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U 48) 483(  להשכלה גבוהה האחת עשרה ישיבה מס' המועצההחלטות מישיבת 
U) 27.4.2010שהתקיימה בירושלים ביום י"ג באייר, תש"ע( 

 
11 /835 Uה ח ל ט ה 

המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הצעתו של יו"ר מל"ג השר גדעון סער ומחליטה למנות את  
  .בוההפרופ' נחום פינגר לסיו"ר המועצה להשכלה ג

******************** 
 :חשאית התקיימה הצבעה

 15 -בעד
 ולא נכח בחדר הישיבות פרופ' נחום פינגר לא השתתף בהצבעה

 אין נמנעים ואין מתנגדים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

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

 מינוי פרופ' פייסל עזאייזה לחבר ות"תU ב.
 U:מר גדעון סער, יו"ר המועצה ושר החינוך 
פרופ' עזאייזה הינו מועמד ראוי ביותר לתפקיד. פרופ' עזאייזה הינו חבר מועצה ותיק בעל ניסיון רב  

ות"ת. השר מציין כי ב כחברהמייצג את המגזר הערבי ולפיכך רואה השר חשיבות רבה להצטרפותו 
 הרכב ות"ת שיתקבל יהיה מגוון והטרוגני.

 
11 /836 Uה ח ל ט ה 

שרת את הצעתו של יו"ר מל"ג השר גדעון סער ומחליטה למנות את המועצה להשכלה גבוהה מא 
 .פרופ' פייסל עזאייזה לחבר ות"ת

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

 :חשאית התקיימה הצבעה
 15 -בעד

 ולא נוכח בחדר הישיבות לא השתתף בהצבעהפייסל עזאייזה פרופ' 
 אין נמנעים ואין מתנגדים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
******************* 
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 בויאנג'ו לחברת ות"ת.-מינוי עו"ד רו"ח מיכל עבאדיUג. 

 U:מר גדעון סער, יו"ר המועצה ושר החינוך 
מציע  ,בתוך מל"ג/ות"תלנשים נציגות  הבטיח דרישה כי יש להבהמשך לישיבה הקודמת בה הוצגה  

כלכלה, כנציגת ציבור מתחום ה בויאנג'ו-כחברת ות"ת את עו"ד רו"ח מיכל עבאדילמנות השר 
במובן הרחב של המילה, שהינה בעלת ניסיון רב במגזר הציבורי והפרטי ומכהנת כיום כסמנכ"לית 

-השר אף התייעץ בנושא עם יו"ר ות"ת. עו"ד רו"ח מיכל עבאדי בבנק הבינלאומי.וחברת הנהלה 
ר . בהזדמנות זו הודה השר למ2010אמצע יולי החל מהלחמי -בויאנג'ו תחליף את מר אהרון בית

 הלחמי על פעילותו כחבר ות"ת.-בית
 

11 /837 Uה ח ל ט ה 
המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הצעתו של יו"ר מל"ג השר גדעון סער ומחליטה למנות את  

 בויאנג'ו לחברת ות"ת-עו"ד רו"ח מיכל עבאדי
******************** 

 :חשאית התקיימה הצבעה
 15 -בעד

 1 –נמנע 
 אין מתנגדים
 להההחלטה התקב

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

U:פרופ' מנואל טרכטנברג , יו"ר ות"ת 
 שלושת המינויים הנ"ל.במברך ותומך 

 
 אישור הרכב ועדת שירותUד. 

11 /838 Uה ח ל ט ה 
 אושרה ועדת שירות בהרכב הבא:    

 יו"ר ועדת השירות -מר משה ויגדור, יו"ר הועדה, בתוקף תפקידו -מנכ"ל מל"ג
 ואל טרכטנברג, חבר הוועדה, בתוקף תפקידויו"ר ות"ת, פרופ' מנ

 חברת ות"ת, פרופ' מלכה רפופורט,  חברת הוועדה, בתוקף תפקידה
 הלחמי, חבר הוועדה, בתוקף תפקידו-חבר ות"ת, מר אהרן בית

 סגן יו"ר מל"ג, פרופ' נחום פינגר, חבר הוועדה, בתוקף תפקידו
 קף תפקידו חבר מל"ג, פרופ' פייסל עזאייזה,  חבר הוועדה, בתו

 ארז, חברת הוועדה, בתוקף תפקידה -חברת מל"ג, פרופ' דפנה ברק
******************** 
 התקיימה הצבעה:

 15 -בעד
 אין נמנעים ואין מתנגדים

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

 
2 . Uמידע 
 מר גדעון סער, יו"ר המועצה ושר החינוך: 

 מחליפו של נתנאל איזק, על מינויו כחבר מל"ג. -הסטודנטיםאגודת  מברך את מר יצחק שומרוני, נציג 
  לדעתו היה חשוב תחילה להשלים את הרכב הענייןהודיע כי הוא מטפל במינויים בהתאם לדחיפות .

ות"ת, אח"כ לאייש את משרת סגן יו"ר מל"ג ומשרת מנכ"ל מל"ג/ות"ת. בקרב חברי מל"ג יש חסר של 
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. לור"מ קיימת תביעה לגיטימית להגדיל את משקלם גם בשלב מאוחר יותרזה יטופל חברים, נושא  3
מל"ג ויש לזה זיקה למס' הסטודנטים במכללות. מעוניין לדון בנושא קרב חברי ות"ת וגם בקרב חברי ב

 ברמה עקרונית, לרבות תפקידי המוסדות השונים בשדה ההשכלה הגבוהה.
  לכהן כיועץ התקשורת של שר  המיועדיובל לידור, נפרד מממונה תחום דוברות והסברה במל"ג, מר

האוצר. מודה ליובל על שירות מצוין, ומקצועי וטוב ומאחל לו הצלחה בתפקידו החדש. בהזדמנות זו 
 .מאחל למר שרון אחדות, מחליפו של יובל, הצלחה בתפקידו 

 .מברך את פרופ' ציפורה ליבמן שקודמה לדרגת פרופסור חבר 
 פנינה קליין בשל מות אמה.מביע תנחומים לפרופ ' 

 
U:פרופ' מנואל טרכטנברג , יו"ר ות"ת 

תרם רבות להעלאת קרנם של  ,בעת מילוי תפקידו ,מצטרף לברכות ולאיחולים  ליובל לידור. יובל 
המוסדות. ציין כי עבודת הדוברות אינה פשוטה וכי דעת הקהל אינה סימפטית, למרות שחלק מהאשמה 

 ,בהצלחה רבה ,שכלנו להתייחס לנושא ברצינות הנדרשת. יובל טיפל בנוסףמוטלת על כתפינו שלא ה
 תפקידו באמצע מאי. בבפניות הציבור. מקדם בברכה את מר אחדות, שיחל 

 
3 . U) '23.3.10  מיום 47)482אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס . 
 נוסח ההחלטות אושר.  
 

******************* 
 ת ו ט ל ח ה

 
 11 /983 U בנושא  הניהול האקדמי של             4.11.2003המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה: עדכון החלטת מל"ג מיום

U  U.מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות 
, החליטה המל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה ולעדכן 27.4.2010בישיבתה ביום  

בנושא "הניהול האקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה  4.11.2003.ה. בהחלטתה מיום 2את סעיף 
 שאינם אוניברסיטאות", כדלקמן:

ראש המוסד/הנשיא יכהן בתפקידו על בסיס קדנציאלי. מספר הקדנציות לא יעלה על שלוש,   .1
שנה. במסגרת זו,  12והתקופה המצטברת הרצופה של כהונת ראש מוסד/נשיא לא תעלה על 

 כהונה המרבית ייקבעו ע"י המוסד ויהיו חלק מתקנון המוסד.מספר הקדנציות ותקופת ה
לעיל, תחול על כל המוסדות להשכלה גבוהה   1עדכון החלטת המל"ג, כפי שמופיעה בסעיף  . 2

 ובכללן גם על האוניברסיטאות.
ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה תביא בפני המל"ג הצעה להוראת מעבר לעניין נשיאי  . 3

 הנים.האוניברסיטאות המכ
 תעוגן במסגרת כללי המל"ג.(כולל תיקון זה) , על תיקוניה, 4.11.2003החלטת המל"ג מיום  . 4

******************** 
 התקיימה הצבעה:

 13 -בעד
 1 -נגד

 אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה
******************* 

 
U:נוהל קבלת החלטות בכתב 

11 /840 U לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן בקשתB.A. במדעי (
U  U המלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור, פרסום והרשמה-ההתנהגות 
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בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת  27.04.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  
בעניין בקשת  23.03.2010ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 

) במדעי .B.Aכנרת שבעמק הירדן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (המכללה האקדמית 
 :ההתנהגות ומחליטה כדלקמן

להודות לוועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' אביעד רז על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה   . .1
 לה.

רדן לפרסם את דבר לאמץ את המלצת הוועדה ולאשר למכללה האקדמית כנרת שבעמק הי  . .2
 במדעי ההתנהגות ולרשום אליה תלמידים. B.Aפתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון 

לקבוע כי מספר התלמידים המתקבלים לתוכנית תוך חריגה מתנאי הקבלה שנקבעו (לרבות   . .3
 .10%קבלת סטודנטים על תנאי) לא יעלה על 

 במבחן אמיר. 85יון מינימום  לחייב את המכללה להוסיף בתנאי הקבלה לתוכנית צ  . .4
 לאמץ את המלצות תת הועדה של ות"ת לפיהן אישור הבקשה יהיה בכפוף להערות הבאות:  . .5

פתיחת החוג במדעי ההתנהגות תותנה בסגירת החוג "במדעי החברה משולב" כפי שהתחייב   *
 .המוסד, וכן בהקטנה של מספר בתלמידים הלומדים בחוג הרב תחומי שבאחריות אקדמית

על המוסד להקטין את מספר התלמידים הלומדים במסלולי לימוד שבאחריות אקדמית   *
ולהגדיל את מספר התלמידים הלומדים בחוגים עצמאיים, בהתאם להתחייבותו עם פתיחת 

 תוכנית זו ובהתאם להחלטות ות"ת הקודמות.
 תוכנית הלימודים תכלל במסגרת מכסת הסטודנטים המתוקצבת של המוסד.  *

לחייב את המכללה להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי   . .6
המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון במדעי 

ההתנהגות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר 
 האקדמי הנ"ל.

ציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו על המכללה ל  . .7
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה 

 להשכלה גבוהה". 
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים   . .8

שלב ההסמכה, לרבות יישום המלצותיה של הוועדה, כפי שמופיעות בהמלצות  לבדיקתה לקראת
התוכנית בהתאם להחלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הערכת האיכות בתחום  קהוועדה. כמו כן תיבד

 פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות.
 

11 /841 U) "בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגרB.A.די ) בלימוU 
 Uחוות דעת המומחים -חוגית-כלכלה במתכונת דו 

בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת  27.4.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  
בעניין בקשת  23.03.2010ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 

) בכלכלה במתכונת דו .B.Aואר "בוגר" (לתהמכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים 
 :חוגית ומחליטה כדלקמן

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.  . .1
לאשר למכללה האקדמית עמק יזרעאל לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר   . .2

 בכלכלה במתכונת דו חוגית ולרשום אליה תלמידים. B.Aראשון 
ן באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו על המכללה לציי  . .3

תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה 
 להשכלה גבוהה". 

לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית,  תועבר התוכנית לבדיקתו של אחד המומחים   . .4
ההסמכה, לרבות יישום המלצות המומחים, כפי שמופיעות בחוות לבדיקתה לקראת שלב 

 דעתם.
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11 /842 Uראשון לתואר הלימודים לתכנית סטודנטים והרשמת פרסום אישור (B.A) דו במתכונת תחומי רב- U
  Uכרמל האקדמי המרכז של חוגית 

פתוח בבקשת המרכז האקדמי כרמל ל 27.04.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  
חוגית, והיא מאמצת את המלצות וועדת -) רב תחומי במתכונת דוB.Aתכנית לימודים לתואר ראשון (

 , ומחליטה כלהלן: 23.03.2010המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 
 להודות לוועדה בראשותה של ד"ר דניאלה גורביץ' על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.  . .1
 -האקדמי כרמל לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר ראשון רבלאשר למרכז   . .2

 ולרשום אליה תלמידים. (BA)חוגית -תחומי במתכונת דו
לחייב את המרכז האקדמי כרמל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם   . .3

אינו מוסד מוכר ללימודים על הצהרה לפיה ידוע למועמד כי המרכז האקדמי כרמל עדיין 
 תחומי.-חוגי רב-להשכלה גבוהה ואינו מוסמך עדיין להעניק  תואר ראשון דו

 התכנית תתפרס על פני שלוש שנים קלנדריות.  . .4
 כתנאי להסמכה יש לקבוע בתנאי הקבלה את הבחינה הפסיכומטרית.  . .5
 כתנאי להסמכה התחייב המוסד לשכתב את קורות החיים וסילבוסים.  . .6
ל המוסד לעדכן את המידע באתר האינטרנט שלו כך שיתאים להערות בדבר כתנאי להסמכה ע  . .7

 שינוי שמות ההתמחויות ולעדכן את רשימות הקורסים.
לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה   . .8

ה למעשה לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכ
במכללה. הוועדה תבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בדו"ח המסכם, 

 לרבות נושא עיבוי סגל ההוראה.
 

11 /843  U בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח התמחויות בשיווק ובמימון במסגרת התוארU 
 U הראשון(B.A) במנהל עסקים 

המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות חליטה  לאמץ את ממליאת המועצה    
ולאשר למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח את ההתמחויות  23.3.10ושלוחות מחו"ל מיום 

 במימון ובשיווק במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים. 
 

11 /844 Uייחודי לאנשי קבע חי לפתוח מקבץ צבא ובטחון במסגרת מסלול -בקשת המכללה האקדמית תלU

  Uבתכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג ללימודים רב תחומיים 
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות  

 ומחליטה: 23.3.2010מישיבתה ביום 
 להודות לסוקר על חוות דעתו בנושא.  . .1
גרת המסלול הייחודי לאנשי קבע בתכנית לאשר למכללה לקיים מקבץ בתחום צבא ובטחון במס  . .2

 לתואר ראשון בחוג ללימודים רב תחומיים.
 

11 /845 U אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שניM.Sc. –  ללא תזה U

  Uבביוטכנולוגיה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה 
 :נה לענייני טכנולוגיה והנדסה ומחליטהאמצת את המלצת ועדת המשהמועצה להשכלה גבוהה מ

 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דויד גוטניק על עבודתה ועל הדוח שהגישה.   . .1
- ).M.Sc(שני , לפתוח תוכנית לימודים לתואר למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודהלאשר   . .2

 , לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.בביוטכנולוגיה ללא תזה
ועדה מלווה לקראת שלב ההסמכה, שתעקוב אחר התנהלותה של התוכנית ויישום כל  למנות  . .3

  המלצותיה של הוועדה הבודקת.
 חברי סגל נוספים במהלך השנים הראשונות להפעלת התוכנית.  3על המכללה לגייס   . .4
 לקראת תום שנת הלימודים הראשונה יגיש המוסד דו"ח התפתחות כמקובל במל"ג.  . .5
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11 /846 U בקשת מכללת חמדת הדרום לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (העברתM.Ed בחינוך מדעי (U 
  Uלבדיקתה של ועדה מקצועית ואישור הרכב הוועדה 

המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות  
 :ומחליטה כלהלן, 23.3.10מיום  לחינוך

תורנית לחינוך, לפתוח  שת המכללה האקדמית חמדת הדרום, מכללהלהקים ועדה לבדיקת בק  . .1
 ) בחינוך מדעי.M.Edתכנית לימודים לתואר שני (

 לאשר את הרכב הוועדה שלהלן:  . .2
 יו"ר. –הוראת המדעים, המכללה האקדמית הדסה ירושלים  –פרופ' נאוה בן צבי  •
 .ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב –פרופ' מאיר מידב  •
 .מכללת סמינר הקיבוציםחינוך מתמטי,  –ונית הופמן ד"ר ר •
 מרכזת הוועדה. –גב' אפרת צדקה  •

 .   להנחות את הוועדה הבודקת לתת את דעתה לנקודות הבאות:3
על קורסים אלו להיות קורסים מתקדמים ברמת תואר  –רמת קורסי המתודולוגיה בתכנית  א.

 מתואר ראשון. שני ולהוות עליית מדרגה של ממש לעומת קורסים 
התאמת תכני הקורסים לעובדה שקהל היעד מורכב  –קורסי הליבה המקצועיים בתכנית  ב.

 ממועמדים מרקעים שונים.
 

11 /847 U:אישור הרכבי ועדות  בודקות 
  U ועדה לבחינת ספי הקבלה בשפה האנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה 

 יו"ר. –לית, אוניברסיטת חיפה החוג לשפה וספרות אנג –פרופ' בתיה לאופר  . •
 ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים.  –פרופ' עלית אולשטיין  . •
 התואר שני להוראת  מרכזתו מרכזת תעודות ההוראה בבית הספר לחינוך –ד"ר' עפרה ענבר  . •

 אביב.-, אוניברסיטת תלאנגליתחוג לאנגלית ב      
 מרכזת הוועדה. –גב' תמר קרביץ  . •

U לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ועדה(B.Sc.)  במדעי
 מעבדנות רפואית

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מישיבתה 
 , ומחליטה כלהלן:2.3.2010ביום 

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. .1
 ין היתר, את הנושאים הבאים:ב להנחות את הוועדה שתוקם לבחון,* . .2

. התאמה בין תחום 2. מידת התאמת ראש התכנית המוצע לעמוד בראשה; U :1סגל הוראהU .א
. נוכחותם של אנשי 3ההתמחות של המורים לבין הקורסים אותם הם אמורים ללמד; 

. הקפדה כי תחת הסעיף 4סגל שתחום התמחותם המקצועי הישיר הנו מעבדה רפואית; 
סיון אקדמי בקורות החיים של סגל ההוראה יצוין אך ורק ניסיון אקדמי המתייחס לני

 . ציון היקפי המשרה מחוץ למכללה של המורים בטבלת סגל ההוראה.5ולא ניסיון אחר; 
. מפתח הענקת נקודות 2. פרשיות הלימוד של קורסי המעבדות; U :1תכנית הלימודיםU .ב

 זכות עבור קורסי מעבדה ותרגיל.
. בדיקת המעבדות שמעמידה 2. היקף לימודי המעבדה בתכנית; U: 1תשתיות פיזיותU .ג

. 3המכללה לרשות הסטודנטים בתכנית (מנדפים כימיים, בטיחות במעבדות וכד'); 
 בחינת מאגרי המידע ונגישות לספרות בתחום. -ספריה 

"ת דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות .  3
 הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.

 להלן הרכב הוועדה שאושר: . 4
  יו"ר הוועדה. –גוריון בנגב -הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן –פרופ' ברכה רגר 
  ראש החוג למדעי המעבדה הרפואית, הטכניון. –פרופ' אורן זינדר 
  יים, המכללה האקדמית הדסה ראש ביה"ס למדעי הבריאות והח –פרופ' שמואל רזין 
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 ירושלים.     
  מרכזת הוועדה. –גב' תמר קרביץ 

U אישור מומחים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית לימודים משולבת 
U לתואר ראשון במשפטים(LL.B) ובמנהל עסקיםB.A)  ( 
 יברסיטאות נאום המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינהמועצה להשכלה גבוהה מאמצת את  
 כלהלן: 23.3.10שלוחות מחו"ל מיום ו 

 לפנות למומחה בתחום המשפטים ולמומחה מתחום המנהל עסקים לבדיקת התוכנית.   . .1
 אגפי של התייחסותם תתקבל בטרם ג"במל/המשנה בועדת לדיון ובאת לאהמלצת המומחים   . .2

 .ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים ת"הות
קשו לבדוק האם היקף נ"ז בכל תחום מספיק כדי להעניק תואר משולב בשני המומחים יתב  . .3

 התחומים.
 . 1:50המועצה מבקשת כי היחס בין מרצה לתלמידים בתוכנית הלימודים יהיה   . .4
 בהמשך לכך להלן שמות המומחים המאושרים: .5

 בית הספר למשפטים, אוניברסיטת בר אילן -תחום המשפטים: פרופ' אריאל בנדור •
 בית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן-המנהל עסקים: פרופ' יפה מכנסתחום  •

   U אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת מרכז שלם לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלהU 
 Uגבוהה ולקיים בו, בין היתר, תכנית לימודים דו חוגית לתואר ראשון בלימודי מזרח תיכון 
המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ת את להשכלה גבוהה מאמצהמועצה  

 והחליטה כלהלן: 23.3.10ושלוחות מחו"ל מיום 
 להקים ועדה לבדיקת הבקשה לפתוח תכנית לימודים דו חוגית בלימודי מזרח תיכון.  .1
להקים ועדה לבדיקת הבקשה לפתוח תכניות לימודים דו חוגיות בלימודים ליברליים ולימודי   .2

 , הגות מדינית ומחשבת ישראל. פילוסופיה
 אגפי של התייחסותם תתקבל בטרם ג"במל/המשנה בועדת לדיון ויובא לאות הוועד ות ח"דו  .3

 .ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים ת"הות
בהמשך לכך, להלן הרכב הוועדה שאושר לבדיקת תכנית הלימודים לתואר ראשון במתכונת דו  

 ון:חוגית בלימודי מזרח תיכ
 יו"ר-המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -פרופ' מאיר זמיר 
 החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה -פרופ' און וינקלר 
 החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית  -פרופ' אלי פודה 
 רכזת הוועדה-אופנר-גב' מוניקה שמילוביץ 

U אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית בית ברל לקבל הסמכה
 ) בחינוך לאמנותM.Edלהעניק תואר שני (

  :להלןהמועצה להשכלה גבוהה דנה בהרכב המוצע ואשרה ההרכב כ
 יו"ר –החוג לאמנות, האוניברסיטה העברית  –עמישי -פרופ' זיוה מייזלש 
  אוניברסיטת תל אביב –לתולדות האמנות  החוג –פרופ' גילה בלס 
  אוניברסיטת בן גוריון –המחלקה לאמנויות  –פרופ' חיים פינקלשטיין 
  מרכזת הוועדה –גב' אפרת שגיא 

 מזכירות המל"ג התבקשה להוסיף לוועדה מומחה מתחום החינוך.
  Uטכנולוגיה אישור הוועדה המקצועית לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לU

 U) ולאמנויות לקבל הסמכה להעניק תואר שניM.Edבאוריינות חזותית בחינוך ( 
 . להלן ההרכב שאושר:הערות להרכב המוצע לא היו 

  יו"ר –הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון  –פרופ' בועז טל 
  יפו-המחלקה לאמנות, המכללה האקדמית תל אביב –פרופ' דיוויד גרייבס 
 הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה –ה שינמן פרופ' שפר 
  החוג לאמנות, מכללת אורנים –ד"ר יעל גילעת 
  מרכזת הוועדה –גב' אפרת שגיא 
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 U אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה לכלכלה וניהול (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד
 עסקים) במינהל B.A( להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון

ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות אמצת את המלצת מהמועצה להשכלה גבוהה 
 ומחליטה כלהלן: 23.3.10מישיבתה מיום מחו"ל 

 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
 לאשר את הרכב הועדה כלהלן: .3

 .ר"יו – גוריון בן סיטתראוניב, עסקים למינהלהמחלקה –פיינס-איילה מלאך' פרופ •
 אילן.-ביה"ס למינהל עסקים, אוניברסיטת בר -פרופ' יעקב ויסברג •
 ביה"ס למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית. -פרופ' עדי רווה •
 הוועדה מרכזת - סיגל מורדוך' גב •

Uאביב לפתוח -אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשתה של אפקה, המכללה להנדסה בתל
 ללא תזה, בהנדסת אנרגיה )M.Sc(תכנית לימודים לתואר שני 

והיא  23.3.10המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום דנה בהמועצה להשכלה גבוהה 
 מחליטה: 

כנית תאביב, לפתוח -אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתללהקים ועדה לבדיקת בקשת  .1
 .ללא תזה, בהנדסת אנרגיה )M.Sc( לימודים לתואר שני

להנחות את הוועדה המקצועית לתת את דעתה לרמת הקורסים בתכנית ולשאלת קיום ערך מוסף  .2
 בתכנית הלימודים המוצעת לתואר השני על פני תכניות לימודים לתואר ראשון.

 רכב הוועדה שלהלן לבדיקת הבקשה:לאשר את ה .3
  יו"ר. –פרופ' אברהם שיצר, הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון 
 גוריון.-פרופ' ערן שר, הפקולטה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן 
 .פרופ' יוסף אפלבאום, ביה"ס להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב 
  מרכזת הוועדה. –גב' אפרת צדקה 

 סף מתחום האנרגיה המתחדשת.יש לצרף לוועדה חבר נו .4
 

 U:דיווחים 
11 /848 U בנושא עמידת המכללה האקדמית  10.6.2008דיווח לעניין הכניסה לתוקף של החלטת המל"ג מיום

U  Uבית ברל  בהחלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה 
ההכשרה המל"ג רושמת לפניה כי אושר באופן סופי למכללה האקדמית בית ברל להפעיל את  

להוראה במסלולים השונים בהתאם להחלטת המתווים, זאת לאור מילויה המלא אחר סעיפי 
 החלטת המתווים. 

 
11 /849 U אורנים אודות עמידת המסלול היסודי בהחלטת המועצה  -דיווח  המכללה האקדמית לחינוך U

  Uבנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה 
המכללה האקדמית לחינוך ומאשרת למכללה  -ורנים המועצה רושמת לפניה את דבר דיווח א 

, Uהמסלול היסודיU), את 2010להפעיל החל מעתה, ולא יאוחר מתום תקופת המעבר (אוקטובר 
בהתמחויות הבאות בהתאם למתווים המנחים:   ספרות, מקרא, לשון עברית, אנגלית, לימודי ארץ 

  ישראל, מתמטיקה, טבע ומדעים.
ו') ולא -במסלול היסודי (א' .B.Edמיך  את מכללת אורנים, להעניק תואר "בוגר בהוראה" להס  . .1

 ו').-כפי שהיה עד כה במסלול היסודי (ג'
במסלול היסודי ב"לימודים  .B.Edלהסמיך את מכללת אורנים להעניק תואר "בוגר בהוראה"   . .2

קרונות ולכללים החדשים כלליים" ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה כוללת". כל זאת בהתאם לע
  שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות המל"ג בנושא.
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 במסלול (לימודי תעודת הוראה), לפי המתווים, ת הלימודים לאקדמאיםותכנילאשר את הפעלת   . .3
במידה  היסודי על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים דומה

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

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

 המתווים). המל"ג בנושא
 :כמפורט להלןלקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית  תמתחייב המכללה  ב.

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

 לפחות.  75מוצע של הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון מ  .2
הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני   

  המל"ג בנושא.
הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת, כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת הוראה   .3

 לא יפחת מארבע שנים. 
כות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הז . א.

 להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.  
 

11 /850 U דיווח מכללת אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב ("אורות U

  U רחובות" –אלקנה" ו"אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך  –ישראל מכללה אקדמית לחינוך (U

  Uיסודי בהחלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה-אודות עמידת המסלול העל 
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח מכללת אורות ישראל מיסודן של מכללת   . .1

אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב ומאשרת למכללה להפעיל החל מעתה ולא יאוחר מתום 
בהתמחויות הבאות בהתאם להחלטת  Uיסודי-המסלול העלU) את 2010תקופת המעבר (אוקטובר 

המתווים המנחים (כולל התוספת להחלטה באשר ללימודי אנגלית כתנאי להכשרת מורים 
לאנגלית): תנ"ך, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל, היסטוריה של עם ישראל, לימודי ארץ 

ברתי לא פורמלי, מדעי הטבע ישראל, ספרות עברית, מתמטיקה, אנגלית, תקשורת, חינוך ח
 והחיים, מדעי המחשב, תלמוד.

להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל (מיסודן של) להעניק תואר "בוגר   . .2
יסודי ב"לימודים כלליים". כל זאת בהתאם לעקרונות ולכללים -במסלול העל .B.Edבהוראה" 

 ועדה  המלווה ליישום המתווים.החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות הו
 במסלול (לימודי תעודת הוראה), לפי המתווים, ת הלימודים לאקדמאיםותכנילאשר את הפעלת   . .3

 יסודי על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים דומה-העל
ת הוראה). במידה רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים (הלומדים לתואר ראשון עם תעוד

 כמו כן:לכן תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד. 
לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי  תמתחייב המכללה  א.

בהחלטת  11ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות (סעיף 
 המל"ג בנושא המתווים).

 :כמפורט להלןהקבלה של אקדמאים לתכנית  לקיים את תנאי תמתחייב המכללה  ב.
בדרך כלל; במדעי הטבע, במדעי  75 —ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון   .1

 .    70 —החיים ובמדעים המדויקים 
 לפחות.  75הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של   .2
דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני  הלומדים ישלימו לימודים  

  המל"ג בנושא.
הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת, כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת הוראה   .3

 לא יפחת מארבע שנים. 
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הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או  . .4
 יים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.  להכניס שינו

 
11 /851 U מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה אודות עמידת תכנית ההכשרה  –דיווח  מכללת סכנין U

  U:מסלול הגן;מסלול חינוך  להוראה בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה U

  U) 6-21מיוחד לגיל ביה"ס( 
יה את דבר דיווח מכללת סכנין ולאשר למכללה להפעיל החל מעתה, ולא המועצה  רושמת לפנ .1

), את המסלולים וההתמחויות הבאים בהתאם 2010יאוחר מתום תקופת המעבר (אוקטובר 
 למתווים המנחים:   

בהתמחויות: גיל הרך, שפה וספרות ערבית,  Uבמסלול הגןU (B.Ed)תואר "בוגר בהוראה"  •
 הוראה כוללת.

חוגית -) במתכונת דו21-6(גילאי  Uבמסלול החינוך המיוחדU) B.Edוראה" (תואר "בוגר בה •
יסודי) -עם אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל (יסודי או על

  אשר במסגרתו אושר החוג או עם לימודים כלליים. 
ר "בוגר מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה , להעניק תוא –להסמיך את מכללת סכנין   .2

 ). 8 –) ולא כפי שהיה עד כה (לידה 6 -במסלול הגן (לידה  .B.Edבהוראה" 
לאשר את תכנית ההרחבה במסלול הגן שהגישה המכללה לתעודת הוראה נוספת להוראת  .3

 ב'.-כיתות א'
מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה  להעניק תואר "בוגר  –להסמיך את מכללת סכנין   .4

לים השונים ב"לימודים כלליים" ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה במסלו .B.Edבהוראה" 
כוללת". כל זאת בהתאם לעקרונות ולכללים החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף 

  להנחיות המל"ג בנושא.
 (לימודי תעודת הוראה), לפי המתווים, ת הלימודים לאקדמאיםותכנילאשר את הפעלת  .5

המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים  ים השונים על סמך הצהרתבמסלול
במידה רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים (הלומדים לתואר ראשון עם תעודת  דומה

 כמו כן:הוראה). לכן תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד. 
לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת  תמתחייב המכללה .א

 11להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות (סעיף  לימודי ההכשרה
 בהחלטת המל"ג בנושא המתווים).

 :כמפורט להלןלקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית  תמתחייב המכללה .ב
בדרך כלל; במדעי  75 —לי בלימודי התואר הראשון אממוצע ציונים מינימ .1

 .    70 —הטבע, במדעי החיים ובמדעים המדויקים 
הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של  .2

 לפחות.  75
הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים  .3

  ועדכוני המל"ג בנושא.
הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת, כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון  .4

 בע שנים. ולתעודת הוראה לא יפחת מאר
הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או  .6

 להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.  
 

11 /852 U בנושא אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית  14.4.2010דיווח בדבר החלטת ות"ת מיום U

  Uאשון הלימודים לקראת תואר רB.Sc. בהנדסת תעשיות מים במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן 
בנושא אישור פרסום ורישום סטודנטים  2.3.10בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  

במכללה  ,) בהנדסת תעשיות מים.B.Scלקראת תואר ראשון "בוגר במדעים" ( ,לתוכניות הלימודים
ה כי כניסת ההחלטה לתוקף מותנית בהחלטת מליאת האקדמית כנרת בעמק הירדן, אשר קבע
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ות"ת, מאמצת המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת  בנושא לפיה הבקשה מאושרת בכפוף 
 להתניות שלהלן:

 ה ח ל ט הU 17תש"ע/    
 : היבט  תקציבי  .א

מוסד נדרש להקטין את מספר התלמידים הלומדים במסלולי לימוד שבאחריות אקדמית  *    
דיל את מספר התלמידים הלומדים בחוגים עצמאיים, בהתאם להתחייבותו עם ולהג

 פתיחת תוכנית זו ובהתאם להחלטות ות"ת  הקודמות.
 *     תוכנית הלימודים תתוקצב במכסת הסטודנטים לתקצוב המוסד כפי שנקבעה.

 להגיש במסגרת ההקצבה לשיפור תשתיות הוראה לשנת תש"ע את הבקשה לתקצוב  * 
 ת  מים ושפכים.מעבד 

 היבט תכנוני:  ב. 
בקשה לפתיחת תוכנית  UלהגישUאישרה הות"ת למכללה  28.1.2009מאחר ובישיבתה ביום      

ההסתייגויות התכנוניות החשובות  בהנדסת תעשיות מים, מקובל הנושא על הות"ת, למרות
תכנון ת"ת לקבל כוהמופיעות בדו"ח הוועדה המקצועית למל"ג. יחד עם זאת, מחליטה 

 לעתיד, חוו"ד מעודכנת מאגף התכנון לגבי הצורך הלאומי בתוכניות מסוג זה.
 היבט אקדמי:   ג. 
 ות"ת מבקשת להסב את תשומת לב המל"ג למספר נקודות העולות בבקשת המכללה: 

תנאי הקבלה נמוכים יחסית לתוכניות בהנדסה, בעיקר במתמטיקה, פיסיקה וציון   .1
 ).560הבחינה הפסיכומטרית (

יש להקפיד על מצבת סגל מתאים כפי שפורט בדו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את   .2
 התוכנית.

יש להתייחס להערת הוועדה המקצועית שבדקה את התוכנית, בנוגע למידת הייחודיות   .3
 של התוכנית והשם שהוצע לה על ידי המכללה.

 
 נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה

 
11 /853 Uתקשורת ה איכות בתחום כתדו"חות הוועדה להער 

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות מישיבתה ביום  
 בעניין דוחות הערכת האיכות בתקשורת, ומחליטה כלהלן: 25.04.2010

להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בתקשורת בראשותו של פרופ' ג'ו קפלה על עבודתה  .א
 שתה.הרבה והמקצועית שנע

 לאמץ את הדו"חות המסכמים של הוועדה (הדו"ח הכללי והדו"חות הפרטניים). .ב
 לפרסם את דו"חות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג. .ג
דו"ח ביניים אודות יישום ההמלצות הפרטניות  30.11.2011לבקש מכל מוסד להגיש עד  .ד

 והכלליות המופיעות בדו"חות הערכה. 
 

******************** 
 ה הצבעה:התקיימ

 11 -בעד
 אין נמנעים ואין מתנגדים

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

 
11 /854 U פילוסופיה כללית בתחום הדו"חות הוועדה להערכת 

 המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות מישיבתה ביום    
 וסופיה כללית, ומחליטה כלהלן:בעניין דוחות הערכת האיכות בפיל 25.04.2010   
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להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בתקשורת בראשותו של פרופ' דן דאלסתרום על  .א
 עבודתה הרבה והמקצועית שנעשתה.

 לאמץ את הדו"חות המסכמים של הוועדה (הדו"ח הכללי והדו"חות הפרטניים). .ב
 לפרסם את דו"חות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג. .ג
דו"ח ביניים אודות יישום ההמלצות הפרטניות  30.11.2011ל מוסד להגיש עד לבקש מכ .ד

 והכלליות המופיעות בדו"חות הערכה.
******************** 

 התקיימה הצבעה:
 11 -בעד

 אין נמנעים ואין מתנגדים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

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

11 /855 Uלכלהדוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים בכ 
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה  

 בעניין דוחות הערכת האיכות בכלכלה, ומחליטה כלהלן: 23.3.10ביום 
 : Uבאשר לדוחות הפרטנייםU   א. 

לאמץ עקרונית את הדוחות הפרטניים ולבקש מהמוסדות ומהמחלקות לכלכלה לפעול  .1
הספציפיות הנוגעות אליהם כולל ההמלצות לגבי תכניות הלימודים  ליישום ההמלצות

 לתואר ראשון.
 . U30.12.2010U -לבקש מהמוסדות להעביר למל"ג דיווח על אופן יישום ההמלצות עד ה .2

 : Uבאשר לדוח הכלליU   ב. 
המועצה תעודד שיתוף פעולה בין המוסדות בלימודי התארים המתקדמים. במסגרת שיתוף  .1

. לשתף סגל מהמכללות בתכניות הלימודים של 1קש המועצה מהמוסדות: פעולה זה תב
) ו/או הכרה הדדית cross registrationמוסדי (-. לאפשר רישום בין2האוניברסיטאות; 

בלימודים. כמו כן מבקשת המועצה מוות"ת למצוא דרכים לתמרץ שיתוף פעולה בין 
 המוסדות.

הקרובה התייחסות לסוגיות הכלל  להמליץ לוות"ת לכלול במסגרת תכנית החומש .2
מערכתיות שהוצפו ע"י ועדת ההערכה (לדוגמא: תמרוץ סגל בכיר, החזרת סגל מחו"ל, שכר 

 דיפרנציאלי).
לשקול את סוגיית פתיחת תכניות לימודים לתואר שני בכלכלה במכללות. מוצע כי מל"ג  .3

 שני במכללות.  תדון בנושא במסגרת הדיון הכללי על פתיחת תכניות לימודים לתואר
 

******************** 
 התקיימה הצבעה:

 15 -בעד
 אין נמנעים ואין מתנגדים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
******************* 
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11 /856 U תכנית פעולה ליישום ההמלצות המופיעות בדו"ח הכללי שהגישה הוועדה בפסיכולוגיה ומדעי U
  Uת ההערכה בתחוםההתנהגות שהופיעו בדוח הכללי של ועד 

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את תכנית הפעולה ליישום ההמלצות הכלליות המופיעות    
 בדוח ההערכה הכללי בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות, שהגישה לה ועדת המשנה להערכת איכות   
 , כלהלן:2.2.10בהחלטת המל"ג מיום  4והבטחתה בהתאם לסעיף   

ושא תקצוב תחום הפסיכולוגיה ייבחן מחדש על ידי הוות"ת במסגרת המועצה ממליצה כי נ .א
הדיונים על מודל התקצוב. זאת לאור חיזוק המרכיב הניסויי בתחום והפיכתו לתואם "מדעי 

החיים" הלכה למעשה. כמו כן, ות"ת מתבקשת למצוא דרך להטמעת השינוי גם ברמה 
 התאם לשינוי. המוסדית על מנת להביא לכך שגם המחלקות יתוגמלו ב

 המועצה מברכת את המחלקות לפסיכולוגיה על שיתוף הפעולה שהחל ביניהן. .ב
המועצה מבקשת כי המחלקות יפעלו למציאת פתרונות לבעיות הפנימיות בנושאים המצויים   .ג

של סגל  "in-breeding"בתחום אחריותן, כגון: מבנה התכניות ותכניהן, אינפלציית ציונים, 
בפרוצדורות הגיוס, המינוי והקידום של סגל ויתר הנושאים מסוג זה  וסטודנטים, שקיפות
 העולים בדוח הכללי.

המועצה מבקשת מהמוסדות לקדם ולהרחיב את המסלול הישיר לדוקטורט (בעיקר בתוכניות   .ד
 ) נאות כהמלצת הוועדה..Ph.D -ו MAסטודנטים (-קליניות) ולשמור על יחס סגל

 רי הסגל מן החוץ המלמדים קורסי ליבה.על המכללות להקטין את מספר חב .ה
המועצה מבקשת מוות"ת לבחון במסגרת התכנית הרב שנתית תמיכה ביצירת קונסורציום של   .ו

 מאגרי מידע דיגיטליים בין המחלקות.
מל"ג תפעל באמצעות הוועדה שהוקמה בראשותו של פרופ' אבישי הניק לפתרון הבעיות   .ז

פסיכולוגיה של משרד הבריאות לבין המחלקות הקיימות בין ועדות הרישוי בתחומי ה
 לפסיכולוגיה.

נושא פתיחת תואר שני  במכללות ונושא קידום המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לקיים דיון ב .ח
 סגל במכללות ייבחנו במסגרת הדיון הכללי בנושאים הרוחביים העולים מדוחות האיכות.

 ות.המוסדות יתבקשו לעדכן את המל"ג בדבר יישום ההחלט .ט
******************** 
 התקיימה הצבעה:

 11 -בעד
 אין נמנעים ואין מתנגדים

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

11 /857 Uאופקי חינוך בע"מ", -הארכה טכנית של תוקף הרישיון הזמני והמותנה של "המכללה לישראל U

  U שלוחתClark University לתואר ,formation TechnologyMaster of Science in In 
אופקי חינוך -המכללה לישראלדנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת  27.4.2010בישיבתה ביום  

   לתוארמארה"ב, להאריך את תוקף הרישיון של תכנית הלימודים  Clark Universityשלוחת  בע"מ
Master of Science in Information Technologיטה לאמץ את המלצת והחלרמת גן, , במרכז הלימוד ב

ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל ולהאריך טכנית בשנה את תוקף 
 . 27.4.2011הזמני לתכנית, דהיינו עד ליום הרישיון 

המועצה רשמה לפניה את התחייבות המוסד כי תכנית הלימודים, תנאי הקבלה וכל התנאים  
ל רישיון וכי לא השתנה דבר מאז מתן הרישיון האחרון הנלווים , זהים לפורמט שאושר וקיב
 והתוכנית עומדת בתנאי חוק המל"ג.

******************** 
 התקיימה הצבעה:

 11 -בעד
 אין נמנעים ואין מתנגדים

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

11 /858 U השלוחה בישראל  ג') בע"מ""המכללה לכלכלה, אינפורמטיקה וטכנולוגיה (סיטי קולבקשתה שלU

  Uשל Moscow State University of Economics, Statistics & Informatics  לקיים לימודים 
   Uבקמפוס חדש בתל אביב 

דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת   27.4.2010בישיבתה ביום  
ת מחו"ל ומחליטה לאשר את מעבר הקמפוס ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחו

 השלוחה בישראל של של "המכללה לכלכלה, אינפורמטיקה וטכנולוגיה (סיטי קולג') בע"מ"
Moscow State University of Economics, Statistics & Informatics  אביב.-בתל 10לרח' הזרם 

******************** 
 התקיימה הצבעה:

 11 -בעד
 אין מתנגדיםאין נמנעים ו

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

 
11 /859 U אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון(B.Des)   בעיצוב חזותי וחומרי

U  Uשל המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין 
לאמץ את המלצת ועדת  בנושא שבנדון והחליטה 27.4.10מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  

 כלהלן: 23.3.10המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום 
לאור הנתונים שהוגשו והוצגו על ידי הוועדה המקצועית והמוסד, מליאת המועצה מאמצת את  . .1

 המלצת הוועדה הבודקת שלא לאשר את פתיחת תכנית הלימודים הנדונה. 
ת שנותרה נגעה לתפיסות אקדמיות שונות לגבי מליאת המועצה התרשמה כי הבעיה העיקרי . .2

הוראת העיצוב. התפיסה שהציג המוסד לא הייתה מקובלת על חברי הוועדה המקצועית. על כן, 
באפשרותו של המוסד להגיש בקשה חדשה, בהתאם להערותיה של הוועדה המקצועית, כך 

תיקון כל ההיבטים  שתהיה מבוססת על הערותיה ותפיסותיה של הוועדה. בקשה זו תכלול גם
הנוגעים לסגל ההוראה והתשתיות הפיסיות בתכנית הלימודים, כפי שהוגשו על ידי המוסד לאחר 

 כתיבת דוח הוועדה.  
 
 
 

******************** 
 התקיימה הצבעה:

 11 -בעד
 אין נמנעים ואין מתנגדים

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

 
11 /860 Uשפט ולעסקים להעניק תואר ראשון הסמכת המרכז למ(B.A) בחשבונאות 

בנושא שבנדון והחליטה לאמץ את המלצת ועדת  27.4.10מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  
 כלהלן: 23.3.10המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום 

 בטרם קיום הדיון בנושא שבנדון על המוסד לעמוד במספר תנאים:   
 מסגרת לימודי האנגלית על פי הטבלה המצורפת:הוספת שעות הוראה ב .1

 רמת פטור  1רמה  2רמה  3רמה  
 ציון אמי"רם

 סמסטר
85-99 100-119 120-133 134+ 
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 -- 56 56 84 ראשון
 -- -- 56 56 שני 

 -- -- -- 56 שלישי
 0 56 112 196 סה"כ שעות

 
יה בעל השכלה של לפחות ייעשה מאמץ נוסף להבטיח  כי סגל ההוראה בתכנית הלימודים  יה .2

 תואר שני.
אחוזים מכלל הסטודנטים שיתקבלו  10החריגה מתנאי הקבלה לא תעלה על  -תנאי הקבלה .3

 לתכנית הלימודים באותה השנה. 
 . JSTORהעברת אישור כי המוסד רכש מנוי למאגר המידע האלקטרוני  .4

******************** 
 התקיימה הצבעה:

 11 -בעד
 מתנגדיםאין נמנעים ואין 

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

   
11 /861 U "בניהול תיירות בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב להכניס שינוי בכותרת התואר "מוסמךU 

  Uומלונאות  
בהמלצת ועדת המשנה  27.4.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  .1

) בענין בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב 23.03.2010(מיום  לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך
להכניס את חילופי המילים "תיירות ומלונאות" לכותרת התואר "מוסמך" ב"ניהול מלונאות 

 ותיירות", הקיים היום.
) 2007לאוניברסיטת בן גוריון בנגב הסמכה קבועה מהמועצה להשכלה גבוהה (מחודש אפריל  .2

 ב"ניהול מלונאות ותיירות".להעניק תואר "מוסמך" 
המועצה להשכלה גבוהה קיבלה את נימוקי האוניברסיטה, אימצה את המלצת ועדת המשנה  .3

לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך והחליטה לאשר את חילופי המילים "תיירות ומלונאות" 
לכותרת התואר "מוסמך" בניהול מלונאות ותיירות", כך ששם התואר החדש יהיה: "מוסמך" 

 ב"ניהול תיירות ומלונאות".
******************** 
 התקיימה הצבעה:

 10 -בעד
 פרופ' נחום פינגר לא השתתף בהצבעה

 אין נמנעים ואין מתנגדים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

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

11 /862   Uאוניברסיטאית ללימודי אפריקה-תואר ראשון בתוכנית הבין 
המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות  דנה 27.4.2010בישיבתה  א. 

-של האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תלנין בקשתן ) בע23.3.2010ומכללות לחינוך (מיום 
-גוריון והאוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים בין-אביב, אוניברסיטת בן

 אוניברסיטאית משותפת לתואר ראשון בלימודי אפריקה. 
לתמיכה של הקרן למדעי הרוח של "יד הנדיב", באה להציל את לימודי וכה התוכנית, אשר ז . ב

סבלו בשנים האחרונות מצמצום וסגירה של חוגים אוניברסיטאות בארץ, אשר אפריקה ב
 , במערכת ההשכלה הגבוהה הקיצוצים התקציביים, וקורסים
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ואר ראשון בלימודי אפריקה יילמדו בכל אוניברסיטאית לת-ביןהימודים הלקורסים בתוכנית ה ג. 
גוריון -י אוניברסיטת בןהציעו כהאוניברסיטאות השותפות לתכנית. יוזמי התוכנית  4 -אחת מ

 תרכז את הפן האדמיניסטרטיבי של התכנית.
-פרופ' סטיבן קפלן מהאוניברסיטה העברית וד"ר גליה צבר מאוניברסיטת תליוזמי התוכנית, ד. 

 ני ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך את התוכנית והמבנה שלה.הציגו בפאביב,  
המועצה להשכלה גבוהה מברכת את האוניברסיטאות המשתתפות בתוכנית זו ואת יוזמי  ה. 

 התוכנית, על הרעיון המבורך הטמון בתוכנית זו.
סיטאות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצתה החיובית של ועדת המשנה לאוניבר . ו. 

-המשותפת הביןאת פתיחת תוכנית הלימודים  UלאשרUומכללות לחינוך והיא מחליטה 
לפי המתווה  ,לתואר ראשון בלימודי אפריקה החל משנת הלימודים תשע"אאוניברסיטאית 

 כדלהלן:
 כותרת התואר שיינתן לבוגר התכנית תהיה כדלהלן: -

-יקה בתכנית הביןתואר בוגר בלימודי אפרU"______" מעניקה  האוניברסיטה 
לתואר ראשון בלימודי אפריקה (האוניברסיטה העברית בירושלים, Uאוניברסיטאית 
 גוריון בנגב, האוניברסיטה הפתוחה).-אביב, אוניברסיטת בן-אוניברסיטת תל

תלמיד בתכנית יירשם באוניברסיטה אחת מבין אלו המשתתפות בתכנית ויקבל את התואר  -
 ממנה.

 1/3את לימודיו בתוכנית רק במוסד אחד. סטודנט ילמד לפחות סטודנט לא יוכל לקיים  -
 ממנה באותו המוסד. 3/4 -ולא יותר מהאם -מהלימודים בתכנית  במוסד

מדי שנה תשלח הנהלת התוכנית דו"ח מפורט על אודות הפעלת התוכנית למועצה להשכלה  -
 גבוהה (כולל מס' סטודנטים, קורסים, הצלחת התוכנית ועוד).

******************** 
 התקיימה הצבעה:

 10 -בעד
 אין נמנעים ואין מתנגדים

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

 
 


