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U 60(  495ישיבה מס'  להשכלה גבוהה האחת עשרה המועצההחלטות מישיבת( 

U 1.2.11(ע"א , תשו' טבת ביוםשהתקיימה בירושלים ( 
 

 נושאים שנדונו בוועדות המשנה
Uת המשנהוהמלצות ועד:U  
U11.1.11מלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום ה 

1153/11 Uלהעניק תואר "בוגר בהוראה" (לחינוך ללת ליפשיץ מכ ה שלהסמכה הארכתB.Edבהוראת ( 
 חוגית למסלול העל יסודי-מדעי המחשב ומתמטיקה במסגרת חד

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות 
 :כלהלן , ומחליטה11.1.2011לחינוך מיום 

ת את ההסמכה הזמנית של ונוספ בשנתייםיך בהסתמך על חוות דעת המומחים, להאר .1
בהוראת מדעי המחשב ומתמטיקה ) B.Edלהעניק תואר "בוגר בהוראה" (מכללת ליפשיץ 

 .חוגית למסלול העל יסודי-במסגרת חד
לקראת הדיון בחידוש ההסמכה תתייחס המכללה להערות שהועלו על ידי הסוקרים  .2

  בחוות דעתם ותתקן בהתאם.
 

1154/11 Uלימודים אקדמיים לתואר ראשון לאשר המשך קיום מכללת לוינסקי לחינוך בקשתה של  
Uבאילת 

את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות מאמצת המועצה להשכלה גבוהה 
 ומחליטה כלהלן: 1.2.11מיום  לחינוך

"המועצה להשכלה גבוהה מביעה את מורת רוחה על כך שמכללת לוינסקי לחינוך קיימה  .1
 לימודים אקדמיים בעיר אילת ללא אישורה של המל"ג.

חוץ ם אקדמיים מלימודיקיום בנושא  12.12.2006בהסתמך על החלטת המל"ג מיום  .2
מוסדות להשכלה גבוהה המבקשים "... , על פיה לקמפוס של המוסדות להשכלה גבוהה

אקדמי לקבל מהמועצה אישור לקיים לימודים אקדמיים או נקודות זכות לקראת תואר 
מחוץ לקמפוס, יוכלו להגיש בקשה מסודרת ומפורטת למועצה להשכלה גבוהה, בה 

ינמקו את הייחוד וההצדקה הקיימים בעיניהם להפעלת לימודים אקדמיים מחוץ 
ולאור בקשתו של משרד החינוך לקיים חריגה זו בשל  ,להחלטה) 4(סעיף  ."לקמפוס

להשכלה גבוהה בבקשת מכללת  הצרכים המיוחדים של העיר אילת, רואה המועצה
לוינסקי לחינוך בקשה חריגה ומוצדקת בשל מיקומה הגיאוגרפי של העיר אילת, והצורך 

 בהכשרת מורים בה. 
לעיל, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר למכללת לוינסקי  2לאור האמור בסעיף   .3

ש תכניות ) את שלו2014(דהיינו עד פברואר  Uלתקופה של שלוש שניםUלחינוך לקיים 
 ) כמפורט להלן:B.Edהלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (

 ).6 –התמחות לגיל הרך ולימודים כלליים במסגרת מסלול הגיל הרך (גיל לידה  -
-6התמחות חינוך מיוחד ולימודים כלליים במסגרת מסלול החינוך המיוחד (גילאי  -

21.( 
כלליים במסגרת התמחות בספרות עברית (משולב עם ספרות ילדים) ולימודים  -

 המסלול היסודי.
מכללת לוינסקי לחינוך תעביר למל"ג את שלוש תכניות הלימודים, כולל רשימות  .4

המרצים, כפי שהן נלמדות בקמפוס המכללה בתל אביב וכפי שהמכללה מתכוונת לקיימן 
 בקמפוס באילת. 
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המשנה  לעיל, יהיה בכפוף לאישורה של ועדת 3קיום תכניות הלימודים, כאמור בסעיף  .5
לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך לאחר שתוודא כי תכניות אלו נלמדות באופן זהה 

 בשני הקמפוסים."
המועצה להשכלה גבוהה תקיים דיון עקרוני בנושא לימודים מחוץ לקמפוס. שאלת המשך  .6

קיום תכניות הלימודים האקדמיות של מכללת לוינסקי לחינוך בעיר אילת בתום שלוש 
תעלה לדיון בהתאם להחלטה שתתקבל במסגרת הדיון לעיל,  3, כאמור בסעיף השנים

 * "העקרוני.
 

U11.1.11מיום ת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל והמלצ 
1155/11       Uל המכללה האקדמית עמק יזרעאל כנית לשנה נוספת של ההסמכה הזמנית שהארכה ט 

U להעניק תואר ראשון.)B.A במדעי ההתנהגות (  
שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות  המועצה להשכלה גבוהה

 ומחליטה כלהלן: 1.2.11מחו"ל מיום 
)  (.B.Aלהאריך (טכנית) את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית עמק יזרעאל, להעניק תואר ראשון 

. זאת כדי לאפשר למומחה הבודק את התכנית 2012ו עד פברואר במדעי ההתנהגות, בשנה נוספת, דהיינ
 למל"ג, טרם תדון בהארכת ההסמכה.לסיים עבודתו כנדרש ולהגיש המלצותיו הסופיות 

 
1156/11       U המכללה האקדמית לישראל ברמת גן לשנות את תנאי הקבלה עבור הנדסאים בקשת 

U בתכניות הלימודים לתואר ראשוןB.A.) בניהול ( במערכות בריאות ולתואר ראשוןB.A.)(  
Uבניהול טכנולוגיות מידע 

בבקשת המכללה האקדמית לישראל  1.2.2011המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 
) (.B.Aלתואר ראשון ברמת גן לשנות את תנאי הקבלה עבור הנדסאים בתכניות הלימודים 

הול טכנולוגיות מידע, וסיכמה לבקש בני  )(.B.Aבניהול במערכות בריאות ולתואר ראשון 
יון נוסף בנושא עדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל לקיים דומו

. לאחר קיום תנאי הקבלה להנדסאים בתכניות האמורות, לרבות הדרישה לתעודת בגרות
 הדיון האמור ובהתאם לתוצאותיו תדון המועצה בנושא בשנית.

 
U11.1.11לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  ועדת המשנה  המלצות  

1157/11 Uהאקדמית הדסה להעניק תואר  הארכה טכנית של ההסמכה הזמנית של המכללה
 .2011עד לסוף אוקטובר  -) במדעי המחשב.B.Sc(  ראשון 

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה 
 כלהלן: ומחליטה 11.1.2011מיום 

להאריך (טכנית) את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר 
. עם קבלת ההבהרות שביקשה ועדת 2011עד אוקטובר ) במדעי המחשב .B.Sc(ראשון 

המשנה מהמכללה ומהסוקר שבחן את הבקשה, תבחן סוגיית ההסמכה שאינה מוגבלת 
 בזמן לתכנית הלימודים.

 
1158/11 U תואר "בוגר במדעים" להעניק  אוניברסיטת בן גוריון בנגבלהזמנית כה הסמההארכת 

B.ScU  2013עד סוף שנת הלימודים תשע"ג (יוני בהנדסת בניין( 
המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה בוהה מאמצת את המועצה להשכלה ג

 ומחליטה כלהלן: 11.1.11מיום 
ת בן גוריון להעניק תואר בתכנית להאריך את ההסמכה שניתנה לאוניברסיטא. 

 בהנדסת בניין עד לסוף שנת הלימודים תשע"ג. B.Scהלימודים לתואר "בוגר במדעים" 
הוועדה המלווה בראשות פרופ' רחל בקר תמשיך ותלווה את תכנית הלימודים עד ב. 

 לשלב ההסמכה הקבועה.
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1159/11      Uתואר להעניק  ר גבוה להנדסה ועיצוב"אישור הסמכה שאינה מוגבלת בזמן ל"שנקר, בית ספ     

                   U בוגר במדעים" ראשון" )B.Sc.בהנדסת תוכנה ( 
טכנולוגיה המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני 

 להלן:כ 11.1.11והנדסה מיום 
 וח שהגישה.להודות לוועדה בראשותו של פרופ' הוגו גוטרמן על עבודתה ועל הד .א
להסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להעניק  .ב

 ) בהנדסת תוכנה.B.Scתואר אקדמי ראשון במדעים (
 

    הארכת טכנית של ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט     1160/11
 .2012הנדסת מערכות מידע עד ינואר ) ב (B.Scתואר ראשון  להעניק בראודה,                 

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה 
 להלן:כ 11.1.11והנדסה מיום 

להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק  .א
 . 2012בהנדסת מערכות מידע בשנה נוספת ועד ינואר  .B.Scתואר ראשון 

אלת הסמכת המוסד להעניק את התואר האמור תובא לדיון מחדש בתום ש .ב
  המוקדם מבניהם. –עבודת הסוקרים או  בתום תקופת ההסמכה 

 
3. Uנוהל קבלת החלטות בכתב 

3.1. U 11.1.11לחינוך (מיום לאוניברסיטאות ומכללות המלצות ועדת המשנה:( 
1161/1 U תכנית הלימודיםלשנות את שם  חיפה-ויצו האקדמי לעיצוב ולחינוךבקשת המרכז  

בניהול עסקי  ) B.Edבוגר בהוראה (במינהל, לתואר  ) B.Edבוגר בהוראה ( תוארמ
 שם מקצוע ההוראה במשרד החינוך) (בעקבות שינוי 

 
וועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת 

 ליטה כלהלן:ומח 11.1.2011ישיבתה ביום מומכללות לחינוך 
) .B.Edלתואר בוגר בהוראה (לאשר את שינוי שם ההתמחות בתכנית הלימודים  .א

 מ"מינהל" ל"ניהול עסקי". חיפה –במרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו  "מינהל"ב
חיפה על -לרשום לפניה את הדיווח השנתי של המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו .ב

ב"מינהל" (ובשמה החדש "ניהול  .B.Edה" תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהורא
 עסקי").

1162/11 Uלאי בתחומי לימוד קיימים במכללותהצעה לנוהל בדיקת בקשות לשינוי המסלול הגי  
Uלחינוך 

 
 המלצת וועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את 

 ומחליטה כלהלן:לחינוך  ומכללות
בתכניות  UשינוייםUהל מסודר אשר יסייע בהליך הבדיקה של לברך על היוזמה לקבוע נו .1

 במכללות לחינוך. UקיימותUלימודים 
בקשות לשינוי המסלול הגילאי בתחומי לימוד קיימים של  הבדיקהנוהל לאמץ את  .2

 כדלקמן: לחינוך במכללות
שינוי  מצב קיים

 מבוקש
אופן  הערות לאופי השינוי

 הבדיקה
 תחום מומחיות הסוקר/ים

אין שינוי בהיקף החוג  Yמסלול גיל  Xמסלול גיל 
 ותוכנו

בדיקת תוצאות (בכפוף ל

 הוראת הדיסציפלינה/ סוקר יחיד
 פדגוגיה
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 האגף האקדמי של המל"ג)
יש שינוי בהיקף החוג ו/או  Yמסלול גיל  Xמסלול גיל 

 תוכנו
 1מהוראת הדיסציפלינה  1 שני סוקרים

 מהדיסציפלינה
אין שינוי בהיקף החוג  Xגיל  מסלול מסלול רב גילאי

 ו/או תוכנו
בדיקת תוצאות (בכפוף ל

 האגף האקדמי של המל"ג)

הודעה 
 למל"ג

 

יש שינוי בהיקף החוג ו/או  Xמסלול גיל  מסלול רב גילאי
 תוכנו

 1מהוראת הדיסציפלינה  1 שני סוקרים
 מהדיסציפלינה

 הוראת הדיסציפלינה ר יחידסוק שינוי מחד חוגי לדו חוגי Xמסלול גיל  מסלול רב גילאי
מסלול רב  Y+מסלול  Xמסלול 

 גילאי
אין שינוי בהיקף החוג 

 ו/או תוכנו
בדיקת תוצאות (בכפוף ל

 האגף האקדמי של המל"ג)

 הוראת הדיסציפלינה סוקר יחיד

מסלול רב  Y+מסלול  Xמסלול 
 גילאי

יש שינוי בהיקף החוג ו/או 
 תוכנו

 1 מהוראת הדיסציפלינה 1 שני סוקרים
 מהדיסציפלינה

 
 
 

3.2.    Uאישור הרכבי ועדות בודקות 
11/1163     Uלגיבוש מתווה לתכנית אחידה ללימודי ועדה תחומית  אישורmed-pre 

לאשר את והחליטה דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון  01.02.11בישיבתה ביום  
 הרכב הועדה כלהלן:

 אביב-אוניברסיטת תלהפקולטה לרפואה ,   -פרופ' יוסף מקורי  •
 הפקולטה למדעי הבריאות, באר שבע-פרופ' יעקוב הנקין  •
 הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה-פרופ' מרדכי חודר  •
 הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית  והדסה, ירושלים-פרופ' אברהם פיינסוד  •
 המרכז האקדמי רופין -פרופ' אדם פרידמן  •
 ת הוועדהכהן תרכז א-הגב' מעיין גורמס •

Uדיונים עקרוניים 
1164/11 U דיון עקרוני בהחלטת מל"ג לגבי תנאי סף להגשה ופתיחה של תוכניות לימודים לתואר שני 

Uבמוסדות להשכלה גבוהה 
לתקן את חליטה הבנושא שבנדון והמועצה להשכלה גבוהה דנה  1.2.2011בישיבתה ביום 
גשת בקשה בעניין תנאי הסף לה) 31.10.2006(כפי שעודכנה ביום  15.7.2003החלטתה מיום 

 :לפתיחת תכנית לתואר שני
 
 : להלן. יתוקן וייקבע כ1.1סעיף  

-"מכוח כלל המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר), התשכ"ד
לתואר שני  לימודים Uלהגיש בקשה לפתיחת תכניתU,מחליטה המועצה, כי מוסד רשאי 1964

ה מחזורי בוגרים של בעלי תואר אקדמי ראשון בתחום רלוונטי. רק לאחר שהעמיד שלוש
יותנה בהעמדת ארבעה מחזורי בוגרים  Uפתיחת תכנית לימודים לתואר שניUמכל מקום, אישור 

 לתואר ראשון מוכר בתחום רלוונטי. "
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1165/11        Uנוהל לתקופת מעבר 
 כלהלן:שבנדון והחליטה (*) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא 01.02.11בישיבתה ביום 

עד להקמתן של הוועדות התחומיות ניתן יהיה להשתמש בוועדות מקצועיות ו/או סוקרים   .1
 שאושרו בעבר במל"ג מבלי להזדקק לאישור מחודש של המועצה. 

 תכנית חדשה שתוגש למל"ג תופנה ישירות ע"י ועדות המשנה לוועדה מקצועית קיימת.  .2
ץ לוועדת המשנה על הרכבי ועדות מקצועיות מתוך הוועדות מזכירות המל"ג תוכל להמלי .3

 הקיימות ו/או הסוקרים  מבלי להזדקק לאישור מחודש  של  המל"ג.
לגבי ועדות שתורכבנה מחברים חדשים (שלא אושרו בעבר על ידי המל"ג)  ההרכב יובא  .4

 לאישור מל"ג, כפי שהיה מקובל עד כה.
 

ועדות התחומיות, עדכון הנחיות להגשת תכניות נוהל זה יהיה בתוקף עד להקמתן של הו
לימודים חדשות וקיום הסדנה להבהרת הנחיות אלה, בהתאם להחלטת מל"ג בנושא זה מיום 

 .1.10.2011ולא יאוחר מיום  11.1.2011
 

Uיווחיםד 
Uבהחלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה: מסלול   דיווח בדבר עמידת מכללה ירושלים

 )6-21וסיקה, מסלול חינוך מיוחד (י"ב) בהתמחות מ-גילאי (א-י, מסלול רביסוד-על
-המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח מכללה ירושלים אודות התאמת המסלול העל .1

) 21-6י"ב) בהתמחות מוסיקה, מסלול החינוך המיוחד (גילאי -גילאי (א'-י'), המסלול הרב-יסודי (ז'
) כמו גם לתוספת להחלטה 21.11.2006כשרה להוראה (החלטת המל"ג מיום למתווים המנחים בה

) בנושא הכשרה להוראת אנגלית, ומאשרת למכללה להפעיל החל משנה"ל תשע"א את 1.7.2008(מיום 
 ) בהתאם למתווים כמפורט להלן:.B.Edהמסלולים וההתמחויות לתואר "בוגר בהוראה" (

חוגי), מתמטיקה -י') בהתמחויות: מדעי הטבע (חד-(ז' Uיסודי -עלבמסלול הU) B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( •

חוגי), משאבי למידה, תנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל, -חוגי), אנגלית (חד-חוגי), מדעי המחשב (חד-(חד

 ספרות, לימודים כלליים.
 י"ב) בהתמחות מוסיקה.-(א' Uגילאי-במסלול הרבU) B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( •
חוגית עם אחד מהחוגים -) במתכונת דו21-6(גילאי  Uבמסלול החינוך המיוחדU) B.Edה" (תואר "בוגר בהורא •

 יסודי או עם לימודים כלליים. -המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול העל
י') בהתמחויות: -(ז' Uיסודי-במסלול העלUתואר "בוגר בהוראה" בנוסף מוסמכת מכללה ירושלים להעניק  •

ספרית, הכוון וייעוץ. בהתאם להצהרת המכללה, התמחויות אלו, אינן -רנות ביתערבית, לשון עברית, ספ

 פעילות זמנית.
חוגית -במתכונת דו .B.Edהמועצה מסמיכה את מכללה ירושלים להעניק תואר "בוגר בהוראה"  .2

ב"לימודים כלליים" במסלולים לעיל, ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה כוללת". כל זאת בהתאם לעקרונות 
 כללים החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות המל"ג בנושא. ול

 (לימודי תעודת הוראה), לפי המתווים, ת הלימודים לאקדמאיםותכניהמועצה מאשרת את הפעלת  .3
י"ב) בהתמחות מוסיקה ובמסלול החינוך המיוחד -גילאי (א'-י'), במסלול הרב-יסודי (ז'-במסלול העל

הצהרת המכללה כי תכניות הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים במסלולים לעיל  ) על סמך21-6(גילאי 
ת הלימודים לתלמידים סדירים (הלומדים לתואר ראשון עם תעודת הוראה). ובמידה רבה לתכני דומים

 כמו כן:למל"ג בנפרד.  נהו לא תוגשאלת ולכן תכני
בנוגע להתאמת לימודי ההכשרה  לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים תמתחייב המכללה .א

 בהחלטת המל"ג בנושא המתווים). 11להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות (סעיף 
 :כמפורט להלןלקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית  תמתחייב המכללה .ב

החיים בדרך כלל; במדעי הטבע, במדעי  75 —לי בלימודי התואר הראשון אממוצע ציונים מינימ .1
 .    70 —ובמדעים המדויקים 

 לפחות.  75הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של  .2
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הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני המל"ג  .3
  בנושא.

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

 הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או .5
 להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.  

 
U בענין מתן אישור לפתיחת שנה א'  13.1.2011החלטת הוועדה המלווה של המל"ג מיום דווח בדבר

בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת  .M.Dשנתית לקראת תואר "דוקטור ברפואה" -בתוכנית הארבע
  )2011אילן בגליל, החל משנה"ל תשע"ב (אוקטובר  -בר

הוועדה המלווה של המל"ג לענין הקמת ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל, דיווחה למליאת  .1
לתת  13.1.2011, על החלטתה מיום 1.2.2011ימה בתאריך המועצה להשכלה גבוהה, בישיבתה שהתקי

שנתית לקראת תואר "דוקטור -אישור לאוניברסיטת בר אילן לפתוח שנה א' בתוכנית הארבע
), על פי המתווה ששורטט 2011, החל משנה"ל תשע"ב (אוקטובר בית הספר לרפואה בגלילב .M.Dברפואה"

ועל פי ההתחייבויות וההבהרות שסיפקה  8.1.2011יך בין הוועדה המלווה ובין האוניברסיטה בתאר
האוניברסיטה לוועדה לגבי קיום סדר הקורסים ושיבוץ הסגל האקדמי הבכיר, בסמסטר הראשון לשנה 

  הראשונה לפתיחת התוכנית.
ובקשת הבהרות לגבי רמת אילן -בעקבות הערת חברת מל"ג לגבי תכנית שגובשה על ידי אוניברסיטת בר .2

אילן, סוכם -ל הוועדה בהתוית מבנה תוכנית הלימודים ברפואה שתופעל ע"י אוניברסיטת ברהמעורבות ש
 כי חברי מל"ג יוכלו לפנות בכתב אל הוועדה המלווה ולהציג הערותיהם בפניה.

) באמצעות 22.2.11-הוועדה המלוה תעביר את תשובתה הרשמית למל"ג (בישיבתה הבאה של המל"ג ב
 רת מל"ג.חברת הוועדה שהיא גם חב
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