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1TUה ח ל ט ו ת 
1TUהמלצות ועדות המשנה 

  
1T1180/11    Uהמלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה 

1TUתיכון-לימודי מזרחהתכניות בלהערכת  הוועדה דוחו"תU1TU ושפה וספרות ערבית 
 

צה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום המוע
  ומחליטה כלהלן: 20.3.2011

להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים במזרח התיכון בראשותו של פרופ' דייל אייקלמן  .1
 על עבודתה הרבה והמקצועית.

פרטניים המתייחסים לאמץ את הדו"חות המסכמים של הוועדה (הדו"ח הכללי והדו"חות ה .2
 למחלקות למזרח תיכון).

לפרסם את דו"חות ההערכה המתייחסים למחלקות למזרח תיכון באתר האינטרנט של  .3
 המל"ג.

תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה  2011חודש אוגוסט  לבקש מכל מוסד להגיש עד .4
 הנוגעות אליו (כולל לו"ז).

דו"ח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה  2012חודש אוגוסט לבקש מכל מוסד להגיש עד  .5
 לעיל. 4הנזכרות בסעיף 

יתקיים מפגש עם נציגי הספריות  -לאור המצב החמור של הספריות בתחום של מזה"ת  .6
למזרח התיכון והמחלקות ללימודי מזרח התיכון באוניברסיטאות המקיימות לימודים 

  ה ביחס לספריות.בתחום זה על מנת לדון בסוגיות שהעלתה ועדת ההערכ
יתקיים מפגש עם ראשי המחלקות למזרח תיכון כדי לדון בהצעות שהעלתה ועדת ההערכה  .7

בדוח הכללי שלה, כמו: בחינת האפשרות להציע תכנית "לאומית" לנושאים בתחום לימודי 
המזה"ת, כפי שנעשה עם לימודי אפריקה, לאומיות חלוקה של הוראת שפות של המזרח 

 סדות ועוד. התיכון בין המו
להביא לידיעת יו"ר ות"ת את המלצת הוועדה בדבר יצירת מרכז מצוינות בתחום של לימודי  .8

 המזה"ת.
לאור העובדה כי המחלקות לשפה וספרות ערבית עומדות לעבור תהליך הערכה בשנה"ל  .9

הבאה לפי התכנית הרב שנתית, ומאחר שהאוניברסיטה העברית ביקשה להעריך את 
ות האחרות בתחום, תיכלל המחלקה לשפה וספרות ערבית בתהליך זה המחלקה עם המחלק

פעם נוספת. כאשר תוקם הוועדה להערכת הלימודים בשפה וספרות ערבית, יועבר לידיה דוח 
ועדת אייקלמן והאוניברסיטה תתבקש לדווח על אודות ההתפתחויות שחלו בינתיים 

 במחלקה לשפה וספרות ערבית.
 

Uתוצאות ההצבעהU: 
 דבע -10

 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
****************** 
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1181/11 Uדיווח על אופן הטיפול בנושאים העקרוניים שעלו מהדו"חות להערכת איכות 
המועצה להשכלה גבוהה מבקשת לקבל באחת מישיבותיה הקרובות דיווח על אודות אופן 

 רכת איכות.הטיפול בנושאים העקרוניים שעלו מהדו"חות להע
 

 תוצאות ההצבעה:
 10 –בעד 

 אין מתנגדים
 אין נמנעים

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

1UT22.2.2011אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום המלצות ועדת המשנה ל 
/112118 U) הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתכנית הלימודים לתואר שניM.Ed  בהוראה ולמידה של

 ינוך ע"ש דוד יליןהמכללה האקדמית לח
את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות  מאמצתהמועצה להשלכה גבוהה 

 :ומחליטה כלהלן 22.2.11מיום  לחינוך,
המועצה להשכלה גבוהה מודה לסוקרים, פרופ' ברוך שוורץ ופרופ' נירה חטיבה, על חוות  .1

 הדעת שהגישו.
ינה מוגבלת בזמן את המכללה האקדמית המועצה להשכלה גבוהה מסמיכה לתקופה שא .2

 ) בהוראה ולמידה.M.Edלחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני (
 

U:נערכה הצבעה 
 12 –בעד 

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

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

/113118 U) הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שניM.Ed( 
 בהערכה ותכנון לימודים
את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות מאמצת המועצה להשלכה גבוהה 

 :ומחליטה כלהלןלחינוך, 
המועצה להשכלה גבוהה מודה לסוקרות, פרופ' נירה חטיבה וד"ר אריאל חורין, על חוות  .1

 הדעת שהגישו.
ת בזמן את המכללה האקדמית המועצה להשכלה גבוהה מסמיכה לתקופה שאינה מוגבל .2

 ) בהערכה ותכנון לימודים.M.Edבית ברל להעניק תואר שני (
 

U:נערכה הצבעה 
 בעד 12

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
********* 

1UT22.2.2011מוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום המלצות ועדת המשנה ל 
1184/11 U לישראל ברמת גן לשנות את תנאי הקבלה עבור הנדסאים המכללה האקדמיתבקשת 

  ).B.A() בניהול במערכות בריאות ולתואר ראשון .B.A(בתכניות הלימודים לתואר ראשון 
 דיון חוזר –בניהול טכנולוגיות מידע 

למוסדות שאינם אוניברסיטאות את המלצת ועדת המשנה  מאמצתלה גבוהה כהמועצה להש
 ה כלהלן:ושלוחות מחו"ל ומחליט

בתכניות הלימודים  את  תנאי הקבלה עבור הנדסאיםהמכללה לשנות להיענות לבקשת  .1
בניהול   )(.B.A) בניהול במערכות בריאות ולתואר ראשון (.B.Aלתואר ראשון 
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בהתאם למדיניות המל"ג לגבי תכניות לימודים בהנדסה, וזאת  טכנולוגיות מידע,
 :קמןכדלכמקובל במוסדות להשכלה גבוהה, 

אשר סיים לימודיו בבי"ס מוכר להנדסאות ובידו דיפלומה או  Uבעל תעודת בגרותUהנדסאי  . 2
תעודת זכאות לדיפלומה (כולל עמידה בבחינות חיצוניות והגנה על הפרויקט), יוכל 

 להתקבל, ללא צורך בבחינה פסיכומטרית, באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו:
 כמצוין בתנאי הקבלה של התכנית. על פי ציוניו בתעודת הבגרות -
 על פי הציון הממוצע המשוקלל של ציוניו בתעודת הבגרות ובלימודי ההנדסאות. -
 בבחינות החיצוניות של מה"ט. 75ת על פי ציון של לפחו -

 
U במועצה:תוצאות ההצבעה 

 12 –בעד 
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 
1185/11 U את שם המוסד ל"שנקר בי"ס גבוה להנדסה, עיצוב ואומנות" שנקר לשנותבקשת 

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות 
, והיא מאשרת את בקשת שנקר לשנות את שם המוסד 22.2.2011ושלוחות מחו"ל מיום 

אישור שם המוסד יר כי ל"שנקר בי"ס גבוה להנדסה, עיצוב ואומנות". המועצה מבקשת להבה
תחומית, הנמצאת בשלבי -החדש אינו משליך על אישור התכנית לתואר ראשון באמנות רב

 דיון במועצה. 
 

U במועצה:תוצאות ההצבעה 
 12 –בעד 

 אין מתנגדים
 ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
************ 

 
/116118 Uואר הראשון (בקשת המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, להכיר בתB.A. בתוכניות (

 חוגית: המזרח התיכון, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומדעי המדינה, -הלימודים במסגרת דו
 בהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש

מוסדות שאינם אוניברסיטאות להמועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה 
בתואר הראשון  להכיר חוק המל"גלא' 28פי סעיף  ומחליטה על 22.2.11מיום  ושלוחות חו"ל

)B.A.חוגית: המזרח התיכון, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה -) בתוכניות הלימודים במסגרת דו
 .בהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש וזאת   ומדעי המדינה

 
Uהתקיימה הצבעהU: 

 בעד 6
 נמנעים 4

 אין מתנגדים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

*********** 
1187/11 U בקשת המכללה האקדמית ספיר לשנות את פריסת הלימודים בתכנית לתואר ראשון

)B.F.Aשנות לימוד 4-) באמנויות הקול והמסך ל 
בנושא שבנדון והיא מבקשת מהמוסד  22.3.2011המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

 :להבהיר
האחת במתכונת של שלוש שנים  כוונת המוסד לקיים שתי תכניות במקביל,ביש האם  .1

 והשנייה במתכונת של ארבע שנים? 
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אלה שאמורים על האם  השינוי אמור לחול על סטודנטים הלומדים כיום בתוכנית או רק  .2
 להתחיל לימודיהם בשנה"ל תשע"ב.

לאחר קבלת ההבהרות מן המוסד יבוא הנושא לדיון חוזר בועדת המשנה למוסדות  .3
 ביל תובא התייחסות הסטודנטים הלומדים במוסד לנושא.שאינם אוניברסיטאות. במק

 
******** 

U:התקיימה הצבעה 
  10  - בעד

 אין נמנעים
 אין מתנגדים

 פה אחד ההחלטה התקבלה
******** 

U 2.3.2011המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 
11/8118    Uת לימודים לתואר ראשון בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תכני U)B.A.(          

                  Uבפוליטיקה ותקשורת 
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות 

  כלהלן: ומחליטה 22.3.2011ושלוחות מחו"ל מיום 
הגשת לאור התפטרות חברי הוועדה המקצועית ובהתחשב בפרק הזמן שחלף ממועד  .1

התכנית ובתהליך הבדיקה שהתקיים עד כה, להעביר את תכנית הלימודים לתואר ראשון 
  בפוליטיקה ותקשורת לבדיקה של שני מומחים שיעבדו בשיתוף פעולה.

המומחים יעבדו באופן גלוי מול המכללה (לא בעילום שם), וזאת על מנת שיוכלו, במידת  .2
 יזיות שהיא מעמידה לטובת התכנית. הצורך, לבקר במכללה ולהתרשם מהתשתיות הפ

וטבלת סגל ההוראה המעודכנים, כפי  אל המומחים תועבר תכנית הלימודים המלאה .3
 .22.2.2011ידי המכללה בעקבות ישיבת ועדת המשנה מיום -שהוגשו על

 
 

U:תוצאות ההצבעה במועצה 
 9 –בעד 

 אין מתנגדים
 אין נמנעים

Uההחלטה התקבלה פה אחד 
 
 

Uות בכתבנוהל קבלת החלט 
U אישור הרכב וועדות בודקות 

1189/11                U סכנין (בהקמה)  -אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה הרב תחומית
תכנית לימודים לתואר  לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו, בין היתר,

 בכלכלה וניהול) .B.Aראשון (
נה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב הוועדה שהוצע עבור תכנית ד 22.3.2011בישיבתה ביום 

הלימודים שבנדון. המועצה ביקשה להוסיף להרכב הוועדה איש סגל אקדמי נוסף מתחום 
 הניהול. ההרכב המעודכן יובא לאישור.

 
1190/11      U האקדמית תל חי המכללה  בקשתאישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקתU U לפתוח תכנית 

                           Uשני תואר ל לימודים).A.M הגליל.) בלימודי 
 :החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן 22.3.2011בישיבתה ביום 

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. .1
 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 ת"הות
 לאשר את הרכב הוועדה כלהלן: .3
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 וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב, יו"ר ההחוג לגיאוגרפי -פרופ' גדעון ביגר •
 , אוניברסיטת חיפההחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה -פרופ' משה ענבר •
 ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון ההמחלקה לגיאוגרפי –פרופ' יהודה גרדוס  •
 מרכזת הוועדה -גב' דלית חילו (מ"מ) גב' אתי נעים/ •

לבקש מועדת הבדיקה לתת את דעתה לשאלה האם ישנה הצדקה לתכנית לתואר שני  . 4
 .הבלימודי ארץ ישראל/ גיאוגרפי BAבלימודי גליל במוסד שבו אינה מתקיימת תכנית 

1191/11     Uים לפתוח תכנית מרכז אקדמי ירושל-אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת מכון לנדר 
      U לימודים לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה 

 :החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן 22.3.2011בישיבתה ביום      
 להקים ועדה לבדיקת הבקשה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון בניהול מערכות מזון. .1
 אגפי של התייחסותם לתתקב בטרם ג"במל/המשנה בועדת לדיון יובא לאה הוועד  ח"דו .2

 .ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים ת"הות
 להלן הרכב הוועדה המאושר: .3

 יו"ר -ראש המרכז לחקר הפשיעה משפט וחברה, אוניברסיטת חיפה -פרופ' אריה רטנר •
 המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית  -פרופ' דיויד וייסבורד •
 ת אשקלוןהמכללה האקדמי -ד"ר אורי תימור •

 
1192/11  U לפתוח  אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך ע"ש קייU          

 U) תכנית לימודים לתואר שניM.Ed בחינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה ( 
 :אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה כלהלן 22.3.2011בישיבתה ביום 

 .יו"ר –המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט  –פרופ' רוני לידור  •
 .נהליהמחלקה לקרימינולוגיה במסלול האקדמי של המכללה למ –פרופ' מנחם אמיר  •
 .מחלקה לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת באוניברסיטה הפתוחה -פרופ' אורי גולדבורט  •
 מרכזת הוועדה –גב' אפרת שגיא  •

1193/11     Uרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית בית אישור ה  
U) ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר שניM.Ed בקידום נוער בסיכון ובמצוקה ( 

 :אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה כלהלן 22.3.2011בישיבתה ביום 
 יו"ר –ביב אוניברסיטת תל א –ביה"ס לעבודה סוציאלית  –פרופ' יוחנן ווזנר  •
 המכללה לחינוך ע"ש קיי –התמחות בחינוך בלתי פורמלי  –פרופ' ארנון אדלשטיין  •
 אוניברסיטת חיפה –ביה"ס לעבודה סוציאלית  –ד"ר אמנון לזר  •
 אוניברסיטת בר אילן –החוג לקרימינולוגיה  –ד"ר נתי רונאל  •
 מרכזת הוועדה –גב' אפרת שגיא  •
 

1194/11. Uצועית לבדיקת בקשתה של מכללה ירושלים לקבל עדכון הרכב הוועדה המק 
U) הסמכה להעניק תואר שניM.Edבהוראת המדעים ( 

בהרכב הוועדה להלן הרכבה  שינויאישרה המועצה להשכלה גבוהה  22.3.2011בישיבתה ביום 
 :של הוועדה החדש

 יו"ר –מכון ויצמן  –המחלקה להוראת המדעים  –קבוצת פיסיקה  –פרופ' אורי גניאל  •
 –החוג לביולוגיה והחוג להוראת ביולוגיה במחלקה להוראת המדעים  –פרופ' אברהם חיים  •

 אוניברסיטת חיפה
 מכון ויצמן –המחלקה להוראת המדעים  –קבוצת כימיה  –נעמן -ד"ר רחל ממלוק •
 –המחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה  –הוראת מתמטיקה  –פרופ' מירי עמית  •

 אוניברסיטה בן גוריון
 האוניברסיטה העברית  -ביה"ס לחינוך (תחום הוראת מדעי המחשב)  -ר יפעת קוליקנט ד" •
 מרכזת הוועדה. –גב' אפרת שגיא  •
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U 22.2.2011מיום  לתכניות לימודים במגזר החרדי המלצות הוועדה המלווה   
/115119 U בקשת בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים לפתוח תוכנית לימודיםM.B.A  

Uקמפוס הראשי, במכללה החרדית בני ברקמחוץ ל 
אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוועדה המלווה  22.3.2011בישיבתה ביום 

 :והחליטה להלן 22.2.11למגזר החרדי מיום 
המועצה מאשרת את בקשת ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים 

מהמגזר החרדי במכללת בני ברק החרדי מבחר מח"ל לקמפוס הראשי לגברים  M.B.Aלתואר 
 ובלבד ש:

הלימודים לתואר -המכללה החרדית בני ברק תשמש אכסניה לקיום תוכנית .1
M.B.A של בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים. 

מנהל עסקים של בית ספר הפעלת התוכנית תיעשה בצורה ישירה על ידי החוג ל .2
 וכנית המקבילה המתקיימת בקמפוס הראשי.מופקד על התגבוה לטכנולוגיה ירושלים, ה

בית ספר גבוה לטכנולוגיה התלמידים שיירשמו לתוכנית זו יהיו תלמידים של  .3
 .ירושלים

התואר האקדמי שיוענק לבוגרי התוכנית יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכנית  .4
 .בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושליםהמקבילה המתקיימת בקמפוס הראשי של 

 הוועדה המלווה למגזר החרדי מדגישה כי היא פועלת במסגרת האור הירוק שנתנה ות"ת   .  5
    להכללת התוכניות החדשות למסגרות הארגוניות החרדיות בחומש הקרוב מבחינה       
 תכנונית ותקציבית.      

  לה לאחר אישור מל"ג, ניתן יהיה לפתוח הלכה למעשה את התוכנית, לאחר שכבר ניתן .   6
 מות"ת.ספציפי אישור תקציבי       

 
11/6119 Uלימודים לתואר "מוסמך"-אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית בקשתM.A.  

Uללא תיזה מחוץ לקמפוס הראשי, במכללה החרדית טיפול באמנויות (מגמת פסיכודרמה) ב
 בני ברק

החרדי מיום  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוועדה למגזר 22.3.11-בישיבתה ב
והחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר מוסמך  22.2.11

M.A.  מכללה החרדית בני ברק של הקמפוס הראשי בללא תיזה בטיפול באומנויות מח"ל
 ובלבד ש:

 
 הלימודים לתואר "מוסמך" -המכללה החרדית בני ברק תשמש אכסניה לקיום תוכנית . 1

M.A.   של אוניברסיטת חיפה.טיפול באמנויות ללא תיזה ב 
 באוניברסיטת חיפה טיפול באמנויות הפעלת התוכנית תיעשה בצורה ישירה על ידי החוג ל  . 2

 המופקד על התוכנית המקבילה המתקיימת בקמפוס הראשי.      
 התלמידים שיירשמו לתוכנית זו יהיו תלמידים של אוניברסיטת חיפה.  . 3
 ואר האקדמי שיוענק לבוגרי התוכנית יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכנית הת   .4

 המתקיימת בקמפוס הראשי של האוניברסיטה.  המקבילה 
 ובה מתווה לקיומן של תוכניות  13.7.2010התוכנית תואמת את החלטת המל"ג מיום   . 5

 לתואר שני בטיפול באמנויות. לימודים              
    ה המלווה למגזר החרדי מדגישה כי היא פועלת במסגרת האור הירוק שנתנה ות"ת הוועד  . 6

      להכללת התוכניות החדשות למסגרות הארגוניות החרדיות בחומש הקרוב מבחינה      
 ותקציבית. תכנונית      

  לאחר אישור מל"ג, ניתן יהיה לפתוח הלכה למעשה את התוכנית, לאחר שכבר ניתן לה . 7
 .מות"תספציפי אישור תקציבי 
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1197/11 U בקשת אוניברסיטת חיפה לקבל אישור לפתוח כיתות נוספות במכללת בני ברק 
U  החרדית מבח"ר בשנה"ל תשע"ב של תוכניות לימודים קיימות ומאושרות במבח"ר  

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוועדה למגזר החרדי מיום  22.3.11-בישיבתה ב
והחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח כיתות לימודים נוספות  22.2.11

בשנה"ל תשע"ב של תוכניות לימודים קיימות ומאושרת  ,במכללת בני ברק החרדית מבח"ר
ריפוי בעיסוק תואר ראשון,  ,במבח"ר. (סיעוד תואר ראשון, עבודה סוציאלית תואר ראשון

 תואר שני) ובלבד ש: סיעוד תואר שני, עבודה סוציאלית
הלימודים של אוניברסיטת -תוהמכללה החרדית בני ברק תשמש אכסניה לקיום תוכני .1

 חיפה.
באוניברסיטת חיפה ים האקדמיים  ת תיעשה בצורה ישירה על ידי החוגוהפעלת התוכני .2

 המתקיימת בקמפוס הראשי. ותת המקבילועל התוכני יםהמופקד
 יו תלמידים של אוניברסיטת חיפה.ו יהאלת והתלמידים שיירשמו לתוכני .3
לבוגרי ים המוענק יםלתארים זהו ת יהיולבוגרי התוכני ושיוענק יםהאקדמי יםהתאר .4

 ת בקמפוס הראשי של האוניברסיטה.והמתקיימות ת המקבילוהתוכני
הוועדה המלווה למגזר החרדי מדגישה כי היא פועלת במסגרת האור הירוק שנתנה ות"ת  .5

ות למסגרות הארגוניות החרדיות בחומש הקרוב מבחינה להכללת התוכניות החדש
 תכנונית ותקציבית.

לאחר אישור מל"ג, ניתן יהיה לפתוח הלכה למעשה את הכיתות הנוספות בתוכניות אלו,  .6
 .מות"תספציפי אישור תקציבי לאחר שכבר ניתן להן 

ו"ח בתחילת שנה"ל תשע"ג תעביר אוניברסיטת חיפה לוועדה המלווה למגזר החרדי ד .7
 מעקב ובו נתונים על התוכניות במבח"ר:

 מספרי סטודנטים שלמדו בכל תוכנית-
 מספרי בוגרים בכל תוכנית-
 תנאי הקבלה לתוכניות-
האם היו הבדלים אקדמיים בין התוכניות במבח"ר לבין התוכניות המקבילות -

 באוניברסיטת חיפה.
 

U22.2.2011ם המלצות ועדות המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיו 
 

11/8119 Uפרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ( אישורM.Edשל  ) בחינוך מיוחד 
  U המכללה האקדמית לחינוך אחוה 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה  22.3.11בישיבתה ביום 
 והחליטה כלהלן: 22.2.11לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 

על הדו"ח שהגישה ועל  מלכה מרגלית דות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ'להו .1
 עבודתה עד כה.

) בחינוך M.Edלפתוח תכנית לימודים לתואר שני (האקדמית לחינוך אחוה  הלאשר למכלל .2
ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את  תבקש להמשיךהוועדה המלווה ת. מיוחד

 התואר.
על המכללה להוסיף למספר רב יותר של קורסים (פרט לקורסי לקראת שלב ההסמכה  .3

 הסמינריון, לפרויקט הגמר ולהתנסות המעשית) מבחן ככלי להערכת הישגי הסטודנט.  
 לקראת שלב ההסמכה על המכללה לעדכן את רשימות הקריאה ולערכן לפי הנוסח המקובל. .4
ת לימודים זאת (בין אם תפוצתו על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכני .5

תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה 
 להשכלה גבוהה".
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U 22.2.2011המלצות ועדות המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 
1199/11 Uורת בתקשהתמחות  ירושלים לפתוחאקדמית הדסה המכללה בקשת ה 

U במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון אינטראקטיבית(B.A.)  בתקשורת 
Uצילומית 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה  למוסדות  22.3.11בישיבתה ביום 
את בקשת לפניה והחליטה לרשום  22.2.11שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל  מיום 

חות בתקשורת אינטראקטיבית במסגרת תכנית המכללה האקדמית הדסה לפתוח התמ
 , בהתאם לנוהל הוספת מסלול/התמחות.בתקשורת צילומית (.B.A)לתואר ראשון הלימודים 

תצוין על גבי התעודה שתוענק  המועצה מאשרת את פתיחת ההתמחות, בכפוף לכך שלא
 לבוגרים.

 
U 22.2.2011מיום  לענייני טכנולוגיה והנדסההמלצות ועדות המשנה 

11/0201  Uפרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשוןוראיש , ).ScB(  בזואו טכנולוגיה
 של המכללה האקדמית תל חי.

 22.2.11מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  המועצה להשכלה גבוהה 
 ומחליטה כלהלן:

ל רוזנבאום על עבודתה עד כה ועל ההמלצות להודות לועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' ישרא .1
 שהגישה לה.

לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולאשר למכללה האקדמית תל חי לפרסם את דבר פתיחת  .2
 בזואוטכנולוגיה ולרשום אליה תלמידים.  (B.S.c)תכנית הלימודים לתואר

כל תלמיד(ה) על (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים   לחייב את המכללה האקדמית תל חי .3
להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה  3הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 

וכי   האקדמית תל חי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בלימודי זואוטכנולוגיה
 קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק תואר ראשון בזואו טכנולוגיה. 

לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא  על המוסד .4
בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה 

 גבוהה". 
לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה   לקראת תום השנה הראשונה .5

 כה.לקראת שלב ההסמ
 

Uדיווחים 
1. Uאודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה במסלול העל   חיפה-דיווח המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו

 יסודי בהתמחות "ניהול עסקי" בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה
ה חיפ-המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצולפניה את דבר דיווח  המועצה להשכלה גבוהה רושמת .1

לתואר  בהתמחות ניהול עסקי Uיסודי-המסלול העלUאת  מעתהלהפעיל החל  מכללהל ומאשרת
) בהתאם למתווים המנחים בהכשרה להוראה (החלטת המל"ג מיום .B.Ed"בוגר בהוראה" (

21.11.2006(. 
הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או  .2

 ם בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.  להכניס שינויי
 

U יסודי בתחומי -במסלול העל  אודות התאמת לימודי תעודת הוראה לאקדמאים דיווח האוניברסיטה הפתוחה
 מדעי הרוח, מדעי החברה ומדעי המחשב למתווים המנחים

עודת ההוראה התאימה את לימודי ת האוניברסיטה הפתוחהלפניה כי המועצה להשכלה גבוהה רושמת 
, בהתאם ל"מתווים מדעי הרוח, מדעי החברה ומדעי המחשביסודי בתחומי -לאקדמאים במסלול העל

). בהתאם לאמור, רשאית האוניברסיטה 21.11.2006המנחים בהכשרה להוראה" (החלטת מל"ג מיום 
 .להתחיל כבר מעתה לקיים את הלימודים הנ"ל בהתאם למתכונת החדשה

 
Uיסודי -תלפיות אודות עמידת תכניות ההכשרה להוראה במסלול העל –דמית לחינוך המכללה האק  דיווח

 בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה
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  לחינוך תלפיותלפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית  המועצה להשכלה גבוהה רושמת  .1
-עלמסלול ההUאת  "למתווים המנחים בהכשרה להוראה"בהתאם  למכללה להפעיל  מאשרתו

 בתכניות הלימודים הבאות:  Uיסודי
חוגי לתואר "בוגר בהוראה" בהתמחויות: תנ"ך, ספרות, לשון, -במבנה לימודי דו •

 לימודים כללים. 
 חוגי לתואר "בוגר בהוראה" בהתמחויות: אנגלית, מתמטיקה. -במבנה לימודים חד •
) 1.7.2008יום תכנית הלימודים באנגלית תואמת את התוספת להחלטת המתווים (מ •

 בנושא הכשרה להוראת אנגלית. 
 האישור להפעלת תכניות הלימודים במתכונת החדשה הנו החל מעתה.  •

להעניק תואר "בוגר בהוראה" לחינוך תלפיות את המכללה האקדמית  המועצה מסמיכה .2
B.Ed. Uיסודי-במסלול העלU  ."כל זאת בהתאם לעקרונות ולכללים החדשים ב"לימודים כלליים
 הוועדה  המלווה ליישום המתווים.עו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות שנקב

(לימודי תעודת הוראה), לפי  ת הלימודים לאקדמאיםותכניאת הפעלת  המועצה מאשרת .3
על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה  Uיסודי-העל במסלולU המתווים,

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

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

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

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

הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע  .2
 ת. לפחו 75של 

הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת  .3
  המתווים ועדכוני המל"ג בנושא.

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

סף ו/או הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נו .4
 להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.  

 
 

 
 
 
 


