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U שהתקיימה בירושלים ביום  55) 490להשכלה גבוהה האחת עשרה ישיבה מס'  ( המועצההחלטות מישיבת

 )12.10.10ד' בחשון תשע"א (
 

11 /1037 U  פרופ' רוזה אזהרי כיו"ר ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה  מינויU. 
ת המשנה לענייני המועצה להשכלה גבוהה מחליטה למנות את פרופ' רוזה אזהרי כיו"ר ועד

שביקש לסיים את תפקידו כיור הוועדה לענייני  ,טכנולוגיה והנדסה במקומו של פרופ' מאיר ניצן
 טכנולוגיה והנדסה.

 
תצטרף כחברה לוועדת המשנה  ,סגן יו"ר המל"ג הודיע כי חברת מל"ג החדשה, פרופ' חגית עטיה •

 לענייני טכנולוגיה והנדסה. 
* * * * * * * * * * * 

 ת ו ט ל ח ה
 

 נושאים שעבורם נדרשת הצבעה של מליאת המועצה
11 /1038       Uאקדמיה לאמנות ועיצוב להעניק תואר ראשון   – הסמכת בצלאל(B.Des.) .באמנויות המסך 

בנושא והחליטה לאמץ את המלצת ועדת  12.10.10המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום          
 :כלהלן 27.7.10ינם אוניברסיטאות מיום המשנה למוסדות שא       

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אברהם הפנר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה. .1
אקדמיה לאומנות ועיצוב  –לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את בצלאל  .2

באומניות המסך למשך שלוש שנים דהיינו עד  (B.F.A)ירושלים להעניק תואר ראשון 
 .2013טובר אוק

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

* * * * * * * * * * * 
U:תוצאות ההצבעה 

      12  –בעד 
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
 התקבלה פה אחד החלטהה

* * * * * * * * * * * 
 

11 /1039       U "הסמכת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים 
       U B.Sc. בהנדסת תעשייה וניהול. 

החליטה לאמץ את המלצת ועדת ובנושא  12.10.10נה בישיבתה ביום דהמועצה להשכלה גבוהה       
 להלן:כ 12.10.10סה המשנה לענייני טכנולוגיה והנד

 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' לדני על עבודתה ועל הדוח שהגישה. .1
אביב הסמכה להעניק תואר -להעניק לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל .2

 .בהנדסת תעשייה וניהול לשנתיים) .B.Scראשון "בוגר במדעים" (
 -חר, במהלך שנה"ל תשע"בעל המכללה לגייס, במהלך שנה"ל תשע"א ולכל המאו .3

 חבר סגל נוסף מתחום הליבה בהנדסת תעשייה וניהול.
בהתאם לנוהלי המל"ג, לפיהם אין לתת פטורים להנדסאים על בסיס לימודי יסוד,   .4

 המכללה נדרשת שלא לתת להנדסאים פטור על קורס מבוא לכלכלה. 
ך שימת דגש ם הקרובות תותיילעקוב אחר התנהלות התוכנית במכללה במהלך השנ .5

 עם אפשרות להארכת תקופה זו במידת הצורך.  -גיוס חבר סגל לתוכניתמיוחד על 
 לקראת סוף שנה"ל תשע"א תגיש המכללה דוח אודות התפתחות התוכנית במוסד.  .6
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* * * * * * * * * * * 
U:תוצאות ההצבעה 

      12  –בעד 
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
 התקבלה פה אחד החלטהה

* * * * * * * * * * * 
 

11 /1040       U) הארכת הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שניLL.M. במסלול המואץ ( 
         U.במשפטים 

ך טכנית לשנה את ירלהאבנושא שבנדון והחליטה  12.10.10 המועצה להשכלה גבוהה דנה ביום      
 מועד) במשפטים במסלול המואץ. .LL.Mעניק תואר שני (ההסמכת המרכז הבינתחומי בהרצליה ל

 . 2011תקופת ההארכה יפוג בסוף אוקטובר 
* * * * * * * * * * * 

U:תוצאות ההצבעה 
 12  –בעד 

 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 התקבלה פה אחד החלטהה
* * * * * * * * * * * 

 
Uנוהל קבלת החלטות בכתב 
U:אישור הרכבי ועדות בודקות 

11 /1041       Uב הועדה מלווה את תכנית הלימודים לתואר "בוגר " שינוי הרכ.B.A  במדעי הקוגניציהU 
        U במתכונתU U.דו חוגית של האוניברסיטה הפתוחה 

 להלן הרכב הוועדה שאושר:
 יו"ר -המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה –פרופ' אשר קוריאט  •
 העברית בירושליםהחוג למדעי הקוגניציה, האוניברסיטה  –פרופ' אורון שגריר  •
 החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב –פרופ' דניאל אלגום  •
 מרכזת הוועדה -גב' מרב אברהמי •
 

11 /1042   U.אישור הרכב הוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים במנהל ומדיניות ציבורית 
 להלן הרכב הוועדה שאושר:

• Prof. Steve Kelman- John F. Kennedy School of Government, Harvard University,  
         USA – Committee Chair 
• Prof. Eugene Bardach- Richard and Rhonda Goldman School of Public Policy, University 

of California, Berkley, USA  
• Prof. Mark Kleiman- School of Public Affairs, University of California, Los Angeles, USA 
• Prof. David Nachmias- Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, 

Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel 
• Prof. Michael Rothschild- Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, 

Princeton University, USA 
 

 ות תרכז גב' מריסה גרוס.הוועדעבודת את 
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11 /1043   U.החלפת יו"ר הוועדה העקרונית לבחינת זכויותיהן של סטודנטיות בחופשות לידה 
          להלן הרכב הוועדה שאושר:  

• U יו"ר. -פרופ' רות בייט מרום, חברת מל"ג 
 נציגת ור"מ.  -פרופ' נאוה בן צבי, נשיאת המכללה האקדמית הדסה •
 נציגת ור"ה. -רופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריוןפ •
יועצת נשיא האוניברסיטה העברית לנושא מגדר ויו"ר הוועדה  -שפר-פרופ' פרנצ'סקה לוי •

 -)2010שפר לשבתון (עד אוקטובר -מ"מ בעת יציאתה של פרופ' לוי -למגדר/פרופ' סטיב קפלן
 נציגי דיקנט הסטודנטים.

 נציגת ות"ת. -חובב-פרופ' מלכה רפפורט •
 נציגת התאחדות הסטודנטים בישראל. -גב' מור אפרת •
 נציג הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות. –מר ערן חכים  •
 מרכזת הוועדה. -כהן-גב' מעיין גורמס •

 
11 /1044   U בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר במדעי הסיעוד)BSN ( 

 בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן: 12.10.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום   
 להקים ועדה לבדיקת הבקשה.   .1
 להנחות את הוועדה לשים דגש בבדיקת סגל ההוראה  והתאמתו לתוכנית הלימודים. .2
גפי הות"ת דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת משנה/ במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של א .3

 הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת.
החלטה לגבי הבקשה תתקבל רק לאחר קבלת החלטה בדבר ההמלצות הסופיות של ועדת פיינרו  .4

 ובהתאם לה.
 .   להלן הרכב הוועדה שאושר:5

יו"ר  –באוניברסיטת ת"א  רכזת לימודי דוקטורט בחוג לסיעודמ – פרופ' תמר קרוליק •
 הוועדה.

 , אוניברסיטת בן גוריון בנגב.ראש ועדת המחקר של המחלקה לסיעוד – ד"ר ורד דלבר •
ראש תכנית הלימודים לתואר שני בסיעוד קליני מתקדם,  –גנץ -ד"ר פרדה דקייזר •

 האוניברסיטה העברית בירושלים.
 סגנית ראש אגף הסיעוד למחקר ופיתוח בביה"ח הדסה עין כרם. –ד"ר אורלי תורן  •
 זת הוועדה.מרכ –גב' שרי אנגלנדר  •

 
11 /1045  U    החלפת חבר בהרכב הוועדה הבודקת את בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תכני הלימודים

U  U  לתואר ראשון(B.A.)  בפוליטיקה ותקשורת 
 להלן הרכב הוועדה שאושר:     

 יו"ר. –ביה"ס לתקשורת, יצירה וביקורת, המכללה האקדמית ספיר  –פרופ' יחיאל לימור  •
 מנכ"ל רשות השידור לשעבר. –יר אלוני מר יא •
; החוג למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים (אמריטוס)  –פרופ' עמנואל גוטמן  •

 ).לדפוולפס(פרופ' עמנואל גומטן החליף את פרופ' גדי 
 גוריון בנגב.-החוג לתקשורת, אוניברסיטת בן –ד"ר צבי רייך  •

 
11 /1046  Uאודות התאמת תכניות קיימות להכשרה להוראה למתווים המנחים,  דיווח מכללת אורט בראודהU

   Uיסודי בתחומי -לימודי תעודת הוראה לאקדמאים  להכשרת כוח אדם להוראה במסלול העל 
                 Uההנדסה ובמתמטיקה 

המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה התאימה את  
יסודי בתחומי -תעודת ההוראה לאקדמאים להכשרת כוח אדם להוראה במסלול העל לימודי

ההנדסה ובמתמטיקה, בהתאם ל"מתווים המנחים בהכשרה להוראה" (החלטת מל"ג מיום 
), 2010). בהתאם לאמור ועם תום תקופת המעבר שנקבעה ליישום ההחלטה (אוקטובר 21.11.2006
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ודה להתחיל לקיים את הלימודים הנ"ל עם תחילת על המכללה האקדמית להנדסה אורט ברא
 .שנה"ל תשע"א

 
11 /1047 Uלימודי, המנחים למתווים להוראה להכשרה קיימות תכניות התאמת אודות למדע ויצמן מכון דיווח 

U  Uבמסלול העל יסודי במתמטיקה  דיתוייח במתכונת אדם כוח להכשרת  לאקדמאים הוראה תעודתU

  U.ובתחומי המדעים 
ה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי מכון ויצמן למדע התאים את לימודי תעודת ההוראה המועצ 

יסודי במקצועות המדעיים, -לאקדמאים להכשרת כוח אדם להוראה במתכונת ייחודית במסלול העל
). בהתאם לאמור 21.11.2006בהתאם ל"מתווים המנחים בהכשרה להוראה" (החלטת מל"ג מיום 

), על מכון ויצמן למדע לקיים את 2010שנקבעה ליישום ההחלטה (אוקטובר ועם תום תקופת המעבר 
 הלימודים הנ"ל עם תחילת שנה"ל תשע"א.

 
11 /1048 U יסודי -בנושא עמידת המסלול העל 26.5.2009דיווח לעניין הכניסה לתוקף של החלטת המל"ג מיום 

U  U בהחלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים בהכשרה   -במכללה האקדמית דתית לחינוך ליפשיץ U

  Uלהוראה 
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי אושר באופן סופי למכללה האקדמית דתית לחינוך  

יסודי בהתאם להחלטת המתווים, זאת לאור -ליפשיץ להפעיל את ההכשרה להוראה במסלול העל
 אחר סעיפי החלטת המתווים.מילויה המלא 

 
 נושא המחייב הצבעה במליאה

11 /1049 Uאישור הרכב ועדת ביקורת 
 להלן:את ההרכב שבהרכב הוועדה ואשרה  12.10.10מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום 

 יו"ר הוועדה -נציגת ציבור, ות"ת -גב' מיכל עבאדי, עו"ד ורו"ח
 בר ות"ת ומל"ג.נציג אוניברסיטאות, ח-פרופ' פייסל עזאייזה

 נציג מכללות, חבר מל"ג-פרופ' עזרי טרזי
* * * * * * * * * * * 

 התקיימה הצבעה:
  11 -בעד

 אין מתנגדים
 אין נמנעים

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

 
11 /1050 U אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית לימודים לתואר ראשון(B.A)  בכלכלה של המרכז U

  Uבינתחומי בהרצליהה 
המלצת ועדת בנושא והחליטה לאמץ את   12.10.2010דנה בישיבתה ביום  המועצה להשכלה גבוהה 

 המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות כלהלן: 
    מליאת המועצה מביעה חוסר שביעות רצון מכך שדרישותיה של הוועדה המקצועית לא התמלאו  . 1 

     סגל נוספים שלא הופיעו ברשימת הסגל עם מתן אישור הפרסום לתכנית  במלואן (גיוס שני אנשי      
 הלימודים).      
 15-בהתחשב בכך  ששנת הלימודים תשע"א נפתחה, מליאת המועצה קובעת כי עד ה      

 המוסד יגיש את המידע הבא: 2011בפברואר,
יר שגויסו לתכנית פרטים מלאים (קו"ח, התחייבות וחוזה) של שני אנשי סגל אקדמי בכ •

הלימודים וילמדו בפועל החל משנת הלימודים תשע"ב, בהתאם להמלצות הוועדה 
 המקצועית (פרופ' צוקרמן אלכס יכול להיחשב אחד משני אנשי הסגל).
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כמו כן, יש להציג עד תאריך זה חוזים ומתכונת הוראה של כלל המרצים שיחלו עבודתם  •
 בפועל בתשע"ב . 

 לאישור הוועדה המקצועית. מידע זה יועבר  . 3
במידה והמרכז הבינתחומי בהרצליה לא יעמוד בדרישות אלה, יהיה עליו להודיע לסטודנטים כי  . 4

 שנת הלימודים תשע"ב לא תיפתח כסדרה. 
כמו כן, אי עמידה בתנאים אלה תמנע  פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לקראת       

 שנה"ל    תשע"ב. 
* * * * * * * * * * * 

 תוצאות ההצבעה:
  11-בעד

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ה התקבלה פה אחדההחלט
* * * * * * * * * * * 

 
 11 /1051 U) המלצת הוועדה לבחינת האפשרות לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני ללא תזה.WSM. ( U

  Uניות לימודים לתואר סוציאלית במוסדות שאינם אוניברסיטאות שאינם מקיימים תוכ בעבודה U

  U) ראשון.WSB.בעבודה סוציאלית ( 
 כלהלן:בנושא  והחליטה  12.10.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' פייסל עזאיזה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1
ר שני בעבודה אין לאפשר פתיחת תכניות לימודים לתואUלאמץ את המלצת הוועדה, לפיה  .2

) בעבודה .WSB.סוציאלית במוסדות שאינם מקיימים תוכניות לימודים לתואר ראשון (
מוסד להשכלה גבוהה לא יוסמך , לפיו "31.10.2006, בהמשך להחלטת המל"ג מיום Uסוציאלית

בדרך כלל להעניק תואר אקדמי מוכר שני אלא אחרי שהעמיד ארבעה מחזורים של בעלי תואר 
 ". זאת מן הנימוקים שלהלן:ראשוןאקדמי מוכר 

לאור הנתונים באשר ליחס שבין מספרי המועמדים ומספרי המתקבלים לתכניות לימודים  .א
לתואר שני בעבודה סוציאלית, המועצה מצאה כי לא קיימת בתחום העבודה הסוציאלית 

 מציאות המצדיקה חריגה מכללי המל"ג. 
יע למועמדים ותיקים שאינם עומדים המועצה מעודדת את המוסדות להשכלה גבוהה לסי .ב

המועמדים,  בתנאי הקבלה, באמצעות מתן נקודות זכות לקבלה בעבור השתלמויות שעברו
 ותק בעבודה, והתאמת תפקידי המועמדים לתכני הלימודים.

המועצה מדגישה כי בתחום העבודה הסוציאלית, קיימת חשיבות יתרה לקיומן של תכניות  .ג
פר לעבודה סוציאלית, הכולל לימודי תואר ראשון. זאת מאחר לתואר שני במסגרת בית ס

ולימודי התואר הראשון כוללים התנסות מעשית, המהווה נקודת ממשק מהותית בין 
האקדמיה לפרופסיה. המועצה רואה בבית ספר לעבודה סוציאלית יחידה ערכית, אשר 

ת זה באמצעות חיבור מרכיביה השונים, הכוללים את לימודי הבוגר והמוסמך, מפרים זה א
לשטח ופיתוח הידע. חיבור זה תורם לראייה רחבה של תחום העבודה הסוציאלית, הן בקרב 

 הסטודנטים לתואר שני והן בקרב סגל ההוראה.  
יתרה מכך, רצף הלימודים לתואר ראשון ושני חשוב במיוחד בישראל, בה התואר הראשון  .ד

ואף מקנה הסמכה לעסוק בתחום עבודה  ללימודים ולהכשרה המעשית הוא הנדבך הבסיסי
סוציאלית. מסגרת ללימוד תואר שני בישראל, המנותקת ממערכת לימודי תואר ראשון, 
 עלולה להיות תלושה מהיסודות עליהם הלימודים בתואר שני מצופים להיות מבוססים.

של  זאת ועוד, קיים קושי לבנות תכניות עבודה לסגל במשרה מלאה לאורך זמן ללא קיומה .ה
תכנית לימודים לתואר ראשון. לפיכך, קיומה של תכנית לימודים לתואר שני ללא קיומה של 

תכנית לימודים לתואר ראשון במוסד עלולה לפגוע באיכות סגל ההוראה ובאפשרות העסקתו 
 לאורך זמן.



 6 

בהתאם לממצאי הוועדה באשר לסוגיית תחומי הלימוד הנדרשים, שעלו במכתבו של שר  .ו
ונטולוגיה, ניהול, רווחה וטיפול ושיקום), נמצא כי הצורך בעובדים סוציאליים הרווחה (גר

בעלי תואר שני בתחומים דלעיל נובע מהיעדר ביקוש לתחומים אלה, ולא מההיעדר מסלולי 
לימוד במוסדות הקיימים. המועצה קוראת למשרד הרווחה והשירותים החברתיים לפעול 

בוהה, ולעודד עובדים סוציאליים ללמוד במסלולים לשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה ג
שפורטו. כמו כן, המועצה מעודדת מוסדות העומדים בכללי המל"ג, ועתידים להגיש תכניות 

לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית במסגרת התכנית הרב שנתית, לכלול בהן התמחויות 
 במינהל, שיקום וזקנה. 

לימודים נוספות לתואר שני בעבודה סוציאלית המועצה מבקשת לעודד פתיחת תכניות  .ז
בפריפריה, ובלבד שהן עומדות בהחלטות המל"ג לתוכניות לימודים לתואר שני (כלומר, 

מקיימות תכניות לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, כבסיס איתן ללימודי תואר 
 שני).

ני ההכשרה לעבודה סוגיות עקרוניות באשר למבנה ותכיש ליזום דיון יסודי ומקיף ב .ח
יש לערוך סוציאלית בישראל, ובמיוחד באשר למקומם ותפקידם של התואר הראשון והשני. 

בשיתוף עם מועצת מנהלי בתי הספר לעבודה סוציאלית ועם מועצת העובדים דיון זה 
 הסוציאליים.

ה בהתאם לממצאי הוועדה, קיים קושי בניהול ופיתוח תכניות לימודים לתואר ראשון בעבוד .ט
סוציאלית, בשל תקצוב תכניות אלה, ללא התחשבות במרכיב ההכשרה בשדה. לפיכך, לא 

לעקוף קושי זה דרך  להתיר למוסדות להשכלה גבוהה, מתוקצבים או לא מתוקצבים, ניתן
המועצה ממליצה לות"ת . בעבודה סוציאלית, ללא תואר ראשון בניית תוכניות לתואר שני

בעבודה סוציאלית כדי להתאימו לדרישות הממשיות של  לתואר ראשוןלבחון את התקצוב 
 הכשרת סטודנטים.

לסיכום, המועצה מדגישה כי אין להחריג את תחום העבודה הסוציאלית מיתר הדיסציפלינות  .י
. לפיכך, פתיחת תכנית לימודים לתואר 31.10.2006בהחלטת המל"ג מיום  1.1עליהן חל סעיף 

לא מתקיימת תכנית לימודים לתואר ראשון בעבודה שני בעבודה סוציאלית במוסדות בהם 
ל"ג האמורה, באשר ליתר סוציאלית, תתאפשר רק אם וכאשר יחול שינוי בהחלטת המ

 התחומים. 
* * * * * * * * * * * 

 תוצאות ההצבעה:
  11-בעד

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ה התקבלה פה אחדההחלט
* * * * * * * * * * * 

U:סיכום 
Uמגוון הסוגיות האקדמיות בעניין השפה האנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה,  ועדה  לבחינת 
Uלרבות ספי הקבלה 

 בנושא שבנדון, וסיכמה כלהלן: 12.10.10המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 
 להודות לוועדה בראשותה של פרופ' בתיה לאופר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה. .1
 .30.11.10הוועדה להתייחסות המוסדות להשכלה גבוהה, עד לתאריך להעביר את המלצות  .2
, להעביר את המלצות הוועדה לאגף תקציבים בות"ת לקבלת התייחסות 2במקביל לאמור בסעיף  .3

 תקציבית.
לאחר קבלת תגובת המוסדות וחוות הדעת התקציבית, תובאנה המלצות הוועדה לדיון חוזר במליאת  .4

 המועצה. 
 

 



 7 

 


