
 
 

U 74( 509להשכלה גבוהה האחת עשרה מס'  ) המועצההחלטות מישיבת 
U( 21.2.12שהתקיימה בירושלים ביום ז' בשבט, תשע"ב) 

 
Uה ח ל ט ו ת 

 
 נושאים שנדונו בוועדות המשנה )נדרשת הצבעה(

11 /1106  U במרץ 31בשנה אחת נוספת )עד  כחבר ות"ת של פרופ' משה מנדלבאום בות"תה כהונההארכתU  
   U2013U.  

המועצה מאשרת את הצעת השר, על דעת יו"ר ות"ת, להאריך את כהונתו של פרופ' משה מנדלבאום 
, באופן חריג ובנסיבות המיוחדות שנוצרו בהן פרופ' עזייאזה 31.3.2013בשנה אחת נוספת ועד ליום 

מינוי  מסיים כהונתו במועצה, וטרם התמנתה מועצה חדשה, ועל מנת ליתן סיפק ביד השר לבחון
חבר ות"ת חדש במקומו של פרופ' מנדלבאום, ממוסד מתוקצב שאינו אוניברסיטה, מבין חברי 

המועצה החדשה. המינוי כאמור יהיה בהתאם להסדר מניעת ניגוד העניינים כאמור בחוות דעת 
   .היועצת המשפטית של משרד החינוך

U:התקיימה הצבעה 
15 –בעד   

 אין מתנגדים
 אין נמנעים

תקבלה פה אחדההחלטה ה  
 

11 /1107  U שהוענקה למכללה לחינוך גופני  ההסמכה הזמנית( של 2014הארכה לשנתיים )עד פברואר
 .( עם תזה במדעי החינוך הגופניM.P.Eולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני )

יני אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לעני 21.2.12בישיבתה ביום 
 ן:להלכ והחליטה 31.1.12אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 

( את ההסמכה שהוענקה למכללה לחינוך גופני 2014להאריך בשנתיים נוספות )עד פברואר  .1
 ( עם תזה במדעי החינוך הגופני..M.P.Eולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט, להעניק תואר שני )

בות לחוות דעתם הקובעת כי לא כל עבודות התזה הן הסוקרים יעבירו לאגף האקדמי את הסי .2
 העלות את רמתן. לברמה אקדמית משביעת רצון ומה נדרש מהסטודנטים וממנחיהם על מנת 

תעביר המכללה את רשימת כל התזות לסוקרים, שיבחרו מתוכה את אלו אותן  2013עד אפריל  .3
 יבקשו לבדוק.

U:התקיימה הצבעה 
15 –בעד   

 אין מתנגדים 
נמנעיםאין   

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

11 /1108  U אסימי להעניק תואר "בוגר בהוראה" לקהסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת אמתן(B.Ed )
 .דו"ח הוועדה המלווה -חוגית -( במתכונת דו6-21בחינוך מיוחד )גילאי 

 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לענייני 21.2.12בישיבתה ביום 
 :כלהלןוהחליטה  31.1.12אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 

 להודות לוועדה בראשותה של פרופ' שונית רייטר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
( במתכונת 6-21( בחינוך מיוחד )B.Edלהסמיך את מכללת אלקאסמי להעניק "בוגר בהוראה" ) .2

 חוגית, לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.-דו
U:התקיימה הצבעה 

15 –בעד   
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 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

11 /0911  U ( של ההסמכה הזמנית  למרכז הבינתחומי בהרצליה 2013הארכה טכנית לשנה )עד פברואר
  ( בפסיכולוגיה.B.Aלהעניק תואר ראשון )

ות המלצת ועדת המשנה למוסדאת המועצה להשכלה גבוהה אימצה   21.2.2012בישיבתה ביום 
 , והחליטה כלהלן:31.1.12שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 

להאריך )טכנית( את ההסמכה הזמנית של המרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר ראשון 
, זאת כדי לאפשר למומחה הבודק את 2013( בשנה נוספת, דהיינו עד פברואר .B.Aבפסיכולוגיה ) 

 גיש המלצותיו הסופיות למל"ג, טרם תדון בהארכת ההסמכה.התכנית לסיים עבודתו כנדרש ולה
U:התקיימה הצבעה 

14-בעד  

 אין מתנגדים 

 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 * פרופ' משה מאור לא השתתף בהצבעה ובדיון

 
11 /0111  U (  של ההסמכה הזמנית  למרכז האקדמי למשפט ולעסקים 2013הארכה טכנית לשנה )עד פברואר

 .U( במנהל עסקיםB.Aתואר ראשון ) להעניק
המלצת ועדת המשנה למוסדות את המועצה להשכלה גבוהה אימצה   21.2.2012בישיבתה ביום 

 , והחליטה כלהלן:31.1.12שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 
להאריך )טכנית( את ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר ראשון 

B.A))  זאת כדי לאפשר למומחה הבודק את (2013דהיינו עד פברואר )עסקים בשנה נוספת, במנהל ,
 התכנית לסיים עבודתו כנדרש ולהגיש המלצותיו הסופיות למל"ג, טרם תדון בהארכת ההסמכה.

U:התקיימה הצבעה 

15-בעד  

 אין מתנגדים 

 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

11 /1111   U לשלוש שנים( למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר "בוגר" )מתן הסמכה זמנית(B.A. )
 חוות דעת מומחה. -חוגית -בלימודי כלכלה במתכונת דו

המלצת ועדת המשנה למוסדות את המועצה להשכלה גבוהה אימצה   21.2.2012בישיבתה ביום 
 , והחליטה כלהלן:31.1.12שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 

 הודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש לה.ל  .1
לאמץ את המלצות המומחה ולא לאפשר למכללה האקדמית עמק יזרעאל לפרסם ולרשום   .2

 תלמידים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה במתכונת דו חוגית מעתה והלאה.
חוגית  -מתכונת דולהסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר "בוגר" בכלכלה ב  .3

 רק לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשע"א ותשע"ב.
U:התקיימה הצבעה 

15-בעד  

 אין מתנגדים 

 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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11 /2111  U בקשת הקריה האקדמית אונו, לפתוח ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון(B.Mus.)  במוסיקה
 .Uרב תחומית

המלצת ועדת המשנה למוסדות את המועצה להשכלה גבוהה אימצה   21.2.2012בישיבתה ביום 
 , והחליטה כלהלן:31.1.12שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 

התאם להחלטותיה העקרוניות של המועצה, יש חשיבות רבה בקיום תכנית הלימודים בקמפוס ב
בביסוס תשתיות מתאימות לפעילות הקריה האקדמית אונו. יחד עם זאת, המועצה מודעת לצורך 

 התכנית החדשה בקרית אונו, המצריכה היערכות מיוחדת, ואי לכך היא מחליטה כלהלן:
( .B.Musלאשר לקריה האקדמית אונו לפרסם את דבר תכנית הלימודים לתואר ראשון ) .1

 במוסיקה רב תחומית ולרשום אליה תלמידים. 
ת התכנית, לקיימה בקמפוס הנוכחי של הד מוסיקה לאשר באופן זמני, לתקופה של שנה מפתיח   .2

לסיום היערכות ביסוס התשתיות הנדרשות בקמפוס בקרית אונו. אישור עד בתל אביב וזאת 
 לרשום ופתיחת שנה"ל השנייה מותנה בהעברת התכנית באופן מלא לקמפוס בקרית אונו. 

ראשון במוסיקה רב תחומית במידה ועד תום השנה לא תועבר פעילות תכנית הלימודים לתואר    .3
 לקמפוס בקרית אונו, התכנית תיסגר ותופעל רשת הביטחון. 

הסטודנטים והנרשמים לתכנית באשר למעבר הלימודים בתוך שנה על המוסד ליידע את    .4
 לקמפוס הראשי בקרית אונו, ולפרסם זאת בידיעון הקריה. 

בניית התשתיות בקריה במהלך שנת הלימודים הראשונה לתכנית, תיבדק ההתקדמות ב  .5
האקדמית אונו ובהיערכות למעבר התכנית לקמפוס הראשי, על ידי מינהל המועצה. דיווח 

 יימסר למל"ג בנושא. 
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יצחק סדאי בנוגע לתכנית הלימודים,   .6

 לפיהן:
המל"ג מיום הכרה בלימודים לא אקדמיים קודמים תעשה בהתאם להחלטת  .א

, בנושא "פטור מלימודים אקדמיים על 24.02.2009, כפי שעודכנה ביום 04.04.2006
 בסיס לימודים לא אקדמיים".

 תנאי קבלה:  .ב
 60יח"ל או  4-לפחות ב 70סטודנט בעל תעודת בגרות באנגלית בציון  -אנגלית .1

תנאי ים. ( יוכל להתקבל ללימוד250במבחן אמיר )מתוך  185יח"ל וציון  5-לפחות ב
 זה יעודכן בהתאם להחלטות המל"ג העתידיות בנושא.  

סטודנט יסיים חובותיו בלימודי האנגלית ברמת פטור עד תום שנת לימודיו  .2
 הראשונה. 

מספר הסטודנטים שיתקבלו ללימודים אקדמיים סדירים במוסד ונתוניהם חורגים  .ג
 . Uלים באותו מחזורמכלל המתקב %10לא יעלה על Uמהנתונים שנקבעו בתנאי הקבלה, 

 .ההמוסד יגדיל את מצאי הספריי .ד
לחייב את הקריה האקדמית אונו )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד שיירשם  .2

ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע למועמד כי הקריה האקדמית אונו עדיין אינה מוסמכת 
פתיחת התכנית לא יועברו להעניק תואר ראשון במוסיקה רב תחומית, וכי אם בתוך שנה מ

 הלימודים במלואם לקמפוס הקריה האקדמית אונו, תופעל רשת הביטחון והתכנית תיסגר.
לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה, תוקם ועדה מלווה,  .3

שתבדוק את התפתחות תכנית הלימודים, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה 
. התשתיות העתידיות לתכנית הלימודים הנדונה, שיוקמו בקריה האקדמית אונו, המקצועית

 ייבדקו גם הם על ידי הוועדה המלווה להסמכה.
 ההחלטה תיכנס לתוקפה לאחר עמידת המוסד בתנאים הבאים: .4

העברת התחייבות המוסד לפיה פעילות תכנית הלימודים לתואר ראשון במוסיקה רב  .א
מפוס הראשי בקריה האקדמית אונו, בתוך שנה מיום תחומית תעבור במלואה לק

 פתיחת התכנית. 
 המצאת הסכם שכירות ישיר מול בעלי הנכס בקמפוס מכללת הד.  .ב
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המצאת הסכם רשת ביטחון ונוסח להחתמת הסטודנט מעודכנים, בהתאם לאמור  .ג
 בהחלטה זו.

U:התקיימה הצבעה 

12-בעד  

1 –נגד   

2 -נמנעים  
 ההחלטה התקבלה 

 
11 /3111   U( בקשת המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, להכיר בתואר הראשוןB.A. בכלכלה במסגרת )

 .Uחוגית, בהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש-דו
המלצת ועדת המשנה למוסדות את המועצה להשכלה גבוהה אימצה   21.2.2012בישיבתה ביום 

 והחליטה כלהלן: ,31.1.12שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 
חוגית במרכז האוניברסיטאי אריאל -( בכלכלה במתכונת דו.B.Aלהכיר בתואר הראשון ) .1

 (.2014בשומרון, למשך שנתיים מיום קבלת ההחלטה )עד פברואר 
 בהתאם להמלצות הסוקר שבדק את התוכנית, על המוסד: .2

ות שני להמשיך בחיזוק משמעותי של הסגל האקדמי המלמד בתוכנית ולגייס לפח  .א
 חברי סגל בכירים בעלי רקע מחקרי מוכח בתחום הכלכלה.

לדאוג לכך שקורסי הליבה בכלכלה יילמדו ע"י אנשי סגל בכירים במשרה מלאה,  .ב
 בעלי תואר שלישי ורקע מחקרי.

לפקח על אחידות בתבנית הגשת קורות החיים של הסגל המעורב בתוכנית, אשר  .ג
דכניות י ויעבור הגהה קפדנית בנוגע לעיכלול רק מידע הרלוונטי למסלול האקדמ

 .המידע, הלשון וצורת ההגשה
 
 
 

U:התקיימה הצבעה 

12-בעד  

1-נגד  

2-נמנעים  

 ההחלטה התקבלה 
 

11 /4111 U מתן הסמכה )לשלוש שנים ( למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון(B.Sc)  בביוטכנולוגיה
 .  Uדו"ח הוועדה הבודקת -ימית 

   ענייני המלצת ועדת המשנה לאת מועצה להשכלה גבוהה אימצה ה 21.2.2012ישיבתה ביום ב
 והחליטה כלהלן: 31.1.12טכנולוגיה והנדסה מיום 

 על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה. ת לוועדה בראשותו של פרופ' עודד בז'הלהודו  .1
 תוארלהעניק תואר  המרכז האקדמי רופיןלאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את   .2

 . 2015פברואר למשך שלוש שנים דהיינו עד  בביוטכנולוגיה ימית (B.Sc)ראשון 
בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים   .3

 .שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  במלואן
U:התקיימה הצבעה 

15-בעד  

 אין מתנגדים 

עיםאין נמנ  

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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11 /5111 U ( לשנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להעניק 2015מתן הסמכה זמנית לשלוש שנים )עד פברואר
 בהנדסת פלסטיקה עם תזה וללא תזה. .M.Sc"מוסמך במדעים"   תואר שני

 ענייניהמלצת ועדת המשנה לאת מועצה להשכלה גבוהה אימצה ה 21.2.2012ישיבתה ביום ב
 והחליטה כלהלן: 31.1.12טכנולוגיה והנדסה מיום 

 להודות לוועדה בראשתו של פרופ' משה גוטליב על עבודתה ועל הדוח שהגישה.  .1
( .M.Scבמדעים" ) מוסמך" שני להעניק תואר  הסמיך את שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצובל .2

 .30.2.2015 -עד ל לשלוש שניםעם תזה וללא תזה  בהנדסת פלסטיקה
 24.2009כח עומס ההוראה והתעסוקה של חברי הסגל ובהמשך להחלטת המל"ג מיום נו .3

החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי המכללה תוכל לרשום, בכל שנה, לכל היותר שבעה 
 סטודנטים למסלול הכולל תזה. בכול אופן, מספר הסטודנטים למנחה לא יעלה על שלושה.

השנים הקרובות תוך שימת דגש מיוחד על  3לך לעקוב אחר התנהלות התוכנית במכללה במה .4
עם אפשרות להארכת  -גיוס חברי סגל בעלי רקע מגווןתנאי הקבלה, והקפדה מיוחדת על 

 תקופה זו במידת הצורך. 
 תגיש המכללה דוח אודות התפתחות התוכנית במוסד.  גלקראת סוף שנה"ל תשע" .5

U:התקיימה הצבעה 

15-בעד  

 אין מתנגדים 

 אין נמנעים

 חלטה התקבלה פה אחדהה
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11 /6111      U הלימודים בארכיאולוגיהאיכות תכניות דו"חות הוועדה להערכת 
הוועדה להערכת איכות המלצת את מועצה להשכלה גבוהה אימצה ה 21.2.2012ישיבתה ביום ב               

 והחליטה כלהלן: 20.2.12והבטחתה מיום 
ארכיאולוגיה בראשות פרופ' צ'רלס סטניש על להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים ב .1

 עבודתה הרבה והמקצועית.
 לאמץ את הדוחות המסכמים של הוועדה )הדוח הכללי והדוחות הפרטניים(. .2
 לפרסם את דוחות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג. .3
תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה  2012חודש נובמבר לבקש מכל מוסד להגיש עד  .4

 ת אליו )כולל לו"ז(.הנוגעו
דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה  2013חודש נובמבר לבקש מכל מוסד להגיש עד  .5

 לעיל. 4הנזכרות בסעיף 
לקיים מפגש עם ראשי המחלקות לארכיאולוגיה לשם דיון בסוגיות העולות מהדוח הכללי של  .6

מוסדית -בין PhD\MAהוועדה, בהם הרחבת שיתוף הפעולה בין המוסדות, פתיחת תכנית 
 במדעי הארכיאולוגיה והקמת ספרייה דיגיטלית לאומית.

לקיים דיון עם נציגי המחלקות לארכיאולוגיה, נציגי רשות העתיקות וגורמים רלבנטיים נוספים  .7
 בנושאים רלוונטיים שעולים מהדוח הכללי של הוועדה.

יה לאור צרכיו המיוחדים להמליץ לות"ת לבחון את סוגיית התעריף לתקצוב תחום הארכיאולוג .8
 של התחום, אשר כוללים עבודה בשטח, סיורים ומעבדות.

U:התקיימה הצבעה 

13-בעד  

 אין מתנגדים 

 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

11 /1711 U.הערכת איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה 
 הערכת איכות הוועדה להמלצת את מועצה להשכלה גבוהה אימצה ה 21.2.2012ישיבתה ביום ב
 כלהן: והחליטה 20.2.12והבטחתה מיום  

ועדה ייעודית לנושא קידום איכות ההוראה באקדמיה הישראלית אשר תורכב מנציגי להקים   .1
 סטודנטים, נציגי ציבור ונציגי סגל אקדמי, ותציג למל"ג ולוות"ת המלצות בנושא:

 הערכה וקידום איכות ההוראה על ידי מל"ג, ועל ידי ות"ת.   .א
 הערכת איכות ההוראה על ידי מל"ג. דרכי שיפור  .ב

 חודשים מיום תחילת פעילותה. 3הוועדה תגיש את המלצותיה למליאת המל"ג והוות"ת תוך  .2
U:התקיימה הצבעה 

15-בעד  

 אין מתנגדים 

 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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U:נוהל קבלת החלטות בכתב 
11 /1811 U יזרעאל לשינוי שם החוג מ"סוציולוגיה ואנתרופולוגיה" בקשת המכללה האקדמית עמק

 .Uלסוציולוגיה ארגונית ואנתרופולוגיה
המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום 

 :והחליטה כלהלן, 31.1.12מיום  אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
זה, הבקשה לשינוי השם אינה שינוי סמנטי שניתן  המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי במקרה .1

שמשמעותו קיומם של תכנים התמחותיים  ,להצדיקו בשיקולים שיווקיים, אלא שינוי לשם חדש
 הנלמדים בדרך כלל בתואר שני.

לאור זאת מחליטה המועצה שלא לאשר את בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לשנות את  .2
 ולוגיה" ל"סוציולוגיה ארגונית ואנתרופולוגיה".שם החוג מ"סוציולוגיה ואנתרופ

 
11 /1911  U בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לשינוי  שם תוכנית הלימודים  מ"לימודי תיירות

 ומלונאות" ל"ניהול תיירות ומלונאות".
המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום 

 :והחליטה כלהלן, 31.1.12מיום  יברסיטאות ושלוחות מחו"לאונ
תוכנית הלימודים מ"לימודי  לאשר את בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לשנות את שם

 תיירות ומלונאות" ל"ניהול תיירות ומלונאות".
 

11 /2011 U ראשון בקשת המכללה אקדמית הדסה ירושלים לשנות את שמה של תכנית הלימודים לתואר
(B.A.) ."בניהול מערכות בריאות ותיירות ל"ניהול ארגוני שירות  

המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום 
 :והחליטה כלהלן, 31.1.12מיום  אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל

ת הלימודים לתואר ראשון לאשר את בקשת המכללה האקדמית הדסה לשנות את שמה של תכני
(B.A.) ."ב"ניהול מערכות בריאות ותיירות" לשם "ניהול ארגוני שירות 

 
11 /1112 U בקשת המרכז האקדמי פרס לפתוח ולקיים מסלול בחשבונאות במסגרת תכנית הלימודים לתואר

 במנהל עסקים. )A.)B.ראשון 
ת ועדת המשנה למוסדות שאינם המלצאת ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום 

 :והחליטה כלהלן, 31.1.12מיום  אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
 להודות למומחה על עבודתו ועל ההמלצה שהגיש לה. .1
לאמץ את המלצת המומחה ולאשר למרכז האקדמי פרס לקיים מסלול התמחות בחשבונאות    .2

  ( במנהל עסקים.B.Aבמסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון )
 .םההתמחות בחשבונאות תצוין על גבי התעודה שתוענק לבוגרי   .3

 
11 /2112  U העברת בקשתה של מכללת אורנים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני(M.Ed)  במתמטיקה ומדעים

הוראה ולמידה לביה"ס היסודי בהתמחויות: הוראת מתמטיקה בבי"ס יסודי והוראת מדעים  –
 .מקצועית ואישור הרכב הוועדה בבי"ס יסודי, לבדיקתה של ועדה

לאוניברסיטאות המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום 
 :והחליטה כלהלן, 31.1.12ומכללות לחינוך מיום 

( M.Edלפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) להקים ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת אורנים .1
למידה לביה"ס היסודי בהתמחויות: הוראת מתמטיקה בבי"ס הוראה ו –במתמטיקה ומדעים 

 . יסודי והוראת מדעים בבי"ס יסודי
הוועדה תיתן דעתה לשמה הארוך של התכנית, ולשאלה האם יש הצדקה לציין על תעודת התואר  .2

 את שתי ההתמחויות, כפי שביקשה המכללה.
 לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת הבקשה, כלהלן: .3

 המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן )יו"ר( -ן פרופ' רוחמה אב -
 הפקולטה להוראת טכנולוגיה ומדעים, הטכניון -פרופ' טלי טל  -
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 חינוך מתמטי, סמינר הקיבוצים -ד"ר רונית הופמן  -
 מרכזת הוועדה –גב' אפרת שגיא  -

 
11 /3112  U דיווח על משיכת הבקשה של מרכז אקדמי רופין לתואר שני(M.A.) בי ים.ללא תזה במשא 

לענייני טכנולוגיה המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום 
 :והחליטה כלהלן, 31.1.12והנדסה מיום 

 םבקשתכי ברצונם למשוך את  ה נשיאת המרכז האקדמי רופיןהודיע 19.01.2012מיום  הבמכתב
 המועצה להשכלה גבוההשאבי ים. על כן, ללא תזה במ (.M.A)לתואר שני לפתוח תוכנית לימודים 

לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  המרכז האקדמי רופיןרושמת לפניה את דבר משיכת בקשת 
(M.A.)  .הודעה על כך תימסר לחברי הוועדה הבודקת.ללא תזה במשאבי ים 

 
11 /4112  U תוכנית לתואר בנתניה לפתוח  בקשת המכללה האקדמית להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין

 .Uבהנדסת אלקטרוניקה .B.Scראשון 
לענייני טכנולוגיה המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום  

 :והחליטה כלהלן, 31.1.12והנדסה מיום 
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' סימון ליצין על עבודתה ועל הדוח שהגישה. .1
לפתוח תוכנית לימודים   להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין לאשר למכללה האקדמית  .2

( בהנדסת אלקטרוניקה, לפרסמה ולרשום אליה .B.Scלתואר ראשון "בוגר במדעים" )
 תלמידים.

במהלך שנת הלימודים השנייה להפעלת התכנית על המכללה לגייס שני חברי סגל בכירים  .3
 ל את התכנית בעתיד.נוספים שילמדו במשרה מלאה בתוכנית ויוכלו להובי

להחתים )כנהוג במועצה להשכלה  המכללה האקדמית להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמליןעל  .4
המכללה האקדמית להנדסה גבוהה(, כל תלמיד)ה( על הצהרה, לפיה ידוע לו )לה( כי 

, עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון "בוגר ולטכנולוגיה אורט הרמלין
וכי קיימת אפשרות שהמכללה לא תוסמך להעניק  אלקטרוניקה( בהנדסת .B.Scבמדעים" )

'רשת ביטחון' בחוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה  . במקרה זה תוצע הנ"לתואר את ה
 במכללת אורט בראודה.

הוועדה ממליצה לעקוב אחר התנהלות התוכנית במכללה במהלך שלוש השנים הקרובות.  .5
 .הת הסגל האקדמי ופיתוח המעבדות והספרייבפרט יש לעקוב אחרי פיתוח מצב

 
 
 
 

11 /5112  Uמעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת 
   Uהלימודים בהנדסה כימית . 

 להערכת המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום 
 :ןוהחליטה כלהלאיכות והבטחתה מיום , 

, הטכניוןלהודות לפרופ' זאב תדמור ולפרופ' יוסף מרצ'וק על בדיקת הדיווחים שהגישו  .1
 להנדסה האקדמית והמכללה ושומרון יהודה האוניברסיטאי המרכז, גוריון-בן אוניברסיטת

 בתחום האיכות ועדת המלצות יישום למידת באשר דעתם חוות הגשת ועל שמעון סמי
 .הכימית ההנדסה

 מוסדות על הדיווחים שהגישו בעניין יישום המלצות ועדת האיכות.להודות ל    .2
לציין בהערכה כי המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון יישמה באופן מלא את המלצות     .3

 הוועדה להערכת איכות בהנדסה כימית, כפי שציינו הסוקרים בחוות הדעת שלהם.
יברסיטאי אריאל, לרשום לפניה כי גוריון, הטכניון והמרכז האונ-באשר לאוניברסיטת בן    .4

חלה התקדמות ביישום המלצות ועדת האיכות ולבקש מהמוסדות לעיל להגיש בסוף שנה"ל 
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תשע"ג דיווח על השלמת יישום המלצות ועדת האיכות בהתאם לנקודות שהעלו הסוקרים 
 בחוות דעתם.

הדעת של  באשר ליישום נוהל הבטיחות במעבדות להנדסה כימית, בהסתמך על חוות    .5
הסוקרים, מל"ג תמנה שני מהנדסי בטיחות כצוות בדיקה ליישום הנחיות הבטיחות 

 במעבדות להנדסה כימית בכל המוסדות המקיימים לימודים בתחום זה.
 

11 /6211    U לימודים ה מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת
 .Uבהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

להערכת איכות המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום 
 :והחליטה כלהלןוהבטחתה מיום , 

להודות לפרופ' גדי איזנברג, פרופ' דב ווליך ופרופ' אורי שקד על בדיקת הדיווחים שהגישו   .1
גוריון, המכון -אביב, אוניברסיטת בן-אילן, הטכניון, אוניברסיטת תל-אוניברסיטת בר

 הטכנולוגי חולון, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ואורט בראודה.
 להודות למוסדות על הדיווחים שהגישו בעניין יישום המלצות ועדת האיכות.  .2
לציין בהערכה כי אוניברסיטת תל אביב יישמה את המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסת   .3

 בחוות הדעת שלהם.חשמל ואלקטרוניקה, כפי שציינו הסוקרים 
גוריון, אוניברסיטת בר אילן, הטכניון, המכון הטכנולוגי -לבקש מהמוסדות אוניברסיטת בן  .4

חולון, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ואורט בראודה להביא את הנקודות שטעונות שיפור על 
 תיקונן לקראת הסבב השני של הערכת האיכות שיחל בשנת הלימודים תשע"ד.

מת לב הוות"ת להמלצות הוועדה שבדקה את יישום המלצות הוועדה להערכת להסב את תשו  .5
איכות בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, בכל הנוגע למחסור בסגל בכיר )בעיקר בשני תחומי 

 הליבה שצוינו( ואי פתיחת תכניות לימודים חדשות בתחום.
 
 
 
 
 
 

11 /2711       Uוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנ 
                      U.בעבודה סוציאלית 
להערכת איכות המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום  

 :והחליטה כלהלןוהבטחתה מיום , 
סלומון על בדיקת  להודות לפרופ' יונתן רבינוביץ', פרופ' לאה קסן, פרופ' רחל דקל ופרופ' זהבה .1

, גוריון-בן אוניברסיטת, חיפה אוניברסיטת, אביב-תל אוניברסיטתהדיווחים שהגישו 
, בשומרון אריאל האוניברסיטאי המרכז, חי-תל האקדמית המכללה, העברית האוניברסיטה

 . יזרעאל עמק האקדמית והמכללה אילן בר אוניברסיטת
 יישום המלצות ועדת האיכות. להודות למוסדות על הדיווחים שהגישו בעניין .2
לציין בהערכה כי אוניברסיטת חיפה, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון והאוניברסיטה  .3

ו את המלצות הוועדה להערכת איכות בעבודה סוציאלית, כפי שציינו הסוקרים *העברית יישמ
 בחוות הדעת שלהם.

, גוריון-בן אוניברסיטת, באבי-תל אוניברסיטת, חי-תל האקדמית המכללהלבקש מהמוסדות  .4
להביא את הנקודות שטעונות שיפור על  יזרעאל עמק האקדמית והמכללה אילן בר אוניברסיטת

 תיקונן לקראת הסבב השני של הערכת האיכות שיחל בשנת הלימודים תשע"ד.
 

11 /2811   Uים מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימוד
 .Uבמנהל עסקים
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להערכת איכות המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום 
 :והחליטה כלהלןוהבטחתה מיום  , 

להודות לפרופ' יונתן קורנבלוט, פרופ' יאיר אורגלר, פרופ' יורם לנדסקרונר ופרופ' יעקב הורניק  על   .1
 האוניברסיטה, הטכניון, העברית האוניברסיטה, אביב-תל אוניברסיטתבדיקת הדיווחים שהגישו 

, למינהל המכללה, בשומרון אריאל האוניברסיטאי המרכז, גוריון-בן אוניברסיטת, הפתוחה
 .רופין האקדמי והמרכז נתניה האקדמית המכללה

 להודות למוסדות על הדיווחים שהגישו בעניין יישום המלצות ועדת האיכות.  .2
גוריון, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון -וסדות אוניברסיטת בןלציין בהערכה כי המ  .3

והאוניברסיטה הפתוחה, יישמו את המלצות הוועדה להערכת איכות במנהל עסקים, כפי שציינו 
 הסוקרים בחוות הדעת שלהם.

 המכללהאביב, האוניברסיטה העברית, הטכניון, המכללה למינהל, -לבקש מאוניברסיטת תל  .4
להביא את הנקודות שטעונות שיפור על תיקונן לקראת  רופין האקדמי והמרכז יהנתנ האקדמית

 הסבב השני של הערכת האיכות שיחל בשנת הלימודים תשע"ג.
 הערה: מכיוון שאנו ממתינים להשלמת הדיווח מהמרכז הבינתחומי הרצליה, חוות דעת סופית אודות     
 התקבלה. תכנית הלימודים במנהל עסקים במוסד זה טרם    

 
11 /2911   U מעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בפילוסופיה

 .Uפעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות תכניות -יהודית
להערכת איכות המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום 

 :והחליטה כלהלן,  29.01.2012והבטחתה מיום 
דו"חות הוועדה להערכת הלימודים בפילוסופיה שעניינה  22.2.11בהחלטת מל"ג מיום  4בהתאם לסעיף 

, הגישו המוסדות שעברו הערכה בתחום הפילוסופיה היהודית תכניות פעולה ליישום המלצות יהודית
 ועדת האיכות בתחום.

 ה שהגישו הערכת איכות והבטחתה בתכניות הפעולדנה ועדת המשנה ל 29.1.2012בישיבתה ביום 
 לעיל, והחליטה לאשר את תכניות הפעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות  רהמוסדות כאמו

 בפילוסופיה יהודית.
 

11 /0113   U  סיעוד במעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים-
 ום המלצות הוועדה להערכת איכות. תכניות פעולה לייש

להערכת איכות המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום 
 :והחליטה כלהלן,  29.01.2012והבטחתה מיום 

  דדו"חות הוועדה להערכת הלימודים בסיעושעניינה  12.4.11בהחלטת מל"ג מיום  4בהתאם לסעיף 
 ליישום המלצות ועדת האיכות בתחוםו הערכה בתחום הסיעוד תכניות פעולה הגישו המוסדות שעבר

 דנה ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בתכניות הפעולה שהגישו  29.1.2012בישיבתה ביום 
 המוסדות כאמור לעיל, והחליטה לאשר את תכניות הפעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות 

 בסיעוד.
 

11 /1113 U אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים  בהנדסת מעקב
 תכניות פעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות. -תעשייה וניהול 

 להערכת איכות  המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום              
 :והחליטה כלהלןהבטחתה מיום  , ו                      

 דו"חות הוועדה להערכת הלימודים שעניינה  26.07.2011בהחלטת מל"ג מיום  4בהתאם לסעיף              
, הגישו המוסדות שעברו הערכה בתחום הנדסת תעשייה וניהול תכניות בהנדסת תעשייה וניהול

 פעולה ליישום המלצות ועדת האיכות בתחום.
 דנה ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בתכניות הפעולה שהגישו 20.2.2012בישיבתה ביום                       

        המוסדות כאמור לעיל, והחליטה לאשר את תכניות הפעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות                       
 בהנדסת תעשייה וניהול.                      
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11 /2311 U מעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים 

 תכניות פעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות – בביולוגיה/מדעי החיים
 להערכת איכות  המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום      

     :והחליטה כלהלןהבטחתה מיום  , ו                       
דו"חות הוועדה להערכת הלימודים שעניינה  26.06.11בהחלטת מל"ג מיום  4בהתאם לסעיף 

בביולוגיה/מדעי החיים, הגישו המוסדות שעברו הערכה בתחום ביולוגיה/מדעי החיים תכניות פעולה 
 ליישום המלצות ועדת האיכות בתחום.

נה ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בתכניות הפעולה שהגישו ד 20.2.2012בישיבתה ביום 
המוסדות כאמור לעיל, והחליטה לאשר את תכניות הפעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות 

 בביולוגיה/מדעי החיים.
 

11 /3113  U מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות 
  .Uלוח זמנים ליישום המלצות הסוקרות -יה כללית ובהיסטוריה של עם ישראלבהיסטור

 להערכת איכות  המלצת ועדת המשנה את ה להשכלה גבוהה אימצה המועצ 21.2.12בישיבתה ביום        
 :והחליטה כלהלןוהבטחתה מיום  ,                        

יינה דו"חות הוועדה להערכת הלימודים שענ 09.11.2010בהחלטת מל"ג מיום  4בהתאם לסעיף  
   כללית היסטוריה, הגישו המוסדות שעברו הערכה בתחום ישראל עם של והיסטוריה כללית בהיסטוריה
 לוח זמנים ליישום המלצות הסוקרות. ישראל עם של והיסטוריה

שו דנה ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בלוחות הזמנים שהגי 20.2.2012בישיבתה ביום  
בהיסטוריה  המוסדות כאמור לעיל, והחליטה לאשר את לוחות הזמנים ליישום המלצות הסוקרות

 כללית והיסטוריה של עם ישראל.
 

U הרכבי ועדות בודקותאישור: 
 כלהלן: ותהוועד יהרכב ואושר

11 /4113  U אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי פרס לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון
(B.A)  במינהל מערכות בריאותU . 
ת דיקועדה לבאת ההחלטה להקים המועצה להשכלה גבוהה  אישרה 21.2.2012בישיבתה ביום  

 .( במינהל מערכות בריאותB.Aבקשת המרכז האקדמי פרס לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )
 :להלן הרכב הוועדה שאושר .1

 יו"ר -בריאות, אוניברסיטת בן גוריון ובסקי, המחלקה לניהול מערכות חפרופ' דב צ'רנ 
 פרופ' יפה מכנס, בית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן 
 פרופ' מאיר אורן, מנהל המרכז הרפאי הילל יפה 

  מרכזת תחום מכללות כלליות. –גב' שרון הרדון 

ועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בו   
 קבלת המלצת ות"ת למל"ג.ו/או  הרלוונטיים

11 /5113   Uחי להעניק תואר ראשון -אישור הרכב הוועדה המלווה למתן הסמכה קבועה למכללה האקדמית תל
(B.Sc.) במדעי המזון.  

הרכב הוועדה המלווה למתן הסמכה  אישרה המועצה להשכלה גבוהה את 21.2.2012בישיבתה ביום 
 .במדעי המזון (.B.Sc)חי להעניק תואר ראשון -קבועה למכללה האקדמית תל

 :להלן ההרכב שאושר    
    יו"ר -המכון לביוכימיה מדעי המזון והתזונה, האוניברסיטה העברית  -פרופ' סם שגיא 
   מדען ראשי קבוצת תנובה. –מר זאב פייקובסקי 
  הפקולטה לביוטכנולוגיה והנדסת מזון, הטכניון. –שמן פרופ' אילת פי 
   1  - פרופ' יוסי קנרT1חקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ומזוןT, מכון  – איכות מזון ובטיחותו חקר

 וולקני / האוניברסיטה העברית.

   מרכזת הוועדה –גב' אתי נעים 

http://www.agri.gov.il/he/units/institutes/7.aspx
http://www.agri.gov.il/he/units/institutes/7.aspx
http://www.agri.gov.il/he/departments/8.aspx
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11 /3611    U אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים לפתוח
  U.( בהנדסת טכנולוגיות סביבתיות.B.Sc ) תואר "בוגר במדעים" תכנית לימודים לקראת 

הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת  אישרה המועצה להשכלה גבוהה את 21.2.2012יבתה ביום ביש 
 תואר "בוגר במדעים" בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תכנית לימודים לקראת 

( B.Sc.בהנדסת טכנולוגיות סביבתיות ).  

 :להלן ההרכב שאושר 
 יו"ר –ביבתית, טכניון הפקולטה להנדסה אזרחית וס -פרופ' גדליה שלף 

  המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית. –פרופ' עובדיה לב 

 היחידה להנדסה סביבתית, אוניברסיטת בן גוריון –הפקולטה להנדסה -פרופ' אשר ברנר 
  מרכזת הוועדה. –מרב שרווינטר 

 

11 /3711   Uנציגי המועצה אישור הרכב הוועדה לבדיקת יישום המלצות פורום ראשי בי"ס לאדריכלות ו
  .Uלהנדסה ואדריכלות

הרכב הוועדה לבדיקת יישום  אישרה המועצה להשכלה גבוהה את 21.2.2012בישיבתה ביום 
  המלצות פורום ראשי בי"ס לאדריכלות ונציגי המועצה להנדסה ואדריכלות.

 :להלן ההרכב שאושר
 דיקאן הפקולטה לארכיטקטורה, טכניון -פרופ' יהודה קלעי 
  ראש המחלקה לארכיטקטורה, ויצו חיפה -נתניהו-צרףאדר' אירית 
 המועצה להנדסה ואדריכלות -אדר' נעמה מליס 
 מרכזת הוועדה. -גב' מרב שרוינטר 

 
U הרכב הוועדה לבדיקת הבקשה של "מרכז רידמן ללימודים אקדמיים" )בהקמה( לקבל היתר לפתוח 
U מוסד להשכלה גבוהה ולפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון( Sc.B. במדעי התזונה לבדיקה של ועדה  ) 
Uמקצועית/סוקריםU . 
U :סיכוםU  

הערותיהם של חברי המל"ג בנושא, ובהינתן שועדת הערכת איכות הלימודים במדעי התזונה צפויה לסיים  לאור
עבודתה ולהגיש מסקנותיה באחת מישיבות המועצה הקרובות, הוחלט על ידי סיו"ר המל"ג להסיר את הנושא 

 ם. מסדר היו
U הרכב ועדה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון 
U(.B.Sc. במדעי התזונה ) 
U :סיכום 

לאור הערותיהם של חברי המל"ג בנושא, ובהינתן שועדת הערכת איכות הלימודים במדעי התזונה צפויה לסיים 
צה הקרובות, הוחלט על ידי סיו"ר המל"ג להסיר את הנושא עבודתה ולהגיש מסקנותיה באחת מישיבות המוע

מסדר היום. הרכב הוועדה יובא לאישור המועצה לאחר הדיון והחלטת מל"ג שתתקבל בנוגע לדו"חות הוועדה 
 הבינלאומית לאיכות התכניות במדעי התזונה. 

Uהרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר ראש( ון.B.Sc במדעי ) 
U.התזונה 
U :סיכום 

לאור הערותיהם של חברי המל"ג בנושא, ובהינתן שועדת הערכת איכות הלימודים במדעי התזונה צפויה לסיים 
עבודתה ולהגיש מסקנותיה באחת מישיבות המועצה הקרובות, הוחלט על ידי סיו"ר המל"ג להסיר את הנושא 

המועצה לאחר הדיון והחלטת מל"ג שתתקבל בנוגע לדו"חות הוועדה מסדר היום. הרכב הוועדה יובא לאישור 
 הבינלאומית לאיכות התכניות במדעי התזונה. 



 13 

 
 

11 /3811  U )אישור הרכב הוועדה לבדיקת הבקשה הבקשה של "מרכז רידמן ללימודים אקדמיים" )בהקמה
כללי  ((.B.A לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון

 .בבריאות האדם לבדיקה של ועדה מקצועית/סוקרים

 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לענייני   21.2.2012בישיבתה ביום  
 , והחליטה כלהלן:8.11.2011יום מטכנולוגיה והנדסה  

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה.  .1

ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי המלצת הוועדה לא תובא לדיון בועדת המשנה/במל"  .2
 הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.

 אושר:שלהלן הרכב הוועדה   .3
 יו"ר הוועדה. –המכללה האקדמית הדסה ירושלים  –צבי -פרופ' נאווה בן 

 המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן. –סירה -פרופ' דוד בן 

  וגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.המחלקה לפסיכול –פרופ' יונתה לוי 

  ראש מחלקת ילדים במרכז רפואי קפלן, מתמחה במחלות דרכי עיכול, כבד  –פרופ' אתי גרנות 

 ותזונה.    

  גב' תמר קרביץ. –מרכזת הוועדה 
11 /3911  U הרפואי "שיבא" בתל השומר מטעם  הכשרה קלינית לרפואה במרכזהרכב הוועדה לבדיקת

עבור סטודנטים הלומדים בארץ הכשרה קלינית ו אוניברסיטת סנט ג'ורג' ואוניברסיטת ניקוסיה
 ; הצעה להקמת ועדה מקצועית ממליצה להסדרת הפעילות: במוסדות להשכלה גבוהה בהונגריה

הכשרה הקלינית ההמועצה להשכלה גבוהה קיבלה דיווח קצר מפי מנכ"ל מל"ג ות"ת בנושא  .א
ההכשרה ועל בהונגריה רפואה הלומדים ישראליים לרפואה המתקיימת בישראל לסטודנטים 

)בשיתוף אוניברסיטת תל אביב( הקלינית לרפואה שמבקש המרכז הרפואי "שיבא" בתל השומר 
 .לקיים מטעם אוניברסיטת סנט. ג'ורג' ואוניברסיטת ניקוסיה

הקים בנושא ול 15.2.2012לאמץ את המלצת ות"ת מיום  המועצה להשכלה גבוהה מחליטה   ב. 
האפשריות שתפקידה להמליץ למל"ג לות"ת על הדרכים למל"ג ות"ת וועדה מקצועית משותפת 

להסדרת הפעילות הנדונה בישראל, על היבטיה השונים )אקדמיים, תכנוניים, משפטיים וכד'(,  
 בהרכב דלהלן: 

 , יו"ר הוועדהיגת ציבורגב' יעל אנדורן, חברת ות"ת, נצ  .1
 ד"ר איתן חי עם, מנכ"ל רשת "אסותא" ובעבר מנכ"ל משרד הבריאות .2
 פרופ' ירון כהן, מכון ויצמן,  יו"ר הוועדות להערכת איכות ברפואה, מל"ג .3
 פרופ' גבי שרייבר, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב .4
 ניברסיטה העברית, חברת מל"גפרופ' חיה קלכהיים, האו .5
 פרופ' אליעזר שלו, דיקן הפקולטה לרפואה, הטכניון .6
 פרופ' ראובן גרונאו, פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים .7
 מר משה ויגדור, מנכ"ל מל"ג וות"ת .8
 .רכז הוועדה, ישמש מר מרק אסרף, ממונה בכיר תחום אוניברסיטאות .9

          ילווה את וכן הייעוץ המשפטי של מל"ג ות"ת  הצוות המקצועי הרלוונטי ממינהל מל"ג/ ות"ת   ג.                      
 .באופן שוטףוועדה ה                            

ולהגיש  2012הוועדה מתבקשת להגיש לות"ת ומל"ג טיוטה לדו"ח ראשוני עד סוף חודש מרץ  .ד
 .2012 דו"ח מסכם עד סוף חודש אפריל

 
U:התקיימה הצבעה 

14-בעד  

 אין מתנגדים 

 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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Uועדות להערכת איכות ישינויים בהרכב: 

11 /0114   Uאנתרופולוגיה.-שינוי בהרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בסוציולוגיה 
 את הרכב  21.09.11תאריך המשך לאישורה של המועצה להשכלה גבוהה במסגרת נוהל קיץ בב             

 כלהלן:  הרכת תכניות הלימודים בסוציולוגיה ואנתרופולוגילהע הוועדה     
 Prof. Seymour Spilerman – Department of Sociology, Columbia University, USA  

 Prof. Arne Kalleberg - Department of Sociology, University of North Carolina, USA 

 Prof. Herbert Lewis - Department of Anthropology, University of Wisconsin, USA  

 Prof. Leslie McCall - Department of Sociology, Northwestern University, USA  

 Prof. Yitzhak Samuel - Department of Sociology and Anthropology, University of Haifa, Israel 

 Prof. Moshe Shokeid - Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University, Israel 

   החברלוועדה הגיע לסבב הביקורים השני, אנו מבקשים לצרף ה של פרופ' לסלי מקל לבעקבות אי יכולת               
 :אותהעל מנת לחזק  פתנוס               

 Prof. Florencia Torche from the Department of Sociology, NYU, USA.  

 גב' יעל אלבוחר תרכז את עבודת הוועדה. 
 

11 /4111     U.שינוי בהרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ 
 אישרה המל"ג את הרכב הוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים בגיאולוגיה ומדעי  29.11.11ביום        

 כדור הארץ כלהלן:                     
 Prof. (Emeritus) Amos Nur, Department of Geophysics, Stanford University, USA 

 Prof. Harry Elderfield, Department of Earth Sciences, University of Cambridge, UK 

 Prof. Ken Larner, Department of Geophysics, Colorado School of Mines, USA 

 Prof. Edward Stolper, Division of Geological and Planetary Sciences, California Institute 

 of Technology, USA 

 Dr. Yair Rotstein, U.S.-Israel Binational Science Foundation, Israel 

 וספים בתחומים מדעי בעקבות הערות שקיבלנו בנושא, אנו מבקשים לצרף לוועדה שני חברים נ
 האטמוספרה ומדעים פלנטריים: 

 Prof. Mark Thiemens, University of California San Diego, USA 

 Prof. Gerald Schubert, University of California Los Angeles, USA 

רד סטופלר כמו כן, בשל סיבות רפואיות, פרופ' עמוס נור לא יוכל להשתתף בוועדה ולכן פרופ' אדוו   
 יכהן כיו"ר הוועדה.  

  .גב' מריסה גרוס תרכז את עבודת הוועדה 
 
 
 
 
 
 
 

Uדיווחים 
11 /4211    Uפרופ' רן טור כספא -דיווח דיקן בית הספר לרפואה בצפת 

 דיקן בית הספר לרפואה בצפת כלהלן: דיווחהמועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את        
דיקן  21.2.2012הופיע בישיבתה שהתקיימה בתאריך  לבקשת המועצה להשכלה גבוהה,   .1

לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בצפת, פרופ' רן טור כספא, והציג למל"ג דיווח על הפקולטה 
האקדמית, המחקרית והפיזית שנעשתה בפקולטה לרפואה בצפת מאז פתחה את  ההתקדמות

 .2011שעריה ללימודים אקדמיים באישור המל"ג, באוקטובר 
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הדיקן פרופ' רן טור כספא סקר את תנאי הקבלה, פרופיל הסטודנטים המתקבלים, תוכניות    .2
הלימודים השונות בפקולטה, מצבת המורים והחוקרים, התשתיות הפיזיות והתוכניות לשנים 

 הקרובות.
יו"ר המל"ג שר החינוך מר גדעון סער, וחברי המל"ג, ברכו את אוניברסיטת בר אילן ואת דיקן     .3

ולטה לרפואה בצפת על הישגיהם בפתיחת הפקולטה בלוח זמנים קצר כל כך ובהעמדתה הפק
 על רמה אקדמית גבוהה.

יו"ר המל"ג ושר החינוך ציין עוד כי הוא אישית וכן המל"ג ימשיכו ללוות את התפתחותה של     .4
 הפקולטה לרפואה בצפת גם בשנים שתבאנה ואיחל המשך הצלחה לעושים במלאכה.

 
11 /4311    U  בהקמה( לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון( דיווח על ביטול בקשת מכללת באקה .A.)B(  

                   Uבתקשורת 
 דיווח על ביטול בקשת מכללת באקה )בהקמה( ההמועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את    
 בתקשורת.  (.B.A)תכנית לימודים לתואר ראשון   לפתוח   

   
Uיםרוניעק יםנושא 

11 /4411  U כללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת 
                    U)או אומנהU . 

 את כללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב  אימצה המועצה להשכלה גבוהה 31.1.12ישיבתה ביום ב       
 יות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או  אומנה( כלהלן:טיפולי פור                    

 בנושא התאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת היריון,    12.4.11בהמשך להחלטה מיום  
 ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, מחליטה המועצה להשכלה     
 לן אשר גובשו על יסוד ההחלטה הנ"ל:גבוהה לאשר את נוסח הכללים שלה 

 

                                                      
 1117; התשע"א, עמ' 320ס"ח התשס"ז, עמ'   1

U כללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת
 2012-ילד למשמורת או אומנה(, התשע"ב

 

20070FP -ב לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז19בתוקף סמכותה לפי סעיף 

1
P  החוק(, קובעת   –)להלן

לים בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או בזה המועצה להשכלה גבוהה כל
 קבלת ילד למשמורת או אומנה, שלפיהם יקבע  מוסד הוראות בדבר התאמות כמפורט להלן:

 
Uפרק א': פרשנות 

 הגדרות  .1
 -בכללים אלה 

השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס  -"דרישה מוקדמת" 
 אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;אחר, בחינה 

ב)ג( לחוק בשל אחת הסיבות 19היעדרות כמפורט בסעיף  –"היעדרות בשל אירוע מזכה" 
 ימים לפחות במהלך סמסטר; 21ב)א( בו, לתקופה של 19המנויות בסעיף 

הוראות בדבר התאמות אשר קבע המוסד לפי כללים אלה, לאחר  –"הוראות המוסד" 
 תייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד;ה

לחוק, למעט מכינה במסגרת  1( של סעיף 7) -( ו6(, )4( עד )1כהגדרתו בפסקאות ) –"מוסד" 
 (;5מוסד המנוי בפסקה )

 תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט; –"מטלה" 
 תואר אקדמי שני או שלישי. –"תואר מתקדם" 

U התאמות פרק ב': רכז 
 רכז התאמות ותפקידיו .2
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 מוסד ימנה רכז התאמות לשם יישום הוראות המוסד . (א)
המוסד יביא לידיעת הסטודנטים את שם רכז ההתאמות ואת הפרטים הדרושים לשם  (ב)

 פנייה אליו;
 תפקידי רכז ההתאמות  יהיו אלה:    (ג)

 לאחר  קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המוסד ובתיאום עם המרצה, (1)
 לת בקשה להתאמות לפי פרק ג';קב

 מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוען; (2)
 טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.  (3)

 רכז ההתאמות ישמור על חיסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליו. (ד)
Uפרק ג': בקשה להתאמות 

 הגשת בקשה להתאמות .3
 ל להגשת הבקשה להתאמות.מוסד יקבע נוה (א)
סטודנט המבקש לקבל התאמות לפי הוראות המוסד יגיש בקשה להתאמות לרכז  (ב)

 ההתאמות במוסד.
Uפרק ד': התאמות 

 היעדרות משיעורים ודחיית לימודים  .4
מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו  30% -סטודנט זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה, מ (א)

 חובת נוכחות. 
דנט להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל במקרה בו זכאי הסטו (ב)

 .30% -בהתאם לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת מ

מוסד יאפשר לסטודנט הנעדר בשל אירוע מזכה, לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום    (ג)
 נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

 מטלות  .5
ה או בסמוך לו, יוכל להגיש את סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטל

המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת 
 ההיעדרות.

 מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית  .6
מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנא  (א)

ים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר או  הכשרה מעשית להשל
השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר, בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם 

 המרצה הנוגע בדבר; המוסד יפעל לקביעת נהלים בעניין זה ולפרסומם.
מוסד יפרסם מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, העלולים להיות גורמי סיכון  (ב)

לנשים בהיריון או לנשים מניקות ויאפשר לסטודנטיות כאמור לדחות את ההשתתפות 
במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מן הסוג האמור למועד מאוחר לאחר ההיריון או 

 ההנקה.
 בחינה  .7

סטודנט שנעדר מבחינה בשל אירוע מזכה, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת  (א)
 המועדים המקובלים במוסד.

 14נט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר מבחינה בתקופה של עד סטוד (ב)
שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר 

 במסגרת המועדים המקובלים במוסד. 
 סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.   (ג)
 ממשך זמן הבחינה.   25% -פת זמן בבחינה שלא תפחת מסטודנטית בהיריון זכאית לתוס (ד)
במקרה שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, יקבע שיעור  (ה)

 .25% -התוספת הכולל בהתאם לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת מ

 היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת .8
קורס או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מבחינה של 
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U:התקיימה הצבעה 

-בעד  

 אין מתנגדים 

 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

     11 /5411  Uלתואר שני ייעודית  תוכנית
מטפלים בפועל ל ,מנויותבטיפול באמצעות א

 ם.בעלי תעודה בתחו
לאור הליך החקיקה המתגבש בכנסת    

בריאות, בעניין הסדרת העיסוק במקצועות ה
לפיה יידרש תואר  ולאור עמדת משרד הבריאות

שני גם ממטפלים בפועל שהינם בעלי תעודה 
בתחום, החליטה המל"ג בישיבתה ביום 

דה להיענות לפניית ועדת העבו 21.2.2012
הרווחה והבריאות של הכנסת לדון באפשרות 

לקיום לימודי תואר שני במתכונת מיוחדת 
שתיועד למטפלים בפועל בעלי תעודה מוכחת 
בתקופת המעבר עד להחלה מלאה של החוק 

 האמור.
לקראת הדיון בנושא החליטה המל"ג  

להקים צוות מקצועי שידון בשאלת מבנה 
ויגבש את התואר, היקפו, תנאי הקבלה וכו', 

 המלצתו למל"ג.
הצוות יכלול אנשי מקצוע בתחום ופסיכולוג  

 קליני.
 
 

U:התקיימה הצבעה 

15-בעד  

 אין מתנגדים 

 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

     11 /4611   U מתווים לתכניות לימודים
לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות הבהרה 

 בנושא ההשלמות בתחום 
                        U עדכון הנוהל -האמנויותU. 

אימצה המל"ג  21.2.12ישיבתה ביום ב           
את המלצת הצוות המקצועי בעניין המוסדות 

לבצע השלמות בתחום אמנויות לקראת לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות  שבהם ניתן יהיה 
המוסדות נויות את אמנויות והחליטה, לכלול במוסדות המוכרים לצורך לימודי ההשלמה באמ

 המוכרים על ידי משרד החינוך ועל ידי משרד התרבות והספורט.

בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת 
 עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.

 הארכת לימודים .9
סמסטרים, מבלי  2 -סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב

 חויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.שי
 חניה בקמפוס או בסביבתו .10

מוסד יאפשר לסטודנטית, מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה, לחנות, ללא 
 תשלום, בקרבה למקום הלימודים.

 מלגה למחקר .11
 י לא תופסק מלגה לסטודנט לתואר מתקדם בתקופה שנעדר בשל אירוע מזכה. מוסד רשא (א)

   שבועות. 14-להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל 
  עם תום תקופת המלגה יהיה הסטודנט זכאי להארכה של המלגה לתקופה השווה   (ב)

     לתקופת היעדרותו בתשלום. 
 תשלום המלגה בתקופת ההיעדרות וההארכה יהיה באחריות המוסד.    (ג)

 תשתיות .12
 -מוסד יקצה בקמפוס

 וכתיבה; מתאימים לסטודנטיות בהיריון שיאפשרו נוחות ישיבה( מקומות ישיבה 1)
          ( חדר או במידת הצורך מספר חדרים, לצורך הנקה; חדר ההנקה יצויד במקום ישיבה נוח, 2)

 שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת מקום גם כיור מים;
 ( משטחי החתלה ברחבי המוסד, ככל שנדרש, ויפרסם את מקומם.3)

 י זוגבנ .13
בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא     (א)

 עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים. 
בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום     (ב)

 עדים המקובלים במוסד.   הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המו
 פרסים ומענקי הצטיינות   .14

פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מן המוסד שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת 
 הלימודים, יחושבו לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת היעדרותו.

 צילום   .15
ומים או הדפסות של חומר ציל 20 -סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה זכאי להטבה שוות ערך ל

 לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר. 
Uפרק ה': כללי 

  פרסום   .16
מוסד יפרסם בכל שנה בשנתון או בידיעון ובאתר האינטרנט שלו את הכללים והדרכים  (א)

 לקבלת השירותים המיוחדים לפי כללים אלה.
ת חברי הסגל האקדמי רכז ההתאמות יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי המסמך, לידיע (ב)

 והמנהלי.
 קביעת מועד הוראות מוסד   .17

 ראות מוסד לפי כללים אלה ייקבעו לא יאוחר ממועד פתיחת שנה"ל תשע"ג. 
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לאור החלטה זאת, יעודכן החלק המפרט את תנאי הקבלה לתוכנית במסגרת "המתווה לתוכניות 
 לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות" אשר אומץ בעבר על ידי המל"ג כדלהלן:

 אר שני בטיפול באמצעות אומנויותמתווים לתכניות לימודים לתו
Uתואר אקדמי שני..."U   יהווה תנאי מינימאלי לקבלת רישיון לעסוק בתחום הטיפול באמצעות 

 אמנויות.
U :שם המקצוע 

 "טיפול באמצעות אמנויות" + תחום הטיפול הספציפי.
 ללא ציון תחום פרטני. –לא יאושר שם כולל לתואר "טיפול באמצעות אמנויות" 

Uבלה לתכנית לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות:תנאי ק 
U:קהל היעד 
  לתכנית יוכלו להתקבל תלמידים בעלי תואר ראשון מתחום כלשהו, בכפוף לביצוע השלמות

 בתחום הטיפול ובתחום האומנויות.
  ההשלמות יבוצעו במסגרת מוסד אקדמי מוכר המעניק תואר מוכר על ידי המל"ג בתחומי החינוך

 או פסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית.ו/
  מוסדות מוכרים יוכלו לקיים תכנית הסבה לבעלי תואר ראשון שאינו בתחום הטיפולי או בתחום

האמנויות, לקראת לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות. תכנית ההסבה תהיה כפופה 
 לאישור המל"ג.

U:השלמות 
  קורסי השלמה טיפוליים עבור מיU בא מתחום הטיפולשאינוU: 

  נ"ז  2 –מבוא לפסיכולוגיה 
  נ"ז 4 –פסיכולוגיה התפתחותית 

  נ"ז 4 –פסיכופתולוגיה 

  נ"ז 2 –תיאוריות אישיות 
  נ"ז 2 –שיטות מחקר 

  נ"ז 2 –פסיכופיזיולוגיה 

  נ"ז 2 –סטטיסטיקה 
 שעות( 320-נ"ז )כ 18סה"כ 

 .כל הקורסים הללו יילמדו במוסד אקדמי בעל היתר/הכרה 
  וסד יהיה רשאי להעניק פטור מקורסי השלמה על סמך לימודים קודמים תוך בדיקה פרטנית.מ 

 .80ציון מינימום למעבר בקורסי השלמה אלה עומד על               
 השלמה עבור מי שUאינו בא מתחום האומנויותU: 
  ום שעות לימוד פורמאליות מתח 300בעל תואר ראשון שאינו מתחום האמנויות צריך לצבור

)היינו שעות לימודים ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג או ממוסד מקצועי  האמנות הרלוונטי
שעות ניסיון  200וכן   (Uהמוכר על ידי משרד החינוך ו/או משרד התרבות והספורטUאו אומנותי 

 בשדה או הגשת תיק עבודות בתחום האומנות הרלוונטי.
 ואר שני בטיפול באמנויות )במידת הצורך יוכל שעות השלמה אלה יהוו תנאי קדם ללימודים לת

 לאשר המוסד כי השעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודים(...".
U:התקיימה הצבעה 

14 -בעד  

 אין מתנגדים 

 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

11 /7411  U פעימה שניה –המתווה האקדמי של תוכנית החומש לאוניברסיטאות ולמכללות המתוקצבות 
-מסמך המתווה האקדמי של תוכנית החומש לאוניברסיטאות ולמכללות המתוקצבות, תשע"א   

(, הוכן ע"י אגפי ות"ת מל"ג ואושר בהחלטת ות"ת מיום 6891תשע"ו : פעימה שניה )מס' 
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) הגיע  21.2.2012,ועל כן הוא הועבר לחברי מל"ג רק בסמוך למועד ישיבת המל"ג של יום 15.2.2012
 יום לפני הישיבה(  . לחברי מל"ג

ות"ת  מישיבתה ביום       בדבר המתווה האקדמית של  המלצתב המל"ג  דנה 21.2.12ישיבתה ביום ב    
 פעימה שנייה כלהלן: -תוכנית החומש לאוניברסיטאות ולמכללות המתוקצבות

שו מל"ג מברכת על העבודה שעשתה ות"ת ורושמת לפניה את העקרונות המרכזיים כפי שגוב  .1
-במסמך באשר למתווה האקדמי לחומש לאוניברסיטאות ולמכללות המתוקצבות, תשע"א

 תשע"ו )פעימה שניה(.
פרק הזמן הקצר לא אפשר למליאת מל"ג להתעמק במסמך ולדון בו לעומקו. על כן, מל"ג   . 2

, והמסיימת את כהונתה ב  21.2.2012עשרה שקיימה את ישיבתה האחרונה ביום -האחת
, מחליטה להעביר את המתווה לחומש לאוניברסיטאות ולמכללות המתוקצבות, 12.3.2012

תשע"ו )פעימה שניה(, לדיון והעמקה באחת מישיבותיה הראשונות של המועצה -תשע"א
 .2012שתים עשרה, שתחל את כהונתה בחודש מרץ  -להשכלה גבוהה ה

ללות המתוקצבות במהלך על מנת לא לפגוע בהתפתחות האקדמית של האוניברסיטאות והמכ  .3
תקופה זו, ועל מנת שניתן יהיה לספק פתרונות נחוצים בזמן הקרוב ועד שהמתווה יאושר 

,מסמיכה המל"ג את הצוות המקצועי של מל"ג וות"ת  וזאת על דעת יו"ר מל"ג ,למצוא 
ולספק פתרונות פרטניים נאותים, במסגרת מתווה החומש שגיבשה ות"ת, במקרים בהם 

 יצות לכך.תתעורר נח
U:התקיימה הצבעה 

12 -בעד  

 אין מתנגדים 

3נמנעים   

 ההחלטה התקבלה 
 

11 /8411  Uתוכנית הלימודים לתואר ראשון(B.A)  במינהל מערכות בריאות לאוכלוסיה בעלת רקע במקצועות
 הבריאות במתקיימת במכללה האקדמית עמק יזרעאל

המלצת ועדת המשנה למוסדות ת אהמועצה להשכלה גבוהה אימצה   21.2.2012בישיבתה ביום 
 , והחליטה כלהלן:21.2.2012שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 

בהמשך למידע שהובא בפניה, מקיימת המכללה האקדמית עמק יזרעאל את התוכנית הנדונה באופן 
 החורג מהחלטות המועצה וללא אישורה לחריגה כאמור, בעניינים הבאים:

  ( בנושא "פטור מלימודים אקדמיים  24.02.2009)ועדכונה ביום  04.04.2006החלטת מל"ג מיום
נ"ז על בסיס לימודים לא  40המכללה מאפשרת פטור של  -על בסיס לימודים לא אקדמיים"  

 אקדמיים .
     בנושא " פריסת לימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע"  27.10.2009החלטת מל"ג מיום- 

 מי לימודים בלבד.  המכללה מאפשרת שני י
 בהתאם לכך, מחליטה המועצה כלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה רואה בחומרה את חריגת המכללה מהחלטותיה העקרוניות של המועצה  .1
בנושאים הנדונים, ללא אישור המועצה, ועל אף שהחלטות אלה ידועות למכללה מזה מספר 

 שנים.
י לימוד חדשים לתוכנית הנדונה רק לאחר המכללה תוכל לקבל סטודנטים חדשים ולפתוח מחזור .2

 ובכפוף לעמידתה בהחלטות מל"ג דלעיל, ולקבלת התחייבותה בנושא.
 סטודנטים הלומדים כיום בתוכנית, יוכלו לסיים את לימודיהם. .3

 
U:נערכה הצבעה 

 15 –בעד 
 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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11 /9411  Uועדה להערכת איכות הלימודים במנהל ומדיניות ציבוריתהחלטת המל"ג בנושא דוחות הו 

בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים במנהל  20.12.11בהמשך להחלטת מל"ג מיום 
 –ומדיניות ציבורית )מצ"ב ההחלטה(, התקיים מפגש עם ראשי המחלקות למדיניות ציבורית ב 

מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת המועצה להשכלה גבוהה  . בהמשך למפגש זה, 13.2.12
מנהל בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים  20.2.12איכות והבטחתה מישיבתה ביום 

 , ומחליטה כלהלן:ומדיניות ציבורית
 כמפורט ועדת ההערכה המלצות בדבר יישום ח"דו 2013 יוני סוף עד להגיש מהמוסדות לבקש .1

 . הפרטניים בדוחות

להתייחס גם לסוגיות העקרוניות שעלו  יתבקשו המחלקות, היישום אודות וחהדיו במסגרת .2
ציבורית,  במדיניות תכניות הלימודים ומבנה בדו"ח הכללי של ועדת ההערכה בנוגע למהות

 וזאת בהמשך לדיון שהתקיים עם ראשי המחלקות.  
 .20.12.11מיום במידה שהצעה זו תאושר הרי שהיא תהווה תוספת להחלטת המל"ג בנושא       

 
U:נערכה הצבעה 

 15 –בעד 
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 
 

11 /0511 U אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון)A(B.  של המכללה ב.א. כללי
 האקדמית צפת

למוסדות נה אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המש  21.2.2012בישיבתה ביום  
 , והחליטה כלהלן:31.1.2012יום שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מ

עדת הבדיקה בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה עד כה ועל ההמלצה ולהודות לו .1
 שהגישה לה.

לאשר למכללה האקדמית צפת לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר ראשון  .2
(B.A.) לרשום אליה תלמידים. ב.א. כללי ו 

להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההסמכה שתבדוק את התפתחות תכנית הלימודים לתואר  .3
ב.א. כללי תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה. המועצה ממליצה  (B.A)ראשון 

 לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן בבקשה לשמש כוועדה לבדיקת ההסמכה.
תחומי לתקופה של חמש שנים; -בקשות המכללה הבאות: א. לקרוא לתכנית ב.א. רב לאשר את .4

ב. להפעיל את התכנית בשני שלבים )בשנה הראשונה תפתחנה רק שתי חטיבות החובה ושלוש 
חטיבות בחירה מתוך השמונה שיוצעו )הסטודנט יבחר מתוכן שתי חטיבות בחירה(. בשנה זו לא 

אילן לשלוש -תחומי של אוניברסיטת בר-תואר ב.א. הרבתתאפשר עוד הרשמה לתכנית ל
חטיבות הבחירה שתיפתחנה במסגרת התכנית הנדונה. בשנה השנייה להפעלת התכנית 
תיפתחנה כל שמונה חטיבות הבחירה, וההרשמה לכל שמונה חטיבות הבחירה בתכנית של 

 אילן תיפסק כליל.-אוניברסיטת בר
וג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על לחייב את המכללה האקדמית צפת )כנה .5

הצהרה, לפיה ידוע למועמד)ת( מעמדה של התכנית לתואר ראשון ב.א. כללי, וכל זאת בהתאם 
 לנוסח המופיע כנספח להמלצת הוועדה הבודקת.

U:נערכה הצבעה 
 15 –בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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11 /5111 Uהמועצה להשכלה גבוהה למועצה הארצית לבטחון תזונתי. מינוי נציג 
בדבר מינוי נציג המועצה להשכלה גבוהה  21.2.2012המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

קורות החיים של  למל"ג הוצגו על ידי שר החינוך מר גדעון סער,. למועצה הארצית לביטחון תזונתי
נציג המועצה להשכלה גבוהה במועצה הארצית לביטחון פרופ' חביאר סימונוביץ כמועמד לכהן כ

 .תזונתי
התקיימה חובת ההתייעצות עם המל"ג לגבי המועמד והוחלט לאמץ את המלצת שר החינוך על 

 מינויו של פרופ' חביאר סימונוביץ כנציג המועצה להשכלה גבוהה במועצה הארצית לביטחון תזונתי
 

U:דברי סיכום סגן יו"ר המועצה 
Uפרופ' נחום פינגר – סגן יו"ר המלגU:  

פרופ' פינגר סוקר את הפעילות שנעשתה בתקופת כהונתו ומבקש  יו"ר מל"ג.כסגןמבקש ל בקצרה את כהונתו 
.12להודות לכל הצוות על שיתוף הפעולה והעבודה שנעשתה , ומאחל הצלחה למל"ג ה   

 

U מר גדעון סער יו"ר המל"ג 
כפתיות של ימביע הערכתו על ההשקעה והא יו"ר מל"ג כחברי מל"ג . עבודתםהמל"ג על  םמבקש להודות לחברי

.מהלך עבודתםחברי המל"ג  ב  
המל"ג פרופ' נחום פינגר על עבודתו. ריו"/לס יו"ר מל"ג כמו כן מודה   

 


