת שלב ההסמכה ,לוודא שסגל ההוראה בתכנית ראוי באותה עת מבחינת
בכירותו וכמותו.
U

U

 661 /11בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed.
בחינוך קהילתי בלתי פורמאלי במתכונת דו-חוגית במסלול העל-יסודי – המלצה על הקמת ועדה
U

U

U
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המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 30.6.2009ומחליטה כלהלן:
 . .1להקים וועדה לבדיקת בקשת המכללה.
 . .2לפנות לועדות בדיקה קיימת כיום שבודקת בקשת לפתיחת תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה"
בתחום החינוך הבלתי פורמאלי ולבקשה לבדוק גם בקשה זו.
 .3להנחות את הוועדה הבודקת להתייחס לעובדה שאין בקורסים בתכנית הלימודים דרישה לבחינת סיום
אלא הגשת עבודה בלבד .ועדת המשנה סבורה כי יש לשמור על איזון בין סוגים שונים של כלי הערכה.
מאחר שבחינה הנה כלי הערכה מקובל בתואר הראשון ,נדרשת בדיקה מעמיקה של נושא זה על ידי
הועדה הבודקת.
 662 /11בקשת המכללה לישראל ,שלוחת  New England Collegeמארה"ב ,להאריך את תוקף הרישיון של תכנית
הלימודים לתואר  B.A. in Business Administrationעם אפשרות להתמקדות בManagement; :
 ,technology; Marketing Computerבמרכז הלימוד ברמת גן.
בישיבתה ביום  14.7.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה לישראל שלוחת New England
 Collegeמארה"ב ,להאריך את תוקף הרישיון של תכנית הלימודים לתואר B.A. in Business Administration
עם אפשרות להתמקד ב , Management; Computer technology; Marketing:במרכז הלימוד ברמת גן,
והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה ולהאריך טכנית את הרישיון הזמני לתכנית לתקופה של שנה
נוספת ,דהיינו עד .31.7.2010
U

U

U

U

663 /11

בקשת המכללה לישראל ,שלוחת  Clark Universityמארה"ב ,להאריך את תוקף הרישיון של תכנית
הלימודים לתואר  M.S in Professional Communicationעם אפשרות להתמקד בCommunication :
& Management; Human Resource Development &Training (including Design
) ,Management of Organizational Learningבמרכז הלימוד ברמת גן.
בישיבתה ביום  14.7.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה לישראל שלוחת Clark University
מארה"ב ,להאריך את תוקף הרישיון של תכנית הלימודים לתואר  M.S in Professional Communicationעם
אפשרות להתמקד בCommunication Management; Human Resource Development & Training :
(including Design & Management of Organizational Learning),
U

U

U

U

במרכז הלימוד ברמת גן ,והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה ולהאריך טכנית את הרישיון הזמני
לתכנית לתקופה של שנה נוספת ,דהיינו עד .31.7.2010
 664 /11בקשת פרויקט ישראל של מכון האומנויות ,השלוחה בישראל של  Lesley Universityמארה"ב
להאריך את תוקף הרישיון לקיים את תוכנית הלימודים לתואר M.A. in Expressive Therapies
 and Mental Health Counselingבנתניה.
בישיבתה ביום  14.7.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת "פרויקט ישראל של מכון האומנויות" -
שלוחת  Lesley Universityמארה"ב ,להאריך את תוקף הרישיון של תכנית הלימודים לתואר M.A. in
 Expressive Therapies and Mental Health Counselingבנתניה ,והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה
ולהאריך טכנית את הרישיון הזמני לתכנית לתקופה של שנה נוספת ,דהיינו עד .19.7.2010
U

U

U

U

 665 /11בקשת "מרכז רידמן ללימודים הוליסטיים" )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים
בו ,בין היתר ,תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בבריאות הוליסטית
בישיבתה ביום  14.7.09דנה המועצה להשכלה גבוהה בשאלת אופן הטיפול בנושא שבנדון והיא מאמצת
את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל ואת המלצת הועדה הבודקת
U

U

U
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את נושא הרפואה המשלימה ,ומחליטה כי אופן הטיפול בתוכנית ייקבע לאחר קבלת מסקנות הוועדה
הבודקת את נושא הרפואה המשלימה והחלטת מל"ג שתתקבל בנושא.
 666 /11הרכב הוועדה הועדה העקרונית לבדיקת תוכניות בפיזיקה יישומית ,כימיה יישומית ,ותוכניות דו-חוגיות
בפיסיקה-כימיה
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה על הרכב הוועדה כלהלן:
פרופ' מאיר ניצן – בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים -יו"ר.
פרופ' ניסים בן-יוסף -המחלקה לפיזיקה יישומית ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
פרופ' יואל ששון -מכון קזאלי.
פרופ' שלמה מרגל -המחלקה לכימיה ,אוניברסיטת בר-אילן.
U

U

U

 667 /11בקשת המכללה האקדמית להנדסה ,אורט בראודה ,לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.Sc
בהנדסה אופטית -דו"ח הוועדה המקצועית לקראת אישור פתיחה והרשמה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 30.6.09
ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ניסים בן יוסף על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
 . .2לאמץ את דו"ח הוועדה שהוגש לפיו:
• לאשר למכללה האקדמית להנדסה ,אורט בראודה ,לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים
לתואר ראשון "בוגר במדעים" ) (B.Sc.בהנדסה אופטית ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את
הלימודים.
• עד להסמכה ,על המכללה לפעול לגיוס אנשי סגל נוספים בעלי רקע השכלתי הנדסי ,בתחום הנלמד.
• עד להסמכה ,על המכללה לפתח תשתית מעבדתית ראויה שתאפשר את יישום התוכנית המוצעת
ברמה משביעת רצון.
• הוועדה הבודקת תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר.
 .3להוסיף לוועדה המלווה מהנדס מהתחום הנלמד.
 .4להנחות את הוועדה המלווה לקראת שלב ההסמכה ,לוודא כי במסלולי הלימוד המוצעים בתכנית
ישולבו קורסים המקשרים בין תחומי המכניקה לאופטיקה ובין תחומי האלקטרוניקה לאופטיקה.
U

U

U

 668 /11בקשת בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי המחשב ,מחוץ
לקמפוס ,במגזר החרדי ,בסמינר בית יעקב "מחשבה טובה" בבני ברק
א /המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה ביום  14.7.2009בבקשת בית ספר גבוה לטכנולוגיה
ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי המחשב ,מחוץ לקמפוס ,במגזר החרדי ,בסמינר
בית יעקב "מחשבה טובה" בבני ברק.
ב .במהלך הדיון התוודעה המועצה להשכלה גבוהה לסוגיות העקרוניות העולות מן הבקשה:
*( חריגה מהמתכונת הרגילה של שתי הפלטפורמות הארגוניות החרדיות )בבני ברק ,ובירושלים(
שאושרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה וות"ת ,ריבוי פלטפורמות.
*( בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים עלול להתפתח כמוסד רב-קמפוסי.
*( שאלת ההשתלבות של תלמידות כיתה י"ג-י"ד בלימודים אקדמיים תוך כדי לימודי ביה"ס התיכון.
*( ההשלכות שתהיינה מהתוכנית על שיטת התקצוב הקיימת של הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה
בקרב המגזר החרדי.
*( שאלת ההפעלה המינהלית-כספית התקינה של התוכנית בסמינר בית יעקב בבני ברק והאחריות
העליונה לתוכנית.
U
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*( הדילמה בין העדפת הבקשה הספציפית של בג"ט--סמינר בית יעקב לבין האפשרות הרחבה יותר,
להוציא "קול קורא" לכלל המוסדות להשכלה גבוהה\ הגופים ,להגשת בקשות לקיום תוכניות
אקדמיות במגזר החרדי.
ג .בשל שאלות עקרוניות אלה ,בחרה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ אפיק פעולה שהוצע בהמלצותיה של
הוועדה המלווה לחרדים )מיום  (30.6.2009במסגרתו ,ייערך דיון עקרוני במליאת המועצה להשכלה
גבוהה לאור בחינת הנסיון של הפלטפורמות הארגוניות החרדיות ובדיקת אופציות נוספות לקיום
לימודים אקדמיים עבור המגזר החרדי ,ולאחר מכן ,תיערך בדיקה של הבקשה של בג"ט--סמינר בית
יעקב מכל היבטיה.
 669 /11אישור הרכבי ועדות
אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשתו של מכון לנדר-מרכז אקדמי ירושלים לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.Aבמנהל ציבורי
בישיבתה ביום  14.7.09דנה המועצה בנושא שבנדון והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למוסדות
שאינם אוניברסיטאות 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.
 .3חברי המועצה מסבים את תשומת לב הוועדה הבודקת לנקודות הבאות:
• מועמדים ללא תעודת בגרות -על המועמדים למלא את כלל התנאים הנדרשים טרם תחילת
הלימודים.
• הכרה בלימודים קודמים -קבלה על פי ניסיון חיים וראיון אישי תהיה בכפוף להנחיות המל"ג.
• מליאת המועצה רשמה בפניה כי שם תכנית הלימודים שונה ל"מנהל ציבורי".
 . .4הרכב הוועדה המאושר הוא כלהלן:
• פרופ' ערן ויגודה -ראש בית הספר למדע המדינה ,אוניברסיטת חיפה-יו"ר
• פרופ' דייב נחמיאס -בית הספר לממשל ,המרכז הבינתחומי בהרצליה
• פרופ' גדעון דורון -החוג למדע המדינה ,אוניברסיטת תל אביב.
• גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר-רכזת הוועדה
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני ) (M.Edבחינוך לשוני
פרופ' ששון סומך – החוג ללימודי הערבית והאסלאם ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר
פרופ' דניאל סיון – החוג ללשון עברית ,אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר חנה עזר – החוג לחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית ,מכללת לוינסקי לחינוך
גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה.
שינוי הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחומים מדעים מדוייקים מדעים ניסויים וטכנולוגיה
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה למנות כחבר בוועדה למינוי פרופסורים במדעים מדויקים וניסויים
לטכנולוגיה את דוד הראל מהפקולטה למדעי המחשב במכון ויצמן במקומו של פרופ' אמיר פנואלי שפרש.
ההרכב המלא של הוועדה העליונה של המל"ג למינוי פרופסורים בתחום :מדעים מדוייקים ,מדעים
ניסויים וטכנולוגיה ,הוא כדלקמן:
פרופ' יהודית בירק – ביוכימיה ,הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,יו"ר הוועדה
פרופ' זקי ברק-הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ,הטכניון
פרופ' דוד הראל -הפקולטה למדעי המחשב ,מכון ויצמן למדע
פרופ' צבי וולברג-נוירוביולוגיה ,הפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' דוד וולף-המחלקה להנדסה כימית ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
U
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פרופ' ארזה רון-הפקולטה לכימיה ,המכון למצב מוצק ,הטכניון
פרופ' יעקב שוויקה-המחלקה למתמטיקה ,אוניברסיטת בר אילן
מרק אסרף-רכז הוועדה העליונה למינוי פרופסורים ,מל"ג
שינוי בהרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )(M.Ed
בחינוך מיוחד
אושר שינוי הרכב הוועדה .להלן ההרכב החדש:
פרופ' מלכה מרגלית* – ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר
ד"ר גלעדה אבישר – המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר טלי היימן – האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר חפציבה ליפשיץ – אוניברסיטת בר אילן
גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה
* פרופ' מלכה מרגלית החליפה את פרופ' לאה קוזמינסקי שפרשה מהוועדה.
שינוי בהרכב הוועדה שמלווה את המכללה לחינוך ע"ש קיי לקראת הסמכתה להעניק תואר שני )(M.Ed
בייעוץ חינוכי
אושר שינוי הרכב הוועדה .להלן ההרכב החדש:
פרופ' רחל ארהרד – ייעוץ חינוכי ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר
פרופ' אביגדור קלינגמן* – המחלקה לחינוך ,אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר רבקה לזובסקי –ייעוץ חינוכי ,המכללה האקדמית בית ברל
גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה
* פרופ' אביגדור קלינגמן החליף את פרופ' משה זיידנר שפרש מהוועדה.
אישור הקמה והרכב של הוועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה
ולאמנויות לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edבטכנולוגיה בחינוך
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה על הקמת ועדה לבדיקת בקשתה דלעיל של סמינר הקיבוצים בהרכב שלהלן:
• פרופ' נאוה בן-צבי – הוראת המדעים ,המכללה האקדמית הדסה ירושלים – יו"ר
• פרופ' גבי סלומון – החוג ללמידה ,הוראה והדרכה ,אוניברסיטת חיפה
• פרופ' מיכאלה רונן  -המחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה ,מכון טכנולוגיה חולון
• גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה
אישור הקמה והרכב של הוועדה לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ) (M.Edבחינוך מתמטי לביה"ס היסודי
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה על הקמת ועדה לבדיקת בקשתה דלעיל של המכללה לחינוך אחוה בהרכב
שלהלן:
• פרופ' רוחמה אבן – המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע – יו"ר
• פרופ' צביה מרקוביץ – החוג לחינוך מתמטי ,מכללת אורנים
• ד"ר צביה לייקין – החוג לחינוך מתמטי ,אוניברסיטת חיפה
• גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה
אישור הקמה והרכב של הוועדה לבדיקת תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.במערכות מידע המתקיימת
במכללה האקדמית של ת"א-יפו
מועצה להשכלה גבוהה מחליטה להקים ועדה מלווה לשם המשך בדיקת תכנית הלימודים לתואר ראשון )(B.A.
במערכות מידע המתקיימת במכללה האקדמית של ת"א-יפו לקראת שלב ההסמכה של המכללה להעניק את
התואר.
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פרופ' שיזף רפאלי – ראש ביה"ס לניהול ,אוניברסיטת חיפה – יו"ר.
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ד"ר גלעד רביד – המחלקה להנדסה תעשייה וניהול ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
פרופ' יובל שחר – ראש המחלקה להנדסת מערכות מידע ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.
אישור הקמה והרכב של הוועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי כרמל לקבל הכרה והסמכה להעניק תואר
ראשון ) (LL.Bבמשפטים.
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה על הקמת ועדה לבדיקת בקשתה דלעיל של המרכז האקדמי כרמל בהרכב
שלהלן:
השופט שלמה לוין  -ביהמ"ש העליון -יו"ר.
פרופ' ישראל גלעד  -ביה"ס למשפטים ,האוניברסיטה העברית ירושלים.
פרופ' עמיר ליכט  -ביה"ס למשפטים -המרכז הבינתחומי בהרצליה.
הגב' מעיין גורמס  -כהן – רכזת הוועדה.
U

 670 /11דיווח המכללה האקדמית לחינוך אחוה ,אודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה בהחלטת המועצה בנושא
מתווים מנחים בהכשרה להוראה :מסלול העל-יסודי
 . .1המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית לחינוך אחוה ומאשרת
למכללה להפעיל את המסלול העל-יסודי )ז'-י'( בהתמחויות הבאות לתואר  :B.Ed.היסטוריה ,ספרות,
לשון עברית ,ערבית ,מדעי הטבע ,מתמטיקה ,מנהל מערכות החינוך ,בהתאם למתווים המנחים
בהכשרה להוראה )החלטת המל"ג מיום .(21.11.2006
 . .2בהמשך להחלטת המתווים ,להסמיך את אחוה  -המכללה האקדמית לחינוך  -להעניק תואר "בוגר
בהוראה"  B.Ed.במסלול העל-יסודי ב"לימודים כלליים" .כל זאת בהתאם לעקרונות ולכללים החדשים
שנקבעו בנושא זה בהחלטת מתווים ובכפוף להנחיות הוועדה המלווה ליישום המתווים.
 . .3לאשר 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 .כמו כן:
א .המכללה מתחייבת לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי
ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף  11בהחלטת המל"ג
בנושא המתווים(.
ב .המכללה מתחייבת לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:
 .1ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון  75-בדרך 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.
ג .הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
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)נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה(
 671 /11איחוד מכללת אורות ישראל עם מכללת מורשת יעקב
המועצה להשכלה גבוהה דנה בבקשה לאיחוד מכללות שהגישו מכללת אורות ישראל שבאלקנה ומכללת
מורשת יעקב שברחובות .המועצה והחליטה לאשר את האיחוד בהתאם להסדר המפורט להלן:
 .1פעילות שתי המכללות תאוחד במסגרת עמותה אחת אשר תקרא "אורות ישראל מכללה אקדמית
לחינוך מיסודן של מורשת יעקב ואורות ישראל" )להלן – העמותה( .שמות המכללות במסגרת החדשה
יהיו" :אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך – אלקנה" ו"אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך –
רחובות".
 .2פעילות שתבצע העמותה בתחומי איו"ש באמצעות "אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך – אלקנה"
תהיה בפיקוחה של מל"ג יו"ש בהתאם לסמכותה ,ופעילות שתבצע העמותה ברחובות באמצעות
"אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך – רחובות" תהיה בפיקוחה של מל"ג ישראל בהתאם לסמכותה.
 .3כל המוסדות הנדרשים לצורך הפעילות האקדמית )נשיא ,מועצה אקדמית ,משנה לנשיא לעניינים
אקדמיים ,ועדת מינויים וכיוצ"ב( יפעלו במסגרת העמותה במתכונת אחידה לשתי המכללות.
 .4המשך הטיפול בתכניות של שתי המכללות במסגרתן החדשה יתנהל כדלקמן:
א .תכניות ותארים מוכרים המוענקים כיום במכללות:
 .1תארים שמכללת אורות ישראל -אלקנה הוסמכה להעניק :מל"ג ישראל תדון בהסמכת מכללת
אורות ישראל-רחובות להעניק את התואר בתוכנית ,בין היתר ,על בסיס ההכרה לפי סעיף 28א'
שניתנה לתואר שמוענק ע"י אורות ישראל – אלקנה ובכפוף לקבלת הצהרת העומדים בראש
המכללה כי תכנית הלימודים )תכנים והיקף( ,סגל ההוראה ,תנאי הקבלה ,ספי קבלה ,דרישות
מעבר ודרישות סיום ,יהיו זהים לאלה שמתקיימים במכללת אורות ישראל – אלקנה ובכפוף
לבדיקת התאמת התשתית האקדמית .המכללה תדווח למועצה במידה ונעשו שינויים בתכניות
הלימודים מאז בדיקתם במסגרת ההכרה לפי סעיף 28א' לחוק המל"ג.
 .2תוכניות בסטאטוס של אישור פתיחה ,המתקיימות כיום במכללת אורות ישראל – אלקנה
)בפועל מדובר בתוכנית יחידה( :מל"ג ישראל תדון במתן אישור פתיחה לתוכנית באורות
ישראל רחובות.
 .3תארים מוכרים שמכללת אורות ישראל -רחובות )לשעבר מורשת יעקב( הוסמכה להעניק:
מל"ג יו"ש תדון בהסמכת מכללת אורות ישראל -אלקנה להעניק את התואר בתוכנית ,בין
היתר על בסיס ההסמכה שניתנה ע"י מל"ג ישראל בכפוף לקבלת הצהרת העומדים בראש
המכללה כי תכנית הלימודים )תכנים והיקף( ,סגל ההוראה ,תנאי הקבלה ,ספי קבלה ,דרישות
מעבר ודרישות סיום ,יהיו זהים לאלה שמתקיימים במכללת אורות ישראל – רחובות ,ובכפוף
לבדיקת התאמת התשתית האקדמית .המכללה תדווח למל"ג יו"ש במידה ונעשו שינויים
בתכניות הלימודים מאז בדיקתם במסגרת ההסמכה שניתנה ע"י מל"ג ישראל .בהמשך ,תדון
מל"ג ישראל בהכרה בתואר מכוח סעיף 28א' לחוק המל"ג.
ב .תוכניות חדשות שיוגשו על ידי העמותה המשותפת -בשם שתי המכללות:
העמותה תגיש בשם שתי המכללות שתי בקשות לפתיחת תוכנית לימודים ,אחת למל"ג ישראל
ושנייה למל"ג יו"ש.
בקשת המכללה ברחובות תובא בפני מל"ג ישראל לאישור הקמת וועדה לבדיקת התוכנית ,ובמידה
ויינתן אישור יובא הנושא גם לאישור מל"ג יו"ש לגבי בקשת המכללה באלקנה.
הועדה המקצועית תופעל ותרוכז ע"י צוות המזכירות האקדמית של מל"ג ישראל.
בסיום התהליך ,מל"ג ישראל תדון באישור פתיחת התוכנית ו/או הסמכת מכללת אורות ישראל-
רחובות להעניק את התואר ובהמשך תדון מל"ג יו"ש באישור פתיחת התוכנית ו/או הסמכת מכללת
U

U

U
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אורות ישראל -אלקנה להעניק את התואר .לאחר מתן הסמכה למכללה באלקנה ע"י מל"ג יו"ש
תדון מל"ג ישראל בהכרה בתואר מכוח סעיף 28א לחוק המל"ג.
 .5העמותה המשותפת תעביר לוועדת המשנה של המל"ג לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך דוח
התקדמות לאיחוד לא יאוחר ממאי .2010
 .6החלטה זו תיכנס לתוקף לאחר קבלת אישור מל"ג יו"ש להסדר האמור לעיל.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד – 14
אין מתנגדים
נמנע1 -
ההחלטה התקבלה
***********************
 672 /11מתן הסמכה לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר בוגר במדעים  B.Scבמדעי המח
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 30.6.09שדנה בדו"ח הוועדה המלווה את תכנית הלימודים לתואר "בוגר במדעים"  B.Scבמדעי המוח של
אוניברסיטת בר אילן ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לוועדה ,בראשותו של פרופ' רמי רחמימוב) ז"ל( ,על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאשר הסמכה קבועה לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר "בוגר במדעים"  B.Scבמדעי המוח.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד – 13
פרופ' פנינה קליין ופרופ' שלמה גרוסמן יצאו מאולם הישיבות ולא השתתפו בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U

U

U

 673 /11דו"ח הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להסמיכה להעניק תואר
בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בחינוך מיוחד במסלול ביה"ס ) (6-21ובמסלול הגן )לידה (6 -
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 30.6.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לחברות ועדת הבדיקה – בראשות פרופ' שונית רייטר -על עבודתן ועל הדו"ח שהגישו.
 .2לאמץ את דו"ח ועדת הבדיקה לפיו:
א .להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" B.Ed.
בחינוך מיוחד במסלולים :גן  ,ביה"ס )רב גילאי  .(21-6הוועדה ממליצה להעניק את ההסמכה
לתקופה של שלוש שנים ,כאשר לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה ייבדקו התכניות
בשנית ,לרבות בנושאים הבאים:
 .1האם סגל המורים באותה עת ראוי מבחינת הרכבו ,איכותו ומחויבותו
העתידית למכללת גבעת וושינגטון ולתכניות הלימודים.
 .2האם תוכנית הלימודים ,מתנהלת כסדרה ורמתה נשמרת.
 .3האם רמת התלמידים ממשיכה להיות ראויה.
 .4האם מכללת גבעת וושינגטון פועלת בהתאם להחלטות המועצה להשכלה
גבוהה ומדיניותה בנושאים שונים.
U
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 .5האם התפתחותה הפיזית של הספרייה משביעה רצון.
 .3לאור מספר הסטודנטים המצומצם כיום בתכניות בכל אחד מהמסלולים ,מתבקשת מכללת גבעת
וושינגטון להמציא לוועדה הבודקת:
א .טרם פתיחת שנת הלימודים השנייה של התכנית – טבלת תכנית לימודים של שנה ב' בתכנית עם
פירוט מלא של תכנית הלימודים שנלמדת בפועל :שמות הקורסים ,סוג הקורסים )בחירה ,חובה,
סדנה ,סמינרים וכו'( היקפם בש"ש ובנ"ז ,סמסטריאלי/שנתי ,מספרי סטודנטים בכל אחד
מהקורסים ,ושמות המורים – כאשר המכללה תתבקש להצביע על השינויים )אם קיימים( שחלו
בתוכנית הלימודים מאז קבלת ההסמכה
ב .אחת לשנה עד תום תקופת ההסמכה ,פירוט מלא של תכנית הלימודים שנלמדת בפועל ,בחלוקה
לשנות לימוד )טבלה( :שמות הקורסים ,סוג הקורסים )בחירה ,חובה ,סדנה ,סמינרים וכו'( היקפם
בש"ש ובנ"ז ,סמסטריאלי/שנתי ,מספרי סטודנטים בכל אחד מהקורסים ,ושמות המורים– כאשר
המכללה תתבקש להצביע על השינויים )אם קיימים( שחלו בתוכנית הלימודים מאז קבלת
ההסמכה.
ג .בתום תקופת ההסמכה ,תתבקש המכללה להגיש דו"ח התפתחות מלא מאז קבלת ההסמכה ,כפי
שנדרש בנוהל פתיחת יחידות חדשות ובהתאם לפורמט המופיע בנוהל זה.
 .4מדי שנה ועד לתום תקופת ההסמכה ,תתבקש הוועדה הבודקת להגיש למועצה דיווח על אודות
התכנית הנדונה.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
נגד2 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
***********************
 674 /11הארכה טכנית של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללת אורנים לקראת הסמכתה הקבועה להעניק תואר
שני ) (M.Edבייעוץ חינוכי
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכלות לחינוך,
ומחליטה להאריך טכנית את ההסמכה שניתנה למכללת אורנים להעניק תואר שני ) (M.Edבייעוץ חינוכי,
לשנה נוספת אחת.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד15 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U
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 675 /11דו"ח הוועדה שליוותה את המכללה האקדמית בית ברל לקראת הסמכתה להעניק תואר שני )(M.Ed
בהערכה ותכנון לימודים – המלצה בדבר הסמכה זמנית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך,
ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נירה חטיבה על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית בית ברל לתקופה של שנתיים להעניק תואר שני ) (M.Edבהערכה ותכנון
לימודים.
 .3עד להסמכה הקבועה תפעל המכללה בנושאים שלהלן:
א .תקפיד על הגשת רשימות ביבליוגרפיות וקורות חיים על פי כללי ה APA-המקובלים במדעי החברה,
תוך הפרדה בקורות החיים בין הפרסומים השונים )בין פרסומים בכתבי עת שפיטים ,לבין פרסומים
אחרים ,תוכניות לימודים ,הרצאות בכנסים וכדומה(.
ב .עדכון קורות החיים כך שכל תחומי העיסוק של המורים בתכנית ,כולל התפתחות ופעילות מקצועית,
יופיעו בהם .על חברי הסגל להיות בעלי רקע של לימודי תואר לנושאים שהם מלמדים
ולהראות בצורה מאוד מבוססת )למשל על ידי פרסומים מתאימים( שהם ברמה המתאימה ללמד את
הנושאים שהם מלמדים.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
נגד1 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
***********************
U

U

 676 /11דוח הוועדה שבדקה את בקשתה של המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש ליפשיץ לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני  M.Edבהגות בחינוך היהודי – המלצה בדבר פרסום והרשמה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
ומחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שמואל שקולניקוב על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .1לאשר למכללה האקדמית הדתית ע"ש ליפשיץ לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים לתואר
שני ) (M.Edבהגות בחינוך היהודי ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
 .2עד לשלב ההסמכה על המכללה לתקן את נוסח ההצעה ולפעול בנושאים הבאים:
א .המכללה מצהירה כי הקמת החוג להגות בחינוך היהודי הוא ניסיון ייחודי להוסיף מגמה חדשה
לשדה העיון והמחקר החינוכי .יש להתייחס ביתר פירוט בסוגיות הייחודיות לפן של ההוראה
הבית ספרית .כמו כן יש לתת את הדעת לתכנים אשר יהוו את הבסיס ההכרחי או הטוב ביותר
להכשרת איש עיון ומחקר בהגות החינוך היהודי.
ב .יש לנסח מחדש ובצורה ברורה מה תנאי הקבלה וכיצד הם מתפרטים למועמדים בעלי רקע
שאינו ביהדות .לקראת תחילת אוקטובר תעביר המכללה דיווח לוועדת המשנה על לימודי
ההשלמה הנדרשים ממועמדים שלא למדו יהדות במסגרת התואר הראשון שלהם.
ג .כתב העת "מים מדליו" מופיע בקורות החיים של אחד מחברי הסגל ככתב עת שפיט .למען הסר
ספק,יש להעביר לוועדה הבודקת רשימת מוסדות אקדמיים המכירים בשפיטות "מים מדליו"
וזו תקבע את עמדתה בנושא זה לאחר עיון ברשימה זו.
ד .מוצע להוסיף לתכנית קורס באמנות עם הקשר להגות היהודית.
***********************
U
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התקיימה הצבעה:
בעד13 -
נגד1 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
***********************
 677 /11דוח הוועדה שבדקה את בקשתה של המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
 M.Edבניהול וארגון מערכות חינוך – המלצה בדבר פרסום והרשמה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך,
ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2הוועדה ממליצה למועצה להשכלה גבוהה לאשר למכללה האקדמית בית ברל לפרסם את דבר
פתיחתה של תכנית לימודים לקראת תואר שני ) (M.Edבניהול וארגון מערכות חינוך ,לרשום אליה
תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
 .3עד לשלב ההסמכה על המכללה לפעול בנושאים הבאים:
א .להקפיד על עמידת המכללה בהחלטת המל"ג מיום  31.10.2006לעניין לימודים לתואר שני
במוסדות להשכלה גבוהה בנושא סגל ההוראה.
ב .לאתר מרצים לנושאים של תכנון אסטרטגי וקבלת החלטות ,כולל ניהול משאבי אנוש.
ג .לחשוף את סגל התכנית לכתבי-עת חדשים במנהל החינוך ובמיוחד לכתבי העת שהמכללה
נתבקשה להירשם אליהם .חשוב שראש התכנית יחשוף את סגל התכנית למאמרים עדכניים
ואלה יוכנסו להרצאות בצורה זו או אחרת.
ד .לתת את הדעת להיבטים של התערבות מעשית בשדה )למשל באמצעות הפרויקט היישומי ,אבל
גם בקורסים השונים( ,ולהציג תוצרים המכוונים לידע ניהולי יישומי ופחות לידע תיאורטי
גרידא.
ה .הוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק
את התואר.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
נגד1 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
***********************
U

U

 678 /11חוות הדעת של הסוקרים שבדקו את עבודות התזה של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון
וינגייט לקראת הסמכתה הקבועה להעניק תואר שני  M.P.E.עם תזה במדעי החינוך הגופני
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך,
ומחליטה כלהלן:
 . .1להאריך את ההסמכה שניתנה למכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר
שני ) (M.P.Eעם תזה במדעי החינוך הגופני ,בשנתיים נוספות.
 . .2במהלך השנתיים תקים המכללה ועדה שתכלול ,בין היתר ,מומחים מהאוניברסיטאות השונות .הוועדה
תלווה את התכנית ותוודא כי רמתן האקדמית של עבודות התזה טובה.
U
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 . .3לקראת סיום ההסמכה ,תעביר המכללה דיווח למל"ג על התקדמות התכנית ופעילותה של הוועדה .כמו
כן תעביר המכללה למל"ג דוגמאות נוספות לעבודות תזה של הסטודנטים בתכנית.
 . .4דיווח המכללה ועבודות התזה שתשלח המכללה ,יועברו לבדיקתם של שני סוקרים חיצוניים ,אשר
יגבשו חוות דעת למל"ג באשר למתן הסמכה קבועה.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
נגד1 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
***********************
679 /11
U

U

U

בקשתה של המכללה לחינוך ,לתיירות ולספורט אוהלו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  M.Edבניהול
ומנהיגות בבית ספר – המלצה על העברה לוועדה קבועה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך,
ומחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך לתיירות ולספורט אוהלו לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.Edבניהול ומנהיגות בבית ספר.
 .2להעביר את התכנית לבדיקה של ועדה קיימת הבודקת מספר תכניות בתחום זה .בהרכב כלהלן:
• פרופ' יזהר אופלטקה – ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב )יו"ר(
• פרופ' יובל דרור – ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב
• ד"ר יוסף קליין – ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן
• ד"ר זהבה רוזנבלט – הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה
• גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************

 680 /11הארכת הסמכה של מכללת מורשת יעקב להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמדעי המחשב למסלול
העל-יסודי
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 14.7.09והיא מחליטה:
 . .1להודות למומחה ,פרופ' פיליפ עין דור ,על חוות דעתו המקצועית שהגיש בעניין.
 . .2להסמיך את המכללה האקדמית דתית לחינוך מורשת יעקב ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed
במדעי המחשב לתקופה קבועה ,ללא צורך בהמשך מעקב".
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
נגד1 -
U

U

U

U
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אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
***********************
 681 /11הארכת הסמכה של אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edתקשורת
למסלול חט"ב )כיתות ז'-י'(
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 14.7.09ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לסוקרת ,פרופ' מיכל פרידמן ,על חוות דעתה המקצועית שהגישה בעניין.
 . .2להסמיך את מכללת אורנים להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבתקשורת למסלול חט"ב )כיתות ז'-
י'( לתקופה קבועה ,ללא צורך בהמשך מעקב.
 . .3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מומלץ לפעול להרחבת היצע נושאי הסמינריונים בהתמחות התקשורת
)במצב כיום מוצע בפועל רק סמינר אחד כל שנה(.
 . .4הסדנאות המוצעות בתחום הטלוויזיה ,הרדיו והעיתונות :רצוי להרחיב ,בכל אחת מהן ,את השעות
המוקדשות לסדנאות ,מעבר למוצע כעת.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
נגד1 -
נמנע1-
ההחלטה התקבלה
***********************
U

U

 682 /11הארכת הסמכה של המכללה האקדמית לחינוך ,תלפיות להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמסלול
חט"ב בהוראת התמחויות :אנגלית ,תנ"ך ,לשון וספרות עברית.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 14.7.09והיא מחליטה להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך תלפיות ,להעניק תואר "בוגר בהוראה"
) (B.Edבמסלול חט"ב בהוראת התמחויות :אנגלית ,תנ"ך ,לשון וספרות עברית לתקופה קבועה ,ללא צורך
בהמשך מעקב.
**********************
התקיימה הצבעה:
בעד13-
נגד1 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
***********************
U

U

U

U

 683 /11בקשת מכללת סכנין – מכללה אקדמית לחינוך ,לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed
במסלול יסודי )א'-ו'( התמחות מדעים דו-חוגי – המלצה על הקמת ועדה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 ,14.7.2009ומחליטה לפנות לשני סוקרים לשם בדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך -סכנין ,לפתוח
תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמסלול יסודי )א'-ו'( בהתמחות מדעים )דו-חוגי( .שמות
הסוקרים יובאו לאישור המל"ג בנוהל קבלת החלטות בכתב.
U
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***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14-
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
************ *********

 684 /11בקשת מכללת סכנין – מכללה אקדמית לחינוך ,לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה"
) (B.Edבמסלול יסודי )א'-ו'( התמחות בשפה וספרות ערבית חד-חוגי – המלצה על הקמת ועדה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  ,14.7.2009ומחליטה לפנות לשני סוקרים לשם בדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך -סכנין,
לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמסלול היסודי )א'-ו'( בהתמחות שפה וספרות
ערבית )חד-חוגי( .שמות הסוקרים יובאו לאישור המל"ג בנוהל קבלת החלטות בכתב.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U

U

U

 685 /11בקשת מכללת סכנין – מכללה אקדמית לחינוך ,לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed
במסלול יסודי )א'-ו'(( התמחות בשפה וספרות אנגלית חד-חוגי – המלצה על הקמת ועדה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 ,14.7.2009ומחליטה לפנות לשני סוקרים לשם בדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך -סכנין ,לפתוח
תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמסלול היסודי )א'-ו'( בהתמחות שפה וספרות אנגלית )חג-
חוגי( .שמות הסוקרים יובאו לאישור המל"ג בנוהל קבלת החלטות בכתב.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U

U

U

 686 /11בקשת מכללת סכנין – מכללה אקדמית לחינוך ,לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed
במסלול יסודי )א'-ו'(התמחות במתמטיקה דו-חוגי – המלצה על הקמת ועדה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 ,14.7.2009ומחליטה לפנות לשני סוקרים לשם בדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך -סכנין ,לפתוח
U
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תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמסלול היסודי )א'-ו'( בהתמחות מתמטיקה )דו-חוגי(.
שמות הסוקרים יובאו לאישור המל"ג בנוהל קבלת החלטות בכתב.

***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
 687 /11עדכון החלטת המתווים המנחים בהכשרה להוראה בנושא הלימודים הכלליים במסגרת התואר "בוגר
בהוראה" )(B.Ed
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 14.7.2009שדנה בעדכון הכללים בהחלטת "המתווים המנחים בהכשרה להוראה" בנושא "הלימודים
הכלליים" ומחליטה לאמץ את המסמך באופן עקרוני ולעדכן את החלטת המתווים בהתאם .להלן הפירוט:
כללי
 .1הכללים שנקבעו במתווים המנחים בנושא חטיבות הלימודים המרכיבות את "הלימודים הכלליים"
בתכניות לתואר  B.Ed.הנם נגזרת של הדגם המנחה לתכניות לתואר ראשון  B.A.רב תחומי/כללי
שקבעה המועצה בהחלטתה מחודש יולי  .2004בהחלטת המתווים ,הדגם הנ"ל הותאם לצורכי
ההכשרה להוראה.
"הלימודים הכלליים" יכולים להתקיים ,בהתאם למתווים ,רק במתכונת דו-חוגית )בצירוף חוג
.2
דיסציפלינארי או חוג בתחומי החינוך( .לימודים לקראת תואר ב"לימודים כלליים" יכולים
להתקיים בכל אחד ממסלולי הגיל השונים )גן ,יסודי ,על יסודי ,רב-גילאי וחינוך מיוחד(.
מאחר שמדובר בהשכלה כללית רחבה ולא בהשכלה דיסציפלינארית ,לא יכללו תעודת הבוגר ותעודת
.3
ההוראה ציון של שמות החטיבות המרכיבות את הלימודים הכלליים.
ככלל ,חטיבה דיסציפלינארית היא מקבץ לימודים בהיקף של  10ש"ש או  15ש"ש מתוך החוגים
.4
הדיסציפלינאריים הקיימים במוסד או בתחומי חינוך .חטיבה אינה יכולה להיות אקלקטית אך כן
יכולה להיות מאורגנת על קו מנחה בינתחומי )למשל ,חטיבה במדעי הרוח(.
רמתם ואיכותם של הקורסים הנלמדים במסגרת תכניות לתואר רב תחומי/כללי תהיינה זהות
.5
לאיכותם ורמתם של קורסים בתכניות דיסציפלינאריות .תלמידי התכנית ילמדו את קורסי התכנית
יחד עם התלמידים בתכניות הדיסציפלינאריות ,וזאת במידת האפשר.
בכל חטיבה דיסציפלינארית ילמד לפחות איש סגל אחד בדרגת מרצה בכיר ומעלה בעל תואר שלישי
.6
בתחום החטיבה ,שיועסק במשרה במוסד .במקרים בהם קיימות מחלקות דיסציפלינאריות
עצמאיות אשר מהן נגזרות חטיבות תכנית הלימודים ,סגל ההוראה יבוא מתוך המחלקות
הדיסציפלינאריות.
מסלול הגן
 . .7במסלול הגן :חטיבה דיסציפלינארית היא מקבץ לימודים בהיקף של  10ש"ש או  15ש"ש.
U
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 . .8מבנה לימודים כלליים במסלול הגן אפשרי במתכונת של חוג בגיל הרך וחוג נוסף כללי המורכב משתי
חטיבות דיסציפלינות בהיקף של  15ש"ש כל אחת או משלוש חטיבות דיסציפלינאריות בהיקף של 10
ש"ש כל אחת.
 . .9חטיבה דיסציפלינארית של  10ש"ש או של  15ש"ש יכולה להיות מתוך כלל החוגים הדיסציפלינאריים
ותחומי הידע שהיו מוצעים במוסד עד עתה וכן מכל תחום הנדרש להתמחות הגילאית ,לרבות בתחומי
החינוך ,גם אם המוסד לא הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר בתחום .רק חטיבה אחת של  10ש"ש יכולה
להיות בתחומי החינוך .מוסד יוכל להציע שתי חטיבות דיסציפלינאריות בנות  10ש"ש כל אחת באותו
תחום.
מסלול יסודי ומסלול רב-גילאי
 .10במסלול היסודי ובמסלול הרב-גילאי :חטיבה דיסציפלינארית היא מקבץ לימודים בהיקף של 10
ש"ש או  15ש"ש.
 .11מבנה לימודים כלליים במסלול יסודי או רב-גילאי אפשרי במתכונת של חוג דיסציפלינארי וחוג נוסף
כללי המורכב משתי חטיבות דיסציפלינות בהיקף של  15ש"ש כל אחת או משלוש חטיבות
דיסציפלינאריות בהיקף של  10ש"ש כל אחת.
 .12חטיבות הלימודים הדיסציפלינאריות ,למעט בתחומי החינוך ,יוכלו להיות מתוך כלל החוגים
הדיסציפלינאריים שהיו מוצעים במוסד עד עתה על מסלוליו השונים ,ובלבד שהמוסד הוסמך ע"י
המל"ג להעניק תואר בתחום במסלול גילאי כלשהו ,למעט מתמטיקה אנגלית ומדעים .בתחומי החינוך,
כולל חינוך מדעי או חינוך מתמטי ,ניתן להציע חטיבה אחת של  10ש"ש או  15ש"ש גם אם המוסד לא
הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר בתחומי החינוך.
 .13עם המעבר למתכונת של לימודים כלליים בהתאם למתווים ,מכללות שקיימו בעבר אשכולות לימוד
בהיקף של  12ש"ש במסגרת לימודי "הוראה כוללת" במסלול היסודי ,יוכלו להמשיך להציע את
אותם תחומים )בהיקף של  10ש"ש או  15ש"ש( ,גם אם המוסד לא הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר
באותם תחומים.
מסלול על -יסודי
 .14במסלול העל-יסודי :חטיבה דיסציפלינארית היא מקבץ לימודים בהיקף של  15ש"ש בלבד.
 .15מבנה לימודים כלליים במסלול העל-יסודי אפשרי במתכונת של חוג דיסציפלינארי וחוג נוסף כללי
המורכב משתי חטיבות דיסציפלינות בהיקף של  15ש"ש כל אחת במקצועות הוראה קרובים לחוג
העיקרי.
 .16חטיבות הלימודים הדיסציפלינאריות ,למעט בתחומי החינוך ,יוכלו להיות מתוך כלל החוגים
הדיסציפלינאריים שהיו מוצעים במוסד עד עתה על מסלוליו השונים ,ובלבד שהמוסד הוסמך ע"י
המל"ג להעניק תואר בתחום במסלול גילאי כלשהו ,למעט מתמטיקה אנגלית ומדעים .בתחומי החינוך,
כולל חינוך מתמטי או חינוך מדעי ,ניתן להציע חטיבה אחת של  15ש"ש גם אם המוסד לא הוסמך ע"י
המל"ג להעניק תואר בתחומי החינוך.
מסלול חינוך מיוחד לבתי הספר של החינוך המיוחד ):(21-6
 .17במסלול החינוך המיוחד )להבדיל מחינוך מיוחד משלב במסלול של חינוך רגיל( :חטיבה
דיסציפלינארית היא מקבץ לימודים בהיקף של 10ש"ש או  15ש"ש.
 .18מבנה לימודים כלליים במסלול החינוך המיוחד אפשרי במתכונת של חוג בחינוך מיוחד וחוג נוסף
כללי המורכב משתי חטיבות דיסציפלינות בהיקף של  15ש"ש כל אחת או משלוש חטיבות
דיסציפלינאריות בהיקף של  10ש"ש כל אחת .יודגש :מתכונת לימודים כנ"ל אינה מאפשרת הוראה
במסגרות של החינוך הרגיל ו/או בכיתות משלבות ,וזאת מכיוון שהלומד אינו מתמחה במקצוע הוראה
בהיקף של חוג.
 .19חטיבות הלימודים הדיסציפלינאריות ,למעט בתחומי החינוך ,יוכלו להיות מתוך כלל החוגים
הדיסציפלינאריים שהיו מוצעים במוסד עד עתה על מסלוליו השונים ,ובלבד שהמוסד הוסמך ע"י
U
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המל"ג להעניק תואר בתחום במסלול גילאי כלשהו,כולל מתמטיקה ,אנגלית ומדעים .בתחומי החינוך
ניתן להציע חטיבה אחת של  10ש"ש או  15ש"ש גם אם המוסד לא הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר
בתחומי החינוך.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
 688 /11בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח מתכונת לימודים חד חוגית לתוכנית הלימודים )חוג( לתואר "בוגר"
) (B.A.בלשון עברית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכלללות לחינוך מיום
 14.7.09ומחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו בעניין.
 .2לתת הסמכה קבועה לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר "בוגר" ) (B.Aבלשון עברית במתכונת חד חוגית.
 .3יש לקבל אישור תקציבי של ות"ת לתוכנית.
U

U

***********************
התקיימה הצבעה:
בעד12 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
פרופ' בתיה לאופר ופרופ' ברוך נבו יצאו מאולם הישיבות ולא השתתפו בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
689 /11

דוח הוועדה שבדקה את בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.Edבמידענות-ספרנות – המלצה על אישור פרסום והרשמה
 .1להודות לוועדת הבדיקה על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2לאמץ את המלצת חוות דעת המיעוט של ועדת הבדיקה ולאשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת תואר שני ) (M.Edב"מידענות-ספרנות במערכות
חינוך" ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
 .3עד להסמכה ,על המכללה לפעול בנושאים הבאים:
• לעשות מאמץ לעמוד בהחלטת המועצה לעניין תואר שני במוסדות להשכלה גבוהה ,על פיה על כל
חברי הסגל בתכנית לתואר שני להיות בעלי תואר שלישי בדרגת מרצה לפחות.
• להגדיל את האוסף הספרייתי בספרים וכתבי עת בתחום המידענות-ספרנות.
• להוסיף לתכנית קורס ביקורתי על מידענות אינטרנטית.
U

U

U
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***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13-
נגד1 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
***********************
 690 /11בקשת המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ) (B.Ed.F.Aבאמנות
קולנוע במסלול העל-יסודי -הקמת ועדה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 14.7.09ומחליטה כדלקמן:
 . .1להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו לפתוח תוכנית לימודים
לקראת תואר ) (B.Ed.F.Aבאמנות קולנוע במסלול העל-יסודי".
 . .2להנחות את ועדת הבדיקה להתייחס להתאמת שם התכנית לתכנית הלימודים )בהתאם לרציונאל
התכנית והתכנים בתכנית ,התכנית שהוגשה ע"י המכללה עוסקת בעיקר בקולנוע תיעודי(.
U

U

U

***********************
התקיימה הצבעה:
בעד 16-
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
 691 /11הארכת הסמכה )טכנית( למכללה האקדמית לחינוך תלפיות – להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed
במסלול חט"ב בהוראת מתמטיקה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 14.7.09ומחליטה כדלקמן:
 . .1להאריך 'טכנית' את ההסמכה של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות ,להעניק תואר "בוגר בהוראה"
) (B.Edבמסלול חט"ב בהוראת מתמטיקה ,עד סוף חודש יולי 2010.
 . .2לבקש ממזכירות המועצה לסיים את הליך הבדיקה ולהביא את הנושא לדיון בוועדת המשנה ובמל"ג עד
למועד זה".
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד16 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U

U

U

 692 /11בקשת המרכז האקדמי "רופין" לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Aבפסיכולוגיה קלינית -המלצת
הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור ,פרסום והרשמה
U

U

U
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המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  14.07.2009בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל )מיום  (14.07.2009בעניין בקשת המרכז האקדמי
רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני  M.Aללא תיזה בפסיכולוגיה קלינית ומחליטה כדלקמן:
 . .1להודות לועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' אבישי הניג על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה לה.
 . .2לאמץ את המלצת הוועדה ולאשר למרכז האקדמי רופין לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים
לתואר שני  M.Aללא תיזה בפסיכולוגיה קלינית ולרשום אליה תלמידים.
 . .3לחייב את המכללה להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המרכז
האקדמי רופין איננו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תיזה בפסיכולוגיה קלינית ,וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי הנ"ל.
 . .4על המכללה 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".
 . .5לאמץ את המלצת ות"ת מיום  27.05.2009לפיה:
• אישור התכנית ,יותנה בין היתר ,בקבלת הסכמי ההתקשרות החתומים ,כפי שאושרו על ידי
הלשכה המשפטית ,לצורך הסדרת ההתנסות הקלינית .
• תלמידי התוכנית יתוקצבו במסגרת תוספת הסטודנטים שניתנה למוסד לשנת תשס"ט.
 .6על המכללה להוסיף ציון מתא"ם  100כתנאי להרשמה.
 .7על המכללה להעלות תנאי המעבר משנה לשנה ותנאי לסיום התואר ל .75
 .8בהתחשב בגודל הכיתה המקובל במוסדות אחרים ,הוועדה מגבילה את מספר הסטודנטים ל 15 -לפחות
לשנה הראשונה להפעלת התוכנית.
 .9במהלך השנה הראשונה להפעלת התוכנית ,ועדת הבדיקה תשוב ותתכנס לדון במספרי הסטודנטים
בתוכנית ,ותבדוק האם ניתן להעלות את מספר הסטודנטים וזאת בהתאם לניסיון השנה הראשונה.
בנוסף ,תיבדק התוכנית על ידי הוועדה לבחינתה לקראת שלב ההסמכה ,לרבות יישום המלצותיה של
הוועדה ,כפי שמופיעות בהמלצות הוועדה".
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד11 -
נגד1-
נמנע1-
ההחלטה התקבלה
***********************
 693 /11הארכת )טכנית( של ההכרה וההסמכה הזמנית למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר
ראשון ) (B.A.בלימודי תיירות ומלונאות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מיום  30.06.2009ומחליטה להאריך טכנית את ההכרה של המוסד וההסמכה הזמנית של תוכנית
הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בלימודי תיירות ומלונאות לשנה ,דהיינו עד לתאריך .30.07.2010
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד12 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U

U
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בקשת "מכללת גרנאטה" הנציגות בישראל של אוניברסיטת "אלבלקאא אלתטביקייה" מירדן ,לקבלת רישיון
לפתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית
הדיון נדחה.
U

 694 /11בקשתו של "המרכז ללימודים מחוץ לארץ" ,שלוחת  University of North Texasלהארכת רישיון/
להענקת רישיון קבוע לקיום תכנית לימודים לתואר  Master of Science in Sociologyבמרכז הלימודים
בירושלים
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  14.7.2009בבקשת ה"מרכז ללימודים מחוץ לארץ" ,הנציגות
בישראל של  University of North Texasמארה"ב ,להאריך את תוקף הרישיון הזמני והמותנה לקיים תכנית
לימודים לתואר  Master of Science in Sociologyבירושלים ,והחליטה להאריך את תוקף הרישיון לשלוש
שנים נוספות ,דהיינו עד ליום  ,14.7.2012בכפוף 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( ,לרבות התנאים הבאים:
א .המוסד יוכיח 30 ,יום טרם הפעלת התכנית ועד  60יום מיום קבלת ההחלטה במל"ג ,כי כל
פרטי קריאת החובה והרשות )כפי שמפורט בסילבוסים( נמצאים בספריית השלוחה במספר
עותקים המותאם למספר התלמידים ובהתאם להנחיות המל"ג בנושא.
ב .מוסד האם יעביר התחיבות 30 ,יום טרם הפעלת התכנית ועד  60יום מיום קבלת ההחלטה
במל"ג ,כי מתן פטורים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים יינתן בכפוף לאישור הדיקן
והמחלקה ,אך ורק בגין לימודי תואר שני ) (MAבהיקף של לא יותר מ 4נ"ז.
יובהר ,כי המוסד בישראל טרם הוכיח התקיימות מלאה של תנאי הרישיון הקבוע בסעיף 25ד)ב(
))(8ב( ו 25ד)ב() (13לחוק.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U

U

U

U

הגברת הנגישות לאוכלוסיה הערבית בישראל למידע בנושא השכלה אקדמית )תרגום אתר המל"ג לשפה הערבית(
סיכום
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום  14.7.2009בנושא
הגברת הנגישות לאוכלוסיה הערבית בישראל למידע בנושא השכלה אקדמית ופונה להנהלת המועצה להשכלה גבוהה
לפעול ברוח המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל ולוודא תרגום דחוף של אתר
המל"ג לשפה הערבית ,תוך שילוב באתר זה הנחיות מדויקות לגבי תוכניות לימודים להשכלה גבוהה בישראל על
סוגיהם )במידת האפשר עד תחילת שנת הלימודים תשס"ע( .כמו כן מבקשת המועצה לשקול ביצוע פעולות הסברה
נוספות למגזר הערבי.
U

U

U

U
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 695 /11הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ) (B.Aבכלכלה יישומית וניהול-
חוות דעת מומחה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 30.6.2009ומחליטה להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון
בכלכלה יישומית וניהול בשלוש שנים ,דהיינו עד סוף חודש יוני  .2012בתום תקופה זו ,תיבדק התכנית
בהתאם לחוות דעתו של המומחה והערותיו .המועצה ממליצה למכללה להעלות את תנאי הקבלה באנגלית.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
 696 /11בקשת המכללה האקדמית ספיר לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.A.במנהל ומדיניות
ציבורית -דו"ח הוועדה הבודקת לקראת מתן הסמכה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת וועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מיום  30.6.2009ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' לוי-פאור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 . .2להעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה זמנית להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.Aבמינהל ומדיניות
ציבורית לשנה אחת ,דהיינו למחזור המסיים את לימודיו בתשס"ט בלבד.
 . .3על המכללה להעביר עד פתיחת שנה"ל תש"ע דיווח באשר לעמידתה בהחלטת המל"ג מיום 31.10.2006
בנוגע ללימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה ,ובפרט באשר לעמידתה בסעיפים  1.6ו1.7 -
בהחלטה האמורה .הארכת ההסמכה הזמנית למחזורי לימוד נוספים מותנית בחוות דעתה של הוועדה
המקצועית באשר לעמידת המכללה והתוכנית בהחלטה ובסעיפיה.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U

U

U

U

U

U

U

U

 698 /11הארכת הסמכה טכנית של הקריה האקדמית קרית אונו להעניק תואר ראשון ) (LL.Bלתוכנית במשפטים
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  14.7.2009בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום  30.6.2009ומחליטה להאריך את ההסמכה הזמנית של
הקריה האקדמית קרית אונו להעניק תואר ראשון ) (L.L.B.במשפטים בשנה .זאת כדי לאפשר למומחה
הבודק את התכנית ולועדת המעקב לקריה האקדמית קרית אונו להשלים עבודתן כנדרש ולהגיש
המלצותיהן הסופיות למל"ג ,טרם תדון בהארכת ההסמכה.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U
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 699 /11בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (L.L.Bבמשפטים-המלצת
הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור ,פרסום והרשמה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מיום  30.6.2009ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' אמנון רובינשטיין על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה
לה.
 . .2לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולאשר למכללה האקדמית ספיר לפרסם את דבר פתיחתה של
תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (L.L.Bבמשפטים ולרשום אליה תלמידים ,ובלבד שלא תחרוג ממסגרת
התקציב המאושרת למכללה.
 . .3על המכללה להוסיף לסגל ההוראה של התוכנית איש סגל אקדמי בכיר בעל תואר שלישי ,שילמד
במשרה מלאה במוסד ,המתמחה באחד משני מקצועות החובה הבאים :דיני עונשין או דיני חוזים.
 . .4על המכללה למנות "ספרן מוסמך" של בית-ספר לספרנות ממוסד להשכלה גבוהה שיכיר באופן מעמיק
את תחום המשפטים ,וכן להשלים את רכישת הכותרים וכתבי העת הרלוונטיים ללימודי תואר ראשון
במשפטים.
 . .5מספר הסטודנטים החריגים המתקבלים ללימודי תואר ראשון במשפטים לא יעלה על  10%מכלל
הסטודנטים המתקבלים לתכנית בכל מחזור.
 . .6לקראת שלב ההסמכה ,על המכללה לעמוד באופן מלא בהחלטת מל"ג בדבר קריטריונים ללימודי
משפטים לתואר ראשון במכללות ,לרבות בהרכב סגל ההוראה וכמות הקורסים אותם מלמדים מורים
מן החוץ.
 . .7על המכללה לדווח טרם פתיחת שנת הלימודים על עמידתה בסעיפים  3ו .4-פתיחת התוכנית בפועל
תותנה בחוות-דעתו החיובית של יו"ר הוועדה הבודקת באשר לעמידת המכללה בתנאים שפורטו
בסעיפים האמורים ,עד ליום .30.09.2009
 . .8לחייב את המכללה ,כנהוג ,להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי
המכללה האקדמית ספיר אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון במשפטים ,וכי קיימת אפשרות
שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר.
 . .9על המכללה 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".
 .10לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים
לבדיקתה לקראת שלב ההסמכה ,לרבות יישום המלצותיה של הוועדה והתנאים שפורטו לעיל.
U

U

U

U

U

***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
 700 /11בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי -באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן לקבל היתר לפתוח
מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכניות לימודים לתואר ראשון ) (B.Aבקרימינולוגיה ולתואר ראשון
) (B.Aבלימודי שימור -המלצות הוועדות הבודקות בדבר מתן אישור ,פרסום והרשמה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מיום  30.6.2009ומחליטה כלהלן:
U

U

U

U
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 . .1להודות לוועדות הבדיקה בראשותם של פרופ' גיורא רהב ופרופ' מייק טרנר -שבדקו את בקשות
המכללה האקדמית גליל מערבי -באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן לקבל היתר לפתוח מוסד
להשכלה גבוהה ולקיים בו תכניות לימודים לתואר ראשון ) (B.Aבקרימינולוגיה ולתואר ראשון )(B.A
בלימודי שימור -על עבודתן ועל הדו"חות שהגישו.
 . .2לאמץ את דו"חות הוועדות הבודקת ,ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי היתר לפתוח מוסד
להשכלה גבוהה ולאפשר פתיחתן של תכניות לימודים לקראת תואר ראשון ) (B.Aבקרימינולוגיה
ולקראת תואר ראשון ) (B.Aבלימודי שימור.
 . .3לאמץ את המלצות ות"ת מיום  24.6.2009לפיהן:
א .המכללה תפעל למען ייחוד ובדול מגוון תוכניות הלימוד האקדמיות המוצעות לסטודנטים באזור
בהתייחס להיצע תוכניות הלימוד במכללות האקדמיות האחרות הפועלות בצפון הארץ ,וזאת על
מנת לייעל ולטייב את פעילותן של המכללות בצפון ולמנוע תחרות לא הולמת.
ב .כניסת ההיתר לתוקף תותנה בהמצאת אישור רשם העמותות לתקנון המוסד ושמו החדש של
המוסד.
ג .המכללה תפעל להסדרת זכויותיה על הקרקע באופן מלא ,לרבות סיום ההליכים המשפטיים.
המכללה תעדכן את ות"ת בהתקדמות הליכים אלה .מכל מקום לא תוענק הכרה למכללה עד
להסדרת הזכויות כאמור וסיום ההליכים המשפטיים.
 .4לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי להוסיף לתנאי הקבלה בעברית של שתי תכניות הלימודים
ציון של  115לפחות במבחן יע"ל.
 .5לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על
הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית גליל מערבי עדיין אינה מוסד מוכר להשכלה
גבוהה ואינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בקרימינולוגיה ובלימודי שימור ,וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל המכללה האקדמית גליל מערבי הכרה ולא תוסמך להעניק את
התארים האמורים )כל זאת בהתאם לנוסחים המופיע כנספחים להמלצות הוועדות הבודקות(.
 .6להקים ועדות בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוקנה את התפתחות המכללה ותכניות
הלימודים לתואר ראשון בקרימינולוגיה ובלימודי שימור תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"חות
הוועדות .המועצה תפנה לוועדות בראשותם של פרופ' גיורא רהב ופרופ' מייק טרנר בבקשה לשמש
כוועדות לבדיקת ההכרה וההסמכות.
 .7על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכניות לימודים אלה )בין אם תפוצתו תהא בין
כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
עפ"י סעיף 21ד' )א(לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-החלטת המועצה בדבר מתן ההיתר
טעונה אישור הממשלה.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
פרופ' פנינה קליין ופרופ' שלמה גרוסמן יצאו מאולם הישיבות ולא השתתפו בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
 701 /11הארכת ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון ) (B.A.בקרימינולוגיה
ואכיפת חוק  -חוות דעת מומחה
U

U

U

U
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המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת וועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל בנושא מיום  14.07.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחה על חוות הדעת שהגיש בעניין.
 .2בהתבסס על חוות דעת המומחה ,להאריך בשנתיים נוספות את ההסמכה של המסלול האקדמי של
המכללה למינהל להעניק תואר ראשון ) (B.A.בקרימינולוגיה ואכיפת חוק דהיינו עד יולי .2011
 .3בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו
בחוות דעת המומחה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
נגד1 -
ההחלטה התקבלה
***********************
 702 /11הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון ) (B.A.בלימודים רב
תחומיים במתכונת דו חוגית -חוות דעת מומחה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת וועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מיום  14.07.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחה על חוות הדעת שהגיש בעניין.
 .2בהתבסס על חוות דעת המומחה ,להאריך בשלוש שנים נוספות את ההסמכה של המכללה האקדמית
עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון ) (BAבלימודים רב תחומיים במתכונת דו חוגית ,דהיינו עד יולי
.2012
 .3לבקש מהמכללה לבחון מחדש את סף הקבלה הנדרש לציון הפסיכומטרי בתום התקופה ,וכתנאי
לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת המומחה
לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
U

U

U

***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
אין מתנגדים
נמנע1 -
ההחלטה התקבלה
***********************
703 /11

הארכת טכנית של ההסמכה הזמנית למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון )(B.A.
U

U

בלימודי מינהל מערכות בריאות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מיום  14.07.2009ומחליטה להאריך טכנית בשנה את ההסמכה הזמנית של תוכנית הלימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בלימודי מינהל מערכות בריאות ,דהיינו עד לתאריך .30.07.2010
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
אין מתנגדים
U
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נמנע1 -
ההחלטה התקבלה
***********************
 704 /11בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תכנית לימודים לתואר לתואר שני ) (M.Designב"עיצוב משולב"
)ללא תיזה( -דו"ח הוועדה הבודקת לקראת אישור פרסום והרשמה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 14.7.2009באשר לדו"ח הוועדה הבודקת את בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר
"מוסמך" בעיצוב משולב ) (M.Designללא תיזה ,ומחליטה כדלהלן:
 . .1להודות לוועדה הבודקת ,בראשותה של פרופ' ציונה שמשי ,על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאשר למכון הטכנולוגי חולון לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר "מוסמך" בעיצוב
משולב ) (M.Designללא תיזה ,ולרשום אליה תלמידים.
 . .3לבקש מהוועדה בראשות פרופ' ציונה שמשי ללוות את תכנית הלימודים לקראת מתן הסמכה תוך
התייחסות מיוחדת להמלצותיה.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
נמנעים1 -
ההחלטה התקבלה
***********************
U

U

U

 705 /11בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.A.בייעוץ חינוכי
 דו"ח הוועדה הבודקת לקראת מתן הסמכההמועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מיום  14.07.2009בעניין בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקבל הסמכה להעניק תואר שני
ללא תזה ) (M.A.בייעוץ חינוכי ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' שפרה שגיא על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר
שני ללא תזה ) (M.A.בייעוץ חינוכי למשך שלוש שנים דהיינו עד יולי .2012
 .3בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו
בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
U

U

U

***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
נמנעים1 -
ההחלטה התקבלה
***********************
 706 /11הארכת ההסמכה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב המתקיימת במסלול האקדמי של
המכללה למינהל – חוות דעת המומחים
U

U
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המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת וועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 30.06.2009
באשר לחוות דעת המומחים לגבי הדיווח של המכללה בנושא תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי
המחשב במסלול האקדמי של המכללה למינהל והיא מחליטה כלהלן:
 . .1להודות למומחים על עבודתם עד כה ועל ההמלצה שהגישו לה.
 . .2לאמץ את המלצת המומחים ולאפשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל תלמידים לשנת
הלימודים תש"ע.
 . .3על המוסד להגיש דו"ח מפורט בדבר יישום ההמלצות והתייחסות להערות הסוקרים עד ספטמבר .2009
הדיווח יועבר לבדיקתם של המומחים להמשך מעקב בנושא.
 . .4רישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב לשנת הלימודים תשע"א ואילך
מותנה בעמידת המוסד ביישום ההמלצות ,בחוות דעת המומחים ובהחלטת מל"ג שתתקבל בנושא.
 . .5לאור העובדה שההסמכה הזמנית של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון
במדעי המחשב מסתיימת ביוני  ,2009להאריך טכנית את ההסמכה הזמנית בשנה נוספת ,דהיינו עד סוף
יוני .2010
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
נגד1 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
***********************
 707 /11הארכת הסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמערכות תוכנה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  14.7.2009בדו"ח הוועדה המלווה שבחנה את נושא הארכת
ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמערכות תוכנה ,והיא מאמצת את
המלצת וועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  30.6.2009ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יהודית גל-עזר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 . .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר
ראשון ) (B.Aבמערכות תוכנה בשלוש שנים נוספות )דהיינו ,עד יולי .(2012
 . .3לקראת תחילת שנה"ל תשע"ב תיבדק התכנית בהתאם לעמידתה בהמלצות הוועדה המלווה ,בהחלטת
המל"ג מיום  15.7.08בעניין ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב וביישום
תכנית ההסבה שנקבעה בדו"ח הוועדה המלווה.
 . .4לאחר בדיקת עמידתה של המכללה בפרמטרים האמורים ,הוועדה הבודקת תדון ותגבש המלצותיה
למל"ג בנוגע למתן אישור למכללה האקדמית ספיר לקיים תכנית לימודים לתואר  B.Aבמדעי המחשב,
ובאשר למחזור הראשון לו יוענק תואר ראשון ) (B.Aבמדעי המחשב.
U

***********************
התקיימה הצבעה:
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בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההצבעה התקבלה פה אחד
***********************
 708 /11הארכות הסמכה )טכניות( לתוכניות שבהן הסתיימה תקופת ההסמכה הזמנית
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ולהאריך את
ההסמכות של המוסדות המפורטים להלן בשנה נוספת ועד ליום  30.6.10וזאת ,בכדי לאפשר לוועדות
המלוות לסיים את עבודתן.
•  ..המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון :הנדסת תעשיה וניהול לתואר ראשון B.Sc.
•  ..המכללה האקדמית להנדסה בירושלים :הנדסת תעשייה וניהול לתואר ראשון B.Sc.
•  ..המכללה האקדמית להנדסה בירושלים :הנדסת חומרים מתקדמים לתואר ראשון B.Sc.
•  ..המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתואר ראשון B.Sc.
•  ..המרכז האקדמי רופין :הנדסת מחשבים לתואר ראשון B.Sc.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההצבעה התקבלה פה אחד
***********************
U

 709 /11בקשת המכללה האקדמית אחווה -באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון לקבל היתר לפתוח מוסד
להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון במדעי החיים במתכונת חד חוגית )– ( B.Sc
דו"ח הוועדה הבודקת לקראת היתר למוסד ופרסום והרשמה לתוכנית
בישיבתה ביום  14.7.09דנה המועצה בנושא שבנדון והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני
טכנולוגיה והנדסה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' בנימין שרדני שבדקה את בקשת "המכללה האקדמית אחווה
)בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.Sc.
במדעי החיים על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת ,ולהעניק למכללה האקדמית אחווה )להלן – המוסד( היתר לפתוח
מוסד להשכלה גבוהה ואישור ,פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון )(B.Sc.
במדעי החיים.
 . .3כתנאי לכניסת ההיתר לתוקפו ראש התכנית יועסק במשרה תקנית בהיקף של לפחות  70%משרה.
 . .4בנוסף מאמצת מל"ג את המלצת ות"ת ומתנה את ההיתר בתנאים הבאים:
 . .5תנאים לכניסת ההיתר לתוקף:
• המוסד יקבל את אישור רשם העמותות לתקנון המתוקן ולשינוי שמו.
• תנאים נלווים להיתר:
• המוסד יגיש תוכנית פעולה מפורטת המציגה ומבססת תהליך קבלת החלטות עצמאי ,ולא תלוי
בשיקולי המכללה להוראה ,אלא במידה הנדרשת לקיום יעיל של הקמפוס המשותף.
U

U

U

U

U

29

• המוסד יפתח ויקיים את מסלולי הלימודים האקדמיים העצמאיים תוך סגירת המסלולים באחריות
אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון ובהתאם ללוח הזמנים שהוצג ע"י המוסד לתהליך והיציאה
לעצמאות.
• המוסד יסדיר את זכויותיו בקרקע תוך שנה.
כמו כן מאמצת המל"ג את המלצת ות"ת שעד לשלב ההכרה ימונה צוות שיבחן את הנושאים
הבאים:
• הפעילות המשותפת ויחסי הגומלין בקמפוס ,ותהליך קבלת ההחלטות נוכח העצמאות והאי תלות
הנדרשים לביסוס מוסד אקדמי עצמאי.
• יישום המלצות דו"ח גינזבורג משנת  2004שבחן את תפקוד המכללה.
• הערבת הכספים למועצה האזורית באר טוביה -אופן קבלת ההחלטה ודרך יישומה בפועל .בהעדר
הסכמת הצוות על העברת הכספים למועצה ,המכללה תגבה בחזרה את הכספים שהועברו למועצה,
אחרת תקזז ות"ת את השתתפותה בסכום ההעברה.
• על המוסד להרחיב את היקף משרתם של אנשי הסגל הבאים למשרה מלאה :ד"ר איתן בן דב ,ד"ר
חיים סיוון ,ד"ר עמוס בן אסולי וד"ר אבי רוזנשטראוך ובכך ליצור גרעין של סגל המחויב באופן
מלא לתכנית הלימודים.
 . .6על המכללה לרכוש את כל הציוד ומצאי הספריה שהתחייבה לרכוש ,וזאת עד לשלב ההכרה למוסד
וההסמכה לתוכנית הלימודים.
 . .7על המוסד להעלות את תנאי המינימום לקבלה על פי הדרישות הבאות:
• ציון ממוצע בבגרות של לפחות .70
• ציון באנגלית של לפחות  60בהיקף של  4יח"ל.
• ציון במתמטיקה של לפחות  70בהיקף של  3יח"ל או ציון של לפחות  60בהיקף של  4יח"ל.
• ציון פסיכומטרי .550
• סטודנט שלא יעמוד בתנאי המינימום יידרש לעבור מכינה.
 . .8על המוסד להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית אחווה אינה
מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון במדעי החיים ,וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל המכללה האקדמית אחווה הכרה ולא תוסמך להעניק תואר ראשון
במדעי החיים) .כל זאת בהתאם לנוסח המופיע כנספח להמלצת הוועדה הבודקת(.
 . .9להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המכללה ותכנית
הלימודים לתואר ראשון במדעי החיים תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה .המועצה
ממליצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' בנימין שרדני בבקשה לשמש כוועדה לבדיקת ההכרה
וההסמכה.
 .10על המוסד 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".
עפ"י סעיף 21ד' )א(לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-החלטת המועצה בדבר מתן ההיתר
טעונה אישור הממשלה.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
אין נמנעים
ההצבעה התקבלה פה אחד
***********************
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 710 /11בקשת אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת
מכונות ומערכות -דוח הוועדה המלווה
המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ אץ המלצת ועדת המשנה כדלהלן:
 . .1להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' ראובן שגב על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2על המכללה לשנות את שם התואר אשר יוענק לבוגרים ל B.Sc. :בהנדסה מכנית*.
 . .3להסמיך )"הסמכה קבועה"( את "אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב" להעניק תואר ראשון
 B.Sc.בהנדסה מכנית.
 . .4על המכללה להקפיד על קבלת סטודנטים בהתאם לכללי המל"ג המפורטים ב"נוהל למתן אישור
למכללות אקדמיות להעניק לבוגרי תוכניות לימודים בהנדסה תואר "בוגר במדעים" )) " (B.Sc.ציוני
בגרות ופסיכומטרי(
 . .5על המכללה להעביר למל"ג ,בתום הסמסטר הראשון לשנה"ל תש"ע ,נתונים סטטיסטיים אודות נתוני
הקבלה של הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית בשנה זו.
 . .6על קורסי המכינה ,המיועדים לסטודנטים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה להיות תחת פיקוח
'העמותה לקידום החינוך'.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההצבעה התקבלה פה אחד
***********************
U

U

U
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המלצתה המקורית של ועדת המשנה מיום  14.7.09הייתה לשנות את שם התוכנית ל"הנדסת מכונות" ואולם
לאחר מכן הוחלט להמליץ לשנות את שם התוכנית ל'הנדסה מכנית'

 711 /11בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ,לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת
ביוטכנולוגיה -דוח הוועדה המלווה לקראת הסמכה
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה כדלהלן:
 .1להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' דויד גוטניק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2להסמיך )"הסמכה קבועה"( את "המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה" להעניק תואר אקדמי
ראשון "בוגר במדעים" ) (B.Sc.בהנדסת ביוטכנולוגיה.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
פרופ' רוזה אזהרי יצאה מאולם הישיבות ולא השתתפה בהצבעה
ההצבעה התקבלה פה אחד
***********************
U

U

 712 /11בקשת בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר "מוסמך" ) (M.Scבהנדסת
מערכות מתוקשבות )ללא תיזה( -דו"ח הוועדה הבודקת לקראת אישור פרסום והרשמה
U
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U
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המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 14.7.2009
באשר לדו"ח הוועדה הבודקת את בקשת ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים לפתוח תוכנית לימודים
לתואר לתואר "מוסמך במדעים"  M.Scבהנדסת מערכות מתוקשבות ללא תיזה ,ומחליטה כדלהלן:
 . .1להודות לוועדה הבודקת ,בראשותו של פרופ' דב דורי ,על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאשר לביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים לפתוח את תכנית הלימודים לתואר "מוסמך במדעים"
 M.Scבהנדסת מערכות מתוקשבות ללא תיזה.
 . .3ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתכנית הלימודים פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה ותבחן את
התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה בביה"ס ,וכן את התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט
בגוף דו"ח הוועדה.

***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
פרופ' מאיר ניצן יצא מאולם הישיבות ולא השתתף בהצבעה
ההצבעה התקבלה פה אחד
***********************
 713 /11המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום 23.6.09
שעניינו" :כללים למינוי ועדות להערכת איכות והצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות".
הנושא של הצהרה בדבר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות יובא לדיון במל"ג בהקשר הרחב יותר הנוגע ליתר
הוועדות שממנה המל"ג ולא רק לוועדות להערכת איכות.
***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההצבעה התקבלה פה אחד
***********************
 714 /11מתן אישור למכללות המתוקצבות ע"י ות"ת להגיש תוכניות לימודים חדשות בשנת הגישור תשס"ט
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות פורום יושבי הראש מיום  30.6.09באשר למתן אישור
למכללות המתוקצבות ע"י ות"ת להגיש תוכניות לימודים חדשות בשנת הגישור תשס"ט למוסדות הבאים:
 . .1בצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
אין בקשות לתוכניות לימודים חדשות לשנת תשס"ט.
 . .2האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
מוסיקה תואר שלישי ) - (D.M.Aדחיית הבקשה בשלב זה.
 . .3ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים
1T

1TU
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U

U
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פיזיותרפיה  - B.P.Tמאושר להגשה בכפוף להחלטת מל"ג מיום  31.3.09בנושא ועדת פיינרו .החלטה
סופית בדבר פתיחת התוכנית מותנית בין היתר בהמלצות ועדת פיינרו והחלטות מל"ג שתתקבלנה
בעקבותיהן.
 . .4שנקר – בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב
אדריכלות מבנה וסביבה  – B.Arch.נדחה ,תחום שנמצא כעת בבדיקה של היחידה להערכת איכות.
תקשורת  - B.Aנדחה ,כניסה של המוסד לתחום חדש וכמו כן תחום שנמצא גם הוא כעת בבדיקה של
היחידה להערכת איכות.
הנדסת מכטרוניקה  – B.Sc.מאושר להגשה ,מתאים לאופי המוסד.
U

 . .5המרכז האקדמי רופין
לוגיסטיקה ומערכות ימיות  M.A.ללא תיזה – מאושר להגשה ,מבוסס על תוכניות קיימות ומתאים
לתוכניות הפיתוח של המוסד.
עבודה סוציאלית  – B.S.W.נדחה בשלב זה.
נוסף לתוכנית הראשונה ,נוכח המחסור הלאומי באחיות מאושרת להגשה תוכנית בסיעוד .התוכנית
תתוקצב מעבר למכסת הסטודנטים של המוסד.
 . .6מכון טכנולוגי חולון
מדעי המחשב תואר שני ללא תיזה  -מאושר להגשה ,מתאים לאופי המוסד.
 .7המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
הנדסת מכונות  M.Sc.ללא תיזה – מאושר להגשה ,מתאים לאופי המוסד.
 . 8המכללה האקדמית ת"א – יפו
סיעוד  – B.N.Sמאושר להגשה .נוכח המחסור הלאומי באחיות .התוכנית תתוקצב מעבר למכסת
הסטודנטים של המוסד.
הנדסת תוכנה  – B.Sc.הבקשה תידון במסגרת הדיון בתוכנית החומש.
 . 9המכללה האקדמית תל חי
לימודי מזרח אסיה  – B.A.מאושר להגשה ,עידוד לימודים במדעי הרוח.
קידום בריאות  – B.A.נדחה.
כלכלה וניהול  – M.A.נדחה.
פסיכולוגיה )חד – חוגי(  – B.A.מאושר להגשה ,המוסד מקיים תוכנית דו-חוגית בפסיכולוגיה ואין מניעה
לאשר להגשה את התוכנית החד-חוגית.
 10המכללה האקדמית עמק יזרעאל
שרותי בריאות ושרותים לטיפול ממושך ופליאטיבי  – M.A.נדחה .הצעה לא מגובשת.
כלכלה וניהול במסלול חשבונאות  – .B.A.נדחה .תוכנית דומה אושרה להגשה למכללה האקדמית גליל
מערבי.
תוכנית משולבת בשרותי אנוש ובמדע המדינה  – B.A.נדחה .שתי התוכניות מתקיימות באופן עצמאי.
תוכנית משולבת בתקשורת ובמדע המדינה  – B.Aנדחה .שתי התוכניות מתקיימות באופן עצמאי.
השלמה בסיעוד – מאושר להגשה .בהתאם להחלטת מל"ג ) (10/248מיום  ,24.6.03מוסד יוכל להגיש
תוכנית לימודים אקדמית להשלמה או להסבה בתחום כלשהו ,רק לאחר שהעמיד לפחות מחזור אחד
של בוגרים בתוכנית הלימודים המלאה .למרות שתוכנית הלימודים בסיעוד נפתחה רק בתשס"ח
והמחזור הראשון טרם סיים לימודיו ,ההמלצה היא לאשר את הגשת תוכנית ההשלמה בסיעוד.
הסבת אקדמאים לסיעוד – מאושר להגשה .למרות החלטת מל"ג הנ"ל ונוכח המחסור הקיים באחיות
מומלץ לאשר להגשה את תוכנית ההסבה לסיעוד.
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.11המכללה האקדמית ספיר
אמנות הקולנוע והטלויזיה  – M.Aמאושר להגשה ,המשך טבעי של לימודי התואר הראשון בתחום.
המכללה האקדמית יהודה ושומרון
הנדסה כימית  – M.Sc.מאושר להגשה.
מדעי הרפואה הבסיסיים  - B.M.Sנדחה.
.12המכללה האקדמית הדסה ירושלים
ניהול וסביבה  – B.Aנדחה.
סיעוד לחרדיות  - B.N.Sמאושר להגשה ,נוכח המחסור באחיות מומלץ לאשר את הגשת התוכנית.
הפרעות בתקשורת  M.Aללא תיזה – מאושר להגשה ,המשך טבעי של לימודי התואר הראשון בתחום.
.13אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בת"א
הנדסה בת קיימא  – M.Sc.הבקשה נדחתה .ההצעה שהוגשה לא הובנה מבחינת הרציונל שלה ושם התואר
המוענק .המוסד יוכל להגיש הצעה אחרת לתוכנית לקראת תואר שני בהנדסה.
.14המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
ניהול יזמות וחדשנות טכנולוגית  – M.Sc.נדחה ,כניסה של המוסד לתחום חדש.
המוסד יוכל לבחור להגיש אחת משתי התוכניות הבאות לתואר שני בהנדסה:
הנדסת תוכנה וניהול השירות  – M.Sc.מאושר להגשה כהנדסת תוכנה
)יש להציע למוסד שהנושא של ניהול השירות יילמד כמסלול בתוכנית בהנדסת תוכנה(.
או:
הנדסה ירוקה M.Sc.
בשיחה שהתקיימה עם נשיא המוסד לאחר ישיבת הצוות ,ביקש הנשיא להגיש את התוכנית לתואר שני
בהנדסת תוכנה.
.15המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
הנדסת מערכות אינטרנט  – B.Sc.נדחה ,תחום צר וממוקד מידי.
הנדסת טכנולוגיה ירוקה  – B.Sc.מאושר להגשה.
הנדסת מערכות תקשורת  – B.Sc.נדחה.
.16המכללה האקדמית אשקלון
לימודים רב תחומיים  – B.A.מאושר להגשה בהתאם לדגם המנחה לתוכניות לימודים לתואר ראשון B.A.
רב תחומי/כללי )החלטת המל"ג מיום .(13.7.2004
.17המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הנדסת מכטרוניקה רפואית  – B.Sc.נדחה .חסר בסיס הנדסי לקיום תוכנית מסוג זה.
מנהיגות במקצועות הבריאות/ניהול מערכות בריאות  – B.A.נדחה.
מנהיגות חינוכית  -B.A.מאושר להגשה ,התוכנית מבוססת על קורסים המתקיימים במסלול הרב תחומי
באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן .התוכנית אמורה להחליף מסלול זה.
.18המכללה האקדמית צפת
מעבדנות רפואית  – B.A.מאושר להגשה .מתאים ליעוד המוסד לכיוון מקצועות הבריאות.
רפואת חירום  – B.A.נדחה.
דתות ,תרבויות ,רוחניות ומיסטיקה – מאושר להגשה ,עידוד לימודים במדעי הרוח.
 .19המכללה האקדמית גליל מערבי
כלכלה וניהול  B.Aחד חוגי ודו חוגי – מאושר להגשה בהתאם לסיכום הישיבה שהתקיימה עם נציגי
המוסד ב – .10.6.09
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה – B.A.נדחה .תוכנית דומה קיימת במכללה האקדמית עמק יזרעאל הסמוכה.
 20המכללה האקדמית אחווה
מערכות מידע B.A.
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לימודים כלליים – דו חוגי B.A
לימודים כלליים – חד חוגי B.A.

מתווה היציאה לעצמאות של המכללה עדיין בדיון בתוך ות"ת .הדיון בהצעות שהוגשו ע"י המוסד
 715 /11הרכב הוועדה לבחינת לימודי תואר ראשון במסגרת בי"ס תיכון )הרכב הוועדה הונח על שולחן חברי
המל"ג ולכן לגביו נדרשה הצבעה(
להלן הרכב הוועדה שאושר:
ד"ר ציפי ליבמן -מכללת סמינר הקיבוצים ,חברת המועצה להשכלה גבוהה  -יו"ר
פרופ' תמר לוין -ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מרדכי מירון -מכללת לוינסקי לחינוך
גב' לאה רוזנברג -מנהלת המנהל הפדגוגי ,משרד החינוך
גב' מרב אברהמי -מרכזת הוועדה
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***********************
התקיימה הצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההצבעה התקבלה פה אחד
***********************
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