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10 /799 U בוגר במדעים"  אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון")B.Sc.(  

   Uתעשיות מים של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן  בהנדסת. 
 המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה כדלהלן: 

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' רפי סמייט על עבודתה ועל הדוח שהגישה. . 1
דן, לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון מל"ג לאשר למכללה האקדמית כנרת בעמק הירל להמליץ . 2

 ) בהנדסת תעשיות מים, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים..B.Sc"בוגר במדעים" (
למנות ועדה מלווה לקראת שלב ההסמכה, שתעקוב אחר התנהלותה של התוכנית ויישום כל  . 3

ורכישת המלצותיה של הוועדה הבודקת תוך שימת דגש על גיוס סגל הוראה, הקמת מעבדות 
הוועדה תגיש דוח לוועדת המשנה בתום שנת הלימודים הראשונה הספרות הרלוונטית לתוכנית. 

 להפעלת התוכנית.
 –על המכללה לגייס לסגל הבכיר של התוכנית שני חברי סגל נוספים בעלי השכלה הנדסית רלוונטית  . 4

  לתה.אחד במהלך הראשונה להפעלת התוכנית והשני במהלך השנה השנייה להפע
בהתאם להתחייבות המכללה, עליה להציג את המעבדות הנדרשות בתוכנית לקראת השנה  . 5

 השלישית להפעלתה.
על המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה), כל תלמיד(ה)  . 6

דמית כנרת בעמק על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח לדו"ח זה, לפיה ידוע לו (לה) כי המכללה האק
) בהנדסת תעשיות .B.Scהירדן, עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון "בוגר במדעים" (

מים, וכי קיימת אפשרות שהמכללה לא תוסמך להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים" בהנדסת 
ת "רשת תעשיות מים. במקרה זה תוצע על ידי המרכז האקדמי רופין לסטודנטים הלומדים בתוכני

 .בטחון" 
 

   יצוין כי כניסת החלטת המל"ג לתוקף, מותנית בקבלת חוות דעת חיוביות מאגפי ות"ת  *
 ובהחלטת מליאת הות"ת .

 
10 /800   U"אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה )B.Ed (U  

 Uשל המכללה האקדמית לחינוך גורדוןי'-יסודי (ז'-חוגית במסלול על-במתמטיקה במתכונת דו (U. 
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך  

 :כלהלן ומחליטה 2.2.2010מיום 
 להודות לועדת הבדיקה, בראשותו של פרופ' שלמה וינר, על עבודתה עד כה.  .1
תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" לאשר למכללת גורדון לפרסם את דבר פתיחתה של  .2

(B.Ed.) 'י') ולרשום אליה תלמידים.-במתמטיקה במסלול חט"ב (ז 
לחייב את מכללת גורדון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה,   .3

ור לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת גורדון עדיין ואיננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בג
בהוראה" במתמטיקה למסלול חט"ב, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק 

תואר "בוגר בהוראה" במתמטיקה למסלול חט"ב. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר 
להעניק את התואר במתמטיקה למסלול חט"ב היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת 

לה להעניק תואר, למשל תכנית הלימודים במתמטיקה למסלול התכניות להן יש הסמכה למכל
 היסודי.

בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון  .4
בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה 

 במכללה.
 



 את הסתייגותו והתנגדותו לקבלת ההחלטה. הערה: יירשם כי מר בועז טופורובסקי הביע 
 

10 /801      Uאישור הרכב ועדות בודקות 
 ושרו הרכבי הועדות כדלהלן:א

Uהמכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית  שינוי הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת
 ) בכלכלה וחשבונאותB.A(לימודים לתואר ראשון 

 להלן ההרכב החדש שאושר: 
 אוניברסיטת חיפה, יו"ר –החוג לכלכלה   –טל פרופ' בני בנ •
 גוריון-המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן –פרופ' גילה בניסטי  •
אחראי אקדמי תחום חשבונאות, האוניברסיטה הפתוחה ופרופ' אורח  –פרופ' חיים פלק  •

 בפקולטה להנדסת תעו"נ בטכניון.
 מרכזת הוועדה –גב' אתי נעים  •

U לימודים במדעי עקב אחר יישום המלצות ועדת האיכות לתכנית הצוות מומחים למאישור הרכב
 במסלול האקדמי של המכללה למינהלההתנהגות המתקיימת 

 להלן הרכב צוות המומחים שאושר:
 המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  -פרופ' אבישי הניק •
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, דקאן הפקולטה למדעי החברה, המחלקה  -אפשטיין-פרופ' נח לוין •

 אוניברסיטת תל אביב. 
Uת הלימודים בלימודי מזרח התיכוןהרכב הוועדה הבינלאומית להערכ 

 להלן הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת הלימודים בלימודי המזרח התיכון:
• Prof. Dale Eickelman – Dartmouth College, USA, Committee Chair 
• Prof. Emmanuel Sivan – Hebrew University, Israel, Co-Chair 
• Prof. Jere Bacharach – University of Washington, USA 
• Prof. Richard Bulliet – Columbia University, USA 
• Prof. Ilai Alon – Tel Aviv University, Israel 
• Ms. Marissa Gross – Committee's coordinator. 

Uלבדיקת בקשת "המכללה האקדמית אחווה" לפתוח תכנית לימודים  אישור הרכב וועדה מקצועית
 חוגית -במתכונת חד חוגית ודו (B.Sc)לתואר ראשון בכימיה יישומית 

בנושא שבנדון והחליטה לאמץ אצת המלצת ועדת  2.3.10מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום 
 :כלהלן 24.02.2009המשנה למוסדות לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 

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

 .ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים
 ועדת המשנה תמסור הערותיה לועדת הבדיקה המקצועית לאחר שזו תוקם.  .3
 הרכב הוועדה המקצועית המאושר: .4
 יו"ר -כון קזאלי לכימיה יישומית, האוניברסיטה העבריתפרופ' יואל ששון, מ •
 פרופ' משה קול, בית הספר לכימיה, אוניברסיטת תל אביב •
 ד"ר נטליה אוזלנר, מנהלת מעבדת בקרה ואיכות, מפעל קופולוק דרום •
 אופנר, רכזת הוועדה-גב' מוניקה שמילוביץ' •

 Uלקבל הסמכה  ת לחינוך אחוהאישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמי
 ) בתרבות עם ישראל והוראתהM.Edתואר שני (להעניק 

 להלן הרכב הוועדה שאושר:
 יו"ר –המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר אילן   –פרופ' דניאל שפרבר •
 .אוניברסיטת חיפה, החוג לתולדות ישראל – פרופ' מנחם קלנר •
 ם ישראל, האוניברסיטה העבריתהחוג להיסטוריה של ע – פרופ' אברהם גרוסמן •
 מרכזת הוועדה  –גב' אפרת צדקה  •

 Uומקצועות סומכי רפואה  \עקרונית של הגבלת גיל בקבלה לרפואההשאלה לבחינת ה הקמת וועדה
 .והרכב הוועדה העקרונית לבדיקת הנושא באוניברסיטאות



וועדה עקרונית ים להקהמועצה להשכלה גבוהה מאשרת, בנוהל קבלת החלטות בכתב, את ההצעה 
במוסדות להשכלה גבוהה,  קבלה לרפואה ומקצועות סומכי רפואההסוגיה של הגבלת גיל בשתבחן את 

 על כל היבטיה, ותמליץ למועצה להשכלה גבוהה בנדון.
 להלן ההרכב שאושר במועצה:

 יו"ר הועדה -אביב  -פסיכיאטריה , אוניברסיטת תל  -פרופ' משה קוטלר 
 כירורגית לב חזה, רפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים ו"הדסה" ירושלים   -פרופ' אהוד רודיס 
נוירו פיזיולוגיה ואידיאולוגיה, הפרעות בתקשורת, החוג להפרעות בתקשות,  –פרופ' יוסי אטיאס 
 אוניברסיטת חיפה
 גוריון בנגב-פסיכיאטריה , הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן –פרופ' גבי שרייבר 

 מטל-טיפול נמרץ ילדים, הטכניון –יוסף -ר גדי ברד"
 משקיפה ויועצת משפטית לוועדה, ממונה תחום משפט, המועצה להשכלה גבוהה –עו"ד יעל טור כספא 

 רכזת הוועדה , המועצה להשכלה גבוהה –גב' תמר מעגן 
U:הוועדה תבדוק 

ומקצועות סומכי רפואה  את התחומים והתוכניות בהן יש הגבלת גיל בקבלה ללימודים ברפואה -
 במוסדות להשכלה גבוהה

את הרציונל (הנימוקים) בגינו מיישמים המוסדות להשכלה גבוהה את הגבלת גיל בקבלה  -
 ללימודים בתחומים אלו

 את האוכלוסיות (המועמדים) כלפיהם מופעלת הגבלת הגיל לקבלה בתחומים הנ"ל  -
 בתחומים שפורטו. את החריגים עליהם לא חלה הגבלת הגיל לקבלה -
 חברתיים הנובעים מהגבלת גיל בקבלה ללימודים אקדמיים.-את ההיבטים הציבוריים -
את הקיים במוסדות להשכלה גבוהה בעולם מבחינת הגבלת גיל בקבלה ללימודים ברפואה  -

 ומקצועות סומכי רפואה.
10 /802 U אפקה, המכללה ), בנושא בקשת 17.2.10 -(וכפי שאושרה ב 31.1.10דיווח בדבר החלטת ות"ת מיוםU

  Uלפתוח תכנית לימודים לתואר שני אביב-האקדמית להנדסה בתל ,)M.Sc( ללא תזה, בהנדסת מערכות. 
-אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתלבדבר אישור ל 2.2.2010מיום  794/11 ה מס'תהמשך להחלטב

, המועצה להשכלה גבוהה מערכות ) ללא תזה, בהנדסתM.Sc(, לפתוח תכנית לימודים לתואר שני אביב
 :בנושא לפיה 17.2.2010מאמצת את החלטת ות"ת מיום 

       אביב, לפתוח תוכנית -ות"ת ממליצה למל"ג לאשר לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל . 1 
 ללא תיזה, בהנדסת מערכות בכפוף להתניות הבאות: (.M.Sc)לימודים לתואר שני       

 פה למכסת התלמידים המתוקצבת כפי שאושרה למוסד בתש"ע.התוכנית כפו (א) 
          לגבי חבר הסגל שאינו עומד בחובת ההוראה הנדרשת על פי הנחיות ות"ת, המוסד יוכל  (ב) 

 לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:  
שעות הוראה  2חבר הסגל יועסק בהיקף של חצי משרה במוסד ומסגרת העסקתו תכלול  )  1(

 ועיות וראשות מחלקה. שב
 חבר הסגל יועסק בהיקף של משרה מלאה במוסד והוא ילמד בהתאם לדרישות ות"ת.  ) 2(

ות"ת מסיבה את תשומת לב המל"ג לכך שלתוכנית מתקבלים תלמידים מרקעים שונים. על מנת   .2
      דנטים, שהתוכנית תהיה ברמה נאותה לתואר שני, יש להקפיד שההשלמות הנדרשות מהסטו        
 לתם לתוכנית.  יעשו טרם קבי ....  

 
 10 /803 .. U בקשת המרכז האקדמי כרמל לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר ראשוןU

       U)L.L.Bדיווח -) במשפטים 
 ועדת ושלוחות מחו"ל דיווחה למל"ג על המלצת  יברסיטאותלמוסדות שאינם אונ ועדת המשנהיו"ר 

 ה בנושא, באותו היום.מדיוני המשנה
 למוסד תישלח הודעה בדבר המלצת ועמ"ש.

הנושא יובא לדיון בפני מליאת המועצה, לרבות החומרים המצורפים הרלוונטיים, בישיבת מל"ג  
 .הבאה 
 
 



 נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה
 

10 /804       Uבקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A)  בתקשורת– 
       U.דו"ח הוועדה הבודקת לקראת מתן הסמכה 
בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת  02.03.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום       

בקשת בעניין )  02.02.2010מיום (ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל 
 ומחליטה ) בתקשורת.B.Aתואר ראשון (לקבל הסמכה להעניק עמק יזרעאל האקדמית המכללה 

 כלהלן:
 להודות לוועדה בראשותה של פרופ' דפנה למיש על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה. .1
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק  .2

 . 2013ו עד מרץ ) בתקשורת למשך שלוש שנים דהיינ.B.Aתואר ראשון (
בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים  .3

 התוכנית בהחלטות המועצה  במלואן.שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד ו
**** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד 15

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

10 /805  Uל האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שניבקשת המסלו (M.A)   בכלכלהU

  U  המלצת הועדה הבודקת בדבר אישור, פרסום והרשמה.  –יישומית 
בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת  02.03.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  

המסלול בעניין בקשת  02.02.2010ת מחו"ל מיום המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחו
ומחליטה  בכלכלה יישומית ).M.Aהאקדמי של המכללה למינהל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (

 כלהלן:
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אייל וינטר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה. . .1
השלילית הינה החלת  ההסיבה להמלצת מקריאת חוות הדעת של הוועדה הבודקת,  עולה כי . .2

קריטריונים מחמירים בהרבה מהקריטריונים הנדרשים על ידי המל"ג ביחס למרצים בעלי רקע 
 מחקרי לצורך פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה.

להקים וועדה חדשה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים  . .3
 ללא תזה בכלכלה יישומית. (M.A)ני לתואר ש

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 10
 מתנגדים  2

 נמנעים 2
 ההחלטה התקבלה

 פרופ' ברק ארז לא נכחה בעת ההצבעה ולא השתתפה בה
**** 

10 /806   U) הסמכת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר שני ללא תזהM.B.A במינהל ( 
        U.עסקים 

המסכם ובדו"ח הפרטני שהגישה בדו"ח  02.03.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום       
לקראת מתן הסמכה להעניק תואר שני  המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודההוועדה המלווה את 

)M.B.Aוהיא מאמצת את המלצת וועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ) במינהל עסקים ,
 ומחליטה כלהלן: 02.03.2010ות מחו"ל מיום ושלוח

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט על עבודתה המסורה ועל הדו"חות שהגישה. .1



, ולהעניק למרכז ללימודים אקדמיים באור 2010לאמץ את המלצת הוועדה מחודש פברואר  .2
 עסקים, עד לסוף שנה"ל תשע"א. ) במינהל M.B.Aיהודה הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה (

) במינהל עסקים M.B.Aלאשר את המשך רישום הסטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ( .3
 המתקיימת במוסד.

יישום לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיערך בדיקה מעמיקה ורחבה של  .4
עמידת המוסד בהתחייבויות  המלצות הוועדה המקצועית לאור שני הדו"חות שהגישה, ובפרט של

 הבאות, כפי שעלו בדיון ועדת המשנה:
 התחייבות המוסד להכין נהלים מסודרים וכתובים בנושא בקרת האיכות.  א.
התחייבות המוסד  כי ראשי ההתמחויות יערכו בקרה של המבחנים, הסילבוסים והתפלגויות  ב.

 הציונים.
למועמדים שממוצע  GMAT-המלווה, ציון סף ל התחייבות המוסד לקבוע, בתיאום עם הוועדה ג.

 .85-ציוניהם בתואר הראשון נמוך מ
 התחייבות המוסד לעגן נהלים בנושא בקרת איכות ההוראה בתכנית. ד.

הוועדה בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט תמשיך ללוות את התכנית לקראת שלב הארכת  .5
 ההסמכה.

להביע שאט נפש מהשמצות אישיות שהיו מכוונות כלפי המועצה להשכלה גבוהה מוצאת לנכון  .6
 חברי וועדת המשנה בשל עמדות שהביעו במסגרת הדיונים בנושא.

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 12
 מתנגדים  2

 נמנעים 2
  ההחלטה התקבלה

**** 
 

10 /807 Uאישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית לימודים לתואר ראשון(B.A)  לת בחשבונאות של מכלU  
   U.שערי משפט 

בהמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות  2.3.10מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  
היא מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות בנושא שבנדון ו 2.3.10ושלוחות מחו"ל דנה מיום 

 :שאינם אוניברסיטאות ומחליטה כלהלן
 פה מכנס על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה לה.להודות לועדת הבדיקה בראשותה של פרופ' י . .1
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולאשר למכללת שערי משפט לפרסם את דבר פתיחת תכנית  . .2

 ) בחשבונאות ולרשום אליה תלמידים.B.Aהלימודים לתואר ראשון (
 י:תדווח המכללה לוועדה המקצועית כ 31.8.10-לקראת פתיחת שנה"ל שתע"א ולא יאוחר מה . .3

 המרצים שהיו מיועדים להגיע מחו"ל וללמד בארץ אכן הגיעו כמתוכנן.  •
 מצאי הספרייה עודכן על פי דרישות הוועדה המקצועית.   •

לחייב את מכללת שערי משפט  (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה,  .  4
למיד(ה) כי מכללת שערי משפט אינה להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לת 3שנוסחה מופיע כנספח 

מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בחשבונאות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך 
המכללה להעניק תואר ראשון בחשבונאות. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את 

 שפירטה בדיווחו למל"ג.התואר בחשבונאות היא מתחייבת להעניק לסטודנטים רשת ביטחון כפי 
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא  . 5

 בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה". 
לוות את התוכנית בבדיקתה לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ל . 6

 לקראת שלב ההסמכה."
 
 
 



**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 14
 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 התקבלה פה אחדההחלטה 
**** 

 
10 /808 U) אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשוןB.Sc. בהנדסת תוכנה של ( U

  U בעמק הירדן. המכללה האקדמית כנרת 
המלצת ועדת היא מאמצת את בנושא שבנדון ו 2.3.2010דנה בישיבתה ביום השכלה גבוהה המועצה ל 

 : להלןכומחליטה המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה 
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' הוגו גוטרמן על עבודתה ועל הדוח שהגישה. . .1
וכנית לימודים לתואר ראשון מל"ג לאשר למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, לפתוח תל להמליץ . .2

 , לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.תוכנה) בהנדסת .B.Sc"בוגר במדעים" (
למנות ועדה מלווה לקראת שלב ההסמכה, שתעקוב אחר התנהלותה של התוכנית ויישום כל  . .3

 מתן פטורים להנדסאים המלצותיה של הוועדה הבודקת תוך שימת דגש על גיוס סגל הוראה,
הוועדה תגיש דוח לוועדת המשנה בתום שנת הלימודים פרות הרלוונטית לתוכנית. ורכישת הס

 הראשונה להפעלת התוכנית. 
על המכללה להקפיד על מתן פטורים להנדסאים המעוניינים ללמוד בתוכנית הלימודים, בהתאם  . .4

 לרשימת הפטורים שהוגשה לועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה.
במהלך השנתיים הראשונות להפעלת התוכנית, שני חברי סגל בדרגת מרצה בכיר יס על המכללה לגי . .5

ומעלה בתחום הנדסת תוכנה, אחד מהם מהנדס בתחום. חברי הסגל יועסקו באחוזי משרה 
  משמעותיים בתוכנית.

על המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להחתים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה), כל תלמיד(ה)  . .6
הרה, לפיה ידוע לו (לה) כי המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, עדיין אינה מוסמכת על הצ

, וכי קיימת אפשרות תוכנה) בהנדסת .B.Scלהעניק בשלב זה תואר ראשון "בוגר במדעים" (
 . במקרה זה תוצע על ידיתוכנהשהמכללה לא תוסמך להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים" בהנדסת 

במסגרת תוכנית  לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" ל חיהמכללה האקדמית בת
 .הלימודים במדע המחשב

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 14
 מתנגד  1

 אין נמנעים
  ההחלטה התקבלה

**** 
  

10 /809 U) הסמכת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שניM.Ed. בייעוץ חינוכי ( 
בדו"ח הוועדה המלווה שבדקה את בקשת  02.03.2010ישיבתה ביום המועצה להשכלה גבוהה דנה ב 

) בייעוץ חינוכי, והיא M.Edהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לקבל הסמכה להעניק תואר שני (
ומחליטה  02.02.2010מאמצת את המלצות וועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 

 :להלןכ
 פרופ' רחל ארהרד על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. להודות לוועדה בראשותה של . .1
) בייעוץ חינוכי, M.Edלהעניק תואר שני (בהתאם להמלצות הוועדה המלווה, להסמיך את המכללה  . .2

 לתקופה של שנה (עד סוף שנה"ל תשע"א).
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתכנית  . .3

אם למפורט בדו"ח הוועדה המלווה, ובפרט בנושא הוספת סמינריון אמפירי, עיבוי הלימודים בהת



הבסיס התיאורטי בייעוץ ואופיו של פרויקט הגמר. על המכללה להגיש דו"ח התקדמות לתכנית 
 הלימודים, לא יאוחר מתום סמסטר א' תשע"א.

לעובדה כי הערכת  בבדיקתה לקראת חידוש ההסמכה, מתבקשת הוועדה להתייחס, בין היתר, . .5
איזון הסטודנטים בתכנית מתבססת בעיקר על עבודות. הוועדה מתבקשת להתייחס לסוגיה זו ול

   לדעתה בין בחינות ובין עבודות בתכנית.  ראויה
הוועדה המלווה בראשותה של פרופ' רחל ארהרד תמשיך ללוות את המכללה לקראת שלב הארכת  . .6

 ההסמכה הזמנית.  
**** 
 הצבעה:התקיימה 

 בעד 13
 מתנגד  1

 נמנע 1
  ההחלטה התקבלה

**** 
10 /810 U רחובות" להעניק תואר שני ( -הסמכת מכללת "אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוךM.Ed בייעוץ (, 

   Uחינוכי. 
המלצות בנושא שבנדון והיא מאמצת את  02.03.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  

 רסיטאות ומכללות לחינוך ומחליטה כלהלן:ועדת המשנה לאוניב
להעניק תואר שני  Uרחובות-מכללת אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוךUאת זמני להסמיך באופן  . .1

)M.Ed (אלקנה -, כפי שמתקיים במסגרת מכללת אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוךבייעוץ חינוכי
 ל"ג, לתקופה של שנתיים.א לחוק המ28מכוח סעיף  והתואר הוכר ע"י מל"ג ישראל

כלל, כפילויות כ, מבקשת ועדת המשנה לשוב ולהדגיש כי 31.10.2006בהמשך להחלטת המל"ג מיום  . .2
בתכניות לימודים תתאפשרנה במסגרת המוסד המאוחד רק במקרים של כיתות לימוד נפרדות 

 בקמפוסים נפרדים לבנים ולבנות. 
אשי המכללה המאוחדת, פרופ' נריה גוטל והרב חיים להצהרת ר התאםבלעיל, ו 2בהמשך לסעיף  . .3

תכניות הלימודים אשר אושרו ע"י מל"ג יו"ש ואושררו ע"י מל"ג ישראל : 17.8.2009סבן, מיום 
ברחובות, לרבות תכנית הלימודים (תכנים והיקף), סגל  Uבאופן זההUבהפעלה באלקנה, יתקיימו 

ודרישות הסיום. אם יעשו שינויים בתכניות ההוראה, תנאי הקבלה, ספי הקבלה, דרישות המעבר 
 . ל"ג ישראלהלימודים המכללה מחויבת לדווח על כך למ

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 11
 מתנגדים  2

 נמנע 1
  ההחלטה התקבלה

**** 
 

 10 /811    U בנושא מכינות קדם אקדמיות בעקבות זכיית חברת "מרמנט  8.11.05עדכון החלטת מל"ג מיוםU 
           U בע"מ" במכרז פומבי  שנבחרה לטפל בנושא. פרויקטיםוניהול  ארגון 

 החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן: 8.11.05בישיבתה ביום         
והחליטה כי רק מכינות המאושרות  8.11.05"המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא בישיבתה ביום 

שב כמכינות שהתעודות המוענקות על ידן ומפוקחות על ידי האגודה לקידום החינוך תוכלנה להיח
 הנן שוות ערך לתעודת בגרות.

הערה: האגודה לקידום החינוך הנה גוף שנבחר לטפל בנושא מתוקף מכרז פומבי. אם וכאשר ייבחר 
במכרז חדש גוף אחר לביצוע המשימה לאישור המכינות ולפיקוח עליהן, תשתנה ההחלטה 

 בהתאם.". 



פומבי חדש לביצוע המשימה (יובהר, כי אין מדובר בתפעול המכינות, בהתאם לדין, פורסם מכרז 
במכרז זה זכתה חברת Uבניהולן או בקביעת מדיניות פדגוגית של המכינות), על ידי משרד החינוך. 

 . ""מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ
  , מתעדכנת ההחלטה בהתאם לתוצאות המכרז הפומבי.8.11.05לפי החלטת המל"ג מיום 

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 14
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 

10 /812 U.מינוי נציג המועצה להשכלה גבוהה למועצת רואי החשבון 
 צה להשכלה גבוהה להמליץ על מינוימחליטה המוע 1955-לחוק רואי החשבון, תשט"ו 2בהתאם לסעיף 

 לה באוניברסיטת בן גוריון בנגב כחברה במועצת רואי החשבון.פרופ' גילה בניסטי מהמחלקה לכלכ
*** *** *** *** 

 התקיימה הצבעה (חשאית):
קולות 12-פרופ' גילה בניסטי    

קולות 4 –ד"ר שמעון רוזביץ   
*** *** *** *** 

 
10 /813 U תחילת דיון והגדרת הסוגיות בנושא. -באנגלית סיפי קבלה כשפה זרה: אנגלית 

פר הציגה מספר סוגיות הנוגעות לאנגלית שפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה: סיפי קבלה, פרופ' לאו 
דרכי הערכת הידע באנגלית, דרכי מיון התלמידים לרמות לימוד, מספר שעות לימוד, סיפי היציאה 

(רמת הפטור באנגלית). התקיים דיון באשר לצורך בקביעת מדיניות אחידה לכל המוסדות להשכלה 
ושא סיפי קבלה מינימאליים, סיפי חלוקה לרמות לימוד וסף רמת ה"פטור" מלימודי אנגלית. גבוהה בנ

חברי המל"ג דנו בדרך המומלצת לגיבוש מדיניות והשלכותיה של החלטה בנושא, לרבות באשר 
לאוכלוסיות מיוחדות. סוכם כי קיים צורך במסמך שיגדיר את הבעיה ויציג הצעות לפתרונה. המועצה 

 גבוהה החליטה:להשכלה 
להקים ועדה לבחינת מגוון הסוגיות של אנגלית שפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה כפי שהועלו   . .1

 בדיווח ובדיון, במיוחד בחינת סיפי הקבלה והיציאה. 
 ה זו."באחת מישיבותיה הקרובות של המועצה להשכלה גבוהה יובא הרכב מוצע וכתב מינוי לוועד  . .2

**** 
 התקיימה הצבעה:

 דבע 14
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
Uלהשכלה  דיווח לגבי המעקבים אחר יישום החלטות מל"ג בנוגע להחלטות הוועדות להערכת איכות במוסדות 
U.גבוהה 
Uסיכום 

הסטאטוס של תוכניות הדיווח העדכני לגבי את  2.3.2010המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה בישיבתה ביום 
ויישום החלטות  המעקבים אחר יישום המלצות הועדות להערכת איכותמודים הנמצאות בשלבים השונים של הלי

 מל"ג בנושא.
 

Uהצעת נוהל להוספת מסלול התמחות/מגמה/חטיבה לתוכנית לימודים קיימת במוסד להשכלה גבוההU   
Uסיכום 



הערותיהם בנוגע את חברי המועצה בירו , יע23.3.2010לקראת הדיון בנושא דלעיל שיתקיים בישיבת המל"ג ביום 
, ממונה תחום מכללות כלליות ורישוי שלוחות חו"ל, ארז, לגב' סיגל מורדוך-לנוהל המוצע ע"י פרופ' ברק

 באמצעות דואר אלקטרוני. דיון בנושא יתקיים, כאמור, בישיבתה הבאה של המועצה. 
 
 

 


