החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה מס' )67 (502
שהתקיימה בירושלים ביום י"ב בסיוון ,תשע"א )(26.7.2011
U

U
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שינוי בהרכב ועדת הביקורת
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה למנות את הגב' יעל אנדורן כיו"ר ועדת הביקורת במקומה של
עו"ד ורו"ח מיכל עבדי-בויאנגו שסיימה את תפקידה כחברת ות"ת .להלן הרכב הוועדה לאחר
השינוי:
גב' יעל אנדורן) ,חברת ות"ת( ,יו"ר.
פרופ' פייסל עזאייזה) ,חבר מל"ג/ות"ת(.
פרופ' עזרי טרזי ) ,חבר ות"ת(.
התקיימה הצבעה:
בעד – 13
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
פרופ' פייסל עזאייזה לא השתתף בהצבעה
שינוי בהרכב ועדת שירות
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה למנות את פרופ' תמר אלכסנדר כחברה בוועדת השירות במקומה
של פרופ' דפנה ברק ארז ,שסיימה את תפקידה כחברת מל"ג .להלן הרכב הוועד לאחר השינוי:
מר משה ויגדור )מנכ"ל מל"ג( – יו"ר ועדת השירות
פרופ' מנואל טרכטנברג )יו"ר ות"ת(
פרופ' מלכה רפפורט )חברת ות"ת(
גב' יעל אנדורן )חברת ות"ת(
פרופ' נחום פינגר )ס/יו"ר מל"ג(
פרופ' פייסל עזאייזה )חבר מל"ג(
פרופ' תמר אלכסנדר )חברת מל"ג(
התקיימה הצבעה:
בעד – 11
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
פרופ' תמר אלכסנדר לא השתתפה בהצבעה
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עדכון נוהל עבודת המועצה להשכלה גבוהה במהלך פגרת הקיץ
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאשר את נוהל עבודת המועצה במהלך פגרת הקיץ כלהלן:
 .1על מנת לשמור על רצף בעבודת המועצה להשכלה גבוהה גם בתקופות הפגרה ולא לעכב במהלכה
טיפול בנושאים השוטפים שעל סדר יומה ,מחליטה המועצה להסמיך צוות מצומצם מבין
חבריה )סגן יו"ר מל"ג ,יו"ר ות"ת ,ויושבי ראש ועדות המשנה או בהעדרם חברי ועדות המשנה
שמונו כממלאי-מקומם( ,לדון ולהמליץ למל"ג )אשר תקבל החלטתה בנושאים אלה בנוהל
קבלת החלטות בכתב( ,בנושאים דחופים ספציפיים שעל סדר יומה של המועצה.
 .2הצוות ,כאמור ,יגבש את המלצותיו למליאת המל"ג ,אשר תועברנה לחברי המועצה לשם קבלת
החלטות על פי "נוהל קבלת החלטות בכתב" ,באמצעות דואר אלקטרוני לשם מתן הזדמנות
לקבלת הערות החברים בכתב )כולל הצבעה( .חברים יתבקשו להביע דעתם להצעות ההחלטות
תוך  14יום מקבלת הצעת ההחלטה .במידה ויהיו לפחות  3חברי מל"ג שיתנגדו להצעת
ההחלטה יובא הנושא לדיון במליאה עם כינוסה בתחילת שנת הלימודים תשע"ב.
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 .3המועצה להשכלה גבוהה מבהירה כי בכל מקרה ,צוות זה לא ידון בהחלטות הדורשות רוב מיוחס
במליאת המועצה ,כמו מתן היתר/הכרה למוסד להשכלה גבוהה ,הסמכת מוסד להעניק תואר
אקדמי מוכר ,בנושאים עקרוניים או שנויים במחלוקת.
 .4המלצות הצוות המצומצם תירשמנה כהחלטות המועצה ,אם וככל שיאושרו על ידה בנוהל קבלת
החלטות בכתב ,בפרוטוקול הישיבה העוקבת של המועצה להשכלה גבוהה(.
התקיימה הצבעה:
בעד – 13
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
.2

אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 66 (501שהתקיימה ביום 5.7.2011
נוסח החלטות המל"ג אושר בכפוף להערה כי הרכב הוועדה לבדיקת "בקשת המכללה האקדמית בית ברל
לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ATבטיפול באמצעות אמנויות – תרפיה באמנות" ,יעודכן בהתאם
להמלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  .17.7.2011הרכב הוועדה המעודכן
יועבר לאישור חברי המל"ג בדואר אלקטרוני.
U

*************
הסמכה זמנית לשנה וחצי למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ,להעניק תואר ראשון "בוגר
במדעים" ) (B.Sc.בהנדסת מכונות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום
 22.3.11ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ראובן שגב על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
.1
להסמיך )הסמכה זמנית( את המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר ראשון
.2
 B.Sc.בהנדסת מכונות עד ינואר . 2013
בשלב זה יוגבל מספר הסטודנטים הנרשמים לתכנית ל 60 -בכל שנה בשני הקמפוסים.
.3
אם וכאשר תרצה המכללה להגדיל את מספר הנרשמים לתכנית מעבר ל 60-סטודנטים בשנה
.4
בשני הקמפוסים ביחד ,הוועדה המלווה תבחן את סוגיית מצבת סגל ההוראה וגיוס חברי סגל
נוספים בהתאם.
על המכללה לגייס עוד חבר סגל אשר יועסק בהיקף של  50%לפחות בעל רקע אקדמי בתחום
.5
מכניקת מוצקים עד אוקטובר 2011.
על המכללה לעמוד בדרישות המפורטות במסמך הוועדה המקצועית מיום  24.2.11ובכלל זה
.6
העברת מכתבי התחייבויות לטווח הארוך של חברי סגל חדשים בתכנית ,עדכון בדבר מועד
קבלת התואר השלישי לכל המרצים המלמדים בתכנית ובשלב זה אינם בעלי תואר שלישי,
שיבוץ מרצים לקורסים בתחום התמחותם וכו'.
במקביל ,תמשיך הוועדה המקצועית בליווי התכנית תוך שימת דגש על יישום המלצות
.7
הוועדה המלווה כפי שפורט בדוח שהגישה למל"ג בעניין גיוס סגל ,רמת תכנית הלימודים
ובכלל זה :רמת בחינות ,שיבוץ מרצים בעלי רקע מתאים לתחום הלימודים ,פריסת לימודים
בהתאם למקובל בתוכניות מקבילות ,הקמת מנגנונים אקדמיים נאותים וכדו'.
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התקיימה הצבעה:
בעד – 16
נמנע – 1
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה
1340 /11

הסמכת המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון ) (B.Aבלימודי ספרות ,אמנות ומוסיקה
לתקופה של שנתיים
U

U

עמוד | 2

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 14.6.2011ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ עקרונית את דו"ח הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון
.2
) (B.A.בלימודי ספרות ,אמנות ומוסיקה .ההסמכה ניתנת לתקופה של שנתיים )דהיינו ,עד
חודש יולי  .(2013לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית.
המועצה מבקשת מוועדת המשנה לקיים דיון נוסף בסוגיית שם התכנית.
.3
בהתאם להמלצת הוועדה הבודקת ,על המכללה להמשיך ולקלוט לתכנית אנשי סגל בכירים
.4
שיועסקו במשרה תקנית במכללה ויסייעו בגיבוש התכנית ופיתוחה .כמו כן ,על המכללה
להמשיך בשיווק התכנית לאוכלוסיית הגליל על כל רכיביה.
התקיימה הצבעה:
בעד – 15
נמנע – 1
נגד 1 -
פרופ' ברוך נבו לא השתתף בהצבעה
ההחלטה התקבלה
 1341 /11הסמכה זמנית לשנתיים למכללה לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני ) (M.Edבהוראה
ולמידה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  5.7.11ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ברוך שוורץ על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2להסמיך את המכללה לחינוך ע"ש קיי לתקופה של שנתיים )עד יולי  (2013להעניק תואר שני
) (M.Edבהוראה ולמידה.
 .3במהלך תקופת הליווי של התכנית ,על המכללה לפעול כלהלן:
א .להדגיש בכתובים את הקשר בין החומר תיאורטי והיישום שלו בשדה.
ב .בקורסים הדיסציפלינאריים ,להדגיש את התוכן הדיסציפלינארי כך שיבוא לידי ביטוי גם
בסילבוסים המוגשים.
ג .לציין כי במסגרת פרויקט הגמר ובקורסים נוספים ,נעזרים הסטודנטים במומחים שאינם
בהכרח מורי הקורסים.
ד .לערוך את התכנית כך שתהיה אחידות בסילבוסים ,ברשימות הקריאה ובקורות החיים.
ה .להבהיר שוב כיצד יבדקו "קריאה שוטפת והשתתפות בדיונים"" ,השתתפות תורמת
בדיונים"" ,השתתפות ומעורבות פעילה" כקריטריון לדרך הערכת סטודנטים בסילבוסים.
ו .על המכללה להגיש דו"ח התפתחות בתום שנת הלימודים תשע"ב ובו ,בין היתר,
התייחסות להערות הוועדה לשלב ההסמכה ,לרבות סעיף  3לעיל.
ז .הוועדה המקצועית ,בראשותו של פרופ' ברוך שוורץ ,תמשיך ללוות את התכנית ולקראת
תום תקופת ההסמכה תגיש המלצתה למל"ג באשר לחידוש הסמכת המכללה להעניק את
התואר בתכנית.
U
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התקיימה הצבעה:
בעד – 16
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני ) (M.Edבחינוך לגיל
הרך
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  5.7.11ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אבי שגיא שורץ על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
.1
U
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 .2להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני )(M.Ed
בחינוך לגיל הרך.
התקיימה הצבעה:
בעד – 16
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הסמכה זמנית לשנתיים למכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון להעניק תואר שני )(M.Ed
בחינוך משלב
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  5.7.11ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' לאה קוזמינסקי על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון לתקופה של שנתיים )עד יולי (2013
להעניק תואר שני ) (M.Edבחינוך משלב.
 .3מכיוון שמטרת התכנית הינה טיפוח מורים המועמדים ללמד בכיתות משלבות ,הועדה
ממליצה למוסד לקיים מספר מפגשים של סמינריון סגל להרחבת דעת ולהתעדכנות בתחום
השילוב .עניין זה ייבדק לקראת שלב בחינת הארכת ההסמכה.
 .4בהסתמך על המלצות הועדה המקצועית ,מומלץ לשלב בסגל התכנית מרצים צעירים על מנת
ליצור עתודה טובה להמשך הפעלת התכנית.
 .5על המכללה להגיש דו"ח התפתחות בתום שנת הלימודים תשע"ב.
 .6הועדה המקצועית ,בראשותה של פרופ' לאה קוזמינסקי ,תמשיך ללוות את התכנית לקראת
שלב ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן.
 .7כמו כן ובהמשך להתפטרות נשיאת המכללה לאחרונה ,עלה חשש לכאורה בדבר קיום אי
סדרים במכללה שאינם הולמים מוסד אקדמי בישראל ומעלים חשש לפעילותה התקינה של
המכללה מבחינה אקדמית ומנהלית .נוכח האמור ,ובהמשך לכל האמור לעיל ,המועצה תדון
בחידוש ההסמכה בתום שנה"ל תשע"ב ,רק לאחר קבלת אישור משרד החינוך ומינהל מל"ג
כדלקמן:
א .השלמת הבדיקה והפיקוח של משרד החינוך ,באמצעות המפקח על המכללה ,בכל הקשור
לנסיבות התפטרות ראש המכללה ,וקבלת הדו"ח הסופי של ועדת הביקורת.
ב .בתום השלמת הבדיקות הללו ובהתאם למסקנות ,ימונו נשיא )עם סמכויות מוגדרות בתחום
האקדמי ובתחום המינהלי( וסגן נשיא )מנכ"ל/סמנכ"ל( לענייני מינהל ותקציב ,בהתאם
להנחיות המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך ולכללי מינהל תקינים.
התקיימה הצבעה:
בעד – 16
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הסמכה זמנית לשנתיים למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני ) (M.Edבלקויי למידה:
התערבות חינוכית והערכתה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  5.7.11ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' לאה קוזמינסקי על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית בית ברל לתקופה של שנתיים )עד יולי  (2013להעניק תואר
שני ) (M.Edב"לקויי למידה :התערבות חינוכית והערכתה".
 .3על המכללה לשנות את שם התכנית ל"לקויי למידה :התערבות חינוכית והערכתה" מהטעמים
הבאים:
א .השם "ליקוי למידה :הערכה והתערבות חינוכית" ,כפי שהוצע ע"י המכללה ,עשוי לגרום
להטעיה לפיה הסטודנט המסיים את לימודיו בתכנית רשאי לשמש כמאבחן דידקטי /לקויות
למידה.
U
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 .4בהמשך לכך ,על המכללה לציין בפרסום התכנית וכן להבהיר לסטודנטים הנרשמים לתכנית,
באופן גלוי וברור ,כי התכנית אינה מכשירה מאבחנים והתעודה שתתקבל איננה תעודת
מאבחן דידקטי/לקויות למידה.
 .5עד להסמכה הקבועה תפעל המכללה בנושאים שלהלן:
א .תתקן את סילבוס הקורס "יישומים בהערכה ובתכנון לימודים במרחב הווירטואלי" כך
שיותאם לרמת תואר שני.
ב .תדאג לכך שנושאי עבודות הגמר יעסקו באופן ישיר או נושק בלקויות למידה .בעבודות גמר
שאינן מתחום לקויות הלמידה באופן ישיר אך נוגעות בנושא תהייה הנחיה משותפת של מנחה
מתחום הלקויות למידה ומנחה מהתחום הנבחר.
ג .על המכללה להגיש דו"ח התפתחות בתום שנת הלימודים תשע"ב.
ד .הועדה המקצועית ,בראשותה של פרופ' לאה קוזמינסקי ,תמשיך ללוות את המוסד לקראת
שלב ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן.
התקיימה הצבעה:
בעד – 16
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הסמכה זמנית לשנתיים לבית ספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים להעניק תואר מוסמך M.B.A
במנהל עסקים ללא תיזה לתקופה של שנתיים
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  5.7.11ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יחיאל זיו על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
.1
לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך את בית ספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים להעניק תואר
.2
מוסמך  M.B.Aללא תיזה למשך שנתיים ,דהיינו עד יולי .2013
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בדו"ח הוועדה לרבות התייחסות לנושאים הבאים העולים מהמלצות דו"ח הוועדה:
הקמת ועדת הוראה מטעם המוסד שתעסוק באישור קורסי לימודים ,תכנים ותקבע
א.
תנאי ציונים.
בדיקת ממוצעי הציונים והשוואתם למקובל במוסדות אחרים
ב.
בחינת הפחתת עומס ההוראה על הסגל
ג.
בחינת העשרת קורסי בחירה בהתמחויות השונות
ד.
בדיקת רענון הספרייה בספרות עדכנית יותר
ה.
בדיקת פרופיל המתקבלים לתוכנית בפועל בהשוואה לתנאי הקבלה.
ו.
התקיימה הצבעה:
בעד – 16
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הסמכה זמנית לשנתיים למכללה האקדמית של ת"א-יפו להעניק תואר ראשון ) (B.A.בתכנית
הלימודים בניהול מערכות מידע
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 5.7.2011ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית של ת"א-יפו להעניק תואר ראשון
.2
) (B.A.בניהול מערכות מידע לתקופה של שנה )דהיינו ,עד חודש יולי .(2012
לבקש מהוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי להמשיך ולכהן כועדת מעקב אשר
.3
תבדוק את התכנית לקראת שלב הארכת ההסמכה.
 .4לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית ,לרבות:
א .עמידת המכללה בתנאי הקבלה שאושרו בשלב אישור הפרסום והרשמת סטודנטים;
U
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ב .עמידת התכנית בהחלטת המל"ג מיום  14.6.2011בנושא "דו"ח הוועדה לבדיקת תכניות
הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע";
ג .התאמת שם התכנית להחלטת המל"ג האמורה.
התקיימה הצבעה:
בעד – 16
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ) (B.Aבתרבות,
יצירה והפקה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה לענייני מוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  5.7.2011ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נורית יערי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר
.2
ראשון ) (B.Aבתרבות יצירה והפקה למשך שלוש שנים ,דהיינו עד יולי .2014
מספר המתקבלים החריגים לתכנית לא יעלה על  10%מכלל המתקבלים לכל מחזור לימודים.
.3
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.4
שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
התקיימה הצבעה:
בעד – 16
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הארכה טכנית עד סוף דצמבר  2011של ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית ספיר להעניק
תואר ראשון ) (B.Aבלוגיסטיקה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה לענייני מוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  5.7.2011ומחליטה כדלהלן:
להאריך )טכנית( את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון )(B.A
בלוגיסטיקה ,עד סוף דצמבר  .2011זאת כדי לאפשר לסיים את ההליך בחינת התכנית לקראת
חידוש /הארכת ההסמכה ,בהתאם לפרוצדורות המקובלות.
U
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התקיימה הצבעה:
בעד – 14
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי
המחשב
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 5.7.2011ומחליטה כדלהלן:
להודות למומחה שבדק את התכנית על חוות הדעת שהגיש.
.1
להעניק למכללה האקדמית הדסה הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון )(B.Sc.
.2
במדעי המחשב.
המועצה רשמה לפניה את התחייבות המכללה לעמוד בתנאים הבאים:
.3
הסדרת נושא העסקתו של ד"ר משה מורגנשטיין במכללה הדסה וכן במוסד הנוסף בו
א.
הוא מלמד עפ"י כללי ות"ת.
קבלה הנדסאים לתכנית .1 :יוכלו להתחיל ללמוד בתכנית רק הנדסאים שעמדו בכל
ב.
חובות הלימודים והגישו את פרויקט הגמר;  .2יבוטל הפטור מפרויקט הגמר.
התקיימה הצבעה:
U
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בעד – 14
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הארכה בשלוש שנים נוספות של ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק
תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי המחשב
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום
 5.7.2011ומחליטה כדלהלן:
להודות למומחים שבדקו את התכנית על עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
בהתבסס על חוות דעת המומחים ,להאריך את ההסמכה הזמנית של המסלול האקדמי של
.2
המכללה למינהל להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי המחשב בשלוש שנים נוספות ,דהיינו עד
יולי .2014
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התכנית על ידי וועדה ,בהתאם לחוות
.3
דעתם של המומחים והערותיהם.
התקיימה הצבעה:
בעד – 14
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס של המוסדות להשכלה גבוהה
בישיבתה שהתקיימה ביום  26.7.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות הוועדה
.1
לפיקוח ואכיפה של המל"ג )מיום  (5.7.2011בעניין אכיפת ההחלטה של המל"ג מיום
 12.12.2006בדבר איסור קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס.
בתום הדיון אימצה המל"ג את המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה והחליטה לפעול לאכיפת
.2
החלטתה משנת  2006בדבר איסור קיום לימודים מחוץ לקמפוס ככתבה וכלשונה ,ובתוך זה-
לפנות לכלל המוסדות להשכלה גבוהה )פעם נוספת( ולעדכן אותם על החלטת המל"ג ,כאמור,
ועל החובה למלא אחריה.
כן הוחלט לפנות למוסדות להשכלה גבוהה המקיימים תוכניות אקדמיות מחוץ לקמפוס ללא
.3
אישור מל"ג ולהודיע להם כי המועצה להשכלה גבוהה רואה בחומרה את היותם במצב של
הפרת החלטה שלה.
המועצה מורה לאותם מוסדות להשכלה גבוהה ,המקיימים תוכניות מחוץ לקמפוס ללא
.4
אישור מל"ג ,להגיש למועצה להשכלה גבוהה בתוך  45יום ,בקשה לקבלת אישור לקיים את
התוכניות הנדונות מחוץ לקמפוס .מוסדות אלה יצטרכו להציג את הנימוקים המיוחדים
שלדעתם מצדיקים קיום התכניות מחוץ לקמפוס .המוסדות להשכלה גבוהה האמורים יגישו
בקשות למל"ג בהן יוכיחו כי התוכניות מחוץ לקמפוס זהות לתוכניות בקמפוס ועומדות על
רמה אקדמית זהה )מבחינת תנאי קבלה ,תכנים ,סגל ,תשתיות ודרישות לתואר( .המוסדות
יגישו בקשות מנומקות ובהם נתונים על תכני הלימודים ,סגל ותשתיות .מוסד שיבחר שלא
להגיש בקשה כאמור ,ייאלץ לסגור את תכנית הלימודים מחוץ לקמפוס ולא לרשום
סטודנטים חדשים לשנה"ל הקרובה.
כן בקשה המועצה להבהיר לאותם מוסדות להשכלה גבוהה המקיימים לימודים אקדמיים
.5
מחוץ לקמפוס שלא באישור מל"ג כי ,לא מן הנמנע ,שתוכניות הלימודים לא תאושרנה בסוף
התהליך על ידי המל"ג והן תיסגרנה.
הבקשות תיבדקנה ותובאנה לדיון בות"ת לא יאוחר מ 90 -יום לאחר קבלתן במלואן .מל"ג
.6
תדון בבקשות עם קבלת המלצת ות"ת.
מוסד להשכלה גבוהה ,המקיים לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס שלא באישור מל"ג ,אשר
.7
לא יגיש בקשה בפירוט הנדרש כאמור לעיל או לא יודיע על סגירת התכנית כאמור ,תקפיא
מל"ג את הטיפול בתוכניות שלו הנמצאות בבדיקה ואף תשקול הפעלת אמצעים נוספים
העומדים לרשותה או לרשות ות"ת ,כנגדו.
התקיימה הצבעה:
U
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בעד – 13
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
1352 /11

אוטונומיה" באוניברסיטאות לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני – עדכון
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה של המל"ג מיום 5.7.2011
ומחליטה כדלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודיעה בזה לאוניברסיטאות כי תקופת הניסוי בת שלוש השנים
.1
שהגדירה המל"ג למתווה ה"אוטונומיה" )פתיחת תוכניות לימודים לתואר שני
באוניברסיטאות באופן עצמאי( ,על פי החלטתה מנובמבר  ,2006הגיעה אל סיומה.
במסגרת המעקב אחר נושא ה"אוטונומיה" ,מצאה המועצה להשכלה גבוהה כי חלק
.2
מתוכניות הלימודים לתואר שני באוניברסיטאות שנפתחו בתקופה זו מכח הרשאת
ה"אוטונומיה" ,נפתחו שלא לפי תנאי ה"אוטונומיה".
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה כי ,עד לקיום דיון בנושא ה"אוטונומיה" בות"ת ובמל"ג,
.3
תוכלנה האוניברסיטאות להגיש משלב זה ואילך בקשה למל"ג לאישור תוכניות לימודים
לתואר שני רק לפי מתווה החומש הרב שנתי לתכנון אקדמי תשע"א-תשע"ו ,המאושר בימים
אלה ע"י ות"ת מל"ג ,במתכונת שהייתה נהוגה לפני תהליך ה"אוטונומיה" ,ובכפוף לבדיקה
של הוועדות התחומיות של מל"ג.
למען הסר ספק ,מדגישה המועצה להשכלה גבוהה בזה כי לא תתאפשר בשלב זה פתיחה של
.4
תוכניות לימודים לתואר שני באוניברסיטאות במסגרת מתווה ה"אוטונומיה".
U

התקיימה הצבעה:

בעד – 13
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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הארכת ההסמכה הזמנית בשנתיים למכללה לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני ) (M.Edבייעוץ
חינוכי
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  17.7.11ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' רחל ארהרד על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
.1
להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני )(M.Ed
.2
בייעוץ חינוכי ,לתקופה של שנתיים )עד יולי .(2013
לקראת ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן על המכללה:
.3
לוודא כי נושא פרויקט הגמר יהיה בזיקה ישירה לעבודת היועץ בבית הספר בפועל.
א.
לוודא כי בציון פרויקט הגמר יינתן משקל משמעותי לרמה ,לאיכות ולהיקף של הניתוח
ב.
האינטגרטיבי לאור כל מה שנלמד במכלול הקורסים השונים בתכנית הלימודים,
ולאיכות הניתוח הביקורתי בדיון.
להמשיך ולחזק אצל הסטודנטים את מרכיב הידע האקדמי בתשתית התיאורטית
ג.
שבזיקה הישירה לייעוץ החינוכי.
לדאוג כי כלל המועמדים החסרים קורסי קדם בתואר הראשון יידרשו להשלים את
ד.
הקורסים הבאים :מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ,פסיכולוגיה חינוכית,
סטטיסטיקה ושיטות מחקר.
ה .הוועדה המלווה בראשותה של פרופ' רחל ארהרד תמשיך ללוות את המכללה לקראת
שלב ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן.
התקיימה הצבעה:
U

בעד – 14
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
 1354 /11הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה התורנית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר
בהוראה" )  (B.Ed.בתושב"ע במסלול היסודי ,במסלול העל-יסודי
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  17.7.2011ומחליטה כדלהלן:
בהסתמך על חוות דעתו של הסוקר ועל המלצת ועדת המתווים ,לחדש את הסמכת מכללת חמדת
הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בתושב"ע בכל אחד מהמסלולים יסודי
ועל-יסודי לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
התקיימה הצבעה:
בעד – 14
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
 1355 /11הסמכה זמנית לשנתיים למכללה התורנית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.בחוג לחינוך מיוחד )גילאי (6-21
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  17.7.2011ומחליטה בהסתמך על חוות דעתה של הסוקרת ועל המלצת ועדת המתווים:
א .להאריך את ההסמכה הזמנית של מכללת חמדת הדרום להעניק את התואר "בוגר בהוראה"
בחינוך מיוחד )גילאי  (21-6למשך שנתיים נוספות ,דהיינו סוף שנה"ל תשע"ג.
למנות ועדת מעקב שתפקידה לבדוק את תכנית הלימודים והתפתחותה תוך בדיקת ,בין
ב.
היתר ,הנושאים המפורטים בחוות דעתה מיום  30.6.2011של הסוקרת :סגל הוראה,
סטודנטים ,תנאי קבלה ,ספי קבלה ,פרשיות הלימוד בתכנית הלימודים ,תכני הקורסים
והעדר כפילויות בתכנים.
על המכללה יהיה להגיש לוועדת המעקב בכל שנה דו"ח התפתחות תקופתי אודות תכנית
ג.
הלימודים בחינוך מיוחד ) (21-6במכללה.
התקיימה הצבעה:
בעד – 14
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

U

U

U

1356 /11

עמוד | 9

הארכה זמנית בשנה של ההסמכה למכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה"
) (B.Edבשפה וספרות אנגלית במסלול רב-גילאי )ג'-י'(
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מישיבתה ביום  17.7.2011ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
 .2להאריך את ההסמכה הזמנית בשנה נוספת ,עד סוף שנה"ל תשע"ב )דהיינו עד אוקטובר
 (2012של המכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" בשפה
וספרות אנגלית במסלול רב-גילאי )ג'-י'( בשנה נוספת.
 .3בהמשך לחוות דעת אחת הסוקרות לשנות את שם התכנית לתואר "בוגר בהוראה"
באנגלית במסלול רב-גילאי )ללא ציון "ספרות" אנגלית ע"ג תעודת הבוגר( ,לבקש את
הצוות המקצועי לרכז עבור ועדת המשנה מספר דוגמאות של תכניות לימודים מקבילות
לתואר "בוגר בהוראה" באנגלית במכללות לחינוך השונות .בהתאם לממצאים תגבש
ועדת המשנה את דעתה בנושא שם התכנית .המלצת ועדת המשנה בנושא שם התכנית
תועבר למל"ג לקראת חידוש ההסמכה של המכללה להעניק את התואר בתכנית )עד סוף
שנה"ל תשע"ב(.
U

.4

.5

לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,יפנה הצוות המקצועי במל"ג לסוקרת
השנייה שתבדוק את תכנית הלימודים והתפתחותה תוך בדיקת הנושאים כמפורט בחוות
דעתה הסופית מיום .30.6.2011
בנוסף לאמור  ,בהמשך להתפטרות נשיאת המכללה לאחרונה ,עלה חשש לכאורה בדבר
קיום אי סדרים במכללה שאינם הולמים מוסד אקדמי בישראל ומעלים חשש לפעילותה
התקינה של המכללה מבחינה אקדמית ומנהלית .נוכח האמור ,ובהמשך לכל האמור
לעיל ,המועצה תדון בחידוש ההסמכה בתום שנה"ל תשע"ב ,רק לאחר קבלת אישור
משרד החינוך ומינהל מל"ג כדלקמן:
השלמת הבדיקה והפיקוח של משרד החינוך ,באמצעות המפקח על המכללה ,בכל
א.
הקשור לנסיבות התפטרות ראש המכללה ,וקבלת הדו"ח הסופי של ועדת הביקורת.
בתום השלמת הבדיקות הללו ובהתאם למסקנות ,ימונו נשיא )עם סמכויות מוגדרות
ב.
בתחום האקדמי ובתחום המינהלי( וסגן נשיא )מנכ"ל/סמנכ"ל( לענייני מינהל ותקציב,
בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך ולכללי מינהל תקינים.

התקיימה הצבעה:
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בעד – 14
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הסמכה זמנית לשנה למכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed.
בשפה וספרות אנגלית במתכונת חד-חוגית במסלול היסודי
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מישיבתה ביום  17.7.2011ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לסוקרת על עבודתה ועל חוות דעתה שהגישה.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גורדון לתקופה של שנה ,עד סוף שנה"ל תשע"ב )דהיינו
עד אוקטובר  (2012להעניק תואר "בוגר בהוראה" בשפה וספרות אנגלית במסלול היסודי
במתכונת חד-חוגית.
 .3על מנת שניתן יהיה לבחון את התאמת שם התכנית לתכנית המוצעת ,לבקש את הצוות
המקצועי לרכז עבור ועדת המשנה מספר דוגמאות של תכניות לימודים מקבילות לתואר "בוגר
בהוראה" באנגלית במכללות לחינוך השונות .בהתאם לממצאים תגבש ועדת המשנה את דעתה
בנושא שם התכנית ומתן האפשרות למכללת גורדון לציין בהמשך ע"ג התעודה גם את הוראת
הספרות האנגלית .המלצת ועדת המשנה בנושא שם התכנית תועבר למל"ג לקראת חידוש
ההסמכה של המכללה להעניק את התואר בתכנית )עד סוף שנה"ל תשע"ב(.
 .4לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,יפנה הצוות המקצועי במל"ג לסוקרת
שתבדוק את תכנית הלימודים והתפתחותה תוך בדיקת הנושאים כמפורט בחוות דעתה הסופית
מיום .30.6.2011
 .5כמו כן ובהמשך להתפטרות נשיאת המכללה לאחרונה ,עלה חשש לכאורה בדבר קיום אי סדרים
במכללה שאינם הולמים מוסד אקדמי בישראל ומעלים חשש לפעילותה התקינה של המכללה
מבחינה אקדמית ומנהלית .נוכח האמור ,ובהמשך לכל האמור לעיל ,המועצה תדון בחידוש
ההסמכה בתום שנה"ל תשע"ב ,רק לאחר קבלת אישור משרד החינוך ומינהל מל"ג כדלקמן:
א .השלמת הבדיקה והפיקוח של משרד החינוך ,באמצעות המפקח על המכללה ,בכל הקשור
לנסיבות התפטרות ראש המכללה ,וקבלת הדו"ח הסופי של ועדת הביקורת.
ב .בתום השלמת הבדיקות הללו ובהתאם למסקנות ,ימונו נשיא )עם סמכויות מוגדרות
בתחום האקדמי ובתחום המינהלי( וסגן נשיא )מנכ"ל/סמנכ"ל( לענייני מינהל ותקציב,
בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך ולכללי מינהל תקינים.
התקיימה הצבעה:
בעד – 14
U

2T

2T

U

U
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אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הסמכת המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון ) (B.A.בסיעוד
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 19.7.2011ומחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' תמר קרוליק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה ,וכן על
.1
נכונותה להמשיך ולבחון את התכנית לקראת שלב הארכת ההסמכה.
לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון )(B.A.
.2
בסיעוד לתקופה של שנה אחת בלבד )דהיינו ,עד חודש יולי  .(2012לקראת תום תקופת
ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידושה ,תתבקש המכללה להגיש דו"ח התפתחות אודות התכנית
)לקראת אמצע סמסטר א' של שנה"ל תשע"ב( ,למען ניתן יהיה לבחון את התפתחות התכנית
והשינויים שחלו בה ,תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח זה.
לבקשתה ,הוועדה הבודקת תמשיך ותכהן כועדת מעקב ותבדוק את התכנית לקראת שלב
.3
הארכת ההסמכה ,לרבות המשך פיתוח סגל ההוראה ,ההתנסות הקלינית ועוד.
המועצה מבקשת להסב את תשומת לב הוועדה הבודקת לנקודות הבאות :א .לכך שקיים
.4
בתכנית חוסר בקורסים בסיסיים שהנם רלוונטיים בתחום )ביולוגיה של התא ,ביולוגיה
מולקולארית ,גנטיקה ,המטולוגיה ,פרמקולוגיה כללית ,אנדוקרינולוגיה ועוד(; ב .להקפיד על
התאמה בין תחומי ההוראה של המרצים לבין הקורסים שהם מלמדים .הוועדה מתבקשת
לבחון נקודות אלה עם חידוש עבודתה לקראת הארכת ההסמכה.
בהתאם להחלטת ות"ת מיום  ,17.8.11הסמכת המכללה מותנית בקבלת הסכמים חתומים
.5
עם מקומות ההכשרה המעשית עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ב.
התקיימה הצבעה:
בעד – 15
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
פרופ' ברוך נבו לא השתתף בהצבעה
הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון ) (B.Aבהפרעות בתקשורת
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.2011ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שמעון ספיר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להעניק לקריה האקדמית אונו הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון ) (B.Aבהפרעות
.2
בתקשורת ,וזאת לתקופה של  3שנים )דהיינו ,עד יולי .(2014
להמשיך ולהגביל את מכסת התלמידים ל 40-סטודנטים המתקבלים לשנה א' ,לכל היותר,
.3
בכל מחזור לימודים .בעת בדיקת התכנית לקראת הסמכה קבועה ,תישקל מחדש הגבלה זו.
על הקריה להקפיד על כך שסף הקבלה למועמדים בעלי תואר ראשון יהיה ציון  80לפחות
.4
בתואר הראשון .על הקריה להקפיד על כך שתנאי הקבלה הנוכחיים )ציון  650בבחינה
הפסיכומטרית; ציון  110בחלק האנגלית; ציון  95בבגרות; ראיון אישי( ,ישמרו בשנים
הבאות.
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתכנית
.5
הלימודים ,בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים ,ובהתאם
למפורט בדו"ח הוועדה המלווה ,לרבות גיוס איש סגל בעל ניסיון קליני ומחקרי בהפרעות
בהתפתחות שפה.
החלטת המועצה הנה בכפוף להחלטת ות"ת שתתקבל בנושא.
.6
התקיימה הצבעה:
בעד13 -
נמנעים – 2
אין מתנגדים
U

U
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ההחלטה התקבלה
הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון ) (B.O.Tבריפוי בעיסוק
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.2011ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' שולה פרוש על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2להעניק לקריה האקדמית אונו הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון ) (B.O.Tבריפוי בעיסוק ,וזאת
לתקופה של  3שנים )דהיינו ,עד יולי .(2014
 .3להמשיך ולהגביל את מכסת התלמידים ל 40-סטודנטים לכל היותר בכל מחזור לימודים .בעת
בדיקת התכנית לקראת הסמכה קבועה ,תישקל מחדש הגבלה זו.
 .4אין להעניק נקודות זכות עבור הקורסים "ניתוח מאמר מדעי וחיפוש במאגרי מידע" ו"שימושי
מחשב".
 .5תנאי הקבלה לתכנית יהיו ציון  600לפחות בבחינה הפסיכומטרית; ציון  110בחלק האנגלית;
ממוצע בגרות  95לפחות; ראיון אישי.
 .6לקראת 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.
 .7המועצה מבקשת מהאגף המשפטי של מל"ג/ות"ת לבחון את הטענה בדבר ניגוד העניינים בתחום
ההכשרה הקלינית ,כפי שמופיעה בסעיף  5להמלצות הוועדה המלווה את הקריה האקדמית אונו
לקראת הסמכתה להעניק תואר ראשון בריפוי בעיסוק ,מיוני  .2011למועצה יוגש דיווח אודות
תוצאות בדיקה זו.
 .8החלטת המועצה הנה בכפוף להחלטת ות"ת שתתקבל בנושא.
התקיימה הצבעה:
בעד 16 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

בקשת המרכז האקדמי כרמל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון ) (L.L.Bבמשפטים
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.06.2011בנושא הנדון ומחליטה כדלהלן:
 .1המועצה רואה בחומרה רבה את התנהלות המוסד כפי שעולה מדוח הוועדה.
 .2המועצה פונה אל הוועדה המלווה ומבקשת להודות לה על עבודתה המסורה והרצינית ועל
הדו"ח שהגישה לה .על בסיס עמדתה של הוועדה המקצועית ,נעשתה עבודה רצינית מול המוסד,
והוא יחויב בעמידה בכל התנאים שנקבעו מלכתחילה ,בכפוף לעדכון במספר התלמידים  -נושא
שהוועדה מצאה לנכון לשנות לאור גיוסו של סגל הוראה נוסף ובהתחשב בקיום יחס נאות בין
מספר המרצים למספר הסטודנטים בתכנית.
 .3להסמיך את המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון ) (L.L.Bבמשפטים לשנה אחת בלבד -
לבוגרים שיסיימו לימודיהם בתשע"א.
 .4לבקש מהוועדה לפיקוח ואכיפה להגיש לות"ת ומל"ג ,עד סוף סמסטר א' בשנת הלימודים
תשע"ב חוות דעת בנושאים שלהלן:
• מידת עמידת המרכז בהערות הוועדה המקצועית.
• הבטחת עצמאותו האקדמית והמנהלית של המרכז ותקינות התנהלותו.
• עמידת המרכז בהנחיות והחלטות ות"ת ומל"ג.
• על המרכז לקחת לתשומת ליבו ולהיערך לכך שבמידה וחוות הדעת כאמור תצביע על
ליקויים בנושאים האמורים לעיל ,לא תוארך הסמכתו מעבר להחלטה זו .בהתאם לכך ,על
המוסד להמציא אישור רשת ביטחון עדכנית וישימה.
 .5כתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ע"י הוועדה מקצועית ,תוך בדיקה ,בין היתר,
של הנושאים שלהלן:
• ציון סף הקבלה עבור בוגרי המכינה.
U

U
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• ציון הבגרות הממוצע של המתקבלים בפועל במחזורים השונים ,תוך התייחסות לציוני
הבגרות במתמטיקה ,בחלוקה ליחידות לימוד.
• עמידת המרכז בתנאי הקבלה שאושרו על ידי המל"ג בשלב אישור הפרסום והרשמה
)דו"ח הוועדה לשלב אישור פרסום מאפריל .(2008
• מידת עמידתם של הסטודנטים הלומדים בתכנית בתנאי הקבלה תוך התייחסות למספר
החריגים וחלקם היחסי מתוך כלל המתקבלים.
• המועצה מבקשת מהוועדה המלווה להמשיך וללוות את המכללה לקראת הארכת
ההסמכה.
 .6המועצה מביע דאגה מהאמור בדוח הוועדה המקצועית בכל הנוגע למישור האקדמי של התכנית.
בהמשך לכך ,מחליטה המועצה להקים וועדה מקצועית לקביעת קריטריונים אשר יבטיחו את
רמת הלימודים לתכניות הלימודים לתואר ראשון במשפטים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
 .7המועצה מפנה את תשומת לב המרכז בדבר הצורך בקבלת אישור מל"ג ,כאמור בהבהרתה בעניין
תכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסיה מוגדרות ,בהתייחס לכלל התכניות שמקיים
המרכז לחרדים.
התקיימה הצבעה:
בעד 12 -
מתנגדים – 5
נמנע 1 -
ההחלטה התקבלה
הסמכת בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני ) (M.Urb.Des.ללא תזה
בעיצוב אורבני
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 19.7.2011ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ארזה צ'רצ'מן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך את בצלאל להעניק תואר שני ) (M.Urb.Desללא תזה
.2
בעיצוב אורבני לתקופה של שלוש שנים )דהיינו ,עד חודש יולי  .(2014לקראת תום התקופה
וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית.
עם קבלת בקשת בצלאל להרחיב את תנאי הקבלה לתכנית ,תועבר הבקשה לבחינת הוועדה
.3
הבודקת.
התקיימה הצבעה:
בעד 13 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
פרופ' עזרי טרזי לא השתתף בדיון ולא הצביע
הסמכת המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון ) (B.Aבסיעוד לתקופה של שלוש
שנים
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.2011ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' תמר קרוליק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק
.2
תואר ראשון ) (B.Aבסיעוד למשך שלוש שנים.
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי המכללה התחייבה להגביל את שיעור המתקבלים
.3
)החריגים( ,לסוגיהם ,ל10%. -
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.4
שהועלו בדו"ח לרבות גיוס חברי סגל נוספים בעלי תואר שלישי בסיעוד ועמידת המוסד
והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
U

U
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בעד – 14
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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הסמכה זמנית לשנתיים למכללה האקדמית להנדסה בירושלים להעניק תואר ראשון B.Sc.
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בהנדסה פרמצבטית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 20.7.11
ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יוסי קוסט על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
.1
לאשר למכללה האקדמית להנדסה בירושלים ,הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים"
.2
) (B.Sc.בהנדסה פרמצבטית ,לתקופה של שנתיים )עד חודש יולי .(2013
על המכללה לגייס לסגל התכנית לפחות שלושה חברי סגל בכירים נוספים בעלי רקע הנדסי
.3
בתחום הרלוונטי אשר יועסקו בהקיפי משרה משמעותיים בתכנית .בהתאם להתחייבות
המכללה עליה לגייס חבר סגל אחד לקראת שנה"ל תשע"ב.
על המכללה להרחיב את המעבדה בתחום תופעות מעבר ולהתאימה לסילבוס המעבדה
.4
המקורי.
לעקוב אחר התנהלות התוכנית במכללה במהלך השנתיים הקרובות תוך שימת דגש מיוחד על
.5
גיוס ושימור הסגל ,הקפדה על עמידה בתנאי הקבלה  -עם אפשרות להארכת תקופה זו במידת
הצורך.
לקראת סוף שנה"ל תשע"ב תגיש המכללה דוח אודות התפתחות התוכנית במוסד.
.6
* החלטת המועצה להשכלה גבוהה תכנס לתוקפה עם קבלת חוו"ד חיובית מאגף שכר וסגל בות"ת.
התקיימה הצבעה:
בעד – 14
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הארכת )טכנית( לשנה של ההסמכה לשנקר ,בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להעניק תואר ראשון
 B.Sc.בהנדסת אלקטרוניקה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 20.7.11
ומחליטה כדלהלן:
להאריך את הסמכת שנקר ,בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת
אלקטרוניקה לשנה נוספת ועד ליום  .30.6.2012הוועדה המלווה תמשיך בבדיקתה ובליווי התכנית.
המלצת הוועדה תובא לדיון בסיום עבודתה או בתום מועד ההסמכה -המוקדם מבניהם.
התקיימה הצבעה:
בעד – 14
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת תעשייה
וניהול
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 20.7.11
ומחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שאול לדני על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
.1
להסמיך בהסמכה שאינה מוגבלת בזמן את "המרכז האקדמי רופין" להעניק תואר אקדמי
.2
ראשון במדעים ) (B.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול.
התקיימה הצבעה:
בעד – 14
אין מתנגדים

U

U

U
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אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
דוחות הוועדה להערכת הלימודים בהנדסת תעשיה וניהול
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה
ביום  20.03.11בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול ,ומחליטה
כלהלן:
להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול בראשות פרופ' ג'יין אמונס
.1
על עבודתה הרבה והמקצועית.
לאמץ את הדוחות המסכמים של הוועדה )הדוח הכללי והדוחות הפרטניים(.
.2
לפרסם את דוחות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.
.3
לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש אוקטובר  2011תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה
.4
הנוגעות אליו )כולל לו"ז(.
לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש אוקטובר  2012דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה
.5
הנזכרות בסעיף  4לעיל.
ות"ת ומל"ג יבחנו את הצעות ועדת ההערכה בנוגע לעניינים התקציבים שאליהם התייחסה
.6
הוועדה ,בעיית "בריחת המוחות" ,שאלת הגדרת הייעוד של המכללות אל מול
האוניברסיטאות והאפשרויות לסייע ולעודד שיתוף פעולה בין המוסדות המקיימים לימודים
בהנדסת תעשייה וניהול.
התקיימה הצבעה:
בעד – 11
אין מתנגדים
אין נמענים
ההחלטה התקבלה פה אחד
דוחות הוועדה להערכת הלימודים בביולוגיה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בנושא דוחות
הוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים בביולוגיה/מדעי החיים של המוסדות הבאים:
אוניברסיטת בן גוריון ,אוניברסיטת בר אילן ,האוניברסיטה העברית ,האוניברסיטה הפתוחה,
אוניברסיטת תל אביב ,המרכז האוניברסיטאי אריאל ,הטכניון והדו"ח הכללי ,מיום 24.7.2011
ומחליטה כלהלן:
להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בביולוגיה/מדעי החיים בראשותו של פרופ' מייקל
.1
לוויט על עבודתה הרבה והמקצועית.
לאמץ את הדו"חות המסכמים של הוועדה )הדו"ח הכללי והדו"חות הפרטניים(.
.2
לפרסם את דו"חות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.
.3
לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש דצמבר  2011תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה
.4
הנוגעות אליו )כולל לו"ז(.
לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש דצמבר  2012דו"ח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה
.5
הנזכרות בסעיף  4לעיל.
ועדת המשנה להערכת איכות תסיים את הדיון בדו"ח ההערכה של מכון וייצמן ותעביר
.6
המלצותיה בנושא למל"ג מוקדם ככל האפשר.
התקיימה הצבעה:
בעד – 16
אין מתנגדים
אין נמענים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U
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אישור הרכבי ועדות תחומיות
בישיבתה ביום  26.07.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
 .1המועצה מסמיכה את סיו"ר המל"ג להקים ולאייש את הועדות התחומיות
 .2לקראת השלב הסופי תועברנה הרשימות השמיות של הרכבי הוועדות הללו להערות חברי המל"ג.
U

 .3הרכבי הוועדות התחומיות יובאו לדיון בישיבת המל"ג הראשונה לשנת הלימודים תשע"ב.

***********
התקיימה הצבעה:
בעד – 15
אין מתנגדים ואין נמענים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

***********
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אישור תכניות לימודים שהומלצו ע"י ות"ת בתוכנית הרב שנתית
חברי המועצה להשכלה גבוהה מחליטים לאשר את המלצות ות"ת מיום  15.6.2011ומיום
.1
 ,6.7.2011בדבר רשימת תוכניות הלימודים במוסדות המתוקצבים אשר אושרו להגשה
במסגרת התוכנית הרב שנתית )כמפורט בתזכיר האגף לתכנון ומדיניות מיום  (20.7.2011אשר
אושרו להגשה ו בשלב זה במסגרת התכנית הרב-שנתית תשע"א – תשע"ו.
הוצע להקים צוות שיבחן את הגברת שיתוף הפעולה בין ות"ת למל"ג בנושא תכנון מתווה
.2
אקדמי רב שנתי.
התקיימה הצבעה:
בעד 11-
נמנעים – 2
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה
דו"ח הוועדה התחומית לגיבוש מתווה לתכנית אחידה ללימודי קדם רפואה ) (Pre-Medבמוסדות
להשכלה גבוהה בישראל
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח הוועדה התחומית לגיבוש מתווה לתכנית אחידה
ללימודי קדם רפואה ) (Pre-Medבמוסדות להשכלה גבוהה בישראל בישיבתה מיום 26.07.2011
ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יוסף מקורי על עבודתה ועל הצעת המתווים שניסחה.
 .2לאמץ את המתווים שגובשו לתכנית אחידה ללימודי קדם רפואה ) (Pre-Medבמוסדות להשכלה גבוהה
בישראל.
U

U

U

U

התקיימה הצבעה
בעד –17
אין נמנעים
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

אנגלית כשפה זרה כלל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה
סיכום:
פרופ' משה מאור דיווח כי צוות המל"ג נפגש עם המכללות המתוקצבות ,המכללות החוץ תקציביות
והאוניברסיטאות על מנת לשמוע את עמדתם לגבי הצעת ההחלטה המעודכנת בנושא האנגלית כשפה זרה .על פי
בקשת מוסדות להכשרת עובדי ההוראה צוות המל"ג יקיים שימוע נפרד למכללות לחינוך.
פרופ' מאור עדכן כי השינויים שביקשו המוסדות היו לרוב זהים .מרבית ההמלצות התקבלו בברכה על ידי
האוניברסיטאות והמכללות החוץ תקציביות .למכללות המתוקצבות היו יותר הסתייגויות.
לאחר שהצוות ישמע את המוסדות להכשרת עובדי ההוראה על ידי הצוות בשיתוף הלשכה המשפטית במל"ג.
יגובש נוסח הצעת החלטה למל"ג
U

U

1372 /11

עמוד | 16

הגבלת גיל הסטודנטים המתקבלים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בסיעוד המתקיימת
במכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ
המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא בישיבתה ביום  26.7.2011והחליטה כלהלן:
 .1להקפיא את המגבלה שהופיעה בהמלצת הוועדה הבודקת בדבר אישור פרסום והרשמת
סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון בסיעוד ,לפיה יוכלו להתקבל לתכנית מועמדים בני
 20לפחות ,וזאת עד לקבלת החלטה עקרונית של המועצה בסוגיית 'הגבלת גיל הקבלה ללימודי
רפואה ומקצועות סומכי רפואה'.
U

 .2המועצה מבקשת להדגיש כי על המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן להציג את המנגנונים
והאמצעים על-פיהם תוודא המכללה כי יתקבלו לתכנית בסיעוד מועמדים בעלי דרגת בשלות
מתאימה.
התקיימה הצבעה:
בעד – 16
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

נוהל קבלת החלטות בכתב מישיבות ועדת המשנה מיום 5.7.11
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אישור פרסום ורישום סטודנטים בתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבהוראה ולמידה למכללה
האקדמית הערבית לחינוך בישראל
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  5.7.11ומחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נירה חטיבה על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
.1
לאשר למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית
.2
לימודים לקראת תואר שני ) (M.Edבהוראה ולמידה ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את
הלימודים.
המכללה תשנה את תנאי הקבלה הדורש ציון ממוצע של  83לפחות בתואר הראשון ,ל.85-
.3
הוועדה בראשותה של פרופ' נירה חטיבה תמשיך ללוות את המכללה לקראת מתן ההסמכה.
.4
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אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבהוראת אנגלית כשפה
זרה בעידן הדיגיטלי של המכללה האקדמית הדתית לחינוך ,שאנן
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מישיבתה ביום  5.7.2011ומחליטה כדלקמן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' עירית קופפרברג על הדו"ח שהגישה ועל
.1
עבודתה עד כה.
לאשר למכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )(M.Ed
.2
בהוראת אנגלית כשפה זרה בעידן הדיגיטלי ,לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
הוועדה המלווה תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר לקראת
.3
שלב ההסמכה ,תערוך הוועדה המלווה ביקור במכללה.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
.4
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה.
אישור פרסום ורישום סטודנטים בתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Aבפסיכולוגיה חברתית )עם
תיזה וללא תיזה( באוניברסיטה הפתוחה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 5.7.2011ומחליטה כלהלן:
להודות לוועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' יעקב שול על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה לה.
.1
לאמץ את המלצת הוועדה במלואה ולאשר לאוניברסיטה הפתוחה לפרסם את דבר פתיחתה
.2
של תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.בפסיכולוגיה חברתית )עם תיזה וללא תיזה( ולרשום
אליה תלמידים.
בעקבות אופייה המיוחד של האוניברסיטה הפתוחה ודרך פיתוח הקורסים ,אישור פתיחת
.3
התוכנית יהיה כפוף להצגת הסילבוסים המלאים של כל הקורסים לקראת פתיחת תוכנית
הלימודים.
לקראת פתיחת התוכנית יעביר המוסד לבדיקתה של הוועדה את המוסדות בהם יתקיים
.4
פרקטיקום.
על המוסד לציין במפורש בכל פרסום כי המסלול עם התיזה מיועד לסטודנטים מצטיינים
.5
בלבד.
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U

U

U

.6

לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה ,תתכנס ועדת הבדיקה
לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת ,כוועדה מלווה ,ותבחן את התפתחותה ואת
הפעלתה הלכה למעשה במוסד.
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אישור פרסום ורישום סטודנטים בתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך"  (M.A).בחינוך בתחום של
מינהל ,מדיניות ומנהיגות בחינוך ,עם תיזה ובלי תיזה באוניברסיטה הפתוחה
בישיבתה שהתקיימה ביום  ,26.7.2011אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  5.7.2011והחליטה כדלהלן:
 (1להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' דן ענבר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 (2לאשר את תחילת הלימודים בתוכנית הלימודים לתואר שני  M.Aבמינהל ,מדיניות ומנהיגות
בחינוך של האוניברסיטה הפתוחה ,לרשום אליה תלמידים ולפרסמה ,בכפוף להתניות
הבאות:
 2.1האוניברסיטה הפתוחה נדרשת לפתח עתה את שני קורסי התשתית\ חובה החדשים
בתוכנית .1:גישות כלכליות לניתוח מערכות חינוך .2 ,סוגיות נבחרות בניהול בית ספר.
היה והתארך תהליך פיתוחם של הקורסים הללו ולא הסתיים עד תחילת הלימודים-
תדאג האוניברסיטה הפתוחה להעבירם לתלמידים שילמדו בתוכנית )אפילו בהוראה
פרונטלית( .כל מחזורי הסטודנטים שילמדו בתוכנית יהיו חייבים ללמוד קורסי חובה
אלה ,אפילו לא הסתיים פיתוחם של הקורסים האמורים עבור תלמידי המחזור
הראשון.
 2.2האוניברסיטה הפתוחה נדרשת לגייס במהלך שנת תשע"א חבר סגל בכיר נוסף שתחום
התמחותו כלכלת חינוך ומינהל החינוך ,אשר יסייע בהקמה והפעלה אקדמית של
התוכנית וישתתף בהנחיית תלמידי מוסמך לכתיבת עבודות גמר.
 2.3האפשרות לכתוב עבודות גמר בתוכנית תהיה מותנית במספר חברי הסגל האקדמי
הבכיר שיימצאו אז בתוכנית ויוכלו להדריך תלמידים .על כן ,נדרשת האוניברסיטה
הפתוחה להקפיד על הלימה מלאה בין מספר הסטודנטים שייבחרו לכתיבת תיזות לבין
מצבת הסגל האקדמי הבכיר.
 (3בהתמלא התנאים והדרישות הכלולות במתווה זה ,ובד בבד עם מתן האישור הראשוני לתוכנית,
תמונה וועדה מלווה של מל"ג לתוכנית עד שלב ההסמכה להענקת התואר .האוניברסיטה
הפתוחה תהיה חייבת להודיע לסטודנטים בתוכנית כי ילמדו בתוכנית בה אין עדיין הסמכה
להעניק תואר וכי וועדה של המל"ג תפעל ותלווה את התוכנית בשלבים המתקדמים שלה.
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בקשה לאפשר רישום לתואר שני בתוכנית הבינאוניברסיטאית בתחום לימודי ספרות האידיש,
במסגרת הקרן לקידום מדעי הרוח בשיתוף ות"ת ויד הנדיב
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך בנושא
רישום לתואר ראשון ושני בתוכנית הבין-אוניברסיטאית בתחום לימודי ספרות היידיש מיום
 05/07/2011ומחליטה כלהלן:
ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך דנה בישיבתה ביום  05.07.2011בבקשה
.1
של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל-אביב
לאפשר רישום לתואר ראשון ושני בתוכנית הבין-אוניברסיטאית בתחום לימודי ספרות
היידיש.
התוכנית ,אשר זכתה לתמיכה של הקרן למדעי הרוח בשיתוף ות"ת ויד הנדיב ,באה להציל
.2
את לימודי ספרות היידיש אשר עקב הקיצוצים התקציביים ,סבלו בשנים האחרונות מצמצום
וסגירה של חוגים וקורסים.
קורסים בתוכנית יילמדו בכל אחת מ 3-האוניברסיטאות השותפות לתכנית .יוזמי התוכנית
.3
מציעים כי אוניברסיטת תל-אביב תרכז את הפן האדמיניסטרטיבי של התכנית.
ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך ממליצה למועצה להשכלה גבוהה לאשר
.4
את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון ושני בלימודי ספרות היידיש החל משנת
הלימודים תשע"ג לפי המתווה כדלהלן:

U

U

U
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•

כותרת התואר שתינתן לבוגר /המוסמך התכנית תהיה כדלהלן :האוניברסיטה
"______" מעניקה תואר בוגר /מוסמך בתחום לימודי ספרות היידיש בתכנית הבין-
אוניברסיטאית )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ואוניברסיטת תל-אביב(.
תלמיד בתכנית יירשם באוניברסיטה אחת מבין אלו המשתתפות בתכנית ויקבל את
התואר ממנה.
סטודנט לא יוכל לקיים את לימודיו בתוכנית רק במוסד אחד .סטודנט ילמד לפחות 1/3
מהלימודים בתכנית במוסד אחד ולא יותר מ 3/4 -ממנה באותו המוסד.
מדי שנה תשלח הנהלת התוכנית דו"ח מפורט על אודות הפעלת התוכנית למועצה
להשכלה גבוהה )כולל מס' סטודנטים ,קורסים ,הצלחת התוכנית ועוד(.
U

U

•
•
•
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בקשה לאפשר רישום לתואר שני בתוכנית הבינאוניברסיטאית בתחום לימודים רוסיים ומזרח
אירופאים במסגרת הקרן לקידום מדעי הרוח בשיתוף ות"ת ויד הנדיב
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך בנושא
רישום לתואר ראשון ושני בתוכנית הבין-אוניברסיטאית בתחום לימודי ספרות היידיש מיום
 05/07/2011ומחליטה כלהלן:
ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך דנה בישיבתה ביום  05.07.2011בבקשה
.1
של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל-אביב
לאפשר רישום לתואר ראשון ושני בתוכנית הבין-אוניברסיטאית בתחום לימודי ספרות
היידיש.
התוכנית ,אשר זכתה לתמיכה של הקרן למדעי הרוח בשיתוף ות"ת ויד הנדיב ,באה להציל
.2
את לימודי ספרות היידיש אשר עקב הקיצוצים התקציביים ,סבלו בשנים האחרונות מצמצום
וסגירה של חוגים וקורסים.
קורסים בתוכנית יילמדו בכל אחת מ 3-האוניברסיטאות השותפות לתכנית .יוזמי התוכנית
.3
מציעים כי אוניברסיטת תל-אביב תרכז את הפן האדמיניסטרטיבי של התכנית.
ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך ממליצה למועצה להשכלה גבוהה לאשר
.4
את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון ושני בלימודי ספרות היידיש החל משנת
הלימודים תשע"ג לפי המתווה כדלהלן:
 כותרת התואר שתינתן לבוגר /המוסמך התכנית תהיה כדלהלן :האוניברסיטה
"______" מעניקה תואר בוגר /מוסמך בתחום לימודי ספרות היידיש בתכנית הבין-
אוניברסיטאית )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ואוניברסיטת תל-אביב(.
 תלמיד בתכנית יירשם באוניברסיטה אחת מבין אלו המשתתפות בתכנית ויקבל את
התואר ממנה.
 סטודנט לא יוכל לקיים את לימודיו בתוכנית רק במוסד אחד .סטודנט ילמד לפחות 1/3
מהלימודים בתכנית במוסד אחד ולא יותר מ 3/4 -ממנה באותו המוסד.
 מדי שנה תשלח הנהלת התוכנית דו"ח מפורט על אודות הפעלת התוכנית למועצה
להשכלה גבוהה )כולל מס' סטודנטים ,קורסים ,הצלחת התוכנית ועוד(.

1379 /11

בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לקיים לימודי יסוד בנושאי "חברה ומדינה" במסגרת
תוכנית הלימודים לתואר ראשון  B.A.בתיירות ומלונאות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  5.7.2011ומחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
לקיים לימודי יסוד בנושאי "חברה ומדינה" במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון )(B.A.
בתיירות ובמלונאות.
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אישור פרסום ורישום סטודנטים בתוכנית לתואר ראשון ) (B.A.בשפה האנגלית במנהל עסקים
במרכז האקדמי למשפט ועסקים

U
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ביום  26.7.11המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם
אוניברסיטאות מיום  5.7.11בנושא שבנדון כלהלן:
לאמץ את המלצת המומחה ולאשר למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית לימודים
.1
לתואר ראשון ) (B.A.בשפה האנגלית במנהל עסקים.
על המוסד להקפיד כי תנאי הקבלה לתכנית זו יהיו זהים לתנאי הקבלה בתכנית הלימודים
.2
במנהל עסקים המתקיימת בשפה העברית.
U

נוהל קבלת החלטות בכתב מישיבות ועדות המשנה מיום 24.7.11 ;20.7.11 ;19.7.11 ;17.7.11
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העברת בקשת "סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך טכנולוגיה ולאומנויות" לפתוח תוכניות
לימודים לתואר שני ) :(M.A.A.Tטיפול באמצעות אמנויות – פסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות
– ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית; טיפול באמצעות אמנויות – תנועה,
לבדיקתה של ועדה מקצועית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  17.7.11ומחליטה להקים וועדה לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך,
לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח ארבע תכניות לימודים לתואר שני ) (M.A.A.Tבטיפול באמצעות
אמנויות בתחומים :פסיכודרמה ,ביבליותרפיה ,אמנות חזותית ותנועה.
U
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העברת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני
) ,(M.A.A.Tב :טיפול באמצעות אמנויות – מוסיקה; טיפול באמצעות אמנויות – ביבליותרפיה;
טיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית; טיפול באמצעות אמנויות – תנועה ומחול ,לבדיקתה
של ועדה מקצועית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  17.7.11ומחליטה להקים וועדה לבדיקת בקשת מכללת דוד ילין לפתוח ארבע תכניות
לימודים לתואר שני ) (M.A.A.Tבטיפול באמצעות אמנויות בתחומים :מוסיקה ,ביבליותרפיה,
אמנות חזותית ותנועה ומחול.
U

.
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אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלמודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בניהול עסקי
במסלול העל יסודי של סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ואמנויות
המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 17.7.11
ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' אריה רייכל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד
.1
כה.
לאמץ את המלצות ועדת הבדיקה:
.2
לאשר לסמינר הקיבוצים -המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות לפרסם את דבר
א.
פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.ב"ניהול עסקי" למסלול
העל-יסודי במתכונת חד-חוגית ולרשום אליה תלמידים.
לחייב את סמינר הקיבוצים )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על
ב.
הצהרה ,לפיה:
 .1ידוע לתלמיד)ה( כי סמינר הקיבוצים עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר
"בוגר בהוראה" בניהול עסקי ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך
המכללה להעניק תואר "בוגר בהוראה" בניהול עסקי.
 .2אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בניהול עסקי היא
מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התכניות הקיימות במכללה.
על המכללה לפעול לצמצום כפילויות וחזרות בקורסים השונים.
ג.
על המכללה להקפיד כי חובות הקריאה בקורסים ישקפו נאמנה את המצופה
ד.
מהתלמידים ולדאוג שחובות הקריאה תוצענה בהיקף המאפשר להקפיד על קיום מלא
של החובות.
על המכללה לפעול להגדלת הגרעין של סגל בכיר בעל תואר שלישי בתחומי הניהול
ה.
שעיקר עיסוקם בתכנית הנ"ל ,וכך גם מחויבותם לתוכנית ולמכללה.
עד לשלב ההסמכה רשאית המכללה לקבל למסלול להסבת הוראה לניהול עסקי ,רק
ו.
אקדמאים בעלי תואר אקדמי בתחומי הניהול .בהמשך ,ולקראת שלב ההסמכה ,תדון
הוועדה בשאלת הדרישות הדיסציפלינאריות אשר יש להציב בפני אקדמאים חסרי
תואר אקדמי בתחום או בעלי תואר אקדמי בתחום קרוב.
בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה ,תתכנס ועדת הבדיקה
ז.
לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת ,ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה
למעשה במכללה.
ועדת המשנה מצאה כי עבור מס' קורסים אין כל פריטי קריאה באנגלית .לאור זאת
.3
מתבקשת המכללה להוסיף פריטים באנגלית לרשימות הקריאה בקורסים השונים.
U

U

U

נוהל קבלת החלטות בכתב  -ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות שלוחות מחו"ל
מיום 19.7.11

1384 /11

עמוד | 21

בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות בניהול משאבי אנוש במסגרת תכנית הלימודים
לתואר ראשון ) (B.Aבמינהל עסקים
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.2011ומחליטה כדלהלן:
להודות למומחה שבדק את הבקשה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
U

.2
.3

לאשר את בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות בניהול משאבי אנוש במסגרת
תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבמינהל עסקים.
ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים.
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בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בייעוץ גרנטולוגי במסגרת תכנית
הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.Aבלימודי משפחה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.2011ומחליטה כדלהלן:
להעביר את בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בייעוץ גרונטולוגי,
.1
במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני בלימודי משפחה ,לבדיקתו של מומחה.
המומחה יעבוד בתיאום עם המומחה הבודק את תכנית הלימודים לתואר שני בלימודי
.2
משפחה לקראת חידוש ההסמכה.
המומחה יתבקש לבדוק ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
.3
היקפם הראוי של קורסי ההתמחות במסגרת תכנית הלימודים הקיימת.
א.
רמתם ואיכותם של התכנים החדשים.
ב.
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אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.Aבכלכלה
יישומית של המסלול האקדמי של המכללה למינהל
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.2011ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' בני בנטל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפרסם את דבר פתיחת תכנית הלימודים לתואר
שני ) (M.Aבכלכלה יישומית ולרשום אליה תלמידים.
 .3מכסת התלמידים תוגבל ל 45-סטודנטים לכל היותר בשנה .נושא זה ייבדק בשנית לקראת שלב
ההסמכה.
 .4סף הקבלה לתכנית יהיה ממוצע  83בלימודי התואר הראשון .על המכללה לפעול להעלאת תנאי
הקבלה עם התפתחות התכנית.
 .5לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המסלול האקדמי של המכללה
למינהל אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני בכלכלה יישומית ,וכי קיימת אפשרות שבסופו
של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האמור.
 .6לאחר תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה תתכנס ועדת הבדיקה
לדון בתוכנית הלימודים פעם נוספת ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה,
וכן את התקדמות המוסד בנושאים השונים ,כמפורט בגוף ההמלצה.
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אישור ,פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בלימודי מזרח אסיה
במתכונת דו חוגית של המכללה האקדמית תל-חי
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.11ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשות פרופ' יורי פינס על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולאשר למכללה האקדמית תל חי לפרסם את דבר פתיחת
תכנית הלימודים לתואר ) (B.Aבלימודי מזרח אסיה במתכונת דו חוגית ולרשום אליה תלמידים.
 .3לחייב את המכללה האקדמית תל חי )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על
הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה
האקדמית תל חי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בלימודי מזרח אסיה במתכונת
דו חוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק תואר ראשון בלימודי
מזרח אסיה במתכונת דו חוגית.
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 .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".
 .5לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה
לקראת שלב ההסמכה.
 .6המלצת ועדת המשנה הנה בכפוף להחלטת ות"ת שתתקבל בנושא *.
*החלטתה החיובית של תת-הוועדה של ות"ת התקבלה ביום  .20.7.2010נוסח ההחלטה טעון אישור
מליאת ות"ת.
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אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים ) (B.A.במנהל
עסקים למרכז אקדמי דן
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 19.7.11ומחליטה כדלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' רונן פדלמן על עבודתה וחוות דעתה
.1
המקצועית.
לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז אקדמי דן אישור פרסום ורישום
.2
סטודנטים לתכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.במנהל עסקים.
מליאת המועצה מאמצת את המלצות ות"ת כלהלן:
.3
• המוסד יוכל לפתוח את שנת הלימודים השנייה ,רק לאחר קבלת אישור ות"ת כי
הסתיימו ההתאמות בבניין המיועד לפעילות המוסד ,לשביעות רצון הוועדה האקדמית
שבדקה את המוסד.
• על המוסד להמציא אישור ניהול תקין עם קבלתו מרשות התאגידים.
• אם יפעיל המוסד את "רשת הביטחון" וישכור את המבנה ברחוב המשכית בהרצליה
בהתאם להסכם עם מכללת היי טק הדרכה וטכנולוגיה בע"מ על מנת לקיים פעילות של
המכללה באופן מיידי ,יהיה על המוסד להגיש תקציב מעודכן לות"ת הכולל את עלויות
השכירות הנוספות.
• עם השלמת ביצוע ההתאמות במבנה החדש יעביר המוסד לות"ת את דוחותיו הכספיים
החתומים האחרונים ותקציב מעודכן לשלוש שנות הפעילות הראשונות.
• המוסד יגיש לות"ת מידי שנה דו"ח החתום על ידי רו"ח מבקר המפרט את הפעילויות
שהתבצעו בין גו'ן ברייס למוסד וכן רשימת בעלי תפקידים משותפים בשני הגופים
הכוללת את שמם ,תפקידם ומשכורתם השנתית.
לחייב את מרכז אקדמי דן)כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה,
.4
לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המרכז האקדמי דן אינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינה מוסמך
להעניק בשלב זה תואר ראשון במנהל עסקים ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יקבל
המרכז האקדמי דן הכרה ולא יוסמך להעניק תואר ראשון במנהל עסקים) .כל זאת בהתאם
לנוסח המופיע כנספח להמלצת הוועדה הבודקת(.
להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המכללה ותכנית
.5
הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה.
ועדת המשנה ממליצה למועצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' רונן פלדמן בבקשה לשמש
כוועדה לבדיקת ההכרה וההסמכה".

1389 /11

בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות בניהול איכות הסביבה במסגרת תכנית הלימודים
לתואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.2011ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות למומחה שבדק את הבקשה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
 .2לאשר את בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות בניהול איכות הסביבה במסגרת
תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים.
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 .3ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים.
1390 /11

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לשנות את הגדרת המסלול בחשבונאות המתקיים
במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבמינהל עסקים ,מ"מסלול" ל"התמחות"
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.2011ומחליטה לאשר למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לשנות
את הגדרת המסלול לחשבונאות ,המתקיים במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבמינהל
עסקים ,מ"מסלול" ל"התמחות".

1391 /11

אישור פרסום ורישום סטודנטים לשנה ב' לתכנית הלימודים בסיעוד המתקיימת במכללה
האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 19.7.2011ומחליטה כדלהלן:
 .1לאשר למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"צ לפרסם את דבר תכנית הלימודים בסיעוד
ולרשום אליה תלמידים לשנה ב' של התכנית ,החל בשנה"ל תשע"ב ואילך ,וכן לאשר למכללה
לפתוח את שנה"ל תשע"ב בפועל.
 .2המכללה תקלוט סטודנטים לתכנית פעם אחת בשנה ,בתחילת סמסטר א' ,כמקובל.
 .3המועצה מאשררת את סעיף  3בהחלטתה מיום ) 11.5.2010כפי שתוקנה ביום  ,(1.6.2010לפיו
יתקבלו לתכנית לא יותר מ 80 -סטודנטים בשנה.
 .4אופן העסקת סגל ההוראה בתכנית ייבדק על-ידי הוועדה המקצועית ועל-ידי ועדת המשנה
במסגרת הדיונים שיתקיימו בדבר הסמכת המכללה להעניק את התואר.
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בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח התמחות בניהול משאבי טבע והסביבה במסגרת תכנית
הלימודים לתואר שני ) (M.B.A.במנהל עסקים
המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום
 19.7.11ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות למומחים על עבודתם ועל ההמלצה שהגישו לה.
 .2לאמץ את המלצת המומחים ולאשר למכללה האקדמית נתניה לפרסם את דבר פתיחת
מסלול התמחות בניהול משאבי טבע והסביבה במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני
) (M.B.A.במנהל עסקים.

1393 /11

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד של המרכז
האקדמי רופין
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.2011ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לוועדת הבדיקה בראשותה של פרופ' תמר קרוליק על עבודתה עד כה ועל ההמלצה
שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה במלואה ולאשר למרכז האקדמי רופין לפרסם את דבר פתיחתה של
תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד ולרשום אליה תלמידים.
 .3לקבוע כי מספר התלמידים בשנה א' יעמוד על  45ויגדל בהדרגה עד ל 60 -סטודנטים במחזור.
 .4לקבוע כי מספר התלמידים המתקבלים לתכנית תוך חריגה מתנאי הקבלה שנקבעו לא יעלה על
 10%מכלל המתקבלים באותו מחזור.
 .5לחייב את המרכז האקדמי רופין )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על
הצהרה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המרכז האקדמי רופין עדיין אינו מוסמך להעניק בשלב זה
תואר ראשון בסיעוד ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המרכז האקדמי רופין
להעניק תואר ראשון בסיעוד.
 .6פתיחת שנה ב' והסמכת המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון) (B.S.Nבסיעוד מותנית
בעמידה ,מבלי יוצא מן הכלל ,בכל הקריטריונים המופיעים בהחלטת המועצה מיום 15.2.2005
בנושא קווים מנחים לתכניות לימודים לתואר ראשון בסיעוד ,לרבות סגל ההוראה.
 .7לקראת תום סמסטר א' של השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה ,תתכנס
ועדת הבדיקה לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת ,ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה
הלכה למעשה במרכז .הוועדה תבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים
בהמלצת הוועדה ,לרבות נושא עיבוי סגל ההוראה ,לימודי ההתנסות הקלינית ועוד.
 .8אישור הפרסום יכנס לתוקף לאחר שהמוסד יעביר את הסדרי רשת הביטחון במידה ולא תוענק
הסמכה לתכנית.
 .9החלטת מל"ג הנה בכפוף להחלטת ות"ת שתתקבל בנושא .

1394 /11

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.בלוגיסטיקה ומערכות
ימיות של המרכז האקדמי רופין
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.2011ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לוועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' יהודה חיות על עבודתה עד כה ועל ההמלצה
שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה במלואה ולאשר למרכז האקדמי רופין לפרסם את דבר פתיחתה של
תכנית הלימודים לקראת תואר שני ) (M. Aבלוגיסטיקה ומערכות ימיות )ללא תזה(.
 .3לחייב את המרכז האקדמי רופין )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד שיירשם
ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע למועמד כי המרכז האקדמי רופין אינו מוסמך עדיין בשלב זה
להעניק תואר שני בלוגיסטיקה ומערכות ימיות ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך
המרכז להעניק את התואר האקדמי בלוגיסטיקה ומערכות ימיות.
 .4לקראת שלב ההסמכה ,הוועדה תשוב ותבחן את בניית פרשיות הלימוד בהתאם לפורמט
המקובל.
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 .5לקראת שלב ההסמכה ,הוועדה תשוב ותבחן את העשרת מצאי הספרייה בחומר עדכני
בתחומים של ספנות ,לוגיסטיקה וכתבי עת אקדמיים.
 .6ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת עם תום השנה הראשונה
להפעלתה ,ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במרכז ,ואת התקדמות המוסד
בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה .לרבות תכני תכנית הלימודים ,הסגל ,פרויקט הגמר,
התשתיות הפיזיות ועוד.
 .7החלטת מל"ג הנה בכפוף להחלטת ות"ת שתתקבל בנושא.
1395 /11

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Des.עם ובלי תזה בעיצוב
אופנה ,טקסטיל ,תכשיטים ואביזרים של שנקר – בי"ס גבוה להנדסה ,עיצוב ואמנות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 19.7.2011ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה במלואה ולאשר לשנקר לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית
הלימודים לתואר שני ) (M.Des.עם ובלי תזה בעיצוב אופנה ,טקסטיל ,תכשיטים ואביזרים
ולרשום אליה תלמידים.
 .3להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההסמכה שתבדוק את התפתחות תכנית הלימודים לתואר
שני בעיצוב אופנה ,טקסטיל ,תכשיטים ואביזרים תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בהמלצת
הוועדה .המועצה מבקשת ממזכירות המועצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' חיים
פינקלשטיין בבקשה לשמש כוועדת בדיקה לקראת שלב ההסמכה.
 .4לחייב את שנקר )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד)ת( שירשם לתכנית על
הצהרה ,לפיה ידוע למועמד)ת( מעמדה של התכנית בעיצוב אופנה ,טקסטיל ,תכשיטים
ואביזרים ,וכל זאת בהתאם לנוסח המופיע כנספח להמלצת הוועדה הבודקת.
 .5החלטת המועצה הנה בכפוף להמלצת ות"ת שתתקבל בנושא.

1396 /11

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.עם ובלי תזה במדיניות
ותיאוריה של האמנויות של בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 19.7.2011ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' רון נברו על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה במלואה ולאשר לבצלאל לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית
הלימודים לתואר שני ) (M.Aעם ובלי תזה במדיניות ותיאוריה של האמנויות ולרשום אליה
תלמידים.
 .3מועמדים לתכנית שהתואר הראשון שלהם אינו בתחומי האמנויות והארכיטקטורה יהיו
צריכים לעמוד בקורסי השלמה אשר יילמדו במסגרת שנת השלמה ,וזאת בטרם תחילת
הלימודים בתכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות.
 .4להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההסמכה שתבדוק את התפתחות תכנית הלימודים לתואר
שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בהמלצת הוועדה.
המועצה מבקשת ממזכירות המועצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' רון נברו בבקשה לשמש
כוועדת בדיקה לקראת שלב ההסמכה.
 .5לחייב את בצלאל )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד)ת( שירשם לתכנית על
הצהרה ,לפיה ידוע למועמד)ת( מעמדה של התכנית במדיניות ותיאוריה של האמנויות ,וכל זאת
בהתאם לנוסח המופיע כנספח להמלצת הוועדה הבודקת.
 .6החלטת המועצה הנה בכפוף להמלצת ות"ת שתתקבל בנושא.

1397 /11

בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח מסלול בחשבונאות במסגרת תכנית הלימודים לתואר
ראשון ) (.B.Aבכלכלה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום
 19.7.11ומחליטה כדלקמן:
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1398 /11

להודות לוועדה המקצועית ,בראשותו של פרופ' בני בנטל על חוות דעתה המקצועית בנושא.
לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולאשר למרכז הבינתחומי לפרסם ולרשום סטודנטים
להתמחות בחשבונאות במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה.
לאשר את כתיבת ההתמחות בתעודת הבוגר בכלכלה.
לחייב את המרכז הבינתחומי בהרצליה )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה(
על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המרכז הבינתחומי בהרצליה אינו מוסמך להעניק בשלב זה
תואר ראשון בכלכלה עם התמחות בחשבונאות ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יקבל
המרכז הבינתחומי בהרצליה הסמכה להעניק תואר ראשון בכלכלה עם התמחות בחשבונאות.
)כל זאת בהתאם לנוסח המופיע כנספח להמלצת הוועדה הבודקת(.

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" )(M.Sc.
ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 20.7.11
ומחליטה כדלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' שאול לדני על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד
כה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה שהוגש לפיו:
• לאשר למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ,לפתוח תכנית ימודים לתואר שני )(M.Sc.
ללא תיזה בהנדסת תעשיה וניהול ,לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
• עם פתיחת התכנית ,על המוסד להתמיד בבידול תכנית הלימודים לתואר שני מתכנית
הלימודים לתואר ראשון בהדגשת קפיצת המדרגה בתכנית .הבידול יבוא לידי ביטוי בתוכנם
וברמתם של הקורסים.
• כמו כן ,על המוסד להדגיש את חזון התכנית תוך כדי הבלטת הייחודיות שלה.
• לעודד את המוסד להמשיך ולקלוט חברי סגל נוספים ,בעלי תואר שלישי ,מתחום הליבה של
הנדסת תעשייה וניהול.
• לקראת תום שנת הלימודים הראשונה יגיש המוסד דו"ח התפתחות כמקובל במל"ג.
• הוועדה הבודקת תמשיך ללוות את התכנית לקראת שלב ההסמכה ,ותעקוב אחר התנהלותה
של התכנית ויישום כל המלצותיה.
• על 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".
U

U

U

* החלטתה החיובית של תת-הוועדה של ות"ת התקבלה ביום  .20.7.2010נוסח ההחלטה טעון אישור
מליאת ות"ת.
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בקשת הטכניון לקבל אישור לפתוח במכללת בני ברק החרדית מבח"ר תוכנית לימודים לתואר
ראשון  B.A.במיפוי וגיאו-אינפורמציה
בישיבתה שהתקיימה ביום  ,26.7.2011אישרה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוועדה המלווה
למגזר החרדי מיום  26.7.2011והחליטה כדלהלן:
א .לאשר את בקשת הטכניון לפתוח במכללת בני ברק החרדית מבח"ר תוכנית לימודים לתואר
ראשון  B.Sc.במיפוי וגיאו-אינפורמציה ,ובלבד ש:
 .1המכללה החרדית בני ברק תשמש אכסניה לקיום תוכנית-הלימודים לתואר ראשון
 B.Sc.במיפוי וגיאו-אינפורמציה של הטכניון.
 .2הפעלת התוכנית תיעשה בצורה ישירה על ידי הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון
המופקדת על התוכנית המקבילה המתקיימת בקמפוס הטכניון בחיפה.
 .3הסגל בתוכנית יהיה סגל הטכניון המלמד בתוכנית המקבילה בטכניון בחיפה.
 .4התלמידים שיירשמו לתוכנית זו יהיו תלמידים של הטכניון.
 .5התואר האקדמי שיוענק לבוגרי התוכנית יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכנית
המקבילה המתקיימת בקמפוס הטכניון בחיפה.
U

ב.

ג.

 .6לאחר אישור מל"ג ,ניתן יהיה לפתוח הלכה למעשה את התוכנית ,לאחר שכבר ניתן לה
אישור תקציבי ספציפי מות"ת.
המלצת הוועדה המלווה למגזר החרדי ניתנה במסגרת האור הירוק שנתנה ות"ת להכללת
התוכניות החדשות למסגרות הארגוניות החרדיות בחומש הקרוב מבחינה תכנונית
ותקציבית.
ניון יעביר מדי שנה בשלוש השנים הראשונות לקיום התוכנית ,דו"ח התפתחות לוועדה
המלווה למגזר החרדי ,ובו סקירה על הפעלת התוכנית ,תנאי הקבלה לתוכנית ,הסגל האקדמי
שלימד בה ומידת הצלחתה.
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בקשת אוניברסיטת חיפה לקבל אישור לפתוח במכללת בני ברק החרדית מבח"ר תוכנית לימודים
לתואר ראשון  B.A.בלמידה ,הוראה והדרכה ,למורות
בישיבתה שהתקיימה ביום  ,26.7.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשה והחליטה לבוא
בדברים עם אוניברסיטת חיפה לשינוי מבנה התוכנית לתואר ראשון  B.A.בחוג ללמידה ,הוראה
והדרכה ,למורות ,המוצעת להפעלה במכללת בני ברק החרדית מבח"ר.
כאשר תשנה אוניברסיטת חיפה את מבנה התוכנית המוצעת למבח"ר לפי המתכונת השוררת
באוניברסיטת חיפה ותגיש אותה מחדש למל"ג ,תדון בה המל"ג פעם נוספת.
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בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לקבל אישור לפתוח במכללה החרדית ירושלים תוכנית לימודים
לתואר שני ב"ניהול ויישוב סכסוכים" M.A.
בישיבתה שהתקיימה ביום  ,26.7.2011אישרה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוועדה המלווה
למגזר החרדי מיום  26.7.2011והחליטה כדלהלן:
א .לאשר את בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח במכללה החרדית ירושלים תוכנית
לימודים לתואר שני ב"ניהול ויישוב סכסוכים"  M.A.במסלול ללא-תיזה בלבד ,ועל בסיס
ההתניות הבאות:
 .1המכללה החרדית ירושלים תשמש אכסניה לקיום תוכנית-הלימודים לתואר לתואר שני
ב"ניהול ויישוב סכסוכים"  M.A.במסלול ללא-תיזה ,של אוניברסיטת בן גוריון.
 .2הפעלת התוכנית תיעשה בצורה ישירה על ידי הפקולטה למדעי החברה המופקדת על
התוכנית המקבילה המתקיימת בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.
 .3הסגל בתוכנית יהיה סגל אוניברסיטת בן גוריון המלמד בתוכנית המקבילה באוניברסיטת
בן גוריון.
 .4התלמידים שיירשמו לתוכנית זו יהיו תלמידים של אוניברסיטת בן גוריון.
 .5התואר האקדמי שיוענק לבוגרי התוכנית יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכנית
המקבילה המתקיימת בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון.
 .6התוכנית עומדת בכללי מל"ג לקים תוכניות לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה
גבוהה.
 .7עם אישור מל"ג ,ניתן יהיה לפתוח הלכה למעשה את התוכנית ,רק לאחר שיינתן לה
אישור תקציבי ספציפי מות"ת.
המלצת הוועדה המלווה למגזר החרדי התקבלה במסגרת האור הירוק שנתנה ות"ת
ב.
להכללת התוכניות החדשות למסגרות הארגוניות החרדיות בחומש הקרוב מבחינה תכנונית
ותקציבית.
אוניברסיטת בן גוריון בנגב תעביר מדי שנה בשלוש השנים הראשונות לקיום התוכנית ,דו"ח
ג.
התפתחות לוועדה המלווה למגזר החרדי ,ובו סקירה על הפעלת התוכנית ,תנאי הקבלה
לתוכנית ,הסגל האקדמי שלימד בה ומידת הצלחתה.

U

U

U

U

U

U

אישור הרכבי ועדות בודקות
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אישור מומחה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול
בינלאומי -מוקד סין במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  5.7.2011ומחליטה כדלהלן:
U

.1
.2

.3

להעביר את הבקשה לבדיקתו של מומחה.
המומחה יתבקש לבדוק ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
היקפם הראוי של קורסי ההתמחות במסגרת תכנית הלימודים הקיימת.
א.
רמתם ואיכותם של התכנים החדשים.
ב.
האם ראוי לכלול את המונח "מיקוד סין" בשם ההתמחות.
ג.
עוד החליטה המל"ג לאשר מומחה לבדיקת הבקשה )שם המומחה חסוי בפני המוסד(.
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הוספת חבר וועדה ,לוועדה לגיבוש מתווה להגשת תכניות לימודים בתחום הערכה חינוכית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
בדבר השינוי בהרכב הוועדה לגיבוש מתווה להגשת תכניות לימודים בתחום הערכה חינוכית,
ומאשרת את הרכב הוועדה כדלהלן:
• פרופ' מיכל בלר – מנכ"לית ראמ"ה )הרשות הארצית למדידה והערכה( – יו"ר
• פרופ' רות בייט מרום – המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה
• פרופ' מנוחה בירנבוים – ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב
• פרופ' רות זוזובסקי – סמינר הקיבוצים
• ד"ר חגי קופרמינץ  -הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה.
• מרכזת הוועדה – גב' גלי קדמי הכהן/גב' אפרת שגיא
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אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לקבל הכרה והסמכה להעניק תואר
ראשון ) ( B.Sc.במדעי החיים
ביום  26.7.11אישר מליאת המועצה את הרכב הוועדה לבדיקת המוסד ותכנית הלימודים לשלב
ההכרה וההסמכה כדלהלן:
• פרופ' שלמה גרוסמן -אמריטוס אוני' בר אילן )יו"ר(.
• פרופ' ברכה רגר -המחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה ,בית הספר למקצועות הבריאות,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
• פרופ' יהודה אסרף  -הפקולטה לביולוגיה ,הטכניון.
• גב' מוניקה שמילוביץ' -אופנר ,רכזת הועדה.

U

U

U

יש להנחות את הוועדה לפעול על פי המלצות ודרישות הוועדה המקצועית שבדקה את תכנית
הלימודים לקראת של ההיתר והאישור פרסום.
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עדכון הנחיות המועצה להשכלה גבוהה להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים אקדמית חדשה:
"בוגר בהוראה" " ;B.Ed.מוסמך בהוראה" " ;M.Teach.מוסמך בחינוך"  ;M.Ed.תעודת הוראה
לאקדמאים
חברי המועצה קבלו לעיונם את מסמך ההנחיות המעודכן אשר גובש לאחרונה על ידי צוות תחום
המכללות האקדמיות לחינוך באגף האקדמי של המל"ג .בהמשך לכך ,בקשו חברי המועצה להשכלה
גבוהה לציין לשבח את עבודת צוות תחום המכללות לחינוך בעדכון ההנחיות ובגיבוש מסמך אחיד
ובהיר לשימוש המוסדות להגשת בקשות בתחומי החינוך וההוראה.
כעת ,ביקשה המועצה לציין ,יש לעדכן ולגבש גם את מסמך ההנחיות הכללי של המל"ג להגשת
בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות עבור כל יתר סוגי התארים.
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דיווח מכללת אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב )"אורות ישראל
מכללה אקדמית לחינוך – אלקנה" ו"אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך – רחובות"( ,אודות
עמידת תכנית ההכשרה להוראה בחוג לחינוך מיוחד )לידה-שש( במסלול הגן )לידה-שש(
בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה
 .1המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל
)מיסודן של( ומאשרת למכללה להפעיל בהתאם "למתווים המנחים בהכשרה להוראה" את
החוג לחינוך מיוחד )לידה-שש( במסלול הגן )לידה-שש( .האישור להפעלת תכנית הלימודים
במתכונת החדשה הנו החל מעתה.

U
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 .2הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
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דיווח מכללת אחוה – המכללה האקדמית לחינוך ,אודות עמידת תכניות ההכשרה להוראה
במכללה בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח מכללת אחוה – המכללה האקדמית
.1
לחינוך ומאשרת למכללה להפעיל בהתאם "למתווים המנחים בהכשרה להוראה" את
המסלולים וההתמחויות הבאים:
א .תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמסלול הגן )לידה-שש( בהתמחויות :החוג לגיל הרך,
לימודים כלליים.
ב .תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמסלול הרב-גילאי )ג'-י'( בהתמחות אנגלית.
האישור להפעלת תכניות הלימודים במתכונת החדשה הנו החל מעתה.
.2
המועצה מסמיכה את מכללת אחוה – המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר
בהוראה"
 B.Ed.במסלול הגן )לידה –  (6ולא כפי שהיה עד כה במסלול הגן )גן ,א'-ב'(.
לאשר את תכנית ההרחבה במסלול הגן שהגישה המכללה לתעודת הוראה נוספת להוראת
.3
כיתות א'-ב'.
המועצה מסמיכה את המכללה להעניק תואר "בוגר בהוראה"  B.Ed.במסלול הגן ב"לימודים
.4
כלליים" ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה כוללת" .כל זאת בהתאם לעקרונות ולכללים
החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות המל"ג בנושא.
המועצה מאשרת את הפעלת תכניות הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה( ,לפי
.6
המתווים ,במסלולים השונים על סמך הצהרת המכללה כי תכניות הלימודים לתעודת הוראה
לאקדמאים דומות במידה רבה לתכניות הלימודים לתלמידים סדירים )הלומדים לתואר
ראשון עם תעודת הוראה( .לכן תכניות אלו לא תוגשנה למל"ג בנפרד .כמו כן:
המכללה מתחייבת לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת
א.
לימודי ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף 11
בהחלטת המל"ג בנושא המתווים(.
המכללה מתחייבת לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:
ב.
ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע,
.1
במדעי החיים ובמדעים המדויקים — .70
הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של
.2
 75לפחות.
הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים
.3
ועדכוני המל"ג בנושא.
הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון
.4
ולתעודת הוראה לא יפחת מארבע שנים.
הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
.7
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
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החלטת המל"ג מיום  2.11.2004בדבר תכניות מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות – הצעת
הבהרה
בהמשך להחלטתה מיום  ,2.11.2004ולמען הסר ספק ,מחליטה המועצה להבהיר כדלהלן:
 .1החלטתה שבנדון מתייחסת גם לתכניות לימודים המיועדות למגזרים מסוימים )לרבות חרדים
או מיעוטים( ,בין אם הן מתקיימות בתוך הקמפוס ובין אם מחוץ לקמפוס.
 .2תכניות אלה תיבדקנה בהתאם לתנאים הקבועים בהחלטה; המועצה תהיה רשאית לקבוע
תנאים נוספים לצורך פתיחת תכניות אלה ,בין היתר על מנת להבטיח את עקרון השוויון.
 .3ההגבלה האמורה בסעיף ב' 5להחלטה בדבר שיעור )עד  (10%התכניות לאוכלוסיות מיוחדות,
לא תכלול תכניות המיועדות לאוכלוסיה החרדית או למיעוטים ,לגביהן קיימת מדיניות של
הגברת הנגישות למערכת ההשכלה הגבוהה.
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 .4מוסדות המקיימים תכניות כאמור ללא שקבלו אישור מהמועצה והמבקשים להמשיך ולקיימן,
יגישו בקשה בהתאם לנהלי המועצה ,בתוך חודש.

התקיימה הצבעה
בעד – 13
נמנע – 1
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה
תיקון כללי המועצה להשכלה גבוהה )התאמות לסטודנטים המשרתים שירות מילואים( ,התשע"א – 2011
סיכום:
חברי המועצה להשכלה גבוהה דנו בהצעה לתוספת לכללים ,לפיה "מוסד המכיר במעורבות סטודנטים בפעילות
חברתית וחינוכית למען הקהילה כמזכה בנקודות זכות אקדמיות ,יהיה רשאי להכיר גם בשירות מילואים
כפעילות המזכה בעד  2נקודות זכות אקדמיות לתואר ,לפי הכללים שיקבע ".בתום הדיון סיכמו חברי המועצה
להחזיר את הנושא לדיון באחת מישיבות המל"ג הבאות .לקראת המשך הדיון בנושא ,לבקש מצוות המזכירות
האגף האקדמי לאסוף נתונים מהמוסדות על אילו פעילויות חברתיות וחינוכיות למען הקהילה הם מזכים )אם
בכלל( בנקודות זכות אקדמיות ,כמו כן לשאול מי המוסדות מכיר כבר כיום בשירות מילואים כפעילות חברתית
המזכה בנקודות זכות אקדמיות.
U
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העברת הבקשה של המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )(M.Ed
בהוראה ולמידה – שפות לבדיקתה של ועדה המקצועית )הנושא נשלח לחברים בדואר אלקטרוני
אך הושמט בטעות מסדר יום המל"ג(
בישיבתה ביום  26.7.2011אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הועדה כלהלן:
• פרופ' ששון סומך – החוג ללימודי הערבית והאסלאם ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר
• פרופ' אשר לאופר -החוג ללשון עברית ,האוניברסיטה העברית.
• פרופ' עלית אולשטיין – ביה"ס לחינוך ,האוניברסיטה העברית.
• ד"ר חנה עזר – החוג לחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית ,מכללת לוינסקי לחינוך
• גב' גלי קדמי הכהן/גב' אפרת שגיא – מרכזת הועדה
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