החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ישיבה מס' )64 (499
שהתקיימה בירושלים ביום כ' באייר ,תש"ע )(24.5.2011
U

השתתפו :פרופ' שמעון אולמן ,פרופ' רוזה אזהרי ,פרופ' תמר אלכסנדר ,פרופ' רות בייט מרום ,ד"ר אופיר
העברי ,פרופ' עזרי טרזי ,פרופ' מנואל טרכטנברג -יו"ר ות"ת ,פרופ' ציפי ליבמן ,פרופ' משה מאור ,פרופ' ברוך
נבו ,פרופ' מאיר ניצן ,פרופ' פייסל עזייזה ,פרופ' חגית עטיה ,פרופ' פואד פארס ,פרופ' נחום פינגר ,פרופ' חיה
קלכהיים ,מר זאב שור ,מר איציק שמולי.
מר משה ויגדור -מנכ"ל מל"ג.
גב' ריקי מנדלצוויג -סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג.
U

U

נעדרו ,:מר גדעון סער – שר החינוך ויו"ר המל"ג ,פרופ' דפנה ברק-ארז ,פרופ' זוהר גושן ,פרופ' פנינה קליין.
U

U

כמו כן נכחו :מר שרון אחדות ,מר מרק אסרף ,ד"ר ורדה בן שאול ,גב' מעיין גורמס-כהן ,גב' ענת חיים ,גב'
דלית חילו ,גב' רותם חרמון ,עו"ד יעל טור כספא ,גב' מירי כהן ,גב' סיגל מורדוך ,גב' תמר מעגן-אפרתי ,גב'
מיכל נוימן ,גב' יעל עטיה ,גב' אנה ליאה פורסטני ,גב' גלי קדמי ,גב' תמר קרביץ ,גב' אפרת שגיא ,גב' מוניקה
שמילוביץ'-אופנר ,עו"ד נדב שמיר ,גב' מרב שרווינטר.
U

U

מוזמנים לסעיף  :7פרופ' ארנון צוקרמן – נשיא; פרופ' יערה בר-און  -משנה לנשיא לעניינים אקדמיים; גב'
כנרת בן-עמרם  -סמנכ"ל כספים ומינהל; עו"ד צביקה ברק  -יו"ר הוועד המנהל; :מר עמוס אונגר ,מנהל
פרויקט המעבר
U

U

סדר היום:
 .1מידע
 .2אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 63 (498שהתקיימה ביום .12.4.11
 .3דיונים עקרוניים
 .1בחינת סוגיית לימודים לתואר ראשון באמצעות אומנויות )הצבעה חוזרת עקב מיעוט
המשתתפים בעת ההצבעה ביום .(22.2.11
 .2תוכניות לימודים לתואר שני בהכשרת מטפלים באמצעות אומנות )הבעה ויצירה( סימול
התואר.
נושאים שנדונו בוועדות המשנה
)נדרשת הצבעה(
המלצות ועדות המשנה:
.4
 4.1המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 12.4.2011
 .1אישור הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר ראשון
U

U

U

U

)  (B.Aבפסיכולוגיה במתכונת דו חוגית.

2

.2

הארכת הסמכת המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ) (M.Aבייעוץ ופיתוח
ארגוני ,לשלוש שנים נוספות.

.3

בקשת "המכללה למנהל מיסודה של הסתדרות הפקידים" ,שלוחת

NYU- POLY Polytechnic

 Institute of NYUמארה"ב ,להארכת רישיון לקיום תכנית לימודים לתואר

Master of Science in

 Organizational Behaviorבמרכז הלימוד בראשון לציון ,לשלוש שנים נוספות.
אישור הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר ראשון )(B.A.

.4

בתקשורת.
בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה להגיש תכניות לימודים לתואר שני עם וללא תזה )(M.A.

.5

בפסיכולוגיה קלינית ,חברתית ופסיכולוגיה של קבלת החלטות.
.6

הכרה במכללה האקדמית צפת כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתה להעניק תואר ראשון )(B.A.

בעבודה סוציאלית למשך שלוש שנים.
.7
4.2

הכרה במכללה האקדמית צפת כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתה להעניק תואר ראשון )(B.A.

בעבודה סוציאלית למשך  3שנים.
המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 12.4.2011
" .1נוהל בטיחות במעבדות להנדסה כימית בעקבות המלצות הוועדה להערכת איכות
בתחום הנדסה כימית – דו"ח הוועדה.
 .2הסמכת בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים להעניק תואר "בוגר במדעים"
U

) (B.Sc.בהנדסת מערכות תקשורת.
 .4.3המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 24.5.11
הארכה טכנית של הסמכת האוניברסיטה העברית בירושלים להעניק תואר בתכנית
.1
U

.2

הלימודים לתואר "בוגר במדעים"  B.Scבהנדסת מחשבים .
מעבר קמפוס האקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל" מהר הצופים למרכז ירושלים;

 .3נוהל קבלת החלטות בכתב
U

U

3.1

המלצות ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 12.4.2011
U

.1

3.2

3.3

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון  B.Aבתקשורת
של אוניברסיטת בר-אילן;

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבניהול
.2
וארגון מערכות חינוך של מכללת חמדת הדרום.
המלצות ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 24.5.2011
בקשת אוניברסיטת חיפה להמשך הפעלת תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בסיעוד בבית
.1
הספר לסיעוד בביה"ח האנגלי בנצרת -החלטת ות"ת מיום . 4.5.2011
המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 12.4.2011
אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון בפרסום
.1
ותקשורת שיווקית של הקריה האקדמית אונו.
U

U

3

המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 12.4.2011

3.4

U

.1

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Scבהנדסת
מכונות של המכללה האקדמית להנדסה בירושלים – עדכון.

3.5

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית לימודים לתואר שני ) ,(M.Scללא תזה,
.2
בהנדסת אנרגיה של אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב. .
אישור הרכבי ועדות בודקות:
אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית
.1
לימודים לתואר שני ,עם וללא תזה ,במשפטים.
אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל
.2
לפתוח תכנית לימודים לתואר שני מחקרי במשפטים.
אישור מומחה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות בניהול
.3
U

U

איכות הסביבה במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.B.Aבמינהל
עסקים
.4
.5
.6
.7
.8

אישור מומחה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות באסטרטגיה
עסקית במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.B.Aבמינהל עסקים
אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת מכללת שערי משפט לפתוח תכנית לימודים
תואר שני ללא תזה במשפטים.
אישור הקמת ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית של ת"א-יפו לפתוח
תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Aללא תיזה בפסיכולוגיה התפתחותית ,והרכבה..
שינוי בהרכב הוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים בהנדסה אזרחית/בנין.
אישור הקמת וועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית להנדסה ולטכנולוגיה,
אורט הרמלין ,לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Desבתקשורת חזותית
והרכבה.

.4

דיווחים
דיווח אוניברסיטת תל-אביב אודות התאמת לימודי תעודת הוראה לאקדמאים במסלול
.1
העל-יסודי בתחומי מדעי הרוח ,שפות ,מדעי החברה ,חינוך מיוחד ,פיזיקה ומדעי
המחשב למתווים המנחים.
דיווח האוניברסיטה העברית בירושלים אודות התאמת לימודי תעודת הוראה
.2
לאקדמאים במסלול העל-יסודי בתחומי המדעים ,מדעי הרוח ומדעי החברה למתווים.
U

U

**********

4

מידע
פרופ' נחום פינגר

.1

U

U

U

 .1הודיע כי פרופ' משה מאור מצטרף לוועדת המשנה לענייני מוסדות שאינן אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל.
 .2בהמשך לנוהל בדיקת תכניות חדשות ,בישיבה הראשונה לאחר פגרת הקיץ תובא בפני מליאת
המועצה המלצה על מספר חברי הוועדות/הסוקרים בכל שלב של אישור תכנית – לקראת אישור
פרסום ורישום ,לקראת מתן הסמכה זמנית ולקראת מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן.
מר משה ויגדור
עדכון :בעקבות דיווחים באמצעי התקשורת על מתן פטור של  2נ"ז לסטודנטים המשרתים במילואים,
בעבר פעלה ועדה בראשותו של פרופ' עזרי טרזי שבחנה את הנושא .המסמך שהוציאה הוועדה עבר
לעיונן של האוניברסיטאות והמכללות .לאחר שאלו יעבירו התייחסותן למסמך ,הוא יועבר לדיון
במל"ג .הדיווחים בתקשורת הופצו עוד לפני הדיון האמור במל"ג.
U

פרופ' מנואל טרכטנברג
U

 .1הושג הסכם עם הסגל הבכיר באוניברסיטאות ,המתייחס ל 4-השנים הבאות .הסכם זה יקל על
השגת הסכם גם עם הסגל הבכיר של המכללות.
 .2בתוך כשבוע תצא הודעה על מרכזי המצוינות שזכו בסבב הראשון .תאריך להגשת הצעות
לנושאים של הסבב השני יובא בקרוב.
 .3דיווח על הוצאת הקול הקורא למוסדות בנושא לימודי העשרה בהתאם למתווה שנקבע בוות"ת
ובמל"ג.
 .2תיקון לנוסח החלטות המועצה מישיבתה מס' ) 63 (498שהתקיימה ביום :12.4.11
החלטה -1209/11
U

הסמכת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמינהל
עסקים ,לשלוש שנים
להלן נוסח ההחלטה המעודכן ,לאחר הוספת סעיף :5
בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ,והחליטה לאמץ את המלצות
ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  ,22.3.2011כלהלן:
U

 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה הסמכה
זמנית להעניק תואר ראשון במינהל עסקים ,לתקופה של  3שנים.
 .3על המרכז לסגור את המסלול בתיירות ,ולחדול מלרשום אליו תלמידים חדשים .קורסי
המסלול לא יילמדו במסגרת תכנית הלימודים .במידה והמרכז יבקש לפתוח את המסלול
מחדש ,יהיה עליו לפנות למועצה להשכלה גבוהה ,בהתאם לנהלים המקובלים.

5

 .4על המרכז לעדכן את תנאי הקבלה במתמטיקה כלהלן:
 3 .5יח"ל בבחינת הבגרות בציון  85לפחות.
 4 .6יח"ל בבחינת הבגרות בציון  75לפחות.
 5 .7יח"ל בבחינת הבגרות בציון  65לפחות.
 .8המסלול בחשבונאות יצוין על גבי התעודה שתוענק לבוגריו.
 .9לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתכנית
הלימודים ,בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים ,ובהתאם
למפורט בדו"ח הוועדה המלווה.
********

החלטות
נדרשה הצבעה
U

U

1228/11

בחינת סוגיית לימודים לתואר ראשון בטיפול באמצעות אמנויות )הצבעה חוזרת עקב מיעוט
משתתפים בעת ההצבעה ביום (22.2.2011
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  22.2.2011בסוגיית הלימודים לתואר ראשון
בטיפול באמצעות אמנויות בהמשך לבקשת הוועדה לעבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת
והחליטה כלהלן:
U

 .1להודות לצוות המומחים על עבודתו ועל ההמלצה שהגיש למועצה להשכלה גבוהה.
 .2לאמץ את המלצת צוות המומחים לפיה:
א .אין מקום לקיים תואר ראשון אשר יכשיר מטפלים באמצעות אמנויות.
ב .הכשרת מטפלים באמצעות אמנויות תתבצע במסגרת תואר שני בלבד.
ג .אין מניעה לקיום תכנית לימודים לתואר ראשון אשר תשמש הכנה לתואר השני אך
U

U

לא תתיימר להכשיר את הלומדים בתכנית להיות מטפלים באמצעות אמנויות.
*****
:התקיימה הצבעה
 7בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד*
*****
*בשל מיעוט המשתתפים בהצבעה הוחלט לקיים הצבעה נוספת של מליאת המל"ג בנושא.
בישיבתה ביום  ,24.5.2011חזרה המל"ג לדון בנושא ואשררה את החלטתה כאמור לעיל.
******
התקיימה הצבעה:
 18בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

U

U

U

6

תוכניות לימודים לתואר שני בהכשרת מטפלים באמצעות אומנות )הבעה ויצירה( סימול התואר
בישיבתה ביום  24.5.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בשאלת סימול התואר בתוכניות
לימודים לתואר שני בהכשרת מטפלים באמצעות אמנויות והחליטה כדלקמן:
מוסדות להשכלה גבוהה יוכלו להגיש תוכניות לימודים בתחום הכשרת מטפלים באמצעות

1229/11

U

אמנויות לתואר שני  (Master of Art in Arts Therapy) M.A.A.T. , M.A.או M.T.A.T.
).(Master of Therapy in Art Therapy
כל תוכנית שתוגש למל"ג תיבדק בהתאם להחלטות המל"ג הרלוונטיות ולמתווה לתוכניות
הלימודים לתואר שני לטיפול באמצעות אמנויות ,שאומץ על ידה בישיבתה ביום . 13.7.2010
******
:התקיימה הצבעה
 18בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

U

 1230/11מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמתכונת
דו חוגית בפסיכולוגיה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  24.5.2011בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת
ועדת המשנה לענייני מוסדות שאינם אוניברסיטאות מישיבתה ביום  ,12.4.2011ומחליטה כלהלן:
U

U

 .1להודות למומחה הבודק על עבודתו ועל הדוח המסכם שהגיש לה.
 .2להעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר ראשון )(B.A
במתכונת דו חוגית בפסיכולוגיה .
******
התקיימה הצבעה:
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
 1231/11הארכת הסמכת המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ) (M.Aבייעוץ ופיתוח
ארגוני ,בשלוש שנים נוספות.
בישיבתה ביום  24.5.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ,והיא מאמצת את המלצות
ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  ,12.4.2011ומחליטה כלהלן:
U

U

 .1להודות למומחה שבדק את התכנית על עבודתו ועל חוות דעתו.
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 .2להאריך את ההסמכה הזמנית של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ללא
תזה ) (M.Aבייעוץ ופיתוח ארגוני בשנתיים נוספות ,דהיינו עד מאי .2013
 .3על המוסד להגיש בתוך שנה דיווח אודות התקדמות התכנית ,הכולל התייחסות מפורטת
לביצוע המלצותיו של המומחה ,כפי שפורטו בחוות דעתו הראשונית .הדיווח יתייחס ,בין
היתר ,לסוגיות הבאות:
א .גיבוש סגל הוראה איכותי וקבוע לתכנית הלימודים.
ב .עמידת התכנית בהחלטת המל"ג מיום ) 31.1.2006כפי שעודכנה ביום  (1.2.2011בנושא
לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה ,ובפרט בקריטריונים הנוגעים לסגל ההוראה.
ג .עמידת הסטודנטים בתנאי הקבלה .מספר הסטודנטים החריגים לא יעלה על  10%ממספר
הסטודנטים בכל מחזור לימודים.
ד .תיקון פרשיות הלימוד ושיפור הרמה האקדמית ,בהתאם להערותיו של המומחה.
 .4לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תיבדק התכנית על ידי שני סוקרים,
בהתאם לחוות דעתו של המומחה ולתנאים שפורטו בסעיף  3דלעיל.
******
התקיימה הצבעה:
בעד12 -
אין מתנגדים
נמנעים5 -
ההחלטה התקבלה
******
U

1232/11
U

בקשת "המכללה למנהל מיסודה של הסתדרות הפקידים" ,שלוחת NYU- POLY Polytechnic

 of NYU Instituteמארה"ב ,להארכת רישיון לקיום תכנית לימודים לתואר
U

U

Master of Science in

 rganizational Behaviorבמרכז הלימוד בראשון לציון ,לשלוש שנים נוספות
בישיבתה ביום  24.5.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת ה"המכללה למינהל מיסודה של
U

U

הסתדרות הפקידים" ,שלוחת  NYU- POLY Polytechnic Institute of NYUמארה"ב ,להאריך את תוקף
הרישיון הזמני והמותנה לקיים תכנית לימודים לתואר

Master of Science in Organizational

Behaviorבראשון לציון .המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  ,12.4.2011ומחליטה להאריך את תוקף הרישיון לשלוש שנים נוספות ,דהיינו
עד ליום  ,24.5.2014בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
 .1בתקופת הרישיון יוכל המוסד בישראל לרשום סטודנטים למחזורי לימודים שיחלו בתקופת
הרישיון בלבד.
 .2הרישיון הזמני מותנה בכך שהמוסד יוכיח התקיימות מלאה בפועל של כל התנאים למתן רישיון
הקבועים בחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח) 1958-להלן – החוק(.
 .3על המוסד להקפיד ולקיים את תנאי הרישיון ,כפי שנקבעו בהחלטת המל"ג מיום ,15.7.2008
לרבות מתן פטורים מקורסים על בסיס תואר שני בלבד ובהיקף שלא יעלה על  9נ"ז ,וקיום
קורס החובה ב" "Labor Relationבכל אחד ממחזורי הלימוד.
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 .4תנאי לכניסת הרישיון לתוקף הינו העברת התחייבות השלוחה לפעול בהתאם לסעיף  3דלעיל.
על המוסד ליידע את הסטודנטים כי על המוסד חל תיקון מספר  12לחוק ,לפיו דינו של תואר
המוענק ע"י המוסד בישראל אינו כדין תואר המוענק על ידי מוסד האם בארץ האם לעניין קבלה
לעבודה ,דירוג העובד ודרגתו ולעניין שכר ותנאי עבודה.
******
התקיימה הצבעה:
בעד14-
אין מתנגדים
 1נמנע
ההחלטה התקבלה
******
U

אישור הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר ראשון )(B.A.

1233/11
בתקשורת
U

U

מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  24.5.11בהמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
מיום  12.4.11והחליטה לאמצה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ישעיהו ניר על עבודתה ועל הגשת המלצתה.
 .2להעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון
בתקשורת.
******
התקיימה הצבעה:
בעד15 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

1234/11
U

בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה להגיש תכניות לימודים לתואר שני עם וללא תזה )(M.A.
U

בפסיכולוגיה קלינית ,חברתית ופסיכולוגיה של קבלת החלטות
מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  24.5.11בהמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם
אוניברסיטאות מיום  12.4.11שעניינה לאפשר למרכז הבינתחומי בהרצליה לחרוג מסעיף 1
בהחלטת המל"ג מיום  1.2.2011בנושא "לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה" ולאשר
הגשת תכניות לימודים לתואר שני שאינן עומדות בתנאי הסף להגשה.
******
U

התקיימה הצבעה
בעד החרגה4 -
נגד החרגה11 -
******
U

בהמשך להצבעה דלעיל ,המועצה להשכלה גבוהה מחליטה שלא לאמץ את המלצת ועדת המשנה
בנושא שבנדון וזאת כיוון שלא נמצאה הצדקה לחרוג מתנאי הסף הנדרשים להגשת תכניות
לימודים לתואר שני כפי שנקבע בהחלטתה מיום  24.5.11כאמור לעיל.
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הכרה במכללה האקדמית צפת כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתה להעניק תואר ראשון )(B.A.

1235/11
בעבודה סוציאלית למשך שלוש שנים.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  24.5.2011בבקשת המכללה האקדמית צפת לקבל הכרה
U

U

כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בעבודה סוציאלית .המועצה מאמצת את
המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מישיבתה ביום ,12.4.2011
ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' הלל שמיד על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהכיר במכללה האקדמית צפת כמוסד להשכלה גבוהה
ולהסמיך את המכללה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בעבודה סוציאלית .ההכרה וההסמכה ניתנות
לתקופה של שלוש שנים )דהיינו ,עד חודש אפריל  .(2014לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש
ההכרה וההסמכה תיבדק התכנית בשנית.
 .3לאמץ את המלצת ות"ת ,לפיה:
א.

לאשר את בקשת המכללה האקדמית צפת לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה
להעניק תואר ראשון ) (B.A.בעבודה סוציאלית בכפוף לאיזון תקציבי של התוכנית.

ב.

ות"ת מדגישה את חשיבות ניהולה התקין של המכללה בשים לב לדו"ח מבקר המדינה
בנושא .מכל מקום ,נושא זה יהווה תנאי לחידוש ההכרה הזמנית של המכללה ,לרבות
לעניין מניעת חשש לניגוד עניינים בניהול המכללה ,וקבלת האישורים הנדרשים להסכמי
שכר ,כפי שעלו בדוח מבקר המדינה.

ג.

לאשר ,בשלב זה ,את בקשת המכללה לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון בעבודה
סוציאלית ,על אף שהכשרתה המעשית בתוכנית מתבססת על חוזים קצרי טווח )8
חודשים( ,וזאת לאור הנימוקים שהעלתה המכללה במכתביה בעניין זה .עם זאת ,נושא
תקופת החוזים לביצוע ההכשרה המעשית יבחן שוב לקראת הארכת ההסמכה הזמנית.

ד.

במסגרת הקצאת המכסות למכללות בחומש הקרוב ,ות"ת תיתן דעתה לתוכניות גירעוניות

ולהקצות להם תוספת מכסות.
על פי סעיף  10לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,1958-החלטת המועצה להשכלה גבוהה בדבר
מתן הכרה טעונה אישור הממשלה.
******
התקיימה הצבעה:
בעד – 15
אין מתנגדים
אין נמנעים
)פרופ' ברוך נבו לא השתתף בהצבעה(
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
 1236/11נוהל בטיחות במעבדות להנדסה כימית בעקבות המלצות הוועדה להערכת איכות בתחום הנדסה
כימית– דו"ח הוועדה
U

U
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בישיבתה ביום  24.05.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה לאמץ את המלצות
וועדת המשנה להערכת איכות מיום  20.2.2011והמלצות וועדת המשנה לטכנולוגיה והנדסה מיום
 13.4.2011כלהלן:
 .1להודות לוועדה לגיבוש נהלי בטיחות במעבדות להנדסה כימית בראשותו של פרופ' יכין כהן על
עבודתה המסורה והמקצועית.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה.
 .3להעביר את הדו"ח ,על נספחיו ,אל כל המוסדות המקיימים לימודי הנדסה כימית או תחומי
לימוד קרובים ולדרוש את יישומו.
 .4לבקש מכל מוסד ,לכלול בדו"ח הביניים הנזכר בסעיף  6של החלטת המל"ג בנושא דוחות
הערכת איכות הלימודים בהנדסה כימית אשר יוגש עד ה ,30.6.11 -התייחסות באשר ליישום
התקנון ,כולל מסמכים שהוכנו לטיפול בנושא.
 .5להנחות את הוועדות המקצועיות הבודקות תכניות לימודים חדשות בהן מתקיימים לימודי
מעבדה ,לשים דגש על נושא הבטיחות במעבדות.
 .6לפעול להקמת ועדה לבחינת נושא הבטיחות במעבדות בתחומי מדעי החיים.
******
התקיימה הצבעה:
 14בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
 1237/11הסמכת בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים להעניק תואר "בוגר במדעים" )(.B.Sc
U

U

U

בהנדסת מערכות תקשורת
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום
 12.4.2011כדלהלן:

 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' גוטרמן על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2להסמיך )הסמכה שאינה מוגבלת בזמן( את בית הספר הגבוה לטכנולוגיה )בג"ט( ,להעניק תואר
אקדמי ראשון במדעים ) ( B.Scבהנדסת מערכות תקשורת.
******
התקיימה הצבעה:
 13בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
פרופ' מאיר ניצן לא השתתף בדיון
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

 1238/11הארכה טכנית של הסמכת האוניברסיטה העברית בירושלים להעניק תואר בתכנית הלימודים
U

לתואר "בוגר במדעים"  B.Scבהנדסת מחשבים
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  24.5.2011בנושא הארכה טכנית של הסמכת
U
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האוניברסיטה להעניק תואר "בוגר במדעים"  B.Scבהנדסת מחשבים ,והיא מחליטה כדלהלן:
 .1להאריך את ההסמכה הזמנית של האוניברסיטה העברית להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים"
בהנדסת מחשבים ,לתקופה שבין אוקטובר  2006ועד .31.5.2012
 .3לבקש את נציגי האוניברסיטה העברית בירושלים ובית הספר להנדסה ומדעי המחשב ,להופיע
בפני ועדת המשנה בישיבה שתתקיים בתאריך  14.6.2011ולהציג תמונת מצב מעודכנת של
התכנית ,לרבות קורסי הלימודים ומערך הסגל האקדמי ,עפ"י הערות/דרישות הוועדה המלווה
בעבר.
******
התקיימה הצבעה:
על סעיף :1
 13בעד
 1נגד
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
על סעיף :2
 13בעד – פה אחד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

U

U

 1239/11מעבר קמפוס האקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל" מהר הצופים למרכז ירושלים
מליאת המועצה שמעה את נציגי האקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל והחליטה כדלקמן:
U

 .1המל"ג מודה להנהלת בצלאל על הצגת רעיון המעבר לקמפוס חדש במרכז ירושלים ומברכת על כך.
 .2המל"ג ממליצה לות"ת על בדיקת הנושא על כל מכלול הסוגיות הנוגעות לו ,כבסיס לדיון חוזר
במל"ג.
******
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U
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נוהל קבלת החלטות בכתב
המלצות ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 12.4.2011
 .1240/11אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון  B.Aבתקשורת של
אוניברסיטת בר-אילן
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  24.5.2011בנושא בקשת אוניברסיטת בר אילן
לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  B.Aבתקשורת והיא מחליטה כדלהלן:
.1

לאשר את פתיחתה של תכנית הלימודים ופרסומה.

.2

להקים ועדה אשר תלווה את תכנית הלימודים עד לשלב מתן ההסמכה.

.3

לידי הוועדה המלווה יועבר מכלול החומר ,לרבות התיקונים שנעשו בחומר לבקשת ועדת
המשנה.

 1241/11אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבניהול וארגון מערכות
חינוך של מכללת חמדת הדרום
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות
ומכללות לחינוך מיום  ,12.4.2011כדלקמן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2לאשר למכללת חמדת הדרום לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת תואר שני
) (M.Edבניהול וארגון מערכות חינוך ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
 .3עד לשלב ההסמכה ,יהיה על המכללה לפעול כלהלן:
א .יש לחייב מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו בתחום החינוך ,בקורס השלמה מבין
קורסי התשתית בלימודי החינוך הנלמדים במכללה .מועמדים בעלי תואר ראשון
בחינוך שאינו במינהל החינוך ,יחויבו בקורס השלמה בסיסי בניהול.
ב .המכללה תוסיף בחינה לבדיקת רמת האנגלית של המועמד.
ג .יש לעודד חברי סגל שלא פרסמו תקופה ארוכה לשוב למחקר ולפרסם בתחום מנהל
ומדיניות החינוך.
ד .על המכללה לחפש מרצה לקורס 'התקציב ככלי ניהולי' שזהו תחום התמחותו האקדמית.
אמנם המכללה הציעה שני מרצים שיש להם ניסיון נרחב בשטח ,כולל בהחלטות
תקציביות כנראה ,אבל מעט מאד ניסיון אקדמי  -השכלתי ומחקרי  -בתחום זה.
ה .יש להוסיף קורסי השלמה בסטטיסטיקה תיאורית לסטודנטים שלא למדו לתואר ראשון
במדעי החברה.
 .4אם המכללה תרצה לשנות קורסים ,היא תוכל לעשות זאת רק באישורה של הוועדה.
 .5חל איסור לפטור סטודנטים מהקורסים תיאוריות ארגוניות ,התנהגות ארגונית ,סוגיות
נבחרות במנהיגות חינוכית ומדיניות החינוך בישראל על סמך לימודים לתואר ראשון.
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 .6הוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה
להעניק את התואר.
 1242/11בקשת אוניברסיטת חיפה להמשך הפעלת תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בסיעוד בבית הספר
לסיעוד בביה"ח האנגלי בנצרת -החלטת ות"ת מיום 4.5.2011
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  24.5.2011בבקשת אוניברסיטת חיפה להמשיך את הפעלת
תוכנית ההשלמה לתואר "בוגר" בסיעוד בבית הספר לסיעוד בביה"ח האנגלי בנצרת בשנה"ל תשע"ב.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 24.5.2011ומחליטה כלהלן:
 .1לאשר לאוניברסיטת חיפה להמשיך את הפעלת תוכנית ההשלמה לתואר "בוגר" בסיעוד בבית
הספר לסיעוד בביה"ח האנגלי בנצרת בשנה"ל תשע"ב למחזור אחד בלבד.
 .2המועצה להשכלה גבוהה מבקשת כי הדיון המתוכנן בות"ת בדו"ח ועדת "בנור" )סוגיה עקרונית
של השלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחיות מוסמכות( ייערך בהקדם ויובא לדיון והחלטה
מסכמים במועצה להשכלה גבוהה.
 .3המועצה להשכלה גבוהה מבהירה כי החלטות שתתקבלנה במסגרת הדיון בהמלצות "ועדת
בנור" בנושא "השלמה לתואר בוגר בסיעוד" ,תחולנה גם על תכנית זו.
 1243/11אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית
של הקריה האקדמית אונו
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  24.5.2011בבקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח
תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Aבפרסום ותקשורת שיווקית ,והיא מאמצת את המלצות ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  ,12.4.2011ומחליטה כלהלן:
.2

.1

להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יעקב הורניק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.

.2

לאמץ את המלצת הוועדה ,ולאשר לקריה האקדמית אונו לפרסם את דבר תכנית הלימודים
לתואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית ולרשום אליה תלמידים.

.3

בשלושת השנים הראשונות להפעלת התכנית תוגבל מכסת התלמידים ל 80-תלמידים לכל
היותר בשנה .נושא זה ייבדק בשנית לקראת שלב ההסמכה .הוועדה המלווה תוכל להסיר
את ההגבלה או להאריך אותה ,בהתאם להתקדמות התכנית.

 .4לחייב את הקריה האקדמית אונו )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד
שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי הקריה האקדמית אונו איננה
מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית ,וכי קיימת אפשרות
שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בפרסום ותקשורת
שיווקית.
 .5לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התכנית ,תפעל וועדה מלווה שתבחן את תכנית
הלימודים הנדונה ואת התפתחותה הלכה למעשה במכללה ,וכן את התקדמות המוסד
בנושאים השונים המפורטים בדו"ח המסכם.
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 .1244/11אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת
מכונות של המכללה האקדמית להנדסה בירושלים – עדכון
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום
 12.4.11והיא מחליטה לאשר את בקשת המכללה למנות את פרופ' אברהם שיצר מהפקולטה
להנדסת מכונות בטכניון ,לראש התוכנית בהנדסת מכונות במכללה האקדמית להנדסה ירושלים.
 1245/11אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Sc.ללא תזה ,בהנדסת
אנרגיה של אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 12.4.11
והיא מחליטה:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אברהם שיצר על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
 .2לאשר לאפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב  ,לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית
לימודים לתואר שני ) (.M.Scבהנדסת אנרגיה ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את
הלימודים.
 .3הוועדה המלווה תתבקש להמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר.
 .4על המוסד 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.
אישור הרכבי ועדות
 1246/11אישור הרכב ועדה המקצועית לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ,עם וללא תזה ,במשפטים
בישיבתה ביום  24.5.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2להפנות את תשומת לבה של הוועדה לבקשת המוסד לפתוח מסלול מחקרי ,ולהנחותה
לבחון ,בין היתר ,האם מתקיימים התנאים האקדמיים הנדרשים לפתיחת מסלול
מחקרי.
 .3דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של
אגפי הות"ת הרלוונטיים ו /או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .4להלן הרכב הוועדה שאושר:
•פרופ' עמנואל גרוס -הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה -יו"ר
•פרופ' גדעון פרחומובסקי -הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן.
•ד"ר מרגית כהן -הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

15

•

גב' מירי כהן וגב' מוניקה שמילוביץ' -אופנר -מרכזות הוועדה

 1247/11אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני מחקרי במשפטים
בישיבתה ביום  24.5.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2על הוועדה לבחון האם מתקיימים התנאים האקדמיים הנדרשים לפתיחת מסלול
מחקרי.
 .3דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של
אגפי הות"ת הרלוונטיים ו /או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .4להלן הרכב הוועדה שאושר:
•

פרופ' עמנואל גרוס -הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה -יו"ר

•

פרופ' גדעון פרחומובסקי -הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן.

•

ד"ר מרגית כהן -הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

•

גב' מירי כהן וגב' מוניקה שמילוביץ' -אופנר -מרכזות הוועדה

 1248/11אישור מומחה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות בניהול איכות הסביבה
במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.B.Aבמינהל עסקים
בישיבתה ביום  24.5.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:
 .1לאור היקפם הנרחב של הקורסים החדשים בהתמחות המוצעת ,יש להעביר את הבקשה
לבדיקתו של מומחה.
 .2המומחה יתבקש לבדוק ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
א .היקפם הראוי של קורסי ההתמחות במסגרת תכנית הלימודים הקיימת.
ב .רמתם ואיכותם של התכנים החדשים.
עוד החליטה המל"ג לאשר מומחה לבדיקת הבקשה )שם המומחה חסוי בפני המוסד(.
 1249/11אישור מומחה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות באסטרטגיה עסקית
במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.B.Aבמינהל עסקים
בישיבתה ביום  24.5.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:
 .1לאור היקפם הנרחב של הקורסים החדשים בהתמחות המוצעת ,יש להעביר את הבקשה
לבדיקתו של מומחה.
 .2המומחה יתבקש לבדוק ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
א .היקפם הראוי של קורסי ההתמחות במסגרת תכנית הלימודים הקיימת.
ב .רמתם ואיכותם של התכנים החדשים.
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עוד החליטה המל"ג לאשר מומחה לבדיקת הבקשה )שם המומחה חסוי בפני המוסד(.
 1250/11אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת מכללת שערי משפט לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ללא תזה במשפטים
בישיבתה ביום  24.5.11מליאת המועצה אישרה את הרכב הוועדה כלהלן:
•

פרופ' עמנואל גרוס -הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה -יו"ר

•

פרופ' גדעון פרחומובסקי -הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן.

•

ד"ר מרגית כהן -הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

•

גב' מירי כהן וגב' מוניקה שמילוביץ' -אופנר -מרכזות הוועדה

 1251/11אישור הקמת וועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית ת"א-יפו לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית לבדיקה של ועדה מקצועית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מישיבתה ביום  ,24.5.2011ומחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת
הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .3להלן הרכב הוועדה שאושר ,בכפוף לבקשת ועדת המשנה להוסיף לוועדה חבר נוסף מתחום
הפסיכולוגיה ההתפתחותית ,שאינו מאוניברסיטת חיפה:
•

פרופ' אבי שגיא שוורץ – דיקן הפקולטה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת חיפה,
פסיכולוג התפתחותי.

•

פרופ' דוד אופנהיים – ראש החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת חיפה.

• פרופ' ג'ודי אורבך – לשעבר ראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית ,אוניברסיטת בין-
גוריון.
בהתאם להמלצת ועדת המשנה ,הפעלת הוועדה תהיה בכפוף לקבלת אישורה של יו"ר ועדת המשנה
להרכב הוועדה הסופי.
******
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
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 1252/11שינוי בהרכב הוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים בהנדסה אזרחית/בנין
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בדבר השינוי
בהרכב הוועדה להערכת תכניות הלימודים בהנדסה אזרחית/בנין ,ומאשרת את הרכב הוועדה כלהלן:
• Prof. Miroslaw Skibniewski, Department of Civil & Environmental Engineering,

University of Maryland, USA– Committee Chair
• Prof. Jacob Fish, Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics,

Columbia University, USA
• Prof. Laurence J. Jacobs, School of Civil & Environmental Engineering, Georgia

Institute of Technology, Georgia, USA
• Prof. Gayle Mitchell, Department of Civil Engineering, Ohio University, USA
• Prof Jeffrey Packer, Department of Civil Engineering, University of Toronto,

Canada
• Prof. Rodrigo Salgado, School of Civil Engineering, Purdue University, USA.

 1253/11אישור הקמת וועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין
לפתוח תוכנית לתואר ראשון בתקשורת חזותית וחומרית ) (B.Desלבדיקתה של וועדה
מקצועית/סוקרים ,והרכבה
מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום  24.5.11בנושא שבנדון החליטה כלהלן:
א .להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
ב .דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי
הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
ג .הוועדה המקצועית תונחה לבדוק את התאמת השם לרציונאל התכנית.
להלן הרכב הוועדה המאושר:
• פרופ' חיים פינקלשטיין -החוג לתולדות האמנות ,אוניברסיטת בן גוריון
• פרופ' גבי גולדשמיט -הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,טכניון
• גב' יפעת רז -חברת פרומתאוס
• מר אשר ארנון -המחלקה לתקשורת חזותית ,בצלאל
• גב' מוניקה שמילוביץ' -אופנר -רכזת הוועדה

דיווחים
.1

דיווח אוניברסיטת תל-אביב אודות התאמת לימודי תעודת הוראה לאקדמאים במסלול העל-
יסודי בתחומי מדעי הרוח ,שפות ,מדעי החברה ,חינוך מיוחד ,פיזיקה ,מדעי המחשב למתווים
המנחים
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי אוניברסיטת תל-אביב התאימה את לימודי תעודת
ההוראה לאקדמאים במסלול העל-יסודי בתחומי מדעי הרוח ,שפות ,מדעי החברה ,חינוך מיוחד,
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פיזיקה ,מדעי המחשב בהתאם ל"מתווים המנחים בהכשרה להוראה" )החלטת מל"ג מיום
 .(21.11.2006בהתאם לאמור ,רשאית האוניברסיטה להתחיל כבר מעתה לקיים את הלימודים הנ"ל
בהתאם למתכונת החדשה.
.2

דיווח האוניברסיטה העברית בירושלים אודות התאמת לימודי תעודת הוראה לאקדמאים במסלול
העל-יסודי בתחומי המדעים ,מדעי הרוח ומדעי החברה למתווים המנחים
 .1המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח האוניברסיטה העברית אודות התאמת
לימודי תעודת הוראה לאקדמאיים במסלול העל-יסודי ל"מתווים המנחים" בתחומים :מדעים,
מדעי הרוח ומדעי החברה.
 .2כמו כן ,בהתבסס על התחייבות האוניברסיטה העברית להוסיף  3תקנים בהיקף חצי משרה
לחברי הסגל העוסקים בדידקטיקה ,בפדגוגיה ובעבודה מעשית במהלך  3שנים החל משנה"ל
תשע"ב ,מוצאת המועצה את הדיווח עולה בקנה אחד עם החלטת המל"ג בנושא "מתווים מנחים
בהכשרה להוראה" )החלטת מל"ג מיום .(21.11.2006
 .3בכפוף לאמור ,רשאית האוניברסיטה להתחיל כבר מעתה לקיים את הלימודים הנ"ל בהתאם
למתכונת החדשה.

