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11 /733 Uאישור הרכבי ועדות  בודקות 
   U לקבל  אביבית למוסיקה בת זמננו בע"מ"-המכללה התל -אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת "הדU

  Uהיתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון במוסיקה רב תחומיתU. 
 נושא שבנדון והחליטה  כלהלן :דנה המועצה להשכלה גבוהה ב 17.11.2009בישיבתה ביום  

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה.  .1
 ת"הות אגפי של התייחסותם קבלתת בטרם ג"במל/המשנה בועדת לדיון יובא לאה הוועד ח"דו  .2

 ".ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים
 לאשר את הרכב הועדה כלהלן:  .3

 יו"ר -אביב-בי"ס למוזיקה, אוניברסיטת תל –פרופ' אמריטוס יצחק סדאי 
 מכללת לוינסקי לחינוך -פרופ' משה זורמן

 ראש החוג למוסיקה, אוניברסיטת חיפה -פרופ' איתן שטיינברג
 רכזת הוועדה-גב' מעיין גורמס

U(בהקמה) לקבל היתר לפתוח ג.ב. המכללה לניהול ומדעי המחשב  אישור הרב ועדה לבדיקת בקשת
 במנהל עסקים )A .B.מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכניות לימודים לתואר ראשון (

ול ומדעי דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת ג.ב. המכללה לניה 17.11.2009בישיבתה ביום 
 במנהל עסקים והחליטה כלהלן: ).B.A( ראשוןהמחשב (בהקמה) לקיים תכנית לימודים לתואר 

 .אשר תבדוק את תכנית הלימודים המוצעתלהקים ועדה  .1
לידע את הוועדה והמוסד כי עבודת הוועדה הבודקת ומסקנותיה יהיו כפופים להמלצות ועדת  .2

  "ג שתתקבל בנושא.מדיניות ההשכלה הגבוהה של המל"ג והחלטת מל
ו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת ד .3

 הרלוונטיים ו/ או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 :לאשר את הרכב הוועדה המוצע להלן .4

 ר"יו –העברית האוניברסיטה, עסקים למינהל הספר בית –פלדמן רונן' פרופ •
 גוריון בן סיטתראוניב, לניהול ספרה בית –ברוך דוד' פרופ •
 חיפה אוניברסיטת, לניהול הספר בית –שטיינהרט יעל ר"ד •
 הוועדה מרכזת - רונן שפירא גלי' גב •

U אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל לפתוח 
U) תכנית לימודים לתואר שניM.Ed. ( 

 להלן ההרכב שאושר:
 יו"ר –ראש המחקר לקידום ההוראה, אוניברסיטת תל אביב  –טיבה פרופ' נירה ח .1
 ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן–פרופ' שלמה קניאל  .2
 חינוך מתמטי, מכללת סמינר הקיבוצים –ד"ר דורית פטקין  .3
 מרכזת הוועדה –רת שגיא/מירי כהן גב' אפ .4

 U לימודים לתואר שני אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת מכללת שערי משפט לפתוח תכנית
(M.A)  ללא תזה במשפט עברי 

 כלהלן : שבנדון והחליטה בנושא  17.11.09המועצה דנה בישיבתה ביום  .1
 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. .2
 אגפי של התייחסותם תתקבל בטרם ג"במל/המשנה בועדת לדיון יובא לאה הוועד ח"דו .3

 .ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים  ת"הות
 ות את הוועדה הבודקת: להנח .4

 בחוברת הראשית של הבקשה כי רף הקבלה לא יפחת  11יש להוסיף בעמ'  -תנאי קבלה •
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 בתואר הראשון. 80מציון ממוצע  
 ש"ס. 36יש להקפיד כי תכנית הלימודים תהיה בהיקף של  •

 לאשר את הרכב הוועדה המוצע כלהלן: .5
 יו"ר -יטת תל אביבהפקולטה למשפטים, אוניברס -פרופ'  אלימלך ווסטרייך •
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן -ד"ר יעקב חבה •
 המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -פרופ' טד פראם •
 אופנר, רכזת הוועדה-גב' מוניקה שמילוביץ' •

ועדת  ידע את הוועדה והמוסד כי עבודת הוועדה הבודקת ומסקנותיה יהיו כפופים להמלצותל .6
 מדיניות ההשכלה הגבוהה של המל"ג והחלטת מל"ג שתתקבל בנושא.

U בקשת המרכז האקדמי פרס לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון אישור הרכב ועדה לבדיקת
 )LL.Bבמשפטים  (

  בנושא שבנדון והחליטה  כלהלן : 17.11.09המועצה דנה בישיבתה ביום 
 ימודים המוצעת.להקים ועדה אשר תבדוק את תכנית הל .1
לידע את הוועדה והמוסד כי עבודת הוועדה הבודקת ומסקנותיה יהיו כפופים להמלצות ועדת  .2

 מדיניות ההשכלה הגבוהה של המל"ג והחלטת מל"ג שתתקבל בנושא. 
ו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי ד .3

 בלת המלצת ות"ת למל"ג.הות"ת הרלוונטיים ו/ או ק
 לאשר את הרכב הוועדה המוצע כלהלן: .4

 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה-פרופ' יוסף אדרעי •
 בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי בהרצליה -ד"ר עלי בוקשפן •
 בית הספר למשפטים, אוניברסיטת בר אילן -פרופ' יפה זילברשץ •
 וועדהאופנר, רכזת ה-גב' מוניקה שמילוביץ' •

           לידע את הוועדה והמוסד כי עבודת הוועדה הבודקת ומסקנותיה יהיו כפופים להמלצות ועדת .  5
 ה הגבוהה של המל"ג והחלטת מל"ג שתתקבל בנושא.מדיניות ההשכל     

      Uלטכנולוגיה, לחינוך המכללה, הקיבוצים סמינר מכללת בקשת לבדיקת הוועדה בהרכב שינוי 
 בחינוך בטכנולוגיה) M.Ed( שני לתואר לימודים תכנית לפתוח תולאמנויו

 המועצה מאשרת את הרכב הוועדה החדש כדלקמן:       
 יו"ר –הוראת המדעים, המכללה האקדמית הדסה ירושלים  –צבי -פרופ' נאוה בן •
 רבות תחוקר ומרצה בתחום פרופ' שיזף רפאלי, ראש ביה"ס לניהול באוניברסיטת חיפה ( •
 )טרנט ותקשורת מתווכת מחשבהאינ 
 , מכון טכנולוגיה חולוןהמחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה -פרופ' מיכאלה רונן  •
 .מרכזת הוועדה – צדקה (לקס)גב' אפרת  •

    U  "שינוי בהרכב ועדת המעקב לבחינת תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה )B.Ed(  בתקשורת
יב') המתקיימת בסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך -'וקולנוע למסלול העל יסודי (כיתות ז

 לטכנולוגיה ולאומנויות (מיסודן של סמינר הקיבוצים והמכללה להוראת טכנולוגיה)  
 אושר השינוי בהרכב הוועדה, כלהלן:

  יו"ר. –פרופ' יחיאל לימור,  לשעבר מהחוג לתקשורת באוניברסיטה העברית 
 אביב.-באוניברסיטת תל הטלוויזיפרופ' מיכל פרידמן מהחוג לקולנוע ו 
 .ד"ר לאה מנדלזיס מביה"ס לתקשורת במכללה האקדמית נתניה 
 נציג משרד החינוך. –ד"ר כמאל חוואלד 
  מרכזת הוועדה –גב' בתיה הקלמן 
      Uתוכנית  לפתוח המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן בקשת לבדיקת הוועדה בהרכב שינוי

 בהנדסת איכות ואמינות באלקטרוניקה ).B.Scלימודים לתואר ראשון (
 שרת את הרכב הוועדה החדש כדלקמן:המועצה מא

 יו"ר -החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה -פרופ' אבנר הלוי •
 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, טכניון -פרופ' איתן נווה •
 נציג מהתעשייה בתחום איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה -מר ראובן רבינוביץ •
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 אוניברסיטת תל אביב –אלקטרוניקה פיסיקאלית, בי"ס להנדסה   -פרופ' יוסי שחם •
 נציג מהתעשייה -ד"ר יהודה לנדו •
 .מרכזת הוועדה -גב' מרב שרווינטר •

11 /734 U בדבר עמידת מסלול הגן, מסלול היסודי ומסלול העל  -מכללה אקדמית לחינוך   -דיווח אלקאסמי- 
   Uא מתווים מנחים בהכשרה להוראה  יסודי בהחלטת המל"ג בנוש 

מכללה אקדמית לחינוך אודות  –המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח אלקאסמי  .1
התאמתה את המסלולים שבנדון למתווים המנחים בהכשרה להוראה (החלטת המל"ג מיום 

 מאשרתלית, ו) בנושא הכשרה להוראת אנג1.7.2008) כמו גם לתוספת להחלטה (מיום 21.11.2006
למכללה להתחיל כבר מעתה לקיים את הלימודים הנ"ל בהתאם למתכונת החדשה, ובכל מקרה 

 ).2010לא יאוחר מתום תקופת המעבר (אוקטובר 
 המסלולים והתמחויות הם:   .2

 ) במסלול הגן בהתמחויות: גיל הרך, שפה וספרות ערבית. B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( •
) במסלול היסודי בהתמחויות: דת האסלאם, שפה וספרות B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( •

 ערבית, הוראה כוללת.
בהתמחויות: דת האסלאם,  י')-(ז' יסודי-) במסלול העלB.Edתואר "בוגר בהוראה" ( •

 ערבית, אנגלית, מתמטיקה ומחשבים.
במסלול   .B.Edמכללה אקדמית לחינוך,  להעניק תואר "בוגר בהוראה"  –להסמיך את אלקאסמי  .3

 ) בהתמחות הגיל הרך ולא כפי שהיה עד כה במסלול הגן (גן, א', ב').6 –הגן (לידה 
במסלול  .B.Edמכללה אקדמית לחינוך, להעניק תואר "בוגר בהוראה"  –להסמיך את אלקאסמי  .4

 ו').-ו') ולא כפי שהיה עד כה במסלול היסודי (ג'-היסודי (א'
לה לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות לאשר את תכנית ההרחבה במסלול הגן שהגישה המכל .5

 ב'.-א'
 .B.Edמכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה"  –להסמיך את אלקאסמי  .6

במסלולים השונים ב"לימודים כלליים" ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה כוללת". כל זאת בהתאם 
  ות המל"ג בנושא.לעקרונות ולכללים החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחי

 (לימודי תעודת הוראה), לפי המתווים, ת הלימודים לאקדמאיםותכנילאשר את הפעלת  .7
ים השונים על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים במסלול

במידה רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים (הלומדים לתואר ראשון עם תעודת  דומה
 כמו כן:תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד. הוראה). לכן 

לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת  תמתחייב המכללה .א
 11לימודי ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות (סעיף 

 בהחלטת המל"ג בנושא המתווים).
 :כמפורט להלןית לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנ תמתחייב המכללה .ב

בדרך כלל; במדעי הטבע,  75 —ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון  .1
 .    70 —במדעי החיים ובמדעים המדויקים 

הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של  .2
 לפחות.  75

לטת המתווים הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהח .3
  ועדכוני המל"ג בנושא.

הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת, כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת  .4
 הוראה לא יפחת מארבע שנים. 

הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או  .8
 שך.  להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמ

---------------------------------------------- 
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Uנושאים המחייבים הצבעה במליאה 

11 /735 Uבוגר"להעניק תואר  ה הפתוחהמתן הסמכה קבועה לאוניברסיט" B.A  בהיסטוריה של המזרח התיכון
U  Uחוו"ד מומחים -ותרבויותיו 

ניין מתן הסמכה קבועה לאוניברסיטה בע 17.11.2009המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  
בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו ומחליטה להסמיך את  B.Aהפתוחה להעניק תואר "בוגר" 

בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו במתכונת  .B.Aהאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר "בוגר" 
 דו חוגית. 

**** 
 התקיימה הצבעה:

בעד 13  
 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 פרופ' רות בייט מרום לא השתתפה בהצבעה 

**** 
 

11 /736 Uבקשת האוניברסיטה הפתוחה לאישור שינוי בכינויי תארים במדעים מ- B.A  ל- B.Sc ולהסמיכהU 
  Uלהעניק תארים אלה 

תוחה לשנות את בבקשת האוניברסיטה הפ 17.11.2009המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  
ומחליטה לאשר לאוניברסיטה הפתוחה להעניק  B.Sc -ל  B.A -כינויי התארים במדעי הטבע ובמדעים מ

 את התארים:
 במדעי הטבע B.Scבוגר  ... •
 במדעי החיים B.Scבוגר  ... •
 במתמטיקה B.Scבוגר  ... •

**** 
 התקיימה הצבעה:

בעד 13  
 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 פרופ' רות בייט מרום לא השתתפה בהצבעה 

**** 
11 /773  Uתן הסמכה קבועה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב להעניק תואר בוגר מBA במתכונת  בפוליטיקה וממשלU

  Uחוו"ד מומחה -מורחבת 
בעניין מתן הסמכה קבועה לאוניברסיטת בן  17.11.2009המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  

במתכונת מורחבת של מחלקה ראשית בהיקף  ,בפוליטיקה וממשל B.Aנגב להעניק תואר "בוגר" גוריון ב
בפוליטיקה  .B.A גוריון להעניק תואר בוגר-להסמיך את אוניברסיטת בן ומחליטהנ"ז  80לימודים של 

 נ"ז. 80וממשל במתכונת מורחבת של מחלקה ראשית בהיקף לימודים של 
**** 

 התקיימה הצבעה:
בעד 12  

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 בהצבעה  תמר אלכסנדר ופרופ' נחום פינגר לא השתתפופרופ' 

**** 
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11 /738 U של מכללת חמדת הדרום זמניות הסמכותההכרה הזמנית והארכה טכנית של 
את ההכרה הזמנית  Uעד סוף שנה"ל תשע"אUהמועצה להשכלה גבוהה מחליטה להאריך טכנית  

הסמכות הזמניות של מכללת חמדת הדרום, כמפורט להלן, ומבקשת ממזכירות המועצה לסיים את וה
 הליך הבדיקה ולהביא את הנושא לדיון בוועדת המשנה ובמל"ג לא יאוחר ממועד זה:

 ) בגיל הרך במסלול הגן. .B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •
 ) במקרא במסלול היסודי. .B.Edוראה" (תכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בה •
 ) בתושב"ע במסלול היסודי..B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •
 ) במתמטיקה במסלול היסודי. .B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •
 יסודי. -חוגי) במסלול העל-) במדעי החי (חד.B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •
 יסודי. -) בספרות במסלול העל.B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •
 יסודי. -) מקרא במסלול העל.B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •
 יסודי. -) תושב"ע במסלול העל.B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •
 ). 21-6גילאי (-) בחינוך מיוחד רב.B.Edבהוראה" (תכנית לימודים לקראת תואר "בוגר  •

**** 
 התקיימה הצבעה:

בעד 13  
 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

11 /739 Uהארכה טכנית של ההסמכות הזמניות במספר תכניות במכללת אחוה לחינוך 
ת ההסמכות הזמניות של א Uעד סוף שנה"ל תשע"אUהמועצה להשכלה גבוהה מחליטה להאריך טכנית  

מכללת אחוה לחינוך, כמפורט להלן, ומבקשת ממזכירות המועצה לסיים את הליך הבדיקה ולהביא את 
 הנושא לדיון בוועדת המשנה ובמל"ג לא יאוחר ממועד זה:

 ) במינהל מערכות חינוך.  .B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •
 גילאי.-) באנגלית במסלול רב.B.Edגר בהוראה" (תכנית לימודים לקראת תואר "בו •
 ) במחשבים במסלול הגיל הרך..B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •
 ) במחשבים במסלול היסודי..B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •
 יסודי.-ל העלחוגי) במסלו-) במחשבים (חד.B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •
חוגי) במסלול -מתמטיקה (דו-) במחשבים.B.Edתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ( •

 יסודי.-העל
**** 

 התקיימה הצבעה:
בעד 13  

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

11 /740 U יות הלימודים רחובות" של תכנ -למכללת "אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך  מתן הסמכהU

  U אלקנה" –שנלמדות במכללת "אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך 
המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא שבנדון והיא מחליטה לאמץ את המלצת וועדת המשנה  

 כדלקמן: 27.10.2009לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 
להעניק תואר "בוגר  Uרחובות-לחינוךמכללת אורות ישראל מכללה אקדמית Uלהסמיך באופן קבוע את  . .1

אלקנה -בהוראה" בתכניות כפי שמתקיימות במסגרת מכללת אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך
א לחוק המל"ג, לקראת תואר "בוגר בהוראה 28ושהתואר שלהן הוכר ע"י מל"ג ישראל  מכוח סעיף 
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)B.Ed'ב'-). התכניות הן: מסלול הגיל הרך (גן, אP0F

1
Pתנ"ך, תושב"ע, -יסודי בהתמחויות-); מסלול העל

מחשבת ישראל, היסטוריה של עם ישראל, מדעי הטבע והחיים (פיזיקה, כימיה וביולוגיה), אנגלית, 
מתמטיקה, ספרות, חינוך חברתי בלתי פורמלי, לימודי ארץ ישראל, תקשורת; מסלול חינוך מיוחד 

 . יב'); מסלול ריקוד (תנועה ומחול); יעוץ בחינוך-(כיתות א'
להעניק תואר שני  Uרחובות-מכללת אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוךUלהסמיך באופן קבוע את  . .2

)M.Ed במקרא וספרות חכמים, כפי שמתקיים במסגרת מכללת אורות ישראל מכללה אקדמית (
 א לחוק המל"ג. "28מכוח סעיף  אלקנה והתואר הוכר ע" מל"ג ישראל -לחינוך

**** 
מה הצבעה:התקיי  

בעד 14  
 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

11 /174 U)  בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשוןB.A. במדעי המדינה (U

  U חוות דעת מומחים –במתכונת דו חוגית 
מצת את המלצת וועדת דנה  המועצה להשכלה גבוהה בנושא והיא מא 17.11.2009בישיבתה ביום  

 ) ומחליטה  כלהלן:27.10.2009המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל ( מיום 
 בעניין. ועל חוות הדעת שהגיש יםלהודות למומח .1
תואר להעניק מכללה האקדמית עמק יזרעאל להסמיך את ה, בהתבסס על חוות דעת המומחים .2

 .2011 אוקטובר, דהיינו עד  לשנתיים חוגיתבמתכונת דו  במדעי המדינה) BAראשון  (
בנושא, לבקש מהמכללה להעביר התחייבות כי  10.07.2007בהחלטת מל"ג מיום  6בהמשך  לסעיף  .3

החל משנת הלימודים תשע"א ואילך לא יתאפשר רישום לתוכנית  הלימודים המובנית לתואר 
 תחומיים.-במדעי המדינה ולימודים רב (B.A)"בוגר" 

 חוות דעת הסוקרים, על המכללה לבצע מספר שינויים:בהתייחס ל .4
 .בקורס "שיטות מחקר"  שיטות כמותניותאת נושא  רחיבלה .א
 הזכות של הקורס "אוריינות תקשוב". נקודותלבטל את  .ב

 על המכללה להעביר בנוסף לדו"ח ההתקדמות גם התייחסות לנושאים הבאים: .5
 ימודיו .מספר קורסי הבחירה  שהתלמיד צריך לקחת במסגרת ל .א
 מהן דרישות המעבר משנה ב' לג' תוך התייחסות גם לקורסי הבחירה. .ב
 מהם התנאים לסיום התואר. .ג

הנושאים  בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל .6
 . התוכנית בהחלטות המועצה  במלואןלרבות עמידת המוסד ו יםשהועלו בחוות דעת המומח

**** 
ימה הצבעה:התקי  

בעד 14  
 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

 

                                                 
התאמת תכניות הלימודים של מכללת אורות ישראל למתווים החדשים בהכשרה להוראה נמצאות היום בשלבי בדיקה.    1

רחובות את -עם השלמת הבדיקה ואישור המתכונת החדשה במל"ג יו"ש, יכלול גם מסלול הגיל הרך באורות ישראל
 מתווים. , כפי שנקבע בהחלטת ה6-הגילאים לידה
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11 /274 U אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני  –חידוש/הארכת ההסמכה של בצלאל(M.F.A) U
  U  ללא תזה באמנויות 

ות מחו"ל המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוח 
 (M.F.A)לבצלאל הסמכה קבועה להעניק תואר שני  אשר, והיא מחליטה ל27.10.2009מישיבתה ביום 

 באמנויות.
**** 

 התקיימה הצבעה:
בעד 13  

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

 
11 /374 U פתיחת מסלול חדש במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון(B.Des.) חזותית המתקיימת  בתקשורתU

  U בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב –בשנקר 
חומר שהועבר לעיונה באשר למסלול בתקשורת שפתח שנקר, במסגרת בהמועצה להשכלה גבוהה דנה  

תכנית הלימודים לתואר ראשון בתקשורת חזותית ובהמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם 
 ),  והיא מחליטה כלהלן:27.10.2009אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל (מישיבתה ביום 

ליידע את שנקר כי הנושא של קיום מסלול בתקשורת במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון  .1
 בתקשורת חזותית נמצא בדיון במל"ג.

ליידע את שנקר כי המוסד אינו רשאי להמשיך ולפרסם את המסלול בתקשורת בתכנית הלימודים  .2
 נה"ל הבאה (תשע"א).לתואר ראשון בתקשורת חזותית לקראת ש

על שנקר ליידע את הסטודנטים שהתחילו לימודיהם במסלול בתקשורת בשנה"ל תש"ע כי המשך  .3
 לעיל. 1הלימודים במסלול זה מותנה בתוצאות הדיונים במל"ג, וזאת כאמור בסעיף 

את הבקשה לפתיחת מסלול בתקשורת בתכנית הלימודים לתואר ראשון  העבירמל"ג מחליטה ל .4
 בועדת המשנה.חוזר לדיון  ,חזותיתבתקשורת 

**** 
 התקיימה הצבעה:

בעד 14  
 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

 
11 /474 U בקשת המכללה לישראל, שלוחתUniversity of New England  מארה"ב, להאריך את תוקף הרישיוןU

  U של תכנית לימודי ההשלמה לתוארBS in Nursing  ז במרכז הלימוד ברמת גןנ 61בהיקף" 
 Universityדנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה לישראל שלוחת  17.11.2009בישיבתה ביום  

of New England  של תכנית לימודי ההשלמה לתוארמארה"ב, להאריך את תוקף הרישיון 
   BS in Nursing  צת ועדת המשנה חליטה לאמץ את המלמבמרכז הלימוד ברמת גן, ו נ"ז 61בהיקף

 .2010עד נובמבר הזמני לתכנית לתקופה של שנה נוספת, דהיינו  ולהאריך טכנית את הרישיון
**** 

 התקיימה הצבעה:
בעד 14  

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 
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11 /574 U,שלוחת  בקשת המכללה לישראלClark,  תוללהאריך את תוקף הרישיון של תכנית הלימודיםU אר 
   .S. in Computer ScienceBU – הארכה טכנית 

 Clarkדנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה לישראל שלוחת  17.11.2009בישיבתה ביום  
University מארה"ב, להאריך את תוקף הרישיון של תכנית הלימודים לתואר B.S. in Computer 

Science ת המלצת ועדת המשנה ולהאריך טכנית את רמת גן, והחליטה לאמץ אבמרכז הלימוד ב
 .8.11.2010הרישיון הזמני לתכנית לתקופה של שנה נוספת, דהיינו עד 

**** 
 התקיימה הצבעה:

בעד 14  
 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

 
Uנות הועדה המקצועית לבחינה כוללת של תחום הרפואה המשלימהמסק 
U:סיכום 

והציג את ממצאי הדו"ח. המשך דיון בנושא יתקיים פרופ' ירון כהן פיע יו"ר הוועדה העקרונית בפני המועצה הו
 .15.12.09-ב בישיבת המל"ג  הבאה

 
11 /746 Uהמשך  -כלה הגבוהה למועצה המייעצת לניהול והפעלת בית העצמאותנוסף מטעם ההש מינוי נציגU

  Uוןדי . 
בנושא בחירת  נציג מומלץ מטעמה  למועצה  17.11.2009המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום    

המייעצת לעניין ניהולו והפעלתו של בית העצמאות (במקום פרופ' יואב גלבר, אשר נבחר ע"י המועצה   
כנציגה לתפקיד האמור, אך ביקש להסיר את מועמדותו  27.10.2009להשכלה גבוהה בישיבתה ביום   
כנציגתה למועצה  ,אש הממשלה על פרופ' ניצה סמוק (הטכניון)מתפקיד זה) ומחליטה להמליץ לר  
 המייעצת לעניין ניהולו והפעלתו של בית העצמאות.  

**** 
U:התקיימה הצבעה 

 קולות 10 -פרופ' ניצה סמוק
 קולות 2 -פרופ' יוסף כץ

 קולות 2 -פרופ' יפעת וייס
 הקולות הגבוה ביותר.אשר זכתה למספר  ,, נבחרה פרופ' ניצה סמוקהצבעה לתוצאותבהתאם 

**** 


	החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה, מס' (477) 42

