
U 65) 500להשכלה גבוהה האחת עשרה מס'  ( המועצההחלטות מישיבת 
U) 14.6.2011שהתקיימה בירושלים ביום י"ב  בסיוון, תשע"א( 

 

 מינוי גב' יעל אנדורן  לחברת ות"ת  1254/ 11
המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הצעתו של יו"ר מל"ג השר גדעון סער ומחליטה למנות את   

 רת  ות"ת.גב'  יעל אנדורן לחב

 

 להעניק סמכה זמנית לשנתיים לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויותה  1255/ 11

 .) באוריינות חזותית בחינוךM.Ed(  תואר שני   

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך 

 ומחליטה כלהלן: 24.5.11מיום 

 לוועדה בראשותו של פרופ' בועז טל על עבודתה ועל הדוח שהגישה.להודות  .1

להסמיך לתקופה של שנתיים את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות  .2

 ) באוריינות חזותית בחינוך.M.Edלהעניק תואר שני (

ת היעד לתמוך בהמלצת הוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' בועז טל, על פיה אוכלוסיי .3

 של התכנית תכלול בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בתחומי האמנויות החזותיות בלבד.

 על המכללה להמשיך לפעול בנושאים הבאים: .4

להתייחס לעבודות הגמר כחוד החנית להדגשת תחום החינוך והגדרתו כאוריינות  .א

 חזותית.

 .בסוף שנה"ל תשע"ב תציג המכללה רפרזנטציות נוספות בפני הוועדה .ב

הוועדה בראשותו של פרופ' בועז טל תמשיך ללוות את המכללה לקראת מתן ההסמכה  .5

 שאינה מוגבלת בזמן.
 

 .B.Scהסמכת האוניברסיטה הפתוחה לתקופה של שלוש שנים להעניק תואר "בוגר במדעים"   1256/ 11

 בפיזיקה במתכונת דו חוגית

ברסיטאות ומכללות לחינוך המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לאוני

 ומחליטה כלהלן: 24.5.11מיום 

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אברהם גל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה. .1

 לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר  .2
 . 2014ם דהיינו עד מאי בפיזיקה במתכונת דו חוגית למשך שלוש שני .B.Sc"בוגר במדעים"    

 בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים  .3
 שהועלו בדו"ח הוועדה המלווה.   

 
המכללה האקדמית לאמנות וחינוך מיסודן של מכללות -הסמכה זמנית לשנה למכללת אמונה  1257/ 11

 ב"האגדה והוראתה בראייה רב תחומית") M.Edאפרתה ואמונה, להעניק תואר שני (

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך   

 ומחליטה כלהלן: 24.5.11מיום 



 

 

2 

2 

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יעקב אלבויים על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.   .1

 ות וחינוך מיסודן של מכללות המכללה האקדמית לאמנ-להסמיך את מכללת אמונה   .2
) בהוראה ולמידה M.Edאפרתה ואמונה לתקופה של שנה אחת להעניק תואר שני (

 ב"האגדה והוראתה בראייה רב תחומית". 

 ועדת המשנה מציעה להוסיף לתכנית הלימודים היבטים השוואתיים לתרבויות אחרות.   .3

 של התכנית וכן דוגמאות  לקראת תום השנה, יוגשו לוועדה המלווה דוח התקדמות   .4
 לעבודות גמר של שני המחזורים הלומדים היום בתכנית.   

 
) .B.Edהסמכה שאינה מוגבלת בזמן לסמינר הקיבוצים להעניק תואר "בוגר בהוראה" (  1258/ 11

 באנגלית במסלול רב גילאי

כללות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומ  

 ומחליטה כלהלן: 24.5.2011לחינוך מיום 

בהסתמך על חוות דעת המומחה, להסמיך (לתקופה שאינה מוגבלת בזמן) את מכללת סמינר   

-י') במתכונת חד-גילאי  (ג'-) באנגלית למסלול רב,B.Edהקיבוצים להעניק תואר "בוגר בהוראה (

 חוגית. 

) בחינוך קהילתי למסלול היסודי .B.Ed"בוגר בהוראה" (הסמכת מכללת גורדון להעניק תואר   1259/ 11

 למחזור אחד בלבד שחל את לימודיו בשנה"ל תשס"ח

 המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות   

 ומחליטה כלהלן: 24.5.2011לחינוך מיום   

גורדון להעניק תואר "בוגר  בהסתמך על חוות דעת המומחה, להסמיך את מכללת    .1

) בחינוך קהילתי למסלול היסודי למחזור התלמידים אשר החל את ,B.Edבהוראה (

 לימודיו בשנה"ל תשס"ח בלבד.   

 לא לאשר למכללת גורדון לפתוח מחזורי לימוד נוספים בתכנית.     .2

 להעיר למכללה על התנהלותה בנושא ולבקש ממנה שמקרה כזה לא ישנה.     .3
 

) .B.Edהסמכה שאינה מוגבלת בזמן לסמינר הקיבוצים להעניק תואר "בוגר בהוראה" (  1260/ 11

 בביולוגיה באופן עצמאי ובלתי תלוי במכללת לוינסקי

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות   

 ומחליטה כלהלן: 24.5.2011לחינוך מיום 

וות דעתו של פרופ' פואד פארס  שהובאה בפניה, לאשר למכללת סמינר בהסתמך על ח    .1

יסודי באופן -)  בביולוגיה למסלול העל.B.Edהקיבוצים להעניק תואר "בוגר בהוראה"(

לפיה  1986עצמאי ובלתי תלוי במכללת לוינסקי ובכך לשנות את החלטת המועצה משנת 

 ם מכללת לוינסקי.    תואר משותף עהיה  לבוגרי התוכנית  וענקההתואר ש

לפיהם  מספר התלמידים בתכנית  , על המכללה לעגן בתקנון את הקריטריונים לקבלה    .2

 חוגית. -במתכונת חד  5%ים לא יעלה על ילאמרופאשר לא יעמדו בתנאי הקבלה ה
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) בחינוך M.Edהסמכה זמנית לשנתיים למכללה האקדמית בית ברל, להעניק תואר שני (  1261/ 11

 ותלאמנ

מאמצת את המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך המועצה להשכלה גבוהה   

 ומחליטה כלהלן 14.6.11מיום 

 מייזלש על עבודתה ועל הדוח שהגישה.-להודות לוועדה בראשותה של פרופ' זיוה עמישי   .1

 ) M.Edלהסמיך את המכללה האקדמית בית ברל לתקופה של שנתיים להעניק תואר שני (   .2
 בחינוך לאמנות.           

 עד להסמכה הקבועה תפעל המכללה בנושא עבודות הגמר כלהלן:   .3

 בחירת נושא מתאים, היקף  –על מנחי העבודות להקפיד על כל תהליך כתיבת העבודה    .4
 מקובל, והעברה לקריאת שופטים רק לאחר שאיכות העבודה מספקת.           

 דות יהיו מתחום החינוך לאמנות בלבד, ויהוו תוצר של תכנית יש להקפיד כי נושאי העבו   .5
 לתואר שני בחינוך לאמנות.   

 עמודים. 40 -עבודת הגמר תהיה בהיקף של לא פחות מ   .6

 תעביר המכללה לעיונה של הוועדה את רשימת נושאי עבודות הגמר  2012עד סוף פברואר    .7
 ורפו חוות הדעת והציונים. בהתאם לרשימה תחליט לאחר שהוגשו ונבדקו, אליהם יצ                

 הוועדה באילו מהעבודות תרצה לעיין.                

 

בקשת המכללה האקדמית תל חי להחרגה בנוגע לפטורים להנדסאים מקורסי יסוד וליבה בחוג   1262/ 11

 למדעי המחשב.

נולוגיה והנדסה מישיבתה המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכ  

 ומחליטה כלהלן: 24.5.2011ביום 

לדחות את בקשת המכללה האקדמית תל חי להחרגה בנוגע לפטורים להנדסאים מקורסי יסוד   

התקבלה לפני  9.11.2010וליבה בחוג למדעי המחשב., וזאת מכיוון שהחלטת מל"ג  בנדון מיום 

 במדעי המחשב ולכן היא תקפה גם לגביהם.שהסטודנטים החלו את לימודיהם לתואר הראשון 

 
 הארכת ההסמכה (טכנית) של המרכז האקדמי רופין, להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים"   1263/ 11

   )B.Sc.2011בשנה אחת נוספת (עד יוני  ) בהנדסת מחשבים( 

ם את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיו מאמצתהמועצה להשכלה גבוהה   

 כלהלן:ומחליטה  24.5.11

בהנדסת  .B.Scלהאריך את הסמכת המרכז האקדמי רופין (הארכה טכנית) להעניק תואר ראשון  

תמשיך  –בראשותו של פרופ' הוגו גוטרמן  -). הוועדה המלווה30.6.2012מחשבים לשנה נוספת (

האמור, ותעקוב אחר התפתחות התוכנית במוסד. שאלת הסמכת המוסד להעניק את התואר 

המוקדם  –)2012תובא לדיון מחדש בתום עבודת הוועדה או בתום תקופת ההסמכה הנ"ל (יוני 

 מבניהם.  
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בהנדסת  .B.Scהארכת הסמכה (טכנית) של המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון   1264/ 11

 )2012בשנה אחת נוספת (עד יוני תעשייה וניהול 

המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  מאמצת אתהמועצה להשכלה גבוהה   

 הלן:ומחליטה כל 24.5.11

בהנדסת תעשייה וניהול  .B.Scלהאריך את הסמכת המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון  

תמשיך ותעקוב אחר  –בראשותו של פרופ' לדני  -). הוועדה המלווה30.6.2012לשנה נוספת (

אלת הסמכת המוסד להעניק את התואר האמור, תובא לדיון התפתחות התוכנית במוסד. ש

 המוקדם מבניהם.   –)2012מחדש בתום עבודת הוועדה או בתום תקופת ההסמכה הנ"ל (יוני 

 
 קביעת קווים  -מידע מערכות בתחום הלימודים תכניותרציונל ומבנה של  לבדיקת הועדה דוח  1265/ 11

 מנחים    
 12.5.11המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  צת מאמהמועצה להשכלה גבוהה   

 ומחליטה  כלהלן: 24.5.11ואת המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות וחינוך מיום 

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' פרץ שובל על עבודתה ועל הדוח שהגישה .1

 השכלה גבוהה.לאמץ את דוח הוועדה המקצועית ולהעבירו לידיעת המוסדות ל .2
 

  ) בתקשורתB.Aהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (זמנית של הסמכת   1266/ 11

 למשך שלוש שנים   

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות   

 ומחליטה כלהלן: 24.5.2011ושלוחות מחו"ל מיום 

 בראשותו של פרופ' יחיאל לימור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.להודות לוועדה    .1

 לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן    .2
 .2014בתקשורת למשך שלוש שנים, דהיינו עד יוני  (.B.A)להעניק תואר ראשון   

 דים בתנאי הקבלה שנקבעו, על המוסד להקפיד כי הסטודנטים המתקבלים לתכנית עומ   .3
חריגים, כמקובל. שנה"ל תשע"ב תהייה שנת הלימודים   10%וכי לתכנית לא יתקבלו מעל 

 חריגים לתכנית. 15%האחרונה בה יוכל המוסד לקבל 

 בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית, תוך בדיקת כלל    .4
ד בתנאי הקבלה שאושרו על ידי ועדת הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוס

 הבדיקה בפועל.

 
 עם (.M.A)מרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני להסמכת הסמכה שאינה מוגבלת בזמן   1267/ 11

 וללא תזה בממשל   

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות   

 ומחליטה כלהלן: 24.5.2011ושלוחות מחו"ל מיום 

 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' גבריאל בן דור על עבודתה.  .1

  (.M.A)להעניק תואר שני להעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הסמכה שאינה מוגבלת בזמן  .2
 עם וללא תזה בממשל.      
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 -ראשון במתכונת דוחי להעניק תואר -המכללה האקדמית תלזמנית לשלוש שנים הסמכת   1268/ 11

 ) בשרותי אנוש.B.Aחוגית (

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות   

 ומחליטה כלהלן: 24.5.2011ושלוחות מחו"ל מיום 

 ודות לוועדה בראשותו של פרופ'  יוסף קטן  על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.לה   .1

ועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית תל חי להעניק לאמץ את המלצות הו   .2

) בשרותי אנוש במתכונת דו חוגית למשך שלוש שנים, דהיינו עד יוני B.Aתואר ראשון (

2014 . 

 בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל    .3
 בהחלטות המועצה  במלואן. הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית  

 
 

של ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון לשנה הארכה טכנית   1269/ 11

)B.A..במנהל ומדיניות ציבורית ( 

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות   

 להלן:ומחליטה כ 24.5.2011ושלוחות מחו"ל מיום 

) במנהל B.Aלהאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (  

. זאת כדי לאפשר ליחידה להערכת האיכות 2012ומדיניות ציבורית, בשנה נוספת, דהיינו עד יוני 

הבודקת את התכנית לסיים עבודתה כנדרש ולהגיש המלצותיה הסופיות למל"ג, טרם תדון 

 סמכה. בהארכת הה

 

 
) B.F.Aתואר ראשון (ל  בתכנית פריסת הלימודים נות אתשלבקשת המכללה האקדמית ספיר   1270/ 11

 דיון חוזר  -שנות לימוד 4-אמנויות הקול והמסך לב

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות   

 להלן:ומחליטה כ 24.5.2011ושלוחות מחו"ל מיום 

לאור עמדת המוסד ועמדתה של אגודת הסטודנטים בספיר, ולאור העובדה כי התכנית החדשה   

תחול רק על סטודנטים אשר יחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ב, המועצה מאשרת 

אמנויות ) בB.F.Aתואר ראשון (ללמכללה האקדמית ספיר לשנות את פריסת הלימודים בתכנית 

 .שנות לימוד 4-הקול והמסך ל

 
אקדמיים של בוגרי המכון לאומנויות -בקשת המכללה האקדמית תל חי להכרה בקורסים לא   1271/ 11

 חי.-בתל

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות   

 ומחליטה כלהלן: 24.5.2011ושלוחות מחו"ל מיום 

 נ"ז עבור קורסים לא  36 -תל חי להחרגה להכרה בכ לדחות את בקשת המכללה האקדמית  .1
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 חי.-אקדמיים של בוגרי המכון לאומנויות בתל  

 וזאת מכיוון שהנסיבות המתוארות במכתב המכללה לא מצדיקות חריגה מהחלטת מל"ג   .2
 נ"ז עבור  30) בה נקבע כי אין להכיר ביותר מ 24.2.2009(וכפי שעודכנה ביום  4.4.2006מיום      

 קורסים לא אקדמאיים לשם פטור מלימודים אקדמיים.     

 

פרויקט ישראל של מכון הארכה טכנית בשנה של תוקף הרישיון הזמני והמותנה של "  1272/ 11

 M.A. in) לקיים תכנית לתואר , מארה"בLesley University(השלוחה בישראל של  "האומנויות

Expressive Therapies and Mental Health Counselingבנתניה , 

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות   .1

 .   14.6.2012דהיינו, עד  בשנה נוספת  להאריךומחליטה  24.5.2011ושלוחות מחו"ל מיום 

 Lesley(השלוחה בישראל של  "פרויקט ישראל של מכון האומנויות" את תוקף הרישיון של

Universityלתוארלימודים תכנית ) לקיים במרכז הלימוד במנתניה  , מארה"ב M.A. in  

 .  Expressive Therapies and Mental Health Counseling  -ב

המועצה רשמה לפניה את התחייבות המוסד כי תכנית הלימודים, תנאי הקבלה וכל התנאים   .2

ה דבר מאז מתן הרישיון האחרון הנלווים, זהים לפורמט שאושר וקיבל רישיון וכי לא השתנ

 והתוכנית עומדת בתנאי חוק המל"ג.

 
בסיעוד  (B.S.N)ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים להעניק תואר ראשון  –הסמכת בג"ט   1273/ 11

 לתקופה של שלוש שנים

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות   

 , ומחליטה כלהלן: 24.5.2011"ל מיום ושלוחות מחו

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' תמר קרוליק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה  –לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהסמיך את בג"ט  .2

ים בסיעוד. ההסמכה ניתנת לתקופה של שלוש שנ .B.S.Nבירושלים להעניק תואר ראשון 

). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק 2014(דהיינו, עד חודש יוני 

 התכנית בשנית.
 

 בי"ס גבוה להנדסה, עיצוב ואמנות להעניק תואר ראשון  –הארכת ההסמכה הזמנית של שנקר   1274/  11

   (B.Des.)   בעיצוב תכשיטים בשלוש שנים נוספות 

את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות  המועצה להשכלה גבוהה מאמצת  

 , ומחליטה כלהלן: 24.5.2011ושלוחות מחו"ל מיום 

בעיצוב תכשיטים בשלוש שנים  (.B.Des)להאריך את ההסמכה של שנקר להעניק תואר ראשון   

). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק 2014נוספות (דהיינו עד חודש יוני 

נית בשנית, תוך שימת דגש על הערות המומחים כפי שצוינו בחוות דעתם, ועל בדיקת התכ

 ההלימה בין נתוני הקבלה של הסטודנטים הלומדים בתכנית לבין תנאי הקבלה שקבע שנקר.
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Uהמשך דיון -קיום מסלול לימודים נפרד לציונות הדתית בקריה האקדמית אונו 

U:סיכום 

 ה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון, וסיכמה כלהלן:דנ 14.6.2011בישיבתה ביום  

ימנה חבר  יו"ר המל"ג, מר גדעון סער,צוות הבדיקה.  באמצעותלהמשיך את הבחינה העקרונית של הנושא 

 .הקיים (שחבריו הם: פרופ' דפנה ברק ארז, ד"ר אופיר העברי, גב' ענת חיים) נוסף לצוות

, 12.4.2011יה הקרובות של המועצה. בהתאם להחלטת המל"ג מיום לקיים דיון נוסף בנושא באחת מישיבות

 . 2011הנושא יובא להמשך דיון לכל המאוחר עד סוף נובמבר 
 ומידע נוסף בנושא. לקראת המשך הדיון ייאספו נתונים נוספים

 

של אוניברסיטת בר אילן המתקיים  תחומי-רב .B.A"בוגר" תואר הכיתוב על גבי תעודת   1275/ 11

 כללה האקדמית אשקלון (במסגרת האחריות האקדמית של אוניברסיטת בר אילן)במ

יטה ומחל 24.5.11הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת   

 כלהלן: 

בהמשך לבקשת המכללה האקדמית אשקלון ורקטור אוניברסיטת בר אילן, כאמור במכתבם   

בנושא, אימצה את  14.6.2011להשכלה גבוהה בישיבתה מיום. דנה המועצה ,18.5.2011מיום 

 והחליטה כדלהלן: 24.5.2011המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 

 מל"ג בנושא "הדגם המנחה ההמועצה להשכלה גבוהה רואה בחומרה את החריגה מהחלטת   .1
 את למכללה , וקור2004תחומי/כללי" מיולי -רב .B.Aלתכניות לימודים לתואר ראשון  

 האקדמית אשקלון ולאוניברסיטת בר אילן להקפיד על עמידתן בהחלטה זו.  

 עם זאת, לאור הנימוקים המיוחדים שהועלו במכתב האמור ובמכתב מטעם התאחדות  .2
שסיימו את לימודיהם בתכנית  הסטודנטים בנושא הנדון, על מנת שלא לפגוע בסטודנטים

פקולטה על הקורסים הנלמדים בהתכנית הנדונה של ההיסמכות בשנה"ל תשע"א, ונוכח 

, מחליטה המל"ג לאשר באופן חד פעמי לאוניברסיטת בר אילן להעניק בלבד למדעי החברה

רב ) .B.A(לבוגרי התוכנית במכללה האקדמית אשקלון בשנה"ל תשע"א בלבד תואר "בוגר" 

 ה למדעי החברה בתעודה. פקולטתוך ציון שם ה ,תחומי

 המכללה האקדמית אשקלון  הודעתן של זו ייכנס לתוקף עם קבלת  בהחלטה 2סעיף  .3
כי הובהר לסטודנטים העתידים לסיים את התכנית החל משנה"ל  , אילן-ואוניברסיטת בר

(כלומר  כאמור לעיל 2004קבלו תואר "בוגר" בהתאם להחלטת מל"ג מיולי י תשע"ב, כי הם 

 . ללא ציון הפקולטה)

 ) .B.A(ון בשנית את הנושא העקרוני של כיתוב בתעודת "בוגר" בנוסף, מחליטה המל"ג לבח .4
תחומי בתכנית בה נסמכו כל הלימודים על פקולטה אחת בלבד. בחינת הנושא  ברבתואר 

 שהמלצתם תובא בפני מל"ג בתחילת שנה"ל תשע"ב.  ,תיעשה בסיוע מומחים

 ה ועל הבאתו בפניה. אילן על מאמציו להסדרת נושא ז-המל"ג מודה לרקטור אוניברסיטת בר .5
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א' להחלטת המועצה להשכלה גבוהה לנושא הניהול האקדמי 2עמידת המכללות לחינוך בסעיף   1276/ 11

 בדבר דרגתם של ראשי המכללות

ומחליטה  24.5.11המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום   

 כלהלן: 

 בעלי יוכלו שבה ) 2016כלומר עד יוני  ההחלטה (מיום ניםש חמש עד של מעבר תקופת לאפשר  

 חמש שבתום ובלבד לחינוך, מכללה בראש לעמוד מתחום החינוך/ההוראה בכיר מרצה דרגת

 .פרופסור בדרגת מוסד ראש המכללה תגייס השנים
 

 תיקון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות (מתוקצבים  1277/ 11

 ):1999ושאינם מתוקצבים) (משנת 

בעקבות בקשת הקריה האקדמית אונו (ע"ר) לתיקון החלטת ות"ת ומל"ג בעניין הארכת ההכרה   

 25.5.11מל"ג לאמץ את המלצת ות"ת מיום מחליטה , 11.1.2011הזמנית של המוסד מיום 

ות (מתוקצבים דיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאיתיקון להנחיות התאגולאשר 

באסיפה החברים בעניין משך כהונת מייסדי העמותה  1999ושאינם מתוקצבים) מדצמבר 

 , כמפורט להלן:הכללית

 :לתקנון המצוי) 5(תיקון סעיף  כהונת מייסדי העמותה באסיפה הכלליתתקופת   

תוכל על אף האמור בהנחיות בנוגע למספר תקופות הכהונה של חברי האסיפה הכללית, עמותה   

לקבוע במסגרת תקנונה, כי הוועד המנהל יוכל להאריך את תקופות הכהונה של מייסדיה 

, ללא מגבלה של מספר התקופותבאסיפה הכללית, לתקופה של שלוש שנים בכל פעם, החברים 

P0Fבהתאם לתנאים שלהלןובכפוף לתיקון תקנונה 

1
P: 

 לל החברים;מכ 20%באסיפה הכללית לא יעלה על החברים שיעור המייסדים    .1

 שיעור הייצוג במוסדות המנהלים (לרבות אסיפה כללית וועד מנהל) של העמותה, של    .2
 ;40%סה"כ נציגי "גורמי הפנים", "גורמי החוץ", והמייסדים לא יעלה על   

 בדבר תקופות כהונה בכל האמורות בהנחיות יובהר, כי על המייסדים תחולנה המגבלות    .3
 מנהל של המוסד; הנוגע לחברותם בוועד ה  

 הקוורום הנדרש לקבלת החלטות האסיפה הכללית יהיה לפחות מחצית נציגי הציבור    .4
 המכהנים;  

 ככל שייקבע כי המייסדים הם בין מורשי חתימה בעמותה, תותנה הרשאה זו בחתימה    .5
 של נושא משרה בעמותה (שאינו מבין המייסדים);אחת לפחות נוספת   

 יו"ר האסיפה הכללית, יו"ר הוועד המנהל, וחברי ועדת הביקורת, לא יהיו מקרב    .6
 המייסדים;           

 לא יהיו חברים במוסדות המנהלים של המוסד ולא יועסקו במוסד כנושאי משרה, קרובי    .7

                                                      
1 החלטה זו תתקבל לתקופת ניסיון בת שנתיים שלאחריה תוכל להבחן על ידי הצוות המקצועי, במידת הצורך.       
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P1Fמשפחה של המייסדים

2
P על אף האמור, תהיה רשאית ועדת הביקורת של המוסד ליתן .

סקת קרובי משפחה של המייסדים, אם שוכנעה, כי למועמד נתונים היתר מיוחד להע

המצביעים על כשירות מיוחדת בהשוואה ליתר המועמדים וכי העסקה כאמור לא תפגע 

P2Fבטוהר המידות

3
Pשוויוני שקוף, פומבי,  . ועדת הביקורת תוודא כי הליך קבלת העובד היה

ההליך הפומבי והנימוקים ותחרותי. ראש המוסד והיועץ המשפטי יאשרו את תקינות 

 לבחירה. 
 

 הוראת מעבר:

 עמותה שבתקנונה קבוע זה מכבר, כי מייסדיה רשאים לכהן באסיפה הכללית ללא מגבלה על   

 מספר תקופות הכהונה, תתקן את תקנונה בהתאם להחלטה זו לאלתר. מכל מקום, לא תוענק   

 , לעמותה שתקנונה לא ימצא עומד הכרה שאינה מוגבלת בזמן (במידה וזו לא הוענקה כבר)  

 בהחלטה זו באופן מלא.  

 

 :24.5.11נוהל קבלת החלטות בכתב מיום 

) בהוראת תורה שבעל M.Edאישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני (  1278/ 11

   פה ומחשבת ישראל בגישה בינתחומית של מכללה ירושלים

ת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות המועצה להשכלה גבוהה מאמצ  

 לחינוך ומחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' זאב הרווי על עבודתה ועל הדוח שהגישה.   .1

 לאשר למכללה ירושלים לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת תואר שני    .2
)M.Edה בינתחומית, לרשום אליה תלמידים ) בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגיש

 ולהתחיל בה את הלימודים.

 של התכנית על כל  תוקפדני תהמכללה מתבקשת להקפיד מאוד על ביצוע הגהה מדויק   .3
 חלקיה.     

 הוועדה בראשותו של פרופ' זאב הרווי תמשיך ללוות את המכללה לקראת מתן ההסמכה.   .4

 

                                                      
2 א. המייסדים עצמם יוכלו לעסוק במוסד כנושאי משרה.       

אח, -אח, בת-, הורה, הורה של הורה, בן, בת, אח, אחות,  גיס, גיסה, דוד, דודה, בןבן זוג, לרבות ידוע בציבור -"קרוב משפחה" לעניין זה הוא   ב.

אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת -אחות, בת-בן

.2005 -בר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה(ההגדרה תעודכן בהתאם להגדרה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בד  
 

במסגרת החלטתה, תשקול ועדת הביקורת בין היתר, את דרגת קירבת המשפחה; הליך קבלת העובד לעבודה; מספר המועמדים אשר היו למשרה;   3

יות המשרה והצורך תקופת ההעסקה המבוקשת; חיונ  רמת המשרה; מקום גיאוגרפי של המשרה; מספר קרובי המשפחה המועסקים במוסד;

ידי אדם מסוים; מצב התעסוקה במקום בו מתבקשת ההעסקה; והאפשרות למנוע את יחסי הכפיפות, קשרי העבודה -באיוש המשרה בדחיפות ועל

   וניגוד העניינים בין קרובי המשפחה מבלי לרוקן מתוכן את משרותיהם.
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) בייעוץ חינוכי של M.Edלתכנית הלימודים לתואר שני ( אישור פרסום ורישום סטודנטים  1279/ 11

 מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות   

 לחינוך ומחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה בראשותה של פרופ' שפרה שגיא על עבודתה ועל הדוח שהגישה.   .1

ר למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לאש   .2

 ) בייעוץ חינוכי, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.M.Edלתואר שני (

  עד להסמכה להעניק את התואר, תפעל המכללה בנושאים הבאים:  .3

 .בפריטים חדשיםכנית ידאג לעדכן את הסילבוסים והקורסים השונים ות התוצו .א

יש להדגיש יותר בתכנית את ההכשרה לייחודיות תפקידם של יועצים בביה"ס  .ב

הערבי (עבודה עם מורים צעירים מאד ומבוגרים מאד, מצב כלכלי קוטבי של 

תלמידים, עבודה עם הורים, ביטויים של אלימות משפחתית וחברתית, הכוון 

 ה ועוד).מקצועי והמשך לימודים גבוהים בגיל צעיר, נשיר

תקשורת בין ועם כל ל אמצעיתוכנית אשר יהווה השל   לערוך אתר מלווה מומלץ .ג

 .הקשורים בעניין

 \בתדירות סבירה עלון חודשי שצוות התוכנית יחד עם הסטודנטים יפרסמו מומלץ .ד

ת, אתגרים וייחוד בחברה הערבי ,סמסטריאלי בערבית אודות מקצוע היועץ החינוכי

להורים  המלצות ,ערכה למוריםה ,שיתוף בהתנסויות ,ותפעילוי ,תיאורי מקרים

 .לתלמידי תיכוןו

מומלץ לקיים ימי עיון לצוות ההוראה בהם תודגש השתקפות תפקידם של יועצים  .ה

 ערבים כמענה למבנה החברתי של ביה"ס הערבי.

בתום שנה לתחילת הלימודים תעביר המכללה דיווח לוועדה המקצועית על עמידתה  .4

א המתייחס לעדכון פריטים ביבליוגראפיים 3יל, ובמיוחד לסעיף שלע 3בסעיף 

 בסילבוסים.

 
המלצת הוועדה שמונתה לבדיקת תכנית הלימודים  -גיבוש מתווה בתכניות בהערכה חינוכית   1280/ 11

 ) בהערכה בית ספרית של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראהM.Edלתואר שני (
המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות  המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את  

 לחינוך ומחליטה כלהלן:

לתכניות בתחום הערכה  וגמישהוועדה בראשותה של פרופ' מיכל בלר תציע מתווה כללי   .1

חינוכית. מתווה זה, לכשיגובש, יובא לאישור ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות 

 לחינוך והמל"ג.

על מנת שלא ליצור תכניות זהות במוסדות שונים וזאת  ,שונות ומגווןיעודד המתווה שיגובש   .2

 ולאפשר למוסדות לבטא את ה"אני מאמין" שלהם.
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מאחר שהוועדה בראשותה של פרופ' מיכל בלר תעסוק בנושא עקרוני, יש להוסיף לוועדה   .3

 בר או שניים נוספים. ח

 
 יטת בן גוריון בנגב בתכנית לימודים לתואר בוגר אישור פרסום ורישום סטודנטים לאוניברס  1281/ 11

   (B.A.)  .בפולקלור במתכונת דו חוגית וכחטיבה, החל משנה"ל תשע"ב 

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות   

 לחינוך ומחליטה כלהלן:

  ה ועל ההמלצה שהגישו לה.להודות לסוקרות שבדקו את התכנית על עבודתן עד כ   .1

לאמץ את המלצות הסוקרות במלואן ולאשר לאוניברסיטת בן גוריון  לפתוח את תכנית   .2

בפולקלור במתכונת דו חוגית וכחטיבה בשנה"ל תשע"ב  B.Aהלימודים לתואר "בוגר" 

 ולרשום אליה תלמידים. 

כנית על מנת לקראת שלב ההסמכה ועדת המשנה ממליצה לפנות לסוקרות שבדקו את הת  .3

בפולקלור במתכונת דו חוגית  .B.Aלבחון את התפתחות תכנית הלימודים לתואר "בוגר" 

 וכחטיבה תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בהמלצותיהן.

לחייב את  אוניברסיטת בן גוריון בנגב  (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל    .4

 כתמוסמ האוניברסיטת בן גוריון  עדיין אינתלמיד(ה) על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי 

בפולקלור במתכונת דו חוגית וכחטיבה, וכי קיימת .B.A להעניק בשלב זה תואר "בוגר" 

 להעניק את התואר.  תוסמך אפשרות שבסופו של דבר לא 
 

במדעי הרפואה של  (.B.Sc)אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית לימודים לתואר ראשון   1282/ 11

 אוניברסיטת חיפה.

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות   

 לחינוך ומחליטה כלהלן:

  להודות לסוקרים שבדקו את התכנית על עבודתם עד כה ועל ההמלצה שהגישו לה. .1

לאמץ את המלצות הסוקרים במלואם ולאשר לאוניברסיטת חיפה  לפתוח את תכנית  .2

חוגי  בשנה"ל -במדעי הרפואה במסלול לימודים דו .B.Scלימודים לתואר "בוגר במדעים" ה

 תשע"ב ולרשום אליה תלמידים. 

בתום שנה ועדת המשנה ממליצה להקים ועדת מעקב לקראת שלב ההסמכה שתבדוק את  .3

ולפנות אל הסוקרים שבדקו את התכנית שישמשו  התכנית ועדת המשנה ממליצההתפתחות 

 .B.Scעל מנת לבחון את התפתחות תכנית הלימודים לתואר  "בוגר במדעים"  , כוועדה

 תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בהמלצות ,חוגי-במדעי הרפואה במסלול לימודים דו

 לרבות התאמת הסגל ומספר התקנים.הסוקרים, 

על  לחייב את  אוניברסיטת חיפה  (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) .4

הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי אוניברסיטת חיפה עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה 

וכי קיימת אפשרות  חוגי-במסלול לימודים דו ,במדעי הרפואה .B.Scלתואר  "בוגר במדעים" 

 וסמך להעניק את התואר. תשבסופו של דבר המוסד לא 
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) .B.Scטת חיפה לפתוח תכניות לימודים לתואר "בוגר" (דיווח בעניין ביטול בקשת אוניברסי  1283/ 11

 בהוראת הביולוגיה ומדעי המחשב

 בדבר  15.5.2011הודעת אוניברסיטת חיפה מיום רושמת לפניה את  המועצה להשכלה גבוהה  

בהוראת הביולוגיה ומדעי  (B.Sc)לתואר "בוגר"  תוכנית לימודים חדשה משיכת בקשתם לפתוח 

 המחשב.

 

 ) .B.Scדיווח בעניין ביטול בקשת הטכניון לפתוח תכנית לימודים לתואר "מוסמך למדעים" (  1284/ 11

 בהנדסה ביו מכנית   

משיכת בקשתם בדבר  1.5.2011הודעת הטכניון מיום רושמת לפניה את  המועצה להשכלה גבוהה  

 ית.מכנ-בהנדסה ביו (B.Sc)לתואר "מוסמך למדעים"  תוכנית לימודים חדשה לפתוח 

 

 
) M.Teach(   אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר "מוסמך  בהוראה"   1285/ 11

 לוינסקי לחינוךשל מכללת  יסודי-במסלול העל

המועצה להשכלה גבוהה דנה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות   

 לחינוך ומחליטה כלהלן:

קצועית בראשותו של פרופ' יובל דרור על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד להודות לוועדה המ  .1

 כה.

) M.Teachלאשר למכללת לוינסקי לחינוך לפתוח תכנית לימודים לתואר "מוסמך  בהוראה" (  .2

 לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.י'), -יסודי (כיתות ז'-במסלול העל

מדיניות החינוך בישראל" לפי  על המכללה לתקן סילבי הקורסים "החברה הישראלית" ו  .3

 הערות הועדה המקצועית המופיעות בדו"ח הועדה המקצועית. 

 על המכללה להוסיף מטלות שונות, כולל מבחנים, לקורסים השונים.   .4

בתום שנה לתחילת הלימודים המכללה תגיש דיווח ליו"ר הועדה המקצועית, שיתייחס   .5

 בהחלטה זו. 4ו  3לסעיפים 

 תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר.הוועדה המלווה   .6

על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו   .7

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

 להשכלה גבוהה".
 

ודנטים לתכנית הלימודים בהוראת היסטוריה לקראת תואר "בוגר אישור פרסום והרשמת סט  1286/ 11

 יסודי, במכללת שאנן לחינוך-) בהיסטוריה למסלול העל.B.Edבהוראה" (

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות   

 לחינוך ומחליטה כלהלן:
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 .עד כה עבודתה על מנדלס,' דורון פרופ שלה בראשות לוועדה להודות  .1

המכללה האקדמית הדתית  –המלצת הוועדה הבודקת ולאשר למכללת שאנן  את לאמץ  .2

חוגית לתואר "בוגר בהוראה" -לחינוך,  לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים דו

)B.Ed.י') ולרשום אליה תלמידים.-יסודי (ז'-), בהיסטוריה למסלול העל 

כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לחייב את מכללת שאנן (  .3

לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת שאנן עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר 

יסודי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל -בהוראה" בהיסטוריה למסלול העל

יסודי. ב. אם -בהיסטוריה למסלול העלמכללת שאנן הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" 

יסודי היא -המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בהיסטוריה למסלול העל

 מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התכניות להן יש הסמכה למכללה להעניק תואר. 

גיש עד פתיחת שנת הלימודים הראשונה על המכללה להבהתאם להמלצת הוועדה הבודקת,  .4

 לוועדה סילבוסים מתוקנים בהתאם להערות להלן:

 בלימודי ההכשרה להוראה.     ההיסטוריה הוראת של הייחודיים ההיבטיםחיזוק   א.
גיבוש של קורס אחד בן שעתים בנושא "תולדות הישוב היהודי בארץ ובמדינה   ב.

ין ממלחמת העולם הראשונה עד מבצע קדש"  במקומם של הקורס "תולדות א"י ב

 מלחמות עולם והקורס "מיישוב למדינה". 

בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית, לאחר הביקור במכללה ולקראת שלב ההסמכה,  .5 

תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה 

ינטציה של ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה, כמפורט בגוף ההמלצה, ובמיוחד את האורי

לימודי ההכשרה להוראה למקצוע של הוראת ההיסטוריה, וכן את לימודי ההיסטוריה בכל 

הנוגע לאופן הלימוד שלהם, להיקפם ורמתם, מגוון התחומים המוצעים ללמד, עדכניות 

 . ההתכנים, רשימות הקריאה בקורסים השונים והספריי

חברי הוועדה יעיינו במספר עבודות בתום השנה הרביעית להפעלת התכנית, ולאחר ש .6    

סמינריוניות שנכתבו במסגרת התכנית, תתכנס הוועדה לדון במתן  ההסמכה הקבועה להעניק 

 את התואר בתכנית.
 

-בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח כיתת גברים חדשה והרחבת כיתת נשים קיימת, בתוכנית  1287/ 11

ינוכי ללא תיזה, מחוץ לקמפוס הראשי, ייעוץ ח -בחינוך  .M.A"מוסמך"לימודים לתואר 

  במכללה החרדית בני ברק

 24.5.2011הוועדה המלווה למגזר החרדי מיום המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את  המלצת   

 ומחליטה כלהלן:

 לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח לפתוח כיתת גברים חדשה והרחבת כיתת נשים   

 ייעוץ חינוכי ללא תיזה, מחוץ לקמפוס  -בחינוך  .M.Aים לתואר "מוסמך"לימוד-קיימת, בתוכנית       

 הראשי, במכללה החרדית בני ברק, ובלבד ש:        

 הלימודים לתואר "מוסמך" -המכללה החרדית בני ברק תשמש אכסניה לקיום תוכנית .1
 M.A .ללא תיזה בייעוץ חינוכי של אוניברסיטת חיפה 
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 ה ישירה על ידי הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה הפעלת התוכנית תיעשה בצור .2
 מופקדת על התוכנית המקבילה המתקיימת בקמפוס הראשי.ה 

 התלמידים והתלמידות שיירשמו לתוכנית זו יהיו תלמידים של אוניברסיטת חיפה. .3

 התואר האקדמי שיוענק לבוגרי התוכנית יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכנית  .4

 מתקיימת בקמפוס הראשי של האוניברסיטה.המקבילה ה    

 התוכנית עומדת בכללי המל"ג לקיום תוכניות לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה     .5

  גבוהה.     

 הוועדה המלווה למגזר החרדי מדגישה כי היא פועלת במסגרת האור הירוק שנתנה ות"ת     .6

 חומש הקרוב מבחינה      להכללת התוכניות החדשות למסגרות הארגוניות החרדיות ב

 תכנונית  ותקציבית.

 לאחר שכבר ניתן לה אישור תקציבי ספציפי מות"ת. ניתן לפתוח הלכה למעשה את התוכנית, .7

 

 

 אישור הרכבי ועדות בודקות:

 יפו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני -ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית של ת"א  1288/ 11

   (M.A.) כולוגיה התפתחותית ללא תזה בפסי 

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות   

 , ומחליטה כלהלן:24.5.2011ושלוחות מחו"ל מישיבתה ביום 

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. .1

דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי  .2

 נטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.הות"ת הרלוו

 להלן הרכב הוועדה שאושר: .3

דיקן הפקולטה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת חיפה,  –פרופ' אבי שגיא שוורץ  •

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

-פתחותית, אוניברסיטת ביןלשעבר ראש המגמה לפסיכולוגיה הת –פרופ' ג'ודי אורבך  •

 גוריון.

המחלקה לפסיכולוגיה (לשעבר ראש המגמה לפסיכולוגיה  –פרופ' מרשה קייטס  •

 התפתחותית), האוניברסיטה העברית.

 מרכזת הוועדה. –גב' תמר קרביץ  •

 
 הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה ולטכנולוגיה אורט   1289/ 11

 בהנדסת אלקטרוניקה ותקשורת .B.Scבנתניה לפתוח תוכנית לתואר ראשון  הרמלין    
 :שאושרהרכב הוועדה להלן 

 יו"ר. יו"ר.  –הנדסת חשמל ומערכות אונ' תל אביב  –פרופ' סימון ליצין  •
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 הנדסת מערכות תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון. –פרופ' רן גלעדי  •
 ברסיטת בר אילן.הנדסת חשמל ותקשורת, אוני -פרופ' שרגא ברוס •
 מרכזת הוועדה. –מרב שרווינטר  •

 

אישור הרכב הועדה המקצועית לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח    1290/ 11

 Baruch College- Theבמינהל עסקים בשיתוף  (M.B.A)תוכנית לימודים לתואר שני לא תזה 

City University of New York 
 שאושר:הוועדה להלן הרכב                      

 יו"ר -פרופ' אריה רייכל, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב •
 הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב. -פרופ' שמעון בנינגה •
 ביה"ס לניהול, אוניברסיטת חיפה. -פרופ' אביב שוהם •
 הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב. -פרופ' דב תאני •
 מרכזת הוועדה -רי כהןגב' מי •

 
U:דיווחים 

 
דיווח מכללת אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב ("אורות   1291/ 11

רחובות")  –אלקנה" ו"אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך  –ישראל מכללה אקדמית לחינוך 

ושא מתווים מנחים אודות עמידת תכניות ההכשרה להוראה במכללה בהחלטת המועצה בנ

), 21-6שש), מסלול היסודי, מסלול החינוך המיוחד (-בהכשרה להוראה: מסלול הגן (לידה

 י"ב) בהתמחות ריקוד (תנועה ומחול)-גילאי (גן-מסלול רב

המועצה להשכלה גבוהה רושמת  לפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית לחינוך אורות  .1   

לה להפעיל בהתאם "למתווים המנחים בהכשרה ישראל (מיסודן של) ומאשרת למכל

 להוראה"  את המסלולים וההתמחויות הבאים: 
שש) בהתמחויות: החוג לגיל הרך, -) במסלול הגן  (לידהB.Edתואר "בוגר בהוראה" (  •

P3Fלימודים כלליים.

4 

ו') בהתמחויות: תנ"ך, תלמוד, —) במסלול היסודי (אB.Edתואר "בוגר בהוראה" (  •

 ם.לימודים כלליי
י"ב) בהתמחות: ריקוד (מחול -גילאי (גן-) במסלול הרבB.Edתואר "בוגר בהוראה" (  •

 ותנועה).
חוגית -) במתכונת דו21-6) במסלול החינוך המיוחד (גילאי B.Edתואר "בוגר בהוראה" (  •

עם אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל הספציפי או עם 

 לימודים כלליים. 
 שור להפעלת תכניות הלימודים במתכונת החדשה הנו החל מעתה. האי  •

 המועצה להשכלה גבוהה מסמיכה את המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל (מיסודן של)  .2

                                                      
שש) שיובא לאישור המל"ג על התאמה -וג לחינוך מיוחד (גילאי לידהלמכללה הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" במסלול הגן בח 4

 למתווים המנחים לאחר סיום תהליך הבדיקה.
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 ) ולא כפי שהיה עד כה במסלול הגן 6 –במסלול הגן (לידה   .B.Edלהעניק תואר "בוגר בהוראה"  

 ב').-(גן, א' 
בוהה מאשרת את תכנית ההרחבה במסלול הגן שהגישה המכללה לתעודת המועצה להשכלה ג .3 

 ב'.-הוראה נוספת להוראת כיתות א'
המועצה להשכלה גבוהה מסמיכה את המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל (מיסודן של)  .4 

ו') ולא כפי שהיה עד כה במסלול -במסלול היסודי (א' .B.Edלהעניק תואר "בוגר בהוראה" 

 ח').-י (ג'היסוד
 במסלולים  .B.Edהמועצה להשכלה גבוהה מסמיכה את המכללה להעניק תואר "בוגר בהוראה"  .5 

 השונים ב"לימודים כלליים" ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה כוללת". כל זאת בהתאם לעקרונות   

 ולכללים החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות המל"ג בנושא.  
(לימודי תעודת  ת הלימודים לאקדמאיםותכניצה להשכלה גבוהה מאשרת את הפעלת המוע .6 

ים השונים על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים במסלול הוראה), לפי המתווים,

במידה רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים (הלומדים  לתעודת הוראה לאקדמאים דומה

 כמו כן:תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד. לתואר ראשון עם תעודת הוראה). לכן 

לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע  תמתחייב המכללה המאוחדת  א.

להתאמת לימודי ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות 

 בהחלטת המל"ג בנושא המתווים). 11(סעיף 

כמפורט אי הקבלה של אקדמאים לתכנית לקיים את תנ תמתחייב המכללה המאוחדת  ב.

 :להלן

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

 .    70 —במדעי החיים ובמדעים המדויקים 

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

 לפחות. 

ינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים הלומדים ישלימו לימודים דיסציפל .3

  ועדכוני המל"ג בנושא.

הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת, כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת  .4

 הוראה לא יפחת מארבע שנים. 
 וועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או .  ה7

 לטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.  להכניס שינויים בהח   
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