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החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ישיבה מס' )49 (484
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ז באייר ,תש"ע )(11.5.2010
U

U

החלטות
U

נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה

 863 /11הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית תל חי להעניק תואר ראשון בכלכלה וניהול בעקבות
התייחסות המכללה להחלטת מל"ג מיום .12.1.2010
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה מישיבתה ביום  ,23.3.2010ומחליטה
כלהלן:
 .1המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את התחייבות המוסד המפורטת במכתב נשיא המכללה,
פרופ' יונה חן ,מיום  .25.1.2010בדבר תנאי הקבלה ,קבלת סטודנטים על תנאי ,והתחייבות שלא
לקיים קורסים שנלמדים פעם בשבועיים.
 .2המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להאריך את ההסמכה של המכללה להעניק תואר ראשון
בכלכלה וניהול בשלוש שנים .לקראת תום תקופת ההסמכה תיבחן שוב התכנית".
****************
התקיימה הצבעה:
 15בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
****************
U

U

U

 864 /11בקשת המרכז האקדמי רופין לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.B.Aבמינהל עסקים -
דו"ח הוועדה הבודקת לקראת מתן הסמכה.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  11.05.2010בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  23.03.2010בעניין בקשת המרכז
האקדמי רופין לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.B.A.במינהל עסקים ,ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אילן משולם על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני ללא
תזה ) (M.B.A.במינהל עסקים למשך שלוש שנים דהיינו עד מאי .2013
 .3בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
שהועלו בדו"ח ,לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן".
****************
התקיימה הצבעה:
 13בעד
 1נגד
 1נמנע
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
***************
U

U

U
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בקשת המרכז האקדמי רופין לקבל הסמכה להעניק תואר שני ) (M.Aללא תזה בהגירה ושילוב
חברתי דו"ח הוועדה הבודקת לקראת מתן הסמכה.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  11.05.2010בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  23.03.2010בעניין בקשת המרכז
U

U

U
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האקדמי רופין לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.A.בהגירה ושילוב חברתי ,ומחליטה
כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דן סואן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני ללא
תזה ) (M.A.בהגירה ושילוב חברתי למשך שנתיים ,דהיינו עד מאי .2012
 .3לקבוע כי מספר התלמידים המתקבלים לתוכנית תוך חריגה מתנאי הקבלה שנקבעו )לרבות קבלת
סטודנטים על תנאי( לא יעלה על .10%
 .4על המרכז האקדמי רופין להגיש דו"ח התקדמות לוועדה הבודקת בספטמבר  ,2010שיכלול
התייחסות להערות הוועדה .
 .5הוועדה הבודקת תיפגש עם ראש תוכנית הלימודים ותדון בהמלצות הוועדה ובשינויים הנדרשים
בתוכנית.
 .6בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
****************
התקיימה הצבעה:
 14בעד
 1נגד
ההחלטה התקבלה
****************
 866 /11הסמכת המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בתקשורת צילומית
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  11.5.2010בנושא שבנדון ומאמצת את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  27.4.2010בעניין בקשת מכללת הדסה
לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון  B.A.בתקשורת צילומית והיא מחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהסמיך את המכללה האקדמית הדסה
להעניק תואר ראשון ) (B.A.בתקשורת צילומית .ההסמכה ניתנת לתקופה של שלוש
שנים )דהיינו ,עד חודש אפריל  .(2013לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה
תיבדק התכנית בשנית.
***************
התקיימה הצבעה:
בעד – 14
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***************
 867 /11הסמכת המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון ) (B.Des.בעיצוב תעשייתי מכליל
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  11.5.2010בבקשת מכללת הדסה להסמיכה להעניק תואר
ראשון ) (B.Des.בעיצוב תעשייתי מכליל והיא מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם
אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  27.4.2010ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהסמיך את המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר
ראשון ) (B.Des.בעיצוב תעשייתי מכליל .ההסמכה ניתנת לתקופה של שלוש שנים )דהיינו ,עד חודש
אפריל  .(2013לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית.
***************
התקיימה הצבעה:
בעד – 15
U

U
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אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***************
 868 /11הכרה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן והסמכה קבועה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בלימודי
תיירות ומלונאות.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  11.05.2010בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  27.04.2010בעניין בקשת המכללה
האקדמית כנרת שבעמק הירדן לקבל הכרה )שאינה מוגבלת בזמן( והסמכה קבועה להעניק תואר
ראשון ) (B.Aבלימודי תיירות ומלונאות ומחליטה כלהלן:
 .1להעניק למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן הכרה )שאינה מוגבלת בזמן( כמוסד להשכלה גבוהה
והסמכה קבועה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בלימודי תיירות ומלונאות.
 .2לאמץ את המלצות ות"ת לפיהן:
א .להעניק הכרה )שאינה מוגבלת בזמן( למכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן כמוסד
להשכלה גבוהה.
ב .לקבוע ,כי היא רואה חשיבות בעצמאות המכללה האקדמית ובהפרדתה גם מבחינה פיזית
מהמכללה האזורית ,ולהורות למכללה לפעול בשנים הקרובות לביסוס הפרדתה מפעילות
המכללה האזורית ,לרבות באמצעות קיום פעילותה בבניין נפרד מהבניין בו פועלת המכללה
האזורית.
ג .להורות למכללה להמשיך ולפעול לקבלת זכויות ישירות מהסוכנות )ושלא באמצעות
המכללה האזורית( גם בבנין אלפרין.
על פי סעיף  10לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,1958 -החלטת המועצה להשכלה גבוהה בדבר
מתן הכרה טעונה אישור הממשלה.
U

U

U

***************
התקיימה הצבעה:
 15בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***************
 869 /11הארכת ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני ) (M.Aללא תזה בלימודי היהדות של מכון לנדר-מרכז
אקדמי ירושלים .
מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  11.5.10בנושא שבנדון והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה
למוסדות שאינם אוניברסיטאות כלהלן:
 .1להאריך את ההסמכה של מכון לנדר -מרכז אקדמי ירושלים להעניק תואר שני ללא תזה בלימודי
יהדות בשנה נוספת.
 .2עד תום חידוש ההסמכה על המכון להעלות את ציון הממוצע בקורסי ההשלמה מ 60-ל.80-
 .3קבלה על פי חריגה מתנאי הקבלה שנקבעו לא תרד מציון  75בתואר הראשון.
 .4קבלה על פי חריגה מתנאי הקבלה שנקבעו לא תעלה על  10אחוז.
****************
התקיימה הצבעה:
 15בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

U

U
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****************
 870 /11הארכת ההסמכה הזמנית של מכללת ליפשיץ להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבהוראת מדעי
המחשב ומתמטיקה במסגרת חד-חוגית למסלול העל יסודי.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  11.05.2010בהארכת ההסמכה הזמנית של מכללת ליפשיץ
להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבהוראת מדעי המחשב ומתמטיקה והיא מאמצת את המלצת
ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  ,23.3.2010ומחליטה כלהלן:
 .1בהסתמך על חוות דעת המומחים ,להאריך בשנה נוספת את ההסמכה הזמנית של מכללת ליפשיץ
להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבהוראת מדעי המחשב ומתמטיקה במסגרת חד-חוגית
למסלול העל יסודי.
 .2להביע את אי שביעות רצונה מהעיכוב בהתייחסות המכללה לחוו"ד המומחים .במידה ותשובה זו
לא תתקבל עד לסוף חודש מאי  ,2010תשקול וועדת המשנה את המשך הטיפול בתכנית זו.
*************
התקיימה הצבעה:
 15בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
*************
U

U

U

בישיבתה ביום  11.5.10דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשות שלהלן של המכללה האקדמית
לישראל )בהקמה( וקיבלה החלטות שלהלן :
871 /11

מתן היתר למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ )בהקמה( לפתוח מוסד להשכלה
גבוהה ,לפרסם ולרשום סטודנטים לתכנית ההשלמה לקראת תואר ראשון ) (B.S.N.בסיעוד
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  11.05.2010בבקשתה שדלעיל של המכללה האקדמית
לישראל בהקמה ומאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מישיבתה ביום  ,27.4.2010והיא מחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של ד"ר מיכל גרנות על עבודתה עד כה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ,ולהעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ
היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולאשר למכללה לפתוח את תכנית ההשלמה לתואר ראשון
) (B.S.N.בסיעוד ולרשום אליה תלמידים.
 .3מאחר שאורכה של תכנית ההשלמה הוא שנה אחת בלבד ובתום שנה זו יהיו בוגרים בתכנית,
מחליטה המועצה כי בתום סמסטר א' תיבדק תכנית ההשלמה פעם נוספת ,וזאת על מנת לבחון
את הפעלת התכנית הלכה למעשה במכללה .ההכרה וההסמכה הזמנית לתכנית ההשלמה לתואר
ראשון ) (B.S.Nבסיעוד בלבד תוענק אך ורק בתנאי שהבדיקה שתערוך הוועדה בתום סמסטר א'
כאמור לעיל תהייה לשביעות רצונה .במקביל ,תימשך בדיקת הוועדה לקראת שלב ההכרה
וההסמכה של המכללה להעניק את התואר הראשון ) (B.S.N.בסיעוד בתכנית הלימודים הגנרית.
 .4תנאי לפתיחת תכנית ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד הנו פתיחתה במקביל לתכנית הלימודים
הגנרית הארבע-שנתית בסיעוד במכללה ,דהיינו ,באותה שנת הלימודים .תכנית ההשלמה לא
תוכל להתקיים בנפרד מתכנית הלימודים הגנרית בסיעוד.
 .5לשנת הלימודים הראשונה ייקלטו עד  120סטודנטים .במהלך השנה הראשונה להפעלת התכנית
תערוך הוועדה בחינה יסודית של כל מרכיביה ,ולאור ממצאי הבדיקה ובהתאם להתקדמות
התכנית תשקול הוועדה להמליץ למל"ג על הגדלת מספר הסטודנטים בתכנית.
 .6בהתאם להמלצת הוועדה הבודקת ,תנאי הקבלה לתכנית יהיו עמידה בציון פסיכומטרי העומד
על  ,505ובנוסף ראיון קבלה .עם זאת ,המכללה תוכל לקבל עד  10%סטודנטים ללא פסיכומטרי
מתוך סה"כ המתקבלים לתכנית ההשלמה מידי שנה ,וזאת בתנאי שעברו מכינה קדם אקדמית
ייעודית מלאה ועמדו בבחינות המכינה בציון ממוצע העומד על  .80כמו כן ,יוכלו להתקבל
U
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.11

לתכנית סטודנטים על בסיס קבלה מיוחדת )ללא מבחן פסיכומטרי כנדרש( ,וזאת בהיקף של עד
) 5%מתוך ה 10% -האמורים לעיל(.
להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המכללה ותכנית
ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה .המועצה
מבקשת ממזכירות המועצה לפנות לוועדה בראשותה של פרופ' תמר קרוליק בבקשה לשמש
כוועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה.
החלטת המל"ג בדבר המלצות הוועדה העקרונית לבחינת תכניות ההשלמה בסיעוד במוסדות
להשכלה גבוהה ,לכשתתקבל ,תחול גם על תכנית ההשלמה הנדונה.
החלטת המועצה להענקת היתר כאמור לעיל ,תכנס לתוקפה רק לאחר התקיימות
התנאים שלהלן:
א .המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות השלוחות University , Northeastern University
 ,Clark University ,New England College ,,of New Englandכי השלוחות לא תרשומנה
סטודנטים חדשים ולא תפתחנה מחזורי לימוד חדשים ,בכל תוכניות הלימוד ,וכי
פעילותן תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בהן בלבד ,בכפוף לרישיון
בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.
ב .המכללה תמציא התחייבותה כי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוחות אוניברסיטאות
Clark ,New England College ,University of New England, Northeastern University
 Heriot Watt University ,Universityיקבלו )אם יעמדו בכל התנאים( תואר אקדמי ממוסד
האם בחו"ל.
ג .המכללה תמציא התחייבותה כי היא לא תקבל אליה תלמידים הלומדים בשלוחות
ללימודים בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר
)למעט מתן פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא-אקדמיים קודמים בהתאם
להחלטת המועצה מ.(4.4.2006-
ד .המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות שלוחת  ,Heriot Watt Universityכי השלוחה לא
תרשום סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד
חדשים )למעט המחזור הנזכר במכתבה ,(6.8.2010 -וכי פעילותה תסתכם בסיום
לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בה בלבד ,בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה
להשכלה גבוהה.
על המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ להחתים כל מועמד שיירשם לתכנית ההשלמה
לתואר ראשון בסיעוד על הצהרה בהתאם לנוסח שהועבר ,לפיו ידוע למועמד כי המכללה
האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ עדיין אינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינה מוסמכת עדיין
להעניק תואר ראשון בסיעוד ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל המכללה הכרה ולא
תוסמך להעניק את התואר האמור.
בכל מקרה ,תנאי למתן ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ כמוסד להשכלה
גבוהה והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים
לקראת תואר השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל .תנאי למתן ההסמכה לקראת תארים
מתקדמים בלבד יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות
בישראל ,לרבות לימודי תואר שני במינהל עסקים בשלוחת  .Heriot Watt Universityבכל מקרה,
הסמכה להעניק תארים ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות האמורות בארץ.

עפ"י סעיף 21ד')א( לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-החלטת המועצה בדבר מתן
ההיתר טעונה אישור הממשלה".
*************
התקיימה הצבעה:
 12בעד
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אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
*************
 872 /11מתן היתר למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ )בהקמה( לפתוח מוסד להשכלה גבוהה,
לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 ,17.3.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של ד"ר מיכל גרנות על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת ,על כל ממצאיה והמלצותיה ,ולהעניק למכללה האקדמית לישראל
ברמת-גן חל"צ היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולפתוח את שנה א' של תכנית הלימודים לתואר
ראשון ) (B.S.N.בסיעוד ולרשום אליה תלמידים .פתיחת שנה ב' של התכנית מותנית באישור מפורש
של המועצה.
 .3המועצה רושמת לפניה את התחייבות המכללה כי בשנה הראשונה יתקבלו לתכנית לא יותר מ80 -
תלמידים ,וכי תנאי הקבלה יכללו ,בין היתר ,ציון בגרות העומד על  80ומעלה.
 .4להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות במכללה ותכנית
הלימודים לתואר ראשון בסיעוד תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה .המועצה
מבקשת ממזכירות המועצה לפנות לוועדה בראשותה של פרופ' תמר קרוליק בבקשה לשמש כוועדת
בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה.
 .5לקראת שלב ההסמכה יהיה על התכנית לעמוד בהחלטת המל"ג בדבר דו"חות הוועדה להערכת
איכות והבטחתה בתחום הסיעוד.
 .6החלטת המועצה להענקת היתר כאמור לעיל ,תכנס לתוקפה רק לאחר התקיימות התנאים שלהלן:
א .המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות השלוחות University of , Northeastern University
 ,Clark University ,New England College ,,New Englandכי השלוחות לא תרשומנה
סטודנטים חדשים ולא תפתחנה מחזורי לימוד חדשים ,בכל תוכניות הלימוד ,וכי פעילותן
תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בהן בלבד ,בכפוף לרישיון בר תוקף
מהמועצה להשכלה גבוהה.
ב .המכללה תמציא התחייבותה כי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוחות אוניברסיטאות
Clark ,New England College ,University of New England, Northeastern University
 Heriot Watt University ,Universityיקבלו )אם יעמדו בכל התנאים( תואר אקדמי ממוסד האם
בחו"ל.
ג .המכללה תמציא התחייבותה כי היא לא תקבל אליה תלמידים הלומדים בשלוחות ללימודים
בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר )למעט מתן פטור
מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא-אקדמיים קודמים בהתאם להחלטת המועצה מ-
.(4.4.2006
ד .המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות שלוחת  ,Heriot Watt Universityכי השלוחה לא
תרשום סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים
)למעט המחזור הנזכר במכתבה ,(6.8.2010 -וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של
הסטודנטים הלומדים בה בלבד ,בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.
 .7על המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ להחתים כל מועמד שיירשם לתכנית הלימודים
לתואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד על הצהרה בהתאם לנוסח שהועבר ,לפיו ידוע למועמד כי המכללה
האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ עדיין אינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו מוסמכת עדיין
להעניק תואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל המכללה
הכרה ולא תוסמך להעניק את התואר האמור.
U
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 .8בכל מקרה ,תנאי למתן ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ כמוסד להשכלה גבוהה
והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת
תואר השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל .תנאי למתן ההסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד
יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות בישראל ,לרבות
לימודי תואר שני במינהל עסקים בשלוחת  .Heriot Watt Universityבכל מקרה ,הסמכה להעניק
תארים ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות האמורות בארץ.
עפ"י סעיף 21ד')א( לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-החלטת המועצה בדבר מתן
ההיתר טעונה אישור הממשלה".
*************
התקיימה הצבעה:
בעד14
 1נגד
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
*************
 873 /11מתן היתר למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד
להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה במנהל מערכות בריאות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מישיבתה ביום  ,27.4.2010והיא מחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דב צ'רניחובסקי על עבודתה עד כה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת ,על כל ממצאיה והמלצותיה ,ולהעניק למכללה האקדמית לישראל
ברמת-גן חל"צ היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולאפשר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת
תואר שני ) (M.Aללא תזה במנהל מערכות בריאות ורישום סטודנטים אליה.
 . .3יודגש כי המכללה קיבלה את דרישת ועדת המשנה כי כל הסטודנטים שיתקבלו לתכנית יהיו בעלי
רמת פטור באנגלית.
 . .4להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המכללה ותכנית
הלימודים לתואר שני ) (M.Aללא תזה במנהל מערכות בריאות תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו
בדו"ח הוועדה .המועצה ממליצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' דב צ'רניחובסקי בבקשה לשמש
כוועדה לבדיקת ההכרה וההסמכה.
 . .5החלטת המועצה להענקת היתר כאמור לעיל ,תכנס לתוקפה רק לאחר התקיימות התנאים שלהלן:
א.המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות השלוחות University , Northeastern University
 ,Clark University ,New England College ,,of New Englandכי השלוחות לא
תרשומנה סטודנטים חדשים ולא תפתחנה מחזורי לימוד חדשים ,בכל תוכניות הלימוד ,וכי
פעילותן תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בהן בלבד ,בכפוף לרישיון בר
תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.
ב .המכללה תמציא התחייבותה כי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוחות אוניברסיטאות
,New England College ,University of New England, Northeastern University
 Heriot Watt University ,Clark Universityיקבלו )אם יעמדו בכל התנאים( תואר אקדמי
ממוסד האם בחו"ל.
ג .המכללה תמציא התחייבותה כי היא לא תקבל אליה תלמידים הלומדים בשלוחות ללימודים
בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר )למעט מתן פטור
מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא-אקדמיים קודמים בהתאם להחלטת המועצה מ-
.(4.4.2006
ד .המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות שלוחת  ,Heriot Watt Universityכי השלוחה לא
תרשום סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים )למעט
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המחזור הנזכר במכתבה ,(6.8.2010 -וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים
הלומדים בה בלבד ,בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.
 .6על המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ להחתים כל מועמד שיירשם לתכנית הלימודים
לתואר שני ) (M.Aללא תזה במנהל מערכות בריאות על הצהרה בהתאם לנוסח שהועבר ,לפיו ידוע
למועמד כי המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ עדיין אינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה
ואינה מוסמכת עדיין להעניק תואר שני ) (M.Aללא תזה במנהל מערכות בריאות ,וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל המכללה הכרה ולא תוסמך להעניק את התואר האמור.
 .7בכל מקרה ,תנאי למתן ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן חל"צ כמוסד להשכלה גבוהה
והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת
תואר השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל .תנאי למתן ההסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד
יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות בישראל ,לרבות
לימודי תואר שני במינהל עסקים בשלוחת  .Heriot Watt Universityבכל מקרה ,הסמכה להעניק
תארים ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות האמורות בארץ.
עפ"י סעיף 21ד')א( לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-החלטת המועצה בדבר מתן ההיתר
טעונה אישור הממשלה".
*************
התקיימה הצבעה:
 11בעד
 1נגד
 1נמנע
ההחלטה התקבלה
*************
 874 /11מתן היתר למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ )בהקמה( לפתוח מוסד להשכלה
גבוהה ,לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבניהול טכנולוגיות
מידע
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 ,12.1.2010ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי על עבודתה עד כה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת ,על כל ממצאיה והמלצותיה ,ולהעניק למכללה האקדמית לישראל
ברמת-גן חל"צ היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולאפשר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת
תואר ראשון ) (B.Aבניהול טכנולוגיות מידע.
 . .3להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המוסד ותכנית
הלימודים לתואר ראשון בניהול טכנולוגיות מידע תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח
הוועדה .המועצה מבקשת ממזכירות המועצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי
בבקשה לשמש כוועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה.
 . .4החלטת המועצה להענקת היתר כאמור לעיל ,תכנס לתוקפה רק לאחר התקיימות התנאים שלהלן:
א .המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות השלוחות University of , Northeastern University
 ,Clark University ,New England College ,,New Englandכי השלוחות לא תרשומנה
סטודנטים חדשים ולא תפתחנה מחזורי לימוד חדשים ,בכל תוכניות הלימוד ,וכי פעילותן
תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בהן בלבד ,בכפוף לרישיון בר תוקף
מהמועצה להשכלה גבוהה.
ב .המכללה תמציא התחייבותה כי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוחות אוניברסיטאות
Clark ,New England College ,University of New England, Northeastern University
 Heriot Watt University ,Universityיקבלו )אם יעמדו בכל התנאים( תואר אקדמי ממוסד האם
בחו"ל.
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ג .המכללה תמציא התחייבותה כי היא לא תקבל אליה תלמידים הלומדים בשלוחות ללימודים
בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר )למעט מתן פטור
מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא-אקדמיים קודמים בהתאם להחלטת המועצה מ-
.(4.4.2006
ד .המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות שלוחת  ,Heriot Watt Universityכי השלוחה לא
תרשום סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים
)למעט המחזור הנזכר במכתבה ,(6.8.2010 -וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של
הסטודנטים הלומדים בה בלבד ,בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.
 . .5על המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ להחתים כל מועמד שיירשם לתכנית הלימודים
לתואר ראשון ) (B.Aבניהול טכנולוגיות מידע על הצהרה בהתאם לנוסח שהועבר ,לפיו ידוע למועמד
כי המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ עדיין אינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו
מוסמכת עדיין להעניק תואר ראשון ) (B.Aבניהול טכנולוגיות מידע ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של
דבר לא תקבל המכללה הכרה ולא תוסמך להעניק את התואר האמור.
 . .6בכל מקרה ,תנאי למתן ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ כמוסד להשכלה גבוהה
והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת
תואר השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל .תנאי למתן ההסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד
יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות בישראל ,לרבות
לימודי תואר שני במינהל עסקים בשלוחת  .Heriot Watt Universityבכל מקרה ,הסמכה להעניק
תארים ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות האמורות בארץ.
עפ"י סעיף 21ד')א( לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-החלטת המועצה בדבר מתן
ההיתר טעונה אישור הממשלה".
*************
התקיימה הצבעה:
 9בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
*************
 875 /11מתן היתר למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ )בהקמה( לפתוח מוסד להשכלה גבוהה,
לפרסם ולרשום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבניהול במערכות בריאות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 ,17.3.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דב צ'רניחובסקי על עבודתה עד כה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת ,על כל ממצאיה והמלצותיה ,ולהעניק למכללה האקדמית לישראל
ברמת-גן חל"צ היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולאפשר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת
תואר ראשון ) (B.Aבניהול במערכות בריאות.
 .3להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המכללה ותכנית
הלימודים לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח
הוועדה .המועצה מבקשת ממזכירות המועצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' דב צ'רניחובסקי
בבקשה לשמש כוועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה.
 .4החלטת המועצה להענקת היתר כאמור לעיל ,תכנס לתוקפה רק לאחר התקיימות התנאים שלהלן:
א .המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות השלוחות University of , Northeastern University
 ,Clark University ,New England College ,,New Englandכי השלוחות לא תרשומנה
סטודנטים חדשים ולא תפתחנה מחזורי לימוד חדשים ,בכל תוכניות הלימוד ,וכי פעילותן
תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בהן בלבד ,בכפוף לרישיון בר תוקף
מהמועצה להשכלה גבוהה.
U
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ב .המכללה תמציא התחייבותה כי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוחות אוניברסיטאות
Clark ,New England College ,University of New England, Northeastern University
 Heriot Watt University ,Universityיקבלו )אם יעמדו בכל התנאים( תואר אקדמי ממוסד האם
בחו"ל.
ג .המכללה תמציא התחייבותה כי היא לא תקבל אליה תלמידים הלומדים בשלוחות ללימודים
בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר )למעט מתן פטור
מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא-אקדמיים קודמים בהתאם להחלטת המועצה מ-
.(4.4.2006
ד .המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות שלוחת  ,Heriot Watt Universityכי השלוחה לא
תרשום סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים
)למעט המחזור הנזכר במכתבה ,(6.8.2010 -וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של
הסטודנטים הלומדים בה בלבד ,בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.
 .5על המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ להחתים כל מועמד שיירשם לתכנית הלימודים
לתואר ראשון ) (B.Aבניהול במערכות בריאות על הצהרה בהתאם לנוסח שהועבר ,לפיו ידוע
למועמד כי המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ עדיין אינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה
ואינו מוסמכת עדיין להעניק תואר ראשון ) (B.Aבניהול במערכות בריאות ,וכי קיימת אפשרות
שבסופו של דבר לא תקבל המכללה הכרה ולא תוסמך להעניק את התואר האמור.
 .6בכל מקרה ,תנאי למתן ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ כמוסד להשכלה גבוהה
והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת
תואר השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל .תנאי למתן ההסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד
יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות בישראל ,לרבות
לימודי תואר שני במינהל עסקים בשלוחת  .Heriot Watt Universityבכל מקרה ,הסמכה להעניק
תארים ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות האמורות בארץ.
עפ"י סעיף 21ד')א( לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-החלטת המועצה בדבר מתן ההיתר
טעונה אישור הממשלה".
*************
התקיימה הצבעה:
 9בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
*************
 876 /11מתן היתר למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ )בהקמה( לפתוח מוסד להשכלה גבוהה,
לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני )  (M.Aללא תיזה בייעוץ חינוכי
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 ,17.3.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' משה זיידנר על עבודתה עד כה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת ,על כל ממצאיה והמלצותיה ,ולהעניק למכללה האקדמית לישראל
ברמת-גן חל"צ היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולאפשר פתיחתה של תכנית הלימודים לקראת
תואר שני ללא תזה ) (M.Aבייעוץ חינוכי.
 .3לחייב את המכללה להוסיף לתכנית ההשלמה קורס בתחום "מבוא לחינוך" לסטודנטים שאינם
בוגרי תואר ראשון בחינוך .
 .4להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המוסד ותכנית
הלימודים לתואר שני ללא תזה בייעוץ חינוכי תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה.
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המועצה מבקשת ממזכירות המועצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' משה זיידנר בבקשה לשמש
כוועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה.
 .5החלטת המועצה להענקת היתר כאמור לעיל ,תכנס לתוקפה רק לאחר התקיימות התנאים שלהלן:
א .המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות השלוחות University of , Northeastern University
 ,Clark University ,New England College ,,New Englandכי השלוחות לא תרשומנה
סטודנטים חדשים ולא תפתחנה מחזורי לימוד חדשים ,בכל תוכניות הלימוד ,וכי פעילותן
תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בהן בלבד ,בכפוף לרישיון בר תוקף
מהמועצה להשכלה גבוהה.
ב .המכללה תמציא התחייבותה כי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוחות אוניברסיטאות
Clark ,New England College ,University of New England, Northeastern University
 Heriot Watt University ,Universityיקבלו )אם יעמדו בכל התנאים( תואר אקדמי ממוסד האם
בחו"ל.
ג .המכללה תמציא התחייבותה כי היא לא תקבל אליה תלמידים הלומדים בשלוחות ללימודים
בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר )למעט מתן פטור
מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא-אקדמיים קודמים בהתאם להחלטת המועצה מ-
.(4.4.2006
ד .המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות שלוחת  ,Heriot Watt Universityכי השלוחה לא
תרשום סטודנטים חדשים החל מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים
)למעט המחזור הנזכר במכתבה ,(6.8.2010 -וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של
הסטודנטים הלומדים בה בלבד ,בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.
 .6על המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ להחתים כל מועמד שיירשם לתכנית הלימודים
לתואר שני ) (M.Aללא תזה בייעוץ חינוכי על הצהרה בהתאם לנוסח שהועבר ,לפיו ידוע למועמד כי
המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ עדיין אינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו מוסמכת
עדיין להעניק תואר שני ) (M.Aללא תזה בייעוץ חינוכי ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא
תקבל המכללה הכרה ולא תוסמך להעניק את התואר האמור.
 .7בכל מקרה ,תנאי למתן ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ כמוסד להשכלה גבוהה
והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת
תואר השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל .תנאי למתן ההסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד
יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות בישראל ,לרבות
לימודי תואר שני במינהל עסקים בשלוחת  .Heriot Watt Universityבכל מקרה ,הסמכה להעניק
תארים ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות האמורות בארץ.
עפ"י סעיף 21ד')א( לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-החלטת המועצה בדבר מתן
ההיתר טעונה אישור הממשלה".
*************
התקיימה הצבעה:
 9בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
*************
 877 /11סיום פעילות שלוחת Heriot Watt University
המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מישיבתה ביום  11.5.2010וכן במכתבו של מר יגאל נאמן מיום  ,28.4.2010במסגרתו מבקשת המכללה
לאפשר לשלוחת  Heriot Watt Universityלפתוח מחזור לימודים אחרון בלימודי תואר שני במינהל
עסקים לסטודנטים אשר נרשמו בימים אלה למחזור הצפוי להתחיל לימודיו ב .6.8.2010-המועצה
מחליטה להיענות לבקשה ,בכפוף לתנאים הבאים:
U
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.2
.3

.4

המכללה תמציא התחייבותה והתחייבות השלוחה ,כי השלוחה לא תרשום סטודנטים חדשים החל
מכניסת ההיתר לתוקף ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים )למעט המחזור הנזכר במכתב,(6.8.2010 -
וכי פעילותה תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בה בלבד ,בכפוף לרישיון בר
תוקף מהמועצה להשכלה גבוהה.
המכללה תעביר למל"ג את רשימת הסטודנטים שנרשמו לתכנית עד ליום כניסת ההיתר לתוקף.
כל הסטודנטים שיחלו לימודיהם בשלוחה עד התאריך  6.8.2010יסיימו לימודיהם ומחויבויותיהם
לקבלת התואר בתום שנתיים מהתאריך הנ"ל ,ולא יאוחר מיום  .6.8.2012סטודנטים שלא יסיימו
מחויבויותיהם לקבלת התואר במועד זה יוכלו לסיימן ישירות מול מוסד האם בלבד.
בכל מקרה ,תנאי למתן ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ כמוסד להשכלה גבוהה
והסמכה להעניק תואר בתכנית ההשלמה בסיעוד יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת
תואר השלמה בסיעוד בשלוחה בישראל .תנאי למתן ההסמכה לקראת תארים מתקדמים בלבד
יהיה ,בין היתר ,סיום פעילות הלימודים לקראת תארים מתקדמים בשלוחות בישראל ,לרבות
לימודי תואר שני במינהל עסקים בשלוחת  .Heriot Watt Universityבכל מקרה ,הסמכה להעניק
תארים ראשונים לא תינתן לפני סיום כל פעילות השלוחות בארץ.
U

U

*************
התקיימה הצבעה:
 9בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
*************
 878 /11בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ )בהקמה( לשנות את שם המכללה החדשה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מישיבתה ביום  27.4.2010בדבר בקשת המכללה האקדמית לישראל )בהקמה( לשנות את שם
המכללה החדשה לשם "המכללה האקדמית לישראל )ר"ג( חל"צ" ,והיא מחליטה לאשר את בקשת
המכללה לשינוי שמה ,וזאת מאחר והיא רואה בברכה שמות ספציפיים המתייחסים למיקום המוסד.
עם זאת ,על מנת ליצור בהירות ,המילה "רמת גן" תופיע ללא קיצור של ראשי תיבות ,ללא סוגריים
ותתווסף בתחילתה האות ב' .על כן ,להלן השם אותו מאשרת המועצה להשכלה גבוהה" :המכללה
האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ".
U

*************
התקיימה הצבעה:
 9בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
*************
 879 /11בקשתו של ד"ר דוד ברנשטיין נציגה בישראל של  Hebrew Collegeארה"ב ,למתן רישיון קבוע
לקיים לימודים בשישה קורסים במסגרת תוכנית לימודים לתואר Master of Jewish Education
במרכז הלימוד "מכון פרדס" בירושלים.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  11.5.2010בנושא שבנדון והיא מחליטה להעניק לד"ר דוד
ברנשטיין נציגה בישראל של  Hebrew Collegeארה"ב ,רישיון לקיים לימודים לשישה קורסים במסגרת
תוכנית לימודים לתואר  Master of Jewish Educationבמרכז הלימוד "מכון פרדס" בירושלים:
 .1המוסד נדרש לקיים את כל החלטות המועצה והכללים לעניין קיום לימודים כשלוחה של מוסד
להשכלה גבוהה מחו"ל ואופן פרסום שלוחה בעלת רישיון .כן נדרש המוסד לקיים כל שינוי
U

U

U

U

U
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בהחלטה ו/או בכללים ,ככל שישתנו מעת לעת ,וכן נדרש לעמוד בכל החלטה ו/או כלל חדש ,ככל
שיתקבלו בעתיד.
 .2על המוסד לדווח למועצה על כל שינוי בפרט מן הפרטים שנמסרו במסגרת הבקשה לרישיון ולהציג
בפניה כל מידע שתדרוש ממנו .כל שינוי בפרט כאמור ,יכול להוביל לשינוי החלטת המועצה,
בהתאם להוראות החוק.
 .3יובהר ,כי אם לא יקוים תנאי מתנאי סעיף 25ד לחוק המל"ג התשי"ח  ,1958 -או שימצא כי המוסד
הפר הוראות סעיפים 25ה25 ,ז או 25י לחוק ,תהא המועצה רשאית לבטל את הרישיון או להתלותו
לתקופה שתקבע ,בהתאם להוראות סעיף 25יא לחוק.

*************
התקיימה הצבעה:
 9בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה
*************
 880 /11דוחות הוועדה להערכת איכות בתחום אדריכלות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביום
 09.05.10בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים באדריכלות ,ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים באדריכלות בראשותו של פרופ' דיוויד לדרבארו על
עבודתה הרבה והמקצועית.
 . .2לאמץ את הדוחות המסכמים של הוועדה )הדוח הכללי והדוחות הפרטניים(.
 . .3לפרסם את דוחות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.
 . .4לבקש מכל מוסד להגיש עד ה 01.06.2011-דיווח באשר ליישום ההמלצות המופיעות בדוח הפרטני
הנוגע אליו ובדוח הכללי.
 . .5המל"ג תפעל להקמת ועדה משותפת לה ,לבתי הספר לאדריכלות ולרשם המהנדסים והאדריכלים
לשם הגדרת סטנדרטים למיומנויות ולידע הדרושים לעיסוק בתחום.
*************
התקיימה הצבעה:
 10בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
*************
התכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד והערכת התחומים הייחודיים
881 /11
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום
 23.3.2010ומחליטה לאשר את התכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד והערכת התחומים
הייחודיים שהוכנה בשיתוף פעולה עם המוסדות ,וכן את המנגנון להערכת התחומים הייחודיים
כמפורט בנספח להחלטה זו.
א .המועצה רואה בתכנית זו תכנית עבודה עקרונית של המערכת להערכת איכות והבטחתה.
*************
התקיימה הצבעה:
 9בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U
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*************
U

נספח להחלטה מס' 881 /11

תכנית רב-שנתית להערכת תחומי לימוד – לאחר הערות המוסדות
2007/8
2006/7
2005/6
2004/5
U

U

משפטים

מדעי
המחשב

עבודה סוציאלית כלכלה
+שירותי אנוש
הנדסת מכונות
רפואה
פסיכולוגיה
ומדעי
פיזיקה
ההתנהגות
הנדסת חשמל
עיצוב
ואלקטרוניקה
תעשייתי
היסטוריה
פיזיותרפיה
מנהל עסקים
וטרינריה

1

P0F

P

2008/9

2009/10

תקשורת

סיעוד

ארכיאולוגיה

פילוסופיה כללית

הנדסת תעשייה
וניהול

אנתרופולוגיה-
סוציולוגיה

מדע המדינה,
ממשל ,יחב"ל,
מנהל ומדיניות
ציבורית

הנדסה
אזרחית/בניין

פילוסופיה
יהודית/מחשבת
ישראל
הנדסה כימית
ביולוגיה/מדעי
החיים

מתמטיקה

*בסבב הבא יצורף
לתחום זה גם
#מדעי הרפואה)#

סטטיסטיקה

הפרעות
בתקשורת
כימיה

מזרח-תיכון

ארכיטקטורה

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

גיאוגרפיה ומדעי
הסביבה

אמנות

משפטים
+קרימינולוגיה

עבודה סוציאלית
ושירותי אנוש

פסיכולוגיה ומדעי
ההתנהגות

לשון וספרות עברית

רפואה
הנדסת חומרים

בלשנות וספרויות
זרות;
שפות ותרבויות
2
זרות

הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה

חינוך והוראת
המדעים

P1F

עיצוב תעשייתי +
עיצוב גרפי/תקשורת
חזותית

מנהל עסקים

P

פיזיקה
גיאולוגיה ומדעי
כדה"א

לימודי יהדות ועם
ישראל

 1בעמודות המסומנות– הערכת התחומים הסתיימה.
 2התחום יפוצל בהתאם לבקשת המוסדות.

עיצוב פנים
בריאות הציבור
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ריפוי בעיסוק
הנדסת
ביוטכנולוגיה

היסטוריה
הנדסת מכונות
מדעי המחשב
מעבדנות רפואית
כלכלה
לימודים אזוריים

ביוטכנולוגיה
הנדסת מחשבים
והנדסת תוכנה
מוסיקה
ומוסיקולוגיה

מדעי התזונה

פיזיותרפיה

לימודים קלאסיים

הנדסת מערכות
מידע

רשימת תחומים ייחודיים  3להערכה ע"י המוסדות
1
אווירונאוטיקה וחלל :הטכניון
מדעים בהנדסת אווירונאוטיקה וחלל :הטכניון
2
לימודי מידע /מידענות :אוניברסיטת בר אילן
U

UP2F

PU

3
אופטומטריה :אוניברסיטת בר אילן
מדעי האופטומטריה :מכללת הדסה
4
הנדסת הסביבה :הטכניון
הנדסת הסביבה ומשאבי מים :הטכניון
הנדסה סביבתית :אוניברסיטת בן גוריון
5
לימודי הזקנה-גרונטונולגיה :אוניברסיטת בן גוריון ,אוניברסיטת חיפה
6
רוקחות :האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת בן גוריון
7
הנדסת מערכות תקשורת :אוניברסיטת בן גוריון
8
מדעים בהנדסה חקלאית :הטכניון
מדעים בהנדסה חקלאית ומדעי המים :הטכניון
" 3תחום ייחודי" הוגדר כתחום לימודים המתקיים בלא יותר משני מוסדות בארץ .תחום כזה לא יעבור הערכת איכות במסגרת הרגילה
של המערכת המל"גית להערכת איכות ,כי אם יתבצע באחריות המוסדות בהם מתקיים התחום ,ובהתאם למנגנון שייקבע.
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9
הנדסה גרעינית :אוניברסיטת בן גוריון
10
הנדסת אנרגיה :אוניברסיטת בן גוריון
11
זואולוגיה/מדעי בעלי החיים :אוניברסיטת ת"א
12
וטרינריה/רפואה וטרינרית :האוניברסיטה העברית
13
מדעי הצמח :האוניברסיטה העברית; אוניברסיטת ת"א
מדעי הצמח וחקלאות :האוניברסיטה העברית
הגנת הצומח :האוניברסיטה העברית
14
מדעי רפואת השיניים :האוניברסיטה העברית; אוניברסיטת ת"א
15
מדע ,טכנולוגיה וחברה :אוניברסיטת בר אילן
16
ציוויליזציות ימיות :אוניברסיטת חיפה
17
רפואת חירום :אוניברסיטת בן גוריון
18
לימודי עבודה :אוניברסיטת ת"א
לימודי עבודה למנהלים :אוניברסיטת ת"א
19
ניהול משאבי טבע וסביבה :אוניברסיטת חיפה
20
קולנוע וטלוויזיה :אוניברסיטת ת"א; מכללת ספיר
21
לימודי משפחה; ייעוץ ופיתוח ארגוני :המכללה למינהל
22
ניהול טכנולוגיה :מכון טכנולוגי חולון
23
תיאטרון/אמנויות הבמה :האוניברסיטה העברית; אוניברסיטת חיפה
24
עיצוב קרמי וזכוכית :בצלאל
25
עיצוב תכשיטים/צורפות :בצלאל; שנקר
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26
עיצוב טקסטיל/אופנה :שנקר
27
מדע הדתות :האוניברסיטה העברית
28
מלונאות ותיירות :האוניברסיטה העברית; אוניברסיטת בן גוריון
מדעי התזונה :האוניברסיטה העברית; מכללת תל חי
29
מחול :האקדמיה למוסיקה ולמחול
30
צילום :בצלאל
31
טכנולוגיות למערכות למידה :חולון

נוהל הערכה של תחומי לימוד ייחודיים שיופעל ע"י המוסדות עצמם – אושר בוועדת המשנה להערכת איכות
והבטחתה ב23.3.10 -
בהמשך להתכתבויות רבות שהיו בנושא התכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד ומיפוי התחומים
הייחודיים המתקיימים במוסדות ,התקיים דיון באופן הערכת התחומים הייחודיים במוסדות להשכלה גבוהה
במפגש שהתקיים עם הממונים על הערכת האיכות ב.9.11.2009 -
הגדרה:
לטובת הדיון בנושא הוגדר "תחום ייחודי" כתחום לימודים המתקיים בלא יותר משני מוסדות בארץ .תחום
כזה לא יעבור הערכת איכות במסגרת הרגילה של המערכת המל"גית להערכת איכות ,כי אם יתבצע באחריות
המוסדות בהם מתקיים התחום ,ובהתאם למנגנון שנקבע להלן.
עקרונות עליהם יושתת המנגנון להערכת תחומי לימוד ייחודיים ע"י המוסדות:
המוסדות יודיעו למל"ג מבעוד מועד מתי בכוונתם להעריך את התחומים הייחודיים )תכנית רב שנתית(.
.1
במידה שהתחום מתקיים בשני מוסדות ,יפעלו המוסדות להערכה משותפת של התחום באמצעות ועדה
.2
אחת.
התחומים הייחודיים יעברו תהליך של הערכת איכות באמצעות ועדות בינ"ל .נוהל המל"ג למניעת ניגוד
.3
עניינים יתקיים ,לרבות החתמת חברי הוועדה על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים .על כתב המינוי של
הוועדות יחתום נשיא המוסד .חתימה על כתבי המינוי במקרה שבו יעברו הערכה שתי מחלקות בשני
מוסדות שונים יכולה להיעשות במשותף ע"י שני הנשיאים או  -לחילופין – תישקל החתמת יו"ר המל"ג.
העתק כתב המינוי החתום של הוועדה יישלח ליחידה להערכת איכות והבטחתה במל"ג.
הוועדות הבינ"ל ימנו – בעקרון –  3-5חברים ,כאשר מרביתם מחו"ל ,לרבות יו"ר הוועדה .המוסדות
.4
יפעלו לגייס לוועדות אנשי אקדמיה בכירים ממוסדות מובילים בחו"ל .מומלץ לצרף לוועדה חבר
ישראלי מתחום רלבנטי/משיק במוסד אחר ,ובלבד שאותו מוסד אינו עובר הערכה.
קודם להערכה באמצעות ועדות בינלאומיות יעברו המחלקות תהליך של הערכה עצמית ,אשר תיעשה
.5
עפ"י המתכונת המל"גית המקובלת ותוך הישענות על הנחיות המל"ג לביצוע הערכה עצמית .במידה
שמוסד מוצא לנכון להוסיף או לשנות את ההנחיות כדי להתאימן לתחום הספציפי ,הרי שהוא רשאי
U

U

U

U

U

U
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.6
.7
.8
.9

U

בהחלט לעשות זאת .תהליך ההערכה העצמית יסתיים בכתיבת דו"ח הערכה עצמית אשר יוגש לוועדה
המעריכה הבינ"ל ויהווה את הבסיס להערכה שתבצע הוועדה.
המוסדות יעבירו לידיעת היחידה להערכת איכות את ההנחיות שלהם לביצוע הערכה עצמית.
בהערכת האיכות בתחומי ההנדסה יתבקשו המוסדות לשלב בוועדות )כיושבי ראש או כחברים( אנשי
אקדמיה בהמלצת הארגון האמריקאי  ,ABETוזאת באמצעות היחידה להערכת איכות.
נציגי התחומים שעוברים הערכה יוכלו להשתתף בימי ההשתלמות שעורכת היחידה להערכת איכות בנושא
הערכה עצמית.
בסופו של תהליך יעבירו המוסדות למל"ג את החומרים הבאים :א .דו"ח ההערכה העצמית; ב .הדו"ח
המסכם של הוועדה הבינ"ל; ג .תגובת המוסד לדו"ח הוועדה; ד .דיווח על אופן הטיפול של המוסד
במסקנות הוועדה והמלצותיה.

נוהל קבלת החלטות בכתב

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Aבלימודי ארץ ישראל
882 /11
וירושלים :אוכלוסייה ,יישוב וחברה במכון לנדר-מרכז אקדמי ירושלים.
מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  11.5.10בנושא שבנדון והחליטה לאמץ את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל כלהלן:
 .1להודות לועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' יהושע בן אריה על עבודתה עד כה ועל ההמלצה
שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולאשר למכון לנדר-מרכז אקדמי ירושלים לפרסם את דבר
פתיחת תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבלימודי ארץ ישראל וירושלים :אוכלוסייה ,יישוב
וחברה ולרשום אליה תלמידים.
 .3קבלה על פי חריגה מתנאי הקבלה שנקבעו לא תעלה על  10אחוז.
 .4פטור מקורסים ותרגילים יתקבל רק על בסיס לימודים אקדמיים קודמים.
 .5לחייב את מכון לנדר-מרכז אקדמי ירושלים )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
תלמיד)ה( על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי
מכון לנדר-מרכז אקדמי ירושלים אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בלימודי ארץ
ישראל וירושלים:אוכלוסייה ,יישוב וחברה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך
המכון להעניק תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים:אוכלוסייה ,יישוב וחברה .ב .אם
המכון לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בלימודי ארץ ישראל וירושלים :אוכלוסייה
יישוב וחברה הוא מתחייב להעניק לסטודנטים רשת ביטחון כפי שפירטה בדיווחו למל"ג.
 .6על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה
גבוהה".
 .7לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה
לקראת שלב ההסמכה".
 883 /11אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית לימודים לתואר שני ) (M.Aעם וללא תיזה בהתנהגות
ופיתוח ארגונים במרכז הבינתחומי בהרצליה.
מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  11.5.10בנושא שבנדון והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה
למוסדות שאינם אוניברסיטאות כלהלן:
 .1להודות לועדת הבדיקה בראשותה של פרופ' אסיא פזי על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולאשר למרכז הבינתחומי בהרצליה לפרסם את דבר פתיחת
תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Aללא תזה בהתנהגות ופיתוח ארגונים ולרשום אליה תלמידים.
 .3דיון על המסלול עם תזה יתקיים בישיבת המועצה הבאה.
 .4מליאת המועצה מבקשת לפנות למרכז הבינתחומי בהרצליה ולקבל הבהרות באשר למילוי דרישות
סגל ההוראה בבית הספר לפסיכולוגיה ,בהתייחס לכך שחלק מהמרצים המלמדים שם מיודעים
ללמד בתכנית הלימודים הנדונה.
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 .5לחייב את המרכז הבינתחומי בהרצליה )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על
הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המרכז הבינתחומי
בהרצליה אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני בהתנהגות ופיתוח ארגונים וכי קיימת אפשרות
שבסופו של דבר שלא יוסמך המרכז להעניק תואר שני בהתנהגות ופיתוח ארגונים.
 .6על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו תהא
בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה
גבוהה".
 .7לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה
לקראת שלב ההסמכה".
 884 /11דיווח אוניברסיטת חיפה אודות התאמת תכניות קיימות להכשרה להוראה למתווים המנחים:
לימודי תעודת הוראה לאקדמאים במדעים ,מדעי הרוח ,מדעי החברה ,חינוך מיוחד )גילאי (21-6
ולימודים לתואר ראשון ) (B.A.דו-חוגי ב"הוראה"
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח אוניברסיטת חיפה ומאשרת לאוניברסיטה
להפעיל החל מעתה ולא יאוחר מתום תקופת המעבר )אוקטובר  (2010את התכניות לתעודת הוראה
לאקדמאים למסלול העל-יסודי בהתאם ל"מתווים המנחים בהכשרה להוראה" )החלטת המל"ג
מנובמבר  .(2006כמו כן מאשרת המועצה את הפעלת תכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי
ב"הוראה" בהתאם למתווים.
נושאים שלא היו על סדר היום המקורי של המל"ג ונוספו לדיון מפאת דחיפותם:
 885 /11דיון עקרוני :ועדה לקביעת התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים לפי חוק זכויות הסטודנט,
תשס"ז.2007-
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  11.5.2010בהתאמות לסטודנטים המשרתים במילואים,
מכוח חוק זכויות הסטודנט תשס"ז ,2007 -שהומלצו על ידי הוועדה העקרונית שהוקמה לנושא.
המועצה מחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' עזרי טרזי על עבודתה ועל ההתאמות שניסחה.
 .2לאמץ את ההתאמות שנוסחו על ידי הוועדה בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים,
בהתאם לתיקונים שנקבעו ,כמפורט להלן.
 .3לפעול לעיגון ההתאמות שנקבעו במסגרת כללים ,בהתאם לנדרש בחוק זכויות הסטודנט,
ולפרסומם ברשומות )במידה ויידרשו תיקונים מהותיים בהתאמות שנקבעו ,הם יובאו לדיון נוסף(.
 .1כללי:
 1.1הגדרות
 1.1.1שרות מילואים" -הגדרה
שרות במילואים ייחשב ,לצורך כללים אלה ,כל זימון לשרות על פי חוק שירות המילואים
וכן שירות של עתודאים.
" 1.1.2סטודנט" – הגדרה
סטודנט כפי שמוגדר בחוק זכויות הסטודנט )התשס"ז(2007 -
" 1.1.3רכז מילואים" – הגדרה
בכל מוסד ייקבע אחראי )כלל-מוסדי או פקולטי( על הטיפול בסטודנטים המשרתים
במילואים ,שתפקידו הוא לקשר בין כלל הגורמים במוסד לצורך מימוש זכויותיו של
הסטודנט המשרת במילואים .כמו כן ,עליו לאכוף את החוקים והכללים שייקבעו.
זימון למילואים
סטודנט המקבל זימון למילואים יודיע לרכז המילואים ו/או לגורם אחראי אחר בו הוא
לומד ,לפי נוהלי כל מוסד ,על יציאתו לשירות מילואים ,לפחות  14יום לפני מועד יציאתו
למילואים .בהודעתו יציין הסטודנט נושאים מיוחדים אשר לדעתו יזדקק בהם לסיוע על
מנת שניתן יהיה להיערך מבעוד מועד למתן השירותים הנדרשים עם שובו משירות
המילואים.
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 1.2בקשה לדחיית/קיצור שירות )פניה לולת"ם(
סטודנט המבקש להגיש בקשה לדחיית/קיצור שירות המילואים אליו זומן ,יגיש בקשה
לולת"ם באמצעות רכז המילואים ו/או גורם אחראי אחר במוסד בו הוא לומד .הגשת
הבקשה )לרבות הטפסים הנדרשים ,המועדים וכו'( יהיו לפי הנהלים המקובלים לגבי
ולת"ם ,לרבות לוח זמנים.
ערעור על החלטת ולת"ם ,יוגש באמצעות רכז המילואים ו/או גורם אחראי אחר .
 .2בחינות ,עבודות ,מעבדות
 2.1בחינות סוף סמסטר
א .סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים מאחד ממועדי הבחינה שנקבעו ,זכאי
להיבחן במועד מיוחד.
ב .סטודנט אשר נעדר משני מועדים עקב שירות מילואים ,יזכה לגשת לשני מועדים
מיוחדים.
ג .מי ששרת  10ימי מילואים רצופים או  21ימים ומעלה )מצטבר( במהלך סמסטר,
זכאי לגשת למועד מיוחד בכל בחינה אשר תתקיים עד תום אותו סמסטר.
ד .מי ששרת  10ימי מילואים רצופים או  21ימים ומעלה )מצטבר( ,בתקופת שניים
עשר החודשים מיום תחילת הלימודים ,זכאי למועד בחינה נוסף,שלישי ,בקורסים
אליהם היה רשום בזמן התקופה בה שרת במילואים(*) .
ה .שירות מילואים תוך כדי תקופת הבחינות או בסמוך לה יהיה זכאי למועד מיוחד.
 2.2עבודות ותרגילים
א .לעניין סעיף זה" ,עבודה" -לרבות תרגיל ,עבודה ,עבודה סמינריונית ,פרויקט,
בוחן ,בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודים אחרת שעל הסטודנט להגיש
במסגרת לימודיו.
ב .סטודנט השוהה בשירות מילואים או חזר משירות מילואים בתקופה של  14ימים
לפני מועד הגשת העבודה ,יידחה מועד הגשת העבודה החלופית כמספר
הימים,לפחות ,בהם שרת במילואים וזאת בתאום עם רכז המילואים.
ג .דחייה וביטול של עבודות:
בכל מקרה בו הפסיד סטודנט ,עקב שירות במילואים של  14יום ומעלה
ברציפות ,מעל ל 8-עבודות ,יחולו הכללים הבאים:
 (1כל מוסד יקבע כללים אשר ימסדו את השילוב הנדרש בין הפתרון הבא לידי
ביטוי בדחייה של מועד הגשת המטלה לבין ביטולה .כללים אלו ייקבעו תוך
מתן דגש ראוי למשמעות האקדמית של מטלה ,ובתיאום עם רכז המילואים.
 (2לעניין סעיף זה ,כל ביטול חובת הגשה יבוא לידי ביטוי בהתאמת המשקל
היחסי של מרכיבי הציון הסופי בקורס.
 (3לעניין סעיף זה ,לא יבוטלו עבודות אשר משקלן בציון הסופי הינו מעל .10%
 2.3היעדרות ממעבדות ,סמינריונים ,סדנאות וקורסי הכשרה מעשית
סטודנט אשר נבצר ממנו להשתתף במעבדות/סמינריונים/סדנאות/קורסי הכשרה
מעשית ,עקב שירות מילואים זכאי להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר ,או
לקבל פטור מהשתתפות ,וזאת בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם מורה הקורס.
 .3סיוע בהשלמת לימודים:
 3.1עזרה בהשלמת חומר לימודים
המרצה יעשה כל מאמץ על מנת לסייע בהשלמת חומר הלימודים לסטודנט ששרת
במילואים.
 3.2שיעורי עזר וסיוע אחר
א .סטודנט לאחר שירות מילואים זכאי לקבל הדרכה ,חונכות ,או שיעורי עזר להשלמת
החומר החסר .שיעורי העזר ו/או החונכות יתואמו בעזרת רכז המילואים.
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ב .סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל תלושי צילום ללא תשלום לפי המפתח להלן:
 50תלושי צילום עבור כל יום של שירות במילואים.
ג .סטודנט ששרת במילואים יקבל בהשאלה ללא תשלום קלטת/דיסק או קישור לקובץ
באתר  -של השיעורים מהם נעדר עקב השרות במילואים ,זאת במידה ואלה קיימים.
ד .המוסדות יפעלו ,ככל הניתן ,להכנת מאגר קלטות )אודיו ווידאו( או או קישור לקובץ
באתר של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים.
ה .סטודנט ששירת במילואים ,יזכה לעדיפות בהשאלת ספרים בספרייה ,בתקופה
הסמוכה לחזרתו מהשירות .כן יוכל לשאול ספרים מעבר לכמות הרגילה שניתן
לשאול בכל השאלה בהתאם לנהלי המוסד.
 .4תשלומים
פטור מתשלום עבור חומר לימודי ,שיעורי עזר ומעבדות.
א .סטודנט ששרת במילואים פטור מתשלום עבור :כל חומר לימודי ,לרבות תקצירי
וקלטות הרצאות שניתנו לו ,שיעורי עזר ,השלמת מעבדות ,סמינריונים ,סדנאות
וקורסי הכשרה מעשית.
ב .סטודנט ששירת במילואים  10ימים לפחות במהלך הסמסטר ,ובשל כך הפסיק
לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש לא יחויב בשכר לימוד בגין הקורס
שבוטל ,ולא יחויב בתשלומי תקורה ,גרירה או כל תשלום נוסף אחר עבור
הקורסים שבוטלו .לעניין זה רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו בקורס
עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה.
סטודנט שנזקק לסמסטר נוסף על מנת להשלים תואר בגין שרות מילואים ובתנאי
שסך כל ימי המילואים גבוה ביותר )הטכניון  160יום בארבע שנים(  ,לא יחוייב
בשכר לימוד עבור סמסטר זה.
 .5הוראות אחרות:
היעדרות מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת".
א .סטודנט שנעדר ,עקב שירות מילואים ,מבחינה של קורס המהווה "דרישה
מוקדמת "לשנה לימודים מתקדמת ,לקורס אחר או לתואר מתקדם ,זכאי ללמוד
"על תנאי" בקורס המתקדם או בלימודי התואר המתקדם עד שיספיק להיבחן
בשני מועדי הבחינה שיוקצו לו.
ב .סטודנט שנקרא לשירות מילואים בתקופת ההרשמה לקורסים יודיע למזכירות
המחלקה ,לפני צאתו לשרות המילואים ,על בקשותיו להרשמה לקורסים שונים.
מזכירות המחלקה תאפשר לסטודנט היוצא למילואים הרשמה מוקדמת או
ימצא פיתרון אחר לרישום לקורסים.
 .6סיוע )מלגות ומעונות(:
א .מלגות :סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת
זכאותו לקבלת מלגות.
ב .מעונות :סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת
זכאותו לקבלת מעונות.
 .7רכז המילואים
א .רכז המילואים במוסד האקדמי הינו הכתובת המרכזית בטיפול בנושא זה.
סטודנט המבקש לממש זכאותו לשרות כלשהו בגין שירותו במילואים יפנה לרכז
המילואים למימוש קבלת השרות והזכאויות השונות.
ב .ההחלטה בדבר מתן שרות או תנאים מיוחדים לסטודנט ששרת במילואים תהיה
בידי רכז המילואים כפי שהוגדר בסעיף  1אשר יתייעץ ,במידת הצורך ולפי שיקול
דעתו ,במחלקות האקדמיות השונות.
ג .ערעור על החלטות מרצה ,מזכירות חוג/מחלקה בעניינו של סטודנט ששרת
במילואים תעשה על ידי פניה לרכז המילואים כפי שהוגדר בסעיף 1
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 .8נציב קבילות סטודנטים
בהתאם לחוק זכויות הסטודנט ,בכל מוסד להשכלה גבוהה ימונה נציב קבילות
לסטודנטים.
סטודנט ששרת במילואים זכאי לפנות לנציב הקבילות אם עניינו לא טופל לדעתו
כראוי בהתאם לכללים אלו ,וזאת לאחר שמיצה את זכות הערעור באמצעות רכז
המילואים.
 .9פרסום
א .מוסד להשכלה גבוהה יפרסם בכל שנה בשנתון/ידיעון את הכללים והדרכים לקבלת
השירותים המיוחדים להם זכאי סטודנט המשרת במילואים.
ב .מוסד להשכלה גבוהה ימסור לסטודנט היוצא לשרות מילואים ,באמצעות רכז
המילואים ,מסמך המפרט את השירותים להם הוא זכאי והנהלים לקבלתם
ג .ראש המוסד יביא,בפתיחת כל שנה ,לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמנהלי עיקרי
מסמך זה ורוח הגישה המתחשבת בסטודנטים המשרתים במילואים.
U
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)*( יובהר כי סטודנט ששירת במילואים בתקופה שנקבעה בסעיף זה ,יהיה זכאי למועד בחינה שלישי בנוסף לשני המועדים
שנקבעו .מתוך שלושת המועדים האפשריים ,יהיה זכאי הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה בלבד.

*************
התקיימה הצבעה:
בעד) 15 -פה אחד(
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
*************
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 886 /11הקמת חמ"ל מל"ג בעת מלחמה.
בהמשך לדיון בהמלצות הוועדה שהוקמה לעניין קביעת התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים,
מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כי בעת מלחמה יוקם חמ"ל במל"ג  ,כלהלן:
א .עם פרוץ מעשי איבה או מלחמה המצריכים שירות מלואים מתמשך המל"ג יפעל להקמת חמ"ל
חירום באמצעות דובר המל"ג וצוות הרכזים .החמ"ל יהיה בקשר ישיר עם רכזי המילואים
במוסדות השונים לעדכון הדדי ולהעברת החלטות והודעות.
ב .החמ"ל יעניק מענה טלפוני ,שיפורסם דרך רכזי המילואים במוסדות השונים ,לשאלות בוערות
בנושאים הקשורים בשנת הלימודים והתנהלות המוסדות בתגובה לאירועים מתפתחים.
*************
התקיימה הצבעה:
בעד) 15 -פה אחד(
אין מתנגדים
אין נמנעים
הולטה התקבלה פה אחד
*************
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הקמת צוות לבחינת זכויות סטודנטיות בחופשת לידה.
סיכום:
בעקבות הדיון שנערך בנושא התאמות לסטודנטים בשירות מילואים ובעקבות דיון שהתקיים היום
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)ה (11.5.10-בוועדת החינוך של הכנסת ,סיכמה המועצה להשכלה גבוהה על הקמת צוות לבחינת זכויותיהן של
סטודנטיות בחופשת לידה ,לרבות פניות שהתקבלו בנושא ,אשר יביא המלצותיו בנושא.
הרכב הצוות יובא לאישור המועצה.
 887 /11פנייתם של דיקן הפקולטה למדעי הבריאות וראש ביה"ס הבינ"ל לרפואה באוניברסיטת בן גוריון
בנוגע להכרה של משרד החינוך האמריקאי בתכנית הבינ"ל לרפואה המתקיימת באוניברסיטת בן
גוריון
א .המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה ,ומחליטה
לאשר את רשימת המועמדים שהוצגה ,ממנה ייבחרו האנשים שיעריכו מטעם המל"ג את
האתרים הקליניים בחו"ל ,אליהם שולח ביה"ס הבינ"ל לרפואה של אוניברסיטת בן גוריון את
תלמידיו בשנה הרביעית ללימודיהם.
ב .המעריכים שייבחרו ידווחו לוועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה על מסקנותיהם
והמלצותיהם.
*************
תוצאות ההצבעה:
בעד – 7
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
*************
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 888 /11העברת בקשת "סמינר הקיבוצים-המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות" לפתוח תכנית
לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בתחומי המינהל/הניהול למסלול העל יסודי,
לבדיקתה של ועדה מקצועית )קבלת החלטות על פי נוהל בכתב(.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  23.3.2010ומיום  11.5.2010ומחליטה:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2לאשר את הרכב הוועדה המוצע כלהלן:
פרופ' אריה רייכל מביה"ס לניהול מאוניברסיטת בן גוריון ,יו"ר.
פרופ' עדי רווה ,מביה"ס למינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.
ד"ר גילה אולשר ,מכללת לוינסקי )נציגה מתחום ההוראה בוועדה(.
נציג האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך )ד"ר יהודית וינברגר/ד"ר כמאל
חוולאד(.
גב' בתיה הקלמן – רכזת הוועדה.
 .3להפנות את תשומת לב הוועדה ,בין היתר ,לנושאים הבאים:
א .האיזון בין בחינות לבין עבודות בקורסי החינוך  -ועדת המשנה מצאה שבמרבית קורסי
החינוך אין בחינות.
ב .רשימות הקריאה בקורסי החינוך -לדעת ועדת המשנה ראוי כי לרשימות הקריאה יתווספו
פריטים באנגלית.
ג .תיאורו של הקורס "סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך"  -לדעת ועדת המשנה תיאורו
אינו עונה על הנדרש.
 .4כמו כן ,ועדת הבדיקה תתבקש להתייחס לנושא שם התכנית.
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