
  43) 478( החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה, מס'          
U 092.151.("ע  כ"ח כסלו תש שהתקיימה בירושלים ביום( 
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Uנוהל קבלת החלטות בכתב: 
U) אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שניM.Ed ,בהוראת תנ"ך, מחקרו ( 
Uו פרשנותU U.וערכיו של המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון 
Uסיכום 

 דו"ח הוועדה שבדקה את בקשתה של המכללה האקדמית ל 15.12.09בישיבתה ביום  התייחסה המועצה להשכלה גבוהה
 ראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו, וסיכמה ) בהוM.Edלחינוך גבעת וושינגטון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (

 להמתין לתוצאות הדיון הנוסף שיתקיים בישיבת וועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך באותו היום בנושא 
 היקף לימודי ההשלמה, טרם קבלת החלטה בנושא שבנדון.

 
11 /747      Uאופקי חינוך בע"מ", שלוחת -והמותנה של "המכללה לישראלתוקף הרישיון הזמני  הארכה טכנית של 

        Clark UniversityU לתואר ,M.P.A. concentration in Health systems 
 Clarkדנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה לישראל שלוחת  15.12.2009בישיבתה ביום      

University  מארה"ב, להאריך את תוקף הרישיון של תכנית הלימודים לתוארM.P.A. concentration 
in Health Systems  הזמני הרישיון והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה ולהאריך טכנית את תוקף

 .31.7.2010לתכנית עד ליום 
11 /748        Uבודקות:  אישור הרכבי ועדות 

  אושרו הרכבי הוועדות כלהלן:        
1  .Uעדכון  הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת "הקמפוס האקדמי מאר אליאס"  לפתוח תוכנית U
 U) לימודים לתואר ראשוןO.TB..בריפוי בעיסוק ( 
 הוועדה המעודכן כלהלן:הרכב מליאת המועצה אישרה את  

 יו"ר - ראש החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה - ד"ר דליה זק"ס •
 המחלקה לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים - ד"ר נעמי ויינטראוב •
 עיסוק, אוניברסיטת תל אביבהחוג לריפוי ב - ד"ר נגה זיו •
 ראש המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון -י פרופ' עליאן אלקרינאוו •
  .רכזת הוועדה-גב' מוניקה שמילוביץ  •
 

      2 .Uעדכון הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת תכניות לימודים לקראת תואר ראשון בסיעוד במכללות 
הוועדה לבדיקת תכניות הלימודים לתואר ראשון בסיעוד  הרכב חדש שלמליאת המועצה אישרה 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל; המכללה האקדמית צפת; ביה"ס הגבוה  -הבאות במכללות 
 :לטכנולוגיה; המכללה האקדמית לישראל

 .יו"ר הוועדה –באוניברסיטת ת"א  רכזת לימודי דוקטורט בחוג לסיעודמ – פרופ' תמר קרוליק •
 ראש החוג לסיעוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. –ד"ר ורד דלבר  •
ראש תכנית הלימודים לתואר שני בסיעוד קליני מתקדם, האוניברסיטה  –גנץ -ד"ר פרדה דקייזר •

 העברית בירושלים.
 .סגנית ראש אגף הסיעוד למחקר ופיתוח בביה"ח הדסה עין כרם –ד"ר אורלי תורן  •
 מרכזת הוועדה. –גב' תמר קרביץ  •
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3  .Uור הרכב הצוות המקצועי לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודיםאיש 
U) לתואר ראשוןB.A.בכלכלה וחשבונאות ( 

 בפני מליאת המל"ג הובא הרכב הצוות המוצע לבדיקת הבקשה כלהלן:
 אוניברסיטת חיפה.  –החוג לכלכלה   –פרופ' בני בנטל  •
 ם אקדמיים.המרכז ללימודי –ציון ברלב -פרופ' בן •
 .מרכזת הוועדה –גב' אתי נעים  •

הרכב הצוות לא אושר כפי שהוצע, מליאת המל"ג ביקשה להוסיף איש סגל נוסף מתחום החשבונאות 
 .שהוא מסגל האוניברסיטאות

4.  U מקבץ חדש בנושא צבא ובטחון בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח אישור מומחה לבדיקת   
       Uתחומיים-ם לתואר ראשון בלימודים רבבמסגרת תכנית לימודי 

החליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות את פרופ' גבי (גבריאל) בן דור  15.12.2009בישיבתה ביום 
מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, כמומחה לבדיקת בקשת מכללת תל חי לפתוח מקבץ 

 תחומיים.-בלימודים רב חדש בנושא צבא ובטחון במסגרת תכנית לימודים לתואר ראשון
5. U.אישור הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים במתמטיקהU  

 :כלהלןאישרה את הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים במתמטיקה,  מליאת המועצה
• Prof. Benedict H. Gross, Mathematics Department, Harvard University, USA - Chair  
• Prof. Ronald Coifman, Department of Mathematics and the Department of Computer 

Science, Yale University, USA 
• Prof. Hillel Furstenberg (emeritus), Department of Mathematics, the Hebrew University, 

Israel 
• Prof. Gerard van der Geer, Korteweg-de Vries Institute for Mathematics, University of 

Amsterdam, the Netherlands 
• Prof. David Jerison, Mathematics Departments, Massachusetts Institute of Technology, 

USA  
• Prof. Yakar Kannai, Department of Mathematics, 0TFaculty of Mathematics and Computer 

Science0T, Weizmann Institute, Israel 
 .תרכז את עבודת הוועדה שטיינר-גב' נועה נוף

 
6.  U אישור הרכב ועדה תחומית/מקצועית לבחינת יישום ההמלצות המפורטות בהחלטת המל"ג מיום

 בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בתחום הנדסת חשמל ואלקטרוניקה. 10.6.2008
/מקצועית ליישום המלצת הוועדה תהרכב הוועדה תחומימליאת המועצה אישרה את 

 להערכת איכות הלימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה כלהלן:
 מערכות, אוניברסיטת תל אביב, יו"ר-הנדסת חשמל -הפקולטה להנדסה -פרופ' אורי שקד •
 הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון-פרופ' גדי אייזנשטיין •
 חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב הפקולטה להנדסת -פרופ' דב ווליך •
 מרכזת הוועדה -גב' מרב אברהמי •

7.  Uות"ת לבחינה עקרונית של תוכניות השלמה לתואר ראשון בסיעוד -הצעה להרכב: צוות משותף מל"ג
 לאחיות מוסמכות.

חינה , שענינן ב 27.10.2009והחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  30.9.2009על פי החלטת ות"ת מיום 
עקרונית מחודשת של תוכניות ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד המיועדות לאחיות מוסמכות, אישרה 

 , 15.12.2009המועצה להשכלה גבוהה בנוהל קבלת החלטות בכתב, בישיבתה שהתקיימה ביום 
ות"ת לבחינה עקרונית של תוכניות השלמה לתואר ראשון -את ההצעה להרכב צוות משותף מל"ג

 חיות מוסמכות:בסיעוד לא

http://www.wisdom.weizmann.ac.il/
http://www.wisdom.weizmann.ac.il/
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Uחברים 
יו"ר הוועדה (בעבר, יו"ר הוועדה שגיבשה את מתווה ההשלמה לתואר ראשון  -פרופ' דן בנור •

 ראש ביה"ס למקצועות הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב) -בסיעוד וכן
 פרופ' רוזה אזהרי (חברת מל"ג) •
 " ירושלים)ד"ר מירי רום (ראש ביה"ס לסיעוד של האוניברסיטה העברית ו"הדסה •
 פרופ' משה מנדלבאום (חבר ות"ת) •
 ות"ת) -מר גדי פרנק (סמנכ"ל לתכנון, מידע ומחקר •
 )אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד, משרד הבריאות( ד"ר שושנה ריב"א •

Uמשקיפים 
 סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר מל"ג -גב' ריקי מנדלצויג •
 , מל"גף אקדמיממונה תחום אוניברסיטאות, אג -מר מרק אסרף •
 ממונה תחום מידע, אגף התכנון, ות"ת-גב' חוה קליין •
 רכזת הוועדה –גב' שרי אנגלנדר  •

ראש החוג לסיעוד, המכללה  -לא אישרה את השתתפות  פרופ' מרים הירשפלד להשכלה גבוהה המועצה 
של האקדמית עמק יזרעאל כחברת וועדה מאחר והמכללה האקדמית עמק יזרעאל נמצאת בתהליכים 
 הגשת בקשה לפתיחת לימודי השלמה לתואר בסיעוד. המועצה מבקשת לנסות ולגייס חבר ועדה נוסף.

8. U עדכון הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת מכללת אפרתה לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגר
 .יסודי-בחינוך חברתי, במסלול העל) .B.Edבהוראה" (

 : ןלהלאת הרכב הוועדה החדש כ אישרההמועצה 
 .פרופ' גד יאיר מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, יו"ר •
 .חיפהברסיטת אוניב בחינוך ומדיניות למנהיגות החוגד"ר קלרה סבג מ •
 .מהאגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך יהודית ויינברגרד"ר  •
 אפרת צדקה (לקס), מרכזת הוועדה. •

9.  U תכנית  לפתוח קדמית לחינוך דוד יליןהמכללה הא בקשתאישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת
חוגית -במתכונת דו  בחינוך קהילתי בלתי פורמאלי )B.Ed" (בהוראה בוגר" תואר לקראתלימודים 

 .יסודי-במסלול העל
 המועצה להשכלה גבוהה אישרה את הרכב הוועדה כלהלן:

 .פרופ' גד יאיר מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, יו"ר •
 .חיפהברסיטת אוניב בחינוך ומדיניות למנהיגות החוגמד"ר קלרה סבג  •
 .מהאגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך יהודית ויינברגרד"ר  •
 אפרת צדקה (לקס), מרכזת הוועדה. •

 
10. U  אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת מכללה ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני

)M.Ed.בתושב"ע ומחשבת ישראל ( 
   והחליטה כלהלן: כלה גבוהה דנה בנושא שבנדון המועצה להש

הבודקת את בקשת מכללה ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני לאשר את הרכב הוועדה  .1
)M.Ed כלהלן:) בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל 
 יו"ר -המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים -פרופ' זאב הרווי •
ביה"ס לחינוך, המכון לחינוך יהודי בתפוצות, האוניברסיטה העברית  –פרופ' מנחם הירשמן  •

 בירושלים.
 המחלקה לפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת בר אילן. -פרופ' משה חלמיש •
 החוג לפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת תל אביב. -פרופ' מנחם לורברבוים •
 .מרכזת הוועדה –גב' אפרת שגיא/מירי כהן  •
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 דיקתה באופן פרטני לסוגיות הבאות:הוועדה תתייחס בב .2

 מידת ההלימה בין שם התכנית לבין תכניה. .א
 האם יש צורך בלימודי השלמה, ובפרט קורסי מתודולוגיה. .ב
 בחינת הצורך בהוספת קורס מתודולוגי לתכנית הלימודים. .ג

11.  U אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ספיר לקבל הסמכה להעניק
 ) בתרבות יצירה והפקה.B.Aראשון (תואר 

 בפני מליאת מל"ג הובא הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת הבקשה כלהלן:
 אוניברסיטת תל אביב, יו"ר. –החוג לאמנות התיאטרון   –פרופ' נורית יערי  •
 אוניברסיטת תל אביב. –החוג לאמנות התיאטרון  –פרופ' שמעון לוי   •
 אוניברסיטת בן גוריון. -המחלקה לאמנויות  - פרופ' (אמריטוס) חיים פינקלשטיין •
 מרכזת הוועדה. –גב' אתי נעים         •

 הסתייגויות באשר להרכב הוועדה כפי שהוצע, שכן מוצעים בהרכב הוועדה שני  מליאת מל"ג העלתה                
 מאמץ נוסף לגייס איש סגל שהוא אנשי סגל מאוניברסיטת תל אביב מאותו החוג. סוכם כי יעשה                      
 .בסיוע חברי המל"ג אשר יציעו שמות רלוונטיים -מהתחום הרלוונטי, ממוסד אחר                      

 
11 /749 Uאילן אודות התאמת תכניות קיימות להכשרה להוראה למתווים המנחים, -דיווח אוניברסיטת ברU     

            Uיסודי בתחומי המדעים, -ם  להכשרת כוח אדם להוראה במסלול העללימודי תעודת הוראה לאקדמאי 
            Uמדעי הרוח ומדעי החברה 

אילן התאימה את לימודי תעודת -המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי אוניברסיטת בר .1
יסודי בתחומי המדעים, מדעי הרוח -ההוראה לאקדמאים להכשרת כוח אדם להוראה במסלול העל

). 21.11.2006חברה, בהתאם ל"מתווים המנחים בהכשרה להוראה" (החלטת מל"ג מיום ומדעי ה
לאור האמור, רשאית האוניברסיטה להתחיל כבר מעתה לקיים את הלימודים הנ"ל בהתאם 

  ).2010למתכונת החדשה, ובכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המעבר (אוקטובר 
קיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית, על האוניברסיטה להקפיד להמועצה מדגישה כי  .2

     לפיהם בין היתר, הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון. 
 

 נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה
11  /750       Uהמכללה האקדמית להוראת האומנות ולחינוך, מיסודן  -ארכה טכנית של ההסמכות של מכללת אמונההU

       U ,בוגר בהוראה" ( להעניק תואר של מכללות אפרתה ואמונה"B.Ed(.  יסודי) בהוראת ההתמחויות: אמנותU

        U'יב')-וחט"ב); עיצוב גרפי (יסודי וחט"ב); תיאטרון (כיתות א. 
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך       

מכללת אמונה שבנדון. , ומאריכה טכנית עד סוף שנה"ל תש"ע את ההסמכות הזמניות של 17.11.2009ביום 
לסיים את הליך הבדיקה ולהביא את הנושא לדיון בוועדת המשנה ובמל"ג לא  מתבקשת מזכירות המועצה
  יאוחר ממועד זה.

**** 
 התקיימה הצבעה:

בעד 13  
 אין מתנגדים
 אין נמנעים

אחד ההחלטה התקבלה פה  
*** 
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11 /175 U) הסמכת מכללת אורנים להעניק תואר שניM.Ed.בייעוץ חינוכי ( 
בדו"ח הוועדה המלווה את מכללת אורנים לקראת מתן  15.12.09המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  

ף בוועדת להחזיר את הנושא לדיון נוסכי יש ) בייעוץ חינוכי, וסיכמה M.Edהסמכה קבועה להעניק תואר שני (
 המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך.

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 16
 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
*** 
 

11 /275 U) הכרה בתואר שניM.Ed.בייעוץ חינוכי של מכללת אורות ישראל ( 
החלטת מל"ג יו"ש בנושא בדו"ח הוועדה המלווה וב 15.12.09המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  

לאמץ את המלצת והחליטה חינוכי המתקיימת במכללת אורות ישראל,  תכנית הלימודים לתואר שני ביעוץ
) בייעוץ חינוכי M.Edשני (הלהכיר בתואר ו 17.11.09וועדת המשנה לאוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 

 שהוענק למכללת אורות ישראל ע"י מל"ג יו"ש. 
 
 
 
 

*** 
 קיימה הצבעה:הת

בעד 16  
 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
*** 
 

11 /753       Uתן הכרה למרכז ללימודים אקדמיים: ניהול, חינוך, חברה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתו להעניק מ U

        U) תואר שני ללא תזהM.A.בייעוץ חינוכי ( 
בדו"ח הוועדה שבדקה את בקשת המרכז  15.12.2009ום המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה בי      

ללימודים אקדמיים: ניהול, חינוך, חברה לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר שני 
לבקש מועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות כי יש ) בייעוץ חינוכי, וסיכמה M.Aללא תזה (

א תנאי הקבלה בתכנית. לאחר קיום הדיון האמור ובהתאם ושלוחות מחו"ל לקיים דיון נוסף בנוש
 תדון המועצה בנושא בשנית.  ,לתוצאותיו

 
11 /475     U) "הסמכה קבועה למכללה האקדמית להנדסה בירושלים, להעניק תואר "בוגר במדעיםB.Sc. בהנדסת ( 

       U.חומרים מתקדמים 
 משנה לענייני טכנולוגיה והנדסה כדלהלן:המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ה

 להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' דויד גוטניק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
להסמיך ("הסמכה קבועה") את "המכללה האקדמית להנדסה בירושלים" להעניק תואר  ראשון  .2

 ) בהנדסת חומרים מתקדמים. .B.Scבמדעים (
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מבקשת הוועדה להבהיר כי על המכללה להקפיד על שיבוץ מרצים בעלי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .3
 בתוכנית.  הנלמדים בקורסים הבסיסים במתמטיקה  -תואר שלישי ומעלה

**** 
 התקיימה הצבעה:

בעד 15  
 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
*** 

 
11 /575    Uושלים, להעניק תואר ראשון הארכה טכנית של הסמכת המכללה האקדמית להנדסה בירB.Sc. U          

      U.בהנדסת אלקטרוניקה 
 כדלהלן: ומחליטה את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מאמצת המועצה להשכלה גבוהה      
 .B.Scלהאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה בירושלים להעניק תואר ראשון      

טרוניקה בשנה נוספת (מיום ההחלטה) וזאת על מנת לאפשר את סיום עבודת הוועדה בהנדסת אלק
 המלווה".

**** 
 התקיימה הצבעה:

בעד 15  
 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
*** 

 
11 /756  U "אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר "בוגר במדעיםB.Sc  בהנדסה אזרחית שלU 

  U.הטכניון בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה ירושלים 
דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ובהמלצת ועדת המשנה  15.12.2009בישיבתה שהתקיימה ביום  

 ) והחליטה כלהלן:17.11.2009לענייני טכנולוגיה והנדסה (מיום 
אזרחית של הטכניון, מחוץ בהנדסה  B.Scלאשר לטכניון לפתוח כיתת לימוד לתואר "בוגר במדעים"  .1

 בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה ירושלים. -לקמפוס
 שנים. 5 -בשלב זה ל הינוהאישור  .2
של המועצה  בשלוש השנים הראשונות להפעלת התכנית, הטכניון יעביר לועדת המשנה לטכנולוגיה והנדסה .3

היבטים הבאים: תנאי , מדי שנה, דו"ח התקדמות על הפעלת התכנית הלכה למעשה מהלהשכלה גבוהה
קבלה, מספר סטודנטים, בחינות, אחוזי נשירה, שיבוץ הסגל לקורסים (חובה ובחירה), לימודים בקמפוס 

 הטכניון.
שנים ממועד אישור התכנית, יעביר הטכניון לועדת המשנה לטכנולוגיה והנדסה דו"ח כולל על  5בחלוף  .4

יומה של התכנית לרבות השוואה בין סטודנטים התכנית, אשר יסקור מבחינה אקדמית את חמש השנים לק
 הלומדים בטכניון לבין סטודנטים הלומדים במכללה האקדמית להנדסה ירושלים.

בנקודת זמן זו, תבצע ועדת המשנה לטכנולוגיה והנדסה הערכה, האם המשך קיום התכנית מוצדק מבחינה  .5
 לאומית ואקדמית.

**** 
 התקיימה הצבעה:

בעד 12  
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 אין מתנגדים
נמנע 1  

 ההחלטה התקבלה 
*** 

 
11 /757 Uהמשלימה הרפואה תחום של כוללת לבחינה המקצועית הועדה מסקנות 

  המועצה להשכלה גבוהה החליטה לבדוק באופן עקרוני את תחום הרפואה המשלימה ואת סוגיות    
    מנהל בקשה של המסלול האקדמי של המכללה להזאת לאחר שהובאה בפניה והאקדמיזציה של התחום,  

 לפתיחת תוכנית לימודים אקדמית בתחום זה.           
 
 לצורך כך החליטה המועצה על הקמת וועדה בראשותו של פרופ' ירון כהן.    
 .גישההמועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' כהן על עבודתה ועל הדו"ח שה   
 בהן שמעה את יו"ר  ,15.12.2009וב  17.11.2009שיבות שהתקיימו ב המועצה קיימה שני דיונים בנושא בי   

הוועדה פרופ' ירון כהן ואת נציג דיקני הרפואה פרופ' ערן לייטרסדוף מהאוניברסיטה העברית והחליטה שלא   
 לקבל את מסקנות הוועדה, מן הנימוקים שלהלן:   

פרופ' ירון כהן, שנכון להיום, אין בסיס מדעי המועצה השתכנעה מדו"ח הוועדה ומדבריו של יו"ר הוועדה,  .. .א
)evidence based ולכן החליטה כי אין מקום להעניק בתחום זה ) מוכח ליעילותה של הרפואה המשלימה

 . תואר אקדמי
הוועדה סברה שעקב העדר בסיס מדעי לרפואה משלימה ובמטרה לשפר את איכות המטפלים יש להנהיג  .. .ב

שיכללו נושאים שונים שפורטו בדו"ח. הוועדה  ,המיועדים ספציפית למטפלים ,לימודי תואר ראשון או שני
 המליצה להעניק לתואר זה את השם "לימודי מבוא למטפלים באדם". 

המועצה, לאחר עיון מעמיק בדו"ח, סבורה שמשום שאין בסיס מדעי לרפואה המשלימה, אין ללימודים  .. .ג
, ואין זה לכן מתפקידה של המועצה להשכלה גבוהה תואר אקדמי, יהא שמו אשר יהא מסגרתאלה מקום ב

 לעסוק באקדמיזציה של תחום זה.  
המועצה מסכימה עם המלצת הוועדה כי יש צורך להסדיר את רישוי תחום הרפואה המשלימה (רישוי  .. .ד

שבאחריות משרד הבריאות) וכי תנאי הכרחי לעיסוק ברפואה משלימה צריך להיות תואר אקדמי המקביל 
שון בלימודי רפואה, או במדעי החיים.  עם זאת, חברי המועצה אינם סבורים שיש ליזום לשם לתואר רא

כך תואר אקדמי חדש תחת כותרת זו או אחרת. במוסדות להשכלה גבוהה מוענקים תארים ראשונים 
במדעי החיים ובלימודי הרפואה שיוכלו לשרת מטפלים עתידיים, זאת אם משרד הבריאות והמחוקק 

 י תנאי הכרחי לעיסוק ברפואה משלימה הוא תואר ראשון שכזה.  יקבעו כ
 

נוכח האמור מחליטה המועצה שלא לקבל את מסקנות הוועדה ולא לאפשר הגשת בקשות לפתיחת תכניות 
 אקדמיות בתחום הרפואה המשלימה. 

*** 
 התקיימה הצבעה:

בעד  12  
נגד  1  

לא השתתף 1  
 ההחלטה התקבלה

*** 
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11 /758 Uעדכון החלטה. -חיפה ע"ש נרי בלומפילד -מרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצוהכרה ב 

 הוחלט להכיר במכללת ויצו לעיצוב ולהכשרת מורים כמוסד להשכלה  12.12.2004בהחלטת הממשלה מיום    
 משרד החינוך  ביקשכעת  שנים. 5ההכרה במוסד הוגבלה לתקופה של על פי בקשת משרד החינוך, גבוהה.  
  13.7.2004המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאשרר את החלטתה מיום לאור זאת,  יר את ההגבלה.להס 
 (החלטתה זו  חיפה ע"ש נרי בלומפילד כמוסד להשכלה גבוהה.  -ולהכיר במרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו 

 .של המועצה תועבר לאישור הממשלה)
**** 

 התקיימה הצבעה:
בעד 14  

 אין מתנגדים
מנעיםאין נ  

 ההחלטה התקבלה פה אחד
*** 

 
11 /759 Uעדכון הרכב הוועדה לטיפול בחריגות של המוסדות להשכלה גבוהה מחוק המל"ג, הנחיות, החלטות ונהלי 

   U.מל"ג/ות"ת 
 המועצה להשכלה גבוהה אישרה את הרכב הוועדה לטיפול בחריגות של המוסדות להשכלה גבוהה מחוק    

 ונהלי מל"ג /ות"ת כדלקמן: המל"ג, הנחיות, החלטות  
 ממלא מקום יו"ר הוועדה -פרופ' פואד פארס

 פרופ' מנואל טרכטנברג
 פרופ' משה מנדלבאום

 גב' ריקי מנדלצויג
 פרופ' פנינה קליין

 מר זאב שור
 פרופ' עזרי טרזי

 מר בועז טופורובסקי
 מדיניות המל"ג  בנושא "פתיחת כמו כן הוחלט כי פרופ' זוהר גושן יצטרף לדיוני הוועדה שיתקיימו לגבי    

 מסלולי לימודים ללא אישור מל"ג".  
**** 

 התקיימה הצבעה:
בעד 11  

 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
*** 
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11 /760 U.(הצעת יו"ר המל"ג, שר החינוך גדעון סער) מינוי חבר למועצה להנצחת גוש קטיף 
 בנושא בחירת נציג מומלץ מטעמה לתפקיד חבר   15.12.2009ביום  המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה   

 מועצת המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף והשומרון, ומחליטה לאשר את הצעת שר החינוך למנות את ד"ר   
 מרים ביליג  כנציגת המל"ג לתפקיד זה.  

**** 
 התקיימה הצבעה:

בעד 10  
לא השתתף 1  

 ההחלטה התקבלה 
**** 

 
11 /761 Uינוי נציג מל"ג למועצה להסדרת ההימורים בספורט.מ 

 בנושא בחירת נציג מומלץ מטעמה לתפקיד חבר   15.12.2009המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום    
 במועצה להסדר ההימורים בספורט, ומחליטה לאשר את הצעת שר החינוך למנות ד"ר רונית כהן וגב' דבורה   
 מל"ג לתפקיד זה.חרוש (מושי) כנציגי ה  

*** 

 התקיימה הצבעה:
בעד 12  
נמנע 1  

 ההחלטה התקבלה 
*** 
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