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  האגף האקדמי

U12)521עשרה מס'  ( -השתיםישיבת המועצה להשכלה גבוהה החלטות מ  
U 1.1.2013(  גתשע" י"ט  בטבת  ביום בירושליםשהתקיימה( 

 

253/12 UהחלטהU הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית לחינוך "גבעת וושינגטון" להעניק תואר :

); בחינוך מיוחד 6-במסלול הגן (לידה ) בתוכניות הלימודים בחינוך מיוחד.B.Ed"בוגר בהוראה" (

 )21-6גילאי (-במסלול הרב

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:

 .שהגישה ח"הדו ועל ודתהעב על רייטר שונית' פרופ בראשות המלווה לוועדה להודות .1
 לא כי –הוועדה להמלצות בהתאם – ולהחליט הוועדה שהגישה ח"הדו את לפניה לרשום .2

 גבעת" מכללת את ,בזמן מוגבלת שאינה לתקופה ,להסמיך כן ועל נוספת פעולה כל נדרשת

 בחינוך הלימודים בתוכניות ,חוגי-דו) .B.Ed" (בהוראה בוגר" תואר להעניק" וושינגטון

 ).21-6( גילאי-הרב במסלול מיוחד בחינוך); 6-לידה( הגן במסלול מיוחד

 

254/12 UהחלטהUשל הסמכת המכללה האקדמית 2013עד כסלו תשע"ד (דצמבר  ,: הארכה טכנית בשנה (

) בהוראת שפה וספרות אנגלית במתכונת .B.Edלחינוך ע"ש גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (

 חוגית במסלול היסודי-חד

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 חודש עד( בשנה ,טכנית להאריךהמשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה  

 בוגר" תואר להעניק גורדון לחינוך האקדמית המכללה הסמכת את ,)2013 דצמבר, ד"תשע כסלו

 לאפשר ובכך, היסודי במסלול חוגית-חד במתכונת אנגלית וספרות שפה בהוראת) .B.Ed" (בהוראה

 .כנדרש ג"במל לדיון הנושא הכנת את להשלים

 

255/12 UהחלטהU של הסמכת המכללה האקדמית 2013: הארכה טכנית בשנה עד כסלו תשע"ד (דצמבר (

שפה וספרות אנגלית במתכונת  ) בהוראת.B.Edלחינוך ע"ש גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (

 חוגית במסלול רב גילאי-חד

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 חודש עד( בשנה ,טכנית להאריךהמשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה 

 בוגר" תואר להעניק גורדון לחינוך האקדמית המכללה הסמכת את ,)2013 דצמבר, ד"תשע כסלו

 לאפשר ובכך, גילאי רב במסלול חוגית-חד במתכונת אנגלית וספרות שפה בהוראת) .B.Ed" (בהוראה

 .כנדרש ג"במל לדיון הנושא הכנת את להשלים

 

256/12 UהחלטהU של הסמכת המרכז האקדמי כרמל 2013: הארכה טכנית עד שבט תשע"ג (סוף פברואר (

 ) במשפטים.LL.Bלהעניק תואר ראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 בראשותו המקצועית הוועדה  המלצת ואת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים 

 הסמכת את ,)2013 פברואר וףס( ג"תשע שבט עד טכנית להאריך והחליטה  בנדור אריאל' פרופ של

 .בוועדת המשנה לדיון והבאתו ח"הדו להשלמת עד, כרמל האקדמי המרכז
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257/12 UהחלטהUאיחוד המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש ליפשיץ עם מכללת יעקב הרצוג לחינוך : 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאשר את האיחוד בין המכללות תחת עמותה אחת בשם  .1

"מכללת הרצוג, מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג", לפרסם את דבר פתיחתה, 

 ה.לרשום אליה תלמידים ולהתחיל את הלימודים במסגרת

פתיחה וההסמכות למכללת הרצוג, מיסודן של ההמועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאשר את  .2

א בחוק המל"ג בתארים 28ירושלים, וכן את ההכרה לפי סעיף -מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג

 גוש עציון, כמפורט להלן:-של מכללת הרצוג

להעניק  Uירושלים,U -להסמיך את מכללת הרצוג, מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג .א

תואר בתוכניות כפי שמתקיימות במכללת הרצוג (גוש עציון),  ושהתואר שלהן הוכר ע"י 

 א לחוק המל"ג, בהתאם לפרוט הבא: 28מל"ג ישראל  מכוח סעיף 
 יסודי (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן)-בתושב"ע למסלול העל .B.Ed"בוגר בהוראה"  •
 יסודי (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן)-בתנ"ך למסלול העל .B.Ed"בוגר בהוראה"  •
 )2014תחומית (הסמכה זמנית עד מאי -בתושב"ע בגישה רב .M.Ed"מוסמך בחינוך"  •

לפרסם,                     ,UירושליםU -לאשר למכללת הרצוג, מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג .ב

לרשום סטודנטים ולהתחיל מחזורי לימוד חדשים בתוכניות הלימודים כפי שמתקיימות 

במכללת הרצוג (גוש עציון). המוסד קיבל הסמכה ממל"ג יו"ש להעניק תואר בתוכניות 

א לחוק המל"ג, בהתאם 28מכוח סעיף  הוכר ע" מל"ג ישראל  UטרםU תוארןאלה, אך  

 :לפרוט הבא
 יסודי-באנגלית למסלול העל .B.Ed"בוגר בהוראה"  •
 יסודי-בהיסטוריה למסלול העל .B.Ed"בוגר בהוראה"  •
 6-12בחינוך מיוחד לגילאי  .B.Ed"בוגר בהוראה"  •
 שיח ופרשנות-במחשבת ישראל .M.Ed"מוסמך בחינוך"  •
 בתנ"ך ופרשנותו בגישה רב תחומית .M.Ed"מוסמך בחינוך"  •

תדון בנפרד לגבי הכרה ית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים ועדת המשנה התחומ .3

בתארים של תוכניות הנלמדות במכללת הרצוג (גוש עציון) בהסמכת מל"ג יו"ש, ולא נמצא 

 א לחוק המל"ג. 28על פי סעיף  ,תיעוד להכרה בהן ע"י מל"ג ישראל
תלמידי שתי המכללות שהחלו את לימודיהם או שנרשמו ללימודים לפני כניסת האיחוד  .4

כמכללות נפרדות, וזאת לא יאוחר  ליפשיץ והרצוגלתוקף, יסיימו את לימודיהם במכללות 

 מארבע שנים מיום כניסת האיחוד לתוקף. 
 כניסת האיחוד לתוקף מותנה ב: .5

 אישור מל"ג יו"ש לאיחוד המכללות. •
המצאת אישור רשם העמותות למסמכי האגד של עמותת "מכללת הרצוג, מיסודן של  •

המאושרת ע"י  ,מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג", לרבות לרשימת חברי המוסדות המנהלים

 משרד החינוך.
 המצאת הסכם האיחוד בין המכללות כשהוא חתום ע"י הצדדים.   •
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258/12 UהחלטהUנר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות : הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לסמי

 ) באוריינות חזותית בחינוך.M.Edלהעניק תואר שני (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
 בראשותה של פרופ' שפרה שינמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. להודות לוועדה .1

להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה  .2

 ) באוריינות חזותית בחינוך..M.Edולאמנויות להעניק תואר שני (

הוראה מתחומי  המכללה תוכל לרשום לתוכנית סטודנטים בעלי תואר ראשון ותעודת .3

 10%האמנות השונים, ובלבד שהסטודנטים שאינם באים מתחומי האמנות החזותית יהוו עד 

 מכלל המתקבלים לתוכנית.

על מנת להעלות את רמתה של התוכנית, ממליצה הוועדה למכללה לתת דגש רב יותר לזיקה  .4

 של פרויקטי הגמר לתחום האוריינות החזותית.

 

259/12 UהחלטהU פרסום והרשמת סטודנטים למכללה האקדמית לחינוך תלפיות בתוכנית הלימודים  : אישור

 ו') -חוגי), למסלול היסודי  (א'-)  בתושב"ע (דו.B.Edלקראת תואר "בוגר בהוראה" (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 וח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:המשנה התחומית לחינוך, הוראה, ר
 . כה עד עבודתה על שפרבר דניאל' פרופ בראשות הבדיקה לוועדת להודות .א
 :הבדיקה ועדת להמלצות בהתאם להחליט .ב

לאשר למכללה האקדמית לחינוך תלפיות לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים  .1

ו') ולרשום אליה -היסודי (א'חוגי בתושב"ע במסלול -) דו.B.Edלתואר "בוגר בהוראה" (

 תלמידים.
להחתים כל  ,לחייב את המכללה האקדמית לחינוך תלפיות (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) .2

תלמיד/ה על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד/ה כי מכללת תלפיות עדיין איננה מוסמכת להעניק 

 ו').-חוגי בתושב"ע במסלול היסודי (א'-תואר אקדמי ראשון דו
ב ההסמכה, תבחן הוועדה את הפעלת תוכנית הלימודים הלכה למעשה, לרבות לקראת של .3

 קיומו של קורס או חטיבה שיעסקו בהלכה של ימי בית שני.   
לקראת שלב ההסמכה תבחן הוועדה את מצבת סגל ההוראה בתוכנית ומחויבותו ללמד  .4

 בתוכנית. 
, לרבות הגדרת מטרות כל על המכללה להקפיד על גיבוש ובניית סילבוסים במתכונת אחידה .5

קורס, דרישות הקדם לקורס ודרישות הקורס, סיווג הקורס (תשתית/מתקדם) ובאיזה שנה, 

רשימה ביבליוגרפית מעודכנת המשקפת את תכני הקורסים המוצעים, בכתיבה אקדמית 

 אחידה ובהתאם למקובל. כמו כן תיעשה הבחנה בין רשימת חובה ופרטי רשות. 
חוגי בתושב"ע -) דו.B.Edן בתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (הוועדה תתכנס לדו .6

ו'), במהלך השנה הראשונה להפעלתה ותבחן את התפתחות ואת -במסלול היסודי (א'

התקדמות המכללה בנושאים השונים כמפורט בגוף דו"ח ועדת הבדיקה, ובמיוחד תוכנית 

מד בתוכנית הלימודים, שיבוץ מורים הלימודים ותכניה, סגל ההוראה, בכירותו והתאמתו לל

לקורסים השונים, עדכניות התכנים ורשימות הקריאה בקורסים השונים, ספריה ומספרי 

 סטודנטים.
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260/12 UהחלטהU דו"ח הוועדה שבדקה את בקשת מרכז שלם לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה :

לימודים הומניסטיים, פילוסופיה ולקיים בו את תוכניות הלימודים הבאות לקראת תואר ראשון: 

 והגות יהודית (בפ"י); לימודים הומניסטיים ולימודי מזרח תיכון ואסלאם

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
מי שלם היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור לקיים בו תוכנית להעניק למרכז האקד .1

), .B.Aלימודים ב"לימודים הומניסטיים ובפילוסופיה ובהגות יהודית" לקראת תואר ראשון (

ותוכנית לימודים ב"לימודים הומניסטיים ובלימודי מזרח תיכון ואסלאם" לקראת תואר ראשון 

)B.A. .( 
לחייב את המרכז האקדמי שלם להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי  .2

להעניק בשלב זה  וטרם הוסמךהמרכז האקדמי שלם עדיין איננו מוסד מוכר להשכלה גבוהה 

תואר ראשון ב"לימודים הומניסטיים ובפילוסופיה ובהגות יהודית", או תואר ראשון ב"לימודים 

ודי מזרח תיכון ואסלאם" (לפי העניין), וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר הומניסטיים ובלימ

 לא יקבל המרכז האקדמי שלם הכרה ולא יוסמך להעניק תואר זה.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלה (בין אם תפוצתו  .3

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

 ."גבוהה
להקים ועדה מלווה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המוסד ותוכנית  .4

הלימודים לתואר ראשון ב"לימודים הומניסטיים ובפילוסופיה ובהגות יהודית", תוך בדיקת כלל 

 הנושאים שהועלו בדו"ח זה.
וההסמכה שתבדוק את התפתחות המוסד ותוכנית  להקים ועדה מלווה לקראת שלב ההכרה .5

הלימודים לתואר ראשון ב"לימודים הומניסטיים ובלימודי מזרח תיכון ואסלאם", תוך בדיקת 

 כלל הנושאים שהועלו בדו"ח זה.
 החלטה בדבר מתן היתר למרכז שלם לפתוח מוסד להשכלה גבוהה תהיה בכפוף לתנאים הבאים: .6

ידים למסמכי האגד המתוקנים, לרבות לרשימת חברי המוסד ימציא אישור רשם התאג .א

 חודשים. 3המוסדות המנהלים המעודכנת ולשינוי שם המוסד, בתוך 
המוסד יערוך את דוחותיו הכספיים השנתיים בהתאם לכללי החשבונאות והדיווח  .ב

 הכספי של ות"ת.
לות"ת  המוסד יגיש לות"ת מידי שנה דוחות כספיים שנתיים מבוקרים וחתומים, וידווח .ג

 על כל שינוי מהותי בפעילותו אשר עלול להשפיע על איתנותו הפיננסית.
המוסד ידווח לחשבות ות"ת בכל רבעון על קבלת התרומות בפועל החל מקבלתן ולא  .ד

 יאוחר מתחילת שנת הלימודים הראשונה.
 בקרית" המליץ בניין" שלם מרכז בקמפוס לתוכניות המיועדותהתשתיות  את ישלים המוסד .7

 הספרייה אוספי רכישת וכן המחשבים ומעבדות הלימוד בכיתות לרבות, בירושלים ריהמו

 בתוך והכל, הלימודים לתוכניות הרלוונטיים בתחומים) אלקטרוניים מאגרים, עת כתבי, ספרים(

 י"ע תיבדק הנדרשות התשתיות השלמת. היתר מתן על ג"המל החלטת מיום חודשים שלושה

 תנאי והינה, היתר לקבלת המוסד בקשת את שבחנה המקצועית הוועדה ר"יו, גלמן יהודה' פרופ

 .הלימודים שנת לפתיחת
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המל"ג רושמת לפניה את ההסכם בין המרכז האקדמי שלם לבין עמותת "המכון ללימודים  .8

מתקדמים במרכז שלם", לפיו ניתנה זכות שימוש למשך שנתיים בביטוי "מרכז שלם" כחלק 

 קראת שלב ההכרה."משמו, והנושא ייבדק שוב ל
 

261/12 UהחלטהU) אישור הוספת התמחות בכימיה לתוכנית הלימודים לתואר שני :M.Ed. בהוראת המדעים (

 לביה"ס העל יסודי של המכללה האקדמית לחינוך אורנים

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 בכימיה התמחות הוספת לאשרהמשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה 

 .אורנים מכללת של יסודי-העל ס"לביה המדעים בהוראת) M.Ed( שני לתואר לתוכנית

 

262/12 UהחלטהUל הקריה האקדמית אונו להקים קמפוס נוסף בשדרות ולקיים בו לימודים : בקשתה ש

 תחומית-לתואר ראשון במוסיקה רב

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 הקריה בקשת את לאשר שלאהמשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה 

 רב במוסיקה ראשון לתואר לימודים בו ולקיים בשדרות נוסף קמפוס להקים אונו האקדמית

 :הבאות מהסיבות ,תחומית

וטרם  בתחום זה תואר להעניק הסמכה קיבלה טרם  אונו האקדמית הקריה, זה בשלב .1

 אביב לקמפוס הראשי של המוסד.-נמצאה עומדת בדרישת המל"ג להעברת הפעילות בתל

 להשכלה המוסדות יקיימו לא"),  12.12.06כ"א בכסלו תשס"ז ( מיום ג"מל החלטת פי על .2

 זולת, שלהם לקמפוס מחוץ אקדמי תואר לקראת זכות נקודות או אקדמיים לימודים גבוהה

אין מקום לחרוג ממדיניות    ".שאישרה ובתנאים גבוהה להשכלה המועצה זאת אישרה אם

 המל"ג באשר ללימודים מחוץ לקמפוס.
 

263/12 UהחלטהU מתן אישור פרסום והרשמת סטודנטים לשנה ב' בתוכנית הלימודים לתואר ראשון :

)B.Mus.תחומית של הקריה האקדמית אונו-) במוסיקה רב 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 ומשפטים והחליטה כלהלן:המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות 

, אישור פרסום והרשמת )21.2.2012כ"ח בשבט תשע"ב ( ג מיום"המל בהחלטת 2 לסעיף בהתאם

ופתיחת  תלמידים רישום תלמידים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במוסיקה רב תחומית, אישור

בהמשך לכך,   .אונו האקדמית הקריה לקמפוס מלא באופן התוכנית בהעברת מותנים ,השנייה ל"שנה

אודות ) 23.12.2012י' בטבת תשע"ג ( בפני המועצה להשכלה גבוהה הובא דיווח ראש הקריה מיום

אונו ובהיערכות למעבר תוכנית הלימודים  האקדמית הקריה בקמפוס התשתיות בבניית ההתקדמות

המל"ג לתואר ראשון במוסיקה רב תחומית לקמפוס הראשי בקרית אונו.  בהתאם לכך, מחליטה 

 כלהלן: 1.1.2013 י"ט בטבת תשע"ג,  לאמץ את המלצת ועדת המשנה מישיבתה ביום

 UטרםUמהדיווח שהתקבל מראש הקריה עולה, כי בניית בית הספר למוסיקה בקמפוס הראשי  .1

 החלה.
לפיה פתיחת שנה"ל השנייה  ),21.2.2012( כ"ח בשבט תשע"ב, המועצה מדגישה כי החלטתה מיום .2

) במוסיקה רב תחומית לקמפוס בקרית .B.Musוכנית לימודים לתואר ראשון (מותנית בהעברת  ת

 אונו, בעינה עומדת.
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הנו קבלת דיווח על  ,המועצה מבהירה כי תנאי למתן אישור רישום סטודנטים לשנה"ל תשע"ד .3

צעדים אופרטיביים אשר יבטיחו את העברת התוכנית באופן מלא לקמפוס בקרית אונו, עד סוף 

ג ועל כן בשלב זה, אין היא יכולה לאשר פרסום ורישום לתוכנית לשנה"ל הבאה שנה"ל תשע"

 (תשע"ד). 
במידה ועד תום השנה  ), 21.2.2012( כ"ח בשבט תשע"ב יודגש כי בהתאם להחלטת המועצה מיום .4

לא תועבר פעילות תוכנית הלימודים לתואר ראשון במוסיקה רב תחומית  ,הנוכחית, תשע"ג

 ו, התוכנית תיסגר ותופעל רשת הביטחון. לקמפוס בקרית אונ
 

264/12 UהחלטהU להעניק2016: הסמכת המרכז הבינתחומי בהרצליה לשלוש שנים עד טבת תשע"ו (ינואר ( 

 ) בכלכלה.B.Aתואר ראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:המשנה התחומית לחברה, 
 .עבודתה על בנטל בני' פרופ של בראשותו המלווה לוועדה להודות .1
 הבינתחומי למרכז), 2016, עד טבת תשע"ו (ינואר שנים שלוש של לתקופה זמנית הסמכה להעניק .2

 . בכלכלה (.B.A) ראשון תואר להעניק בהרצליה
 ח"שבדו ההמלצות בפרק שנקבע כפי ,ההוראה סגל עיבוי את לבדוק יש ההסמכה חידוש לקראת .3

 .הוועדה
 

265/12 UהחלטהU) הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני ללא תזה :M.A. (

 בהתנהגות ארגונית

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:

 .לה שהגיש הדעת חוות ועל עבודתו על למומחה להודות .1
 האקדמית למכללה בזמן מוגבלת שאינה הסמכה ולהעניק המומחה דעת חוות את לאמץ .2

 .ארגונית בהתנהגות(M.A) תזה ללא שני תואר להעניק נתניה

 

266/12 UהחלטהUמינוי שני סוקרים לבדיקת תוכניות לקראת הארכת הסמכה/הסמכה שאינה מוגבלת בזמן  : 

במתן הסמכה שאינה  מועצה להשכלה גבוההדנה ה ),1.1.2013י"ט בטבת תשע"ג ( בישיבתה ביום

 מוגבלת בזמן לתוכניות לימודים.
הסמכה/הסמכה שאינה מוגבלת תוכניות לימודים לקראת הארכת   המועצה מחליטה כי בעת בדיקת

 . או לוועדה מהתחום , לפחות,יש להעבירן לבדיקת שני מומחים -בזמן 

 

267/12 UהחלטהUשל ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית 2013יולי ( : הארכה טכנית עד תמוז תשע"ג (

 חוגית-תחומיים במתכונת דו-) בלימודים רב.B.Aעמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 בשנה) טכנית( להאריךהמשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה 

 תואר  להעניק יזרעאל עמק האקדמית המכללה של ההסמכה את) 2013 יוליתמוז תשע"ג,  עד, דהיינו(

 . חוגית דו במתכונת תחומיים רב בלימודים .B.A וןראש
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268/12 UהחלטהU מכון טכנולוגיה לישראל לשנות את מסלולי הלימוד הקיימים במסגרת  -:  בקשת הטכניון

 חוות דעת סוקר -) עם ובלי תזה במדעי ההתנהגות והניהול .M.Scתוכנית הלימודים לתואר שני (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013(בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג 

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 .דעתו חוות מתן ועל עבודתו על למומחה להודות .1

 (.M.Sc) שני לתואר הלימודים תוכנית במסגרת הלימודים מסלולי את לשנות לטכניון לאשר .2

 ארגונית בפסיכולוגיה הלימודים מסלולי את ולפתוח והניהול  ההתנהגות במדעי תזה ובלי עם

 . בתוכנית אנוש גורמי והנדסת קוגניטיבית ופסיכולוגיה
 העדכניות להערותיו המוסד התייחסות לאחר בשיווק המסלול בהוספת תדון המשנה ועדת .3

 .בנושא המומחה של
 

269/12 UהחלטהU בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח התמחות במשאבי אנוש במסגרת תוכנית  :

 חוות דעת סוקר -) במינהל עסקים .B.Aהלימודים לתואר ראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 שלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ו
 . דעתו חוות על לסוקר להודות .1
 תוכנית במסגרת אנוש במשאבי התמחות לפתוח ולעסקים למשפט האקדמי למרכז לאשר .2

 .עסקים במנהל (.B.A) ראשון לתואר הלימודים
 

270/12 UהחלטהU) שינוי הרכב הוועדה המלווה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר שני :M.B.T. במיסים (

 בעסקים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

לאשר המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והחליטה 

 כלהלן:, את הרכב הוועדה החדש
 יו"ר –הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב  -אהרוניפרופ' יאיר  •
 הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים -פרופ' דוד גליקסברג •
 בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה -פרופ' אהרון נמדר •
 מרכזת הוועדה –גב' שרון הרדון  •

 

271/12 UהחלטהUשל שלוש שנים עד טבת תשע"ו (דצמבר אביב לתקופה -: חידוש הסמכת אוניברסיטת תל

 ) עם תזה ובלי תזה.M.P.H), להעניק תואר "מוסמך בבריאות הציבור" (2015

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

ות, המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלא

 והחליטה כלהלן:
 עם  M.P.H" הציבור בבריאות מוסמך" תואר להעניק אביב תל אוניברסיטת הסמכת את לחדש .1

 ).2015 דצמבר( טבת תשע"ו, עד דהיינו, שנים שלוש של לתקופה תזה ובלי תזה
 ח"דו גבוהה להשכלה למועצה אביב תל אוניברסיטת תגיש הזמנית ההסמכה תקופת תום לקראת .2

 הלימודים תוכנית את בחנו אשר ,המומחים הערות את יישמה כיצד ,תפרט ובו התקדמות

 .הלימודים בתוכנית נדרשים ושינויים מתאים סגל גיוס בנושא ובפרט, ההסמכה חידוש לקראת
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 קבועה הסמכה מתן בשאלת מהתחום מומחים של לבחינתם יועבר ההתקדמות ח"דו .3

 .תזה ובלי תזה עם M.P.H" הציבור בבריאות מוסמך" התואר את להעניק אביב תל לאוניברסיטת
 

 

272/12 UהחלטהU "הסמכת האוניברסיטה העברית לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, להעניק תואר "דוקטור  :

 ).Pharm Dבתוכנית הלימודים ברוקחות קלינית (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, 

 תואר להעניק העברית האוניברסיטה את ,)בזמן מוגבלת שאינה לתקופה( להסמיךוהחליטה 

 ).Pharm D( קלינית ברוקחות ימודיםהל בתוכנית" דוקטור"

 

273/12 UהחלטהU העברת הבקשה של המכללה האקדמית אשקלון, להקים בית ספר למקצועות הבריאות :

): בבריאות הציבור וניהול הבריאות; .B.Scולקיים בו שתי תוכניות לימודים לתואר ראשון (

 לבדיקתה של ועדה ואישור ההרכב -ובקידום הבריאות 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013ביום י"ט בטבת תשע"ג (בישיבתה 

המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, 

 והחליטה כלהלן:
ת המכללה האקדמית אשקלון להקים בית ספר למקצועות הבריאות בקש את להעביר .1

): בבריאות הציבור וניהול הבריאות; .B.Scלימודים לתואר ראשון ( ולקיים בו שתי תוכניות

 .ועדה של לבדיקתה  -ובקידום הבריאות 

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

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

 :הבקשה לבחינת המאושר הוועדה הרכב .3

 האוניברסיטה, לרפואה הפקולטה, הציבור לבריאות הספר בית – מנור אורלי' פרופ •

 .ר"יו – בירושלים העברית

 הרווחה למדעי הפקולטה, הציבור לבריאות הספר בית - אפל-בראון אורנה' פרופ •

 .חיפה אוניברסיטת, והבריאות

 .אביב-תל אוניברסיטת, לרפואה הפקולטה, הציבור לבריאות הספר בית – כהן דני' פרופ •

 .הוועדה מרכזת – נעים אתיגב'  •
 

274/12 UהחלטהU הקמת ועדה לבחינת האפשרות והתנאים להענקת פטורים להנדסאים לצורך המשך :

 לימודים אקדמיים, ואישור הרכבה

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, המשנה התחומית לטכנולוגיה, 

 והחליטה כלהלן:
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והתנאים להענקת  האפשרות את שיבחן ,מקצועי צוות הקמת על מחליטה גבוהה להשכלה מועצהה

 .שונים בתחומים אקדמיים לימודיםהמשך  לצורך להנדסאיםפטורים 

 הגורמים כל עמדת את ולבקש להיוועץ שיוקם הצוות יתבקש ,ג"למל המלצתו את יגבש בטרם

, ועוד הסטודנטים התאחדות, ההנדסאים הסתדרות, ט"מה, החינוך משרד כדוגמת( בנושא הנוגעים

 יישום לצורך שישמשו הפיקוח למנגנוני דעתו את לתת הצוות יתבקש כן כמו). לצורך בהתאם

 .המלצותיו

 :להלן כמפורט חברים ארבעה יכלול שייבחר הצוות הרכב

 בראודה אורט להנדסה האקדמית המכללה, ביוטכנולוגיה הנדסת תחום( אזהרי רוזה' פרופ -

 ר"יו - )בכרמיאל

 הוועדה חבר, חי-תל האקדמית המכללה, רפואה ביו, החיים מדעי תחום( סלור חנוך' פרופ -

 )ג"המל של התחומית
 )אביב-תל אוניברסיטת, מכונות הנדסת תחום( אולמן עמוס' פרופ -
 )אילן-בר אוניברסיטת, עסקים מנהל, החברה מדעי תחום( מכנס יפה' פרופ -
 הוועדה בדיוני משתתפת, האקדמי באגף בכירה ממונה, שאול-בן ורדה ר"ד -
 הוועדה מרכזת, האקדמי באגף בכירה מרכזת, שרוינטר מרב' גב -

 

275/12 UהחלטהUדוחות הוועדה להערכת איכות במדעי התזונה : 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

חליטה ה, והתזונה במדעי הלימודים בעניין דוחות הוועדה להערכת איכותהמשנה להבטחת איכות 

 :כלהלן:
בראשות פרופ' אליס ליכטנשטיין על עבודתה  התזונה במדעילהודות לוועדה להערכת איכות  .1

 ה והמקצועית.הרב
 לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה. .2
 לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג. .3
תוכנית פעולה ליישום המלצות הוועדה הנוגעות  2013חודש יולי  לבקש מכל מוסד להגיש עד .4

 בנספח המצ"ב.אליו (כולל לו"ז), כמפורט בדו"ח הוועדה, בדו"ח הכללי ו
ח ביניים אודות יישום תוכניות הפעולה "דו 2014לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש ינואר  .5

 לעיל. 4הנזכרות בסעיף 
המל"ג מביעה תמיכתה העקרונית בהמלצות הוועדה הבינלאומית בדבר הכללת הפרקטיקום  .6

ת עתודה בתוכנית הלימודים, הרחבה משמעותית של מקומות הפרקטיקום וכן ביציר

יוקם פורום משותף לראשי המחלקות למדעי  אקדמית למחקר והוראה בתחום. בהתאם לכך

שעברו הערכה (או מי מטעמם), מנהלת המחלקה לתזונה במשרד הבריאות, נציג  ,התזונה

ות"ת וסטודנט למדעי התזונה שישמש כשמקיף, שידון בהמלצת הוועדה הבינלאומית לכלול 

גרת התואר הראשון וכתוצאה מכך להאריך את משך הלימודים את תקופת הפרקטיקום במס

 .2013לתואר. הפורום יתבקש להעביר לות"ת ולמל"ג את חוות דעתו עד לחודש אפריל 
ראשי המחלקות מתבקשים לדון בנושאים המשמעותיים הנוספים העולים בדו"ח הכללי של  .7

נתית שתכלול התייחסות ועדת ההערכה, בהם: הצורך בגיבוש תוכנית אסטרטגית חמש ש

הקוריקולום במדעי התזונה בכל רמות  רענוןלהכשרת עתודת ההוראה והמחקר בתחום, 

 התואר, הפרדה בין מסלול קליני ומחקרי ועוד ולהגיש המלצותיהם לוות"ת ומל"ג.
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 7 -, ו1-5הוועדה לתכנון ותקצוב תתבקש לבחון את הנושאים השונים המופיעים בסעיפים  .8

המצ"ב תחת: "המלצות למל"ג/ות"ת", ולהגיש התייחסותה לדברים עד חודש יולי בנספח 

2013. 
להודיע לכל המוסדות שיגישו בקשה לפתיחת תוכניות חדשות במדעי התזונה או שתוכניות  .9

מטעמם במדעי התזונה נמצאות בשלבי אישור בוות"ת ומל"ג, כי ות"ת ומל"ג בוחנות את 

הכללת ההתנסות המעשית במסגרת הלימודים לתואר, וכי המלצת הוועדה הבינלאומית ל

אישור שיוענק לפתיחת התוכנית, ככל שיוענק, יהיה כפוף לכל החלטה שתתקבל בעניין זה 

), 29.11.11ג' בכסלו תשע"ב ( ומותנה בהתחייבות המוסד לעמוד בה, לרבות בהחלטה מיום

 בעניין דו"ח פיינרו.
 

Uנספח להחלטה 
 

U:הערהU  אנא תשומת ליבכם כי עיקר ההמלצות להלן מופיעות בכל אחד מהדוחות הפרטניים. יצוין כי בנוסף

להמלצות אלו נדרשת תשומת ליבכם גם להתייחסויות השונות ולפירוט ההמלצות וההרחבות המופיעים 

 לאורך הדוחות. 

Uהאוניברסיטה העברית 

UImmediate (0-2 years):  
• Developing a 5-year strategic plan for the School of Nutritional Sciences to define its future 

mission, vision and goals for academic programs and research agendas. 
• A comprehensive review of the BSc curriculum be undertaken to determine whether two 

tracks should be created, one for students intending to become clinical dietitians and one 
for students intending to pursue subsequent graduate level studies; 

• A comprehensive review of the BSc curriculum be undertaken to determine whether all the 
first and second year required basic science courses are essential for the training of clinical 
dietitians (e.g., physics, calculus) and if not, develop a curriculum that would allow students 
to take their basic nutrition courses earlier in their program so that they can take additional 
nutrition related elective courses in their third year.  Special attention should be focused on 
potential areas of coursework overlap and gaps; 

• Other factors to consider when reviewing the BSc curriculum should include: 
o increased basic instruction of dietetics during year 1 of study 
o introduction to nutrition sciences earlier in the program, during year 1 
o expanded exposure to public health nutrition 
o more integration of the basic sciences into advanced nutrition course 
o increased exposure to the food industry  
o reinstatement of courses in clinical nutrition and evaluation of nutritional status 
o develop a course that specifically focuses on  macronutrients and chronic disease 

risk 
• Other factors to consider when reviewing the MSc curriculum should include: 

o Determine whether some students are entering the non-thesis MSc program as a 
default option while waiting for placement in a dietetic internship, 
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o provide greater exposure to the area of advanced clinical nutrition via courses 
specifically designed for MSc students, and  

o provide additional guidance with regard to the availability of advanced courses at 
neighboring intuitions that would benefit students in pursuing research careers. 

• Other factors to consider when reviewing the PhD program should include: 
o require PhD dissertation committees to meet with the student and the advisor twice 

a year to review progress and assess potential additional training that would benefit 
the student; 

o add formal instruction in the areas of (1) manuscript and grant writing, in English, 
and (2) research ethics, responsible conduct of research and laboratory safety; 

o facilitate students taking courses at other nearby campuses that are not available at 
the Hebrew University; 

• The curricula for BSc, MSc and PhD should be examined to determine major student 
learning outcomes to be achieved and make appropriate course adjustments, if necessary, 
focusing on balancing the theoretical and applied courses. 

• Participation in a nationwide effort involving all the appropriate stakeholders to explore the 
possibility of adding a fourth year to the Nutritional Sciences BSc program that would 
include the dietetic internship, additional nutrition/dietetic specific elective courses and 
community involvement (please see the General Report for further details). 

• Increasing the involvement of the adjunct faculty in the areas of curriculum and course 
revisions, and student research supervision.  An effort should be made to encourage and 
enable the adjunct teachers to take part in applied research in the school of nutrition and 
especially with the internship students in the hospitals; 

• Recruiting at least two additional faculty members with clinical experience, preferably with 
dietetics credentials to augment the strong basic science faculty.  A responsibility of the 
new faculty members should include developing applied clinical nutrition electives and 
directing applied-nutrition research projects; 

• Employing additional graduate teaching assistants with the intent of enhancing both the 
learning experience of the students and training of these graduate teaching assistants as 
future academic professionals. 

• Reducing the number of faculty (currently 4) in team-taught courses to facilitate maximal 
integration of the material. 

• Participate in a nationwide effort involving all the appropriate stakeholders to explore the 
possibility of adding a fourth year to the Nutritional Sciences BSc program that would 
include the dietetic internship, additional nutrition/dietetic specific elective courses and 
community involvement; please see the General Report for further details;  

• Reviewing requirements for admission to the MSc program to ensure it not be used as a 
space holding period until the opportunity is available to complete the dietetic internship; 

• Reviewing requirements for admission to the PhD program to ensure that only those 
students with a high likelihood of completing the program are admitted and there is an 
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appropriate balance of mentors to mentees to ensure adequate guidance through 
completion of the degree. 

• Developing a standard format for course syllabi which includes learning objectives and 
indicates specific readings/projects for each class; 

• Developing a system to ensure these course syllabi, once deemed complete by the 
department chair or faculty committee, are updated annually to reflect the changing science 
in the field of nutrition; 

• In those courses for which the final exam represents 90% to 100% of the grade, additional 
approaches to student evaluation should be introduced to provide mid-semester feedback 
along with specific grading criteria. 

• Assessing the available research space to determine current distribution relative to 
research priorities and support, and making modifications, if appropriate, on the basis of 
this review;  

• Condensing individual research groups into single spaces/buildings; 
• Separating desk space from research laboratories; and 
• Constitute faculty committees to develop a plan for assessing the current curriculum and 

instituting an ongoing plan to evaluate the curriculum.  This committee should involve 
faculty from all different levels, including adjunct faculty; 

 

UIntermediate (2-4 years): 
• Upgrading and refurbishing the teaching kitchen for effective teaching of food preparation 

and food service. 
• Hiring new faculty on the basis of teaching needs in order to maintain a well-balanced 

curriculum that supports a comprehensive BSc, MSc and PhD program for the students. 
• Introducing clinical research studies to the department, commensurate with the interests of 

new faculty hires and developing new research collaborations with scientists currently 
working in the field to bridge the gap between basic and applied nutrition. 

• Connections should be explored with the Hadassah Medical School to create a stronger 
curriculum in applied nutrition by examining models that have begun in the School of 
Pharmacy, Veterinary Medicine, Public Health, Nursing to initiate collaborative research 
and the sharing of resources for teaching and clinical practice. 

• Identify appropriate resources to support faculty to improve the teaching and evaluation of 
students. 

 

 

U:המכללה האקדמית תל חי 

 

UImmediate (0-2 years):  
• Focusing on developing systems that will support students completing their BSc degrees in 

3 years, unless structural modifications are made to the BSc program of study, see the 
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recommendations under the subheading of The Study Program;  
• Forming a faculty committee to review and potentially modify faculty expectations in terms of 

teaching relative to research responsibilities with the intent of ensuring that adequate time is 
allocated to quality teaching and that the faculty is appropriately recognized for such efforts.  

 

 

• Forming a faculty committee to review and revise the curriculum to reinforce the basic 
nutrition therapy content and build on this basic material with more complex concepts and 
case scenarios. Consider replacing some of the basic science course required during the 
first two years with additional nutrition related courses;     

• Increasing Tel Hai’s relationship with the local hospitals and clinics to support student 
exposure to the clinical aspects of health and disease as elective courses prior to entering 
their internship; 

• Expanding the scope of elective courses in the area of public health policy or 
education/teaching, sports nutrition, nutrition through the life cycle; 

• Increasing access and learning opportunities across the health disciplines within the 
institution; 

• Developing a cross disciplinary course in ethics, professionalism and health systems for all 
the health sciences programs; 

• The CHE and MOH should discuss together the possibility of formally incorporating the 
dietetic internship program into the BSc program to ensure an efficient and seamless 
transition from didactic to practical experience and timely completion of the requirements to 
become a dietitian; please see the General Report for further details. 

• Formally harnessing the student and alumni enthusiasm for the program to build a stronger 
alumni base that could provide additional training opportunities for Tel Hai graduates. 

• Carefully track the quality of the admitted students and adjust admission rates on the basis 
of applicant qualifications rather than a targeted goal for number of students admitted per 
year. 

• Retroactively assess student graduation rates, cumulative grade averages and similar 
outcome measures relative to student admission data and, if necessary, modify admission 
criteria. 

• Supporting research in the areas of clinical and applied nutrition research and providing 
opportunities for students to become involved in these types of research projects.   

• Requiring all faculty to submit updated course syllabi and additional course material using a 
revised  format developed in  collaboration  with the  Center for Excellence  in  Teaching,  to  
include learning objectives for each lecture and instituting a system so these syllabi are kept 
updated on an annual basis; 

• Instituting a system whereby the vice-president/department and/or a head/faculty committee 
collaboratively review updated course syllabi and other available course related material, 
with the intent of identifying potential areas of overlap and gaps, and providing additional 
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opportunities for the students to take nutrition related elective courses and/or experiential 
learning; 

• Developing a formal system to provide regular feedback to the faculty with regard to their 
teaching responsibilities and if areas of improvement are identified, providing resources to 
remedy the situation and enhance student learning. 
 
UIntermediate (2-4 years): 

• Continuing to innovate and assess effective teaching methods 
• Infusing the curriculum with up-to-date approaches for the application of nutrition principles, 

which has already begun with the addition of evidence based dietetics practice, oral health 
assessment, the nutrition care process and International Nutrition and Dietetics Terminology 
(INDT). 

• Adding a clinical nutritionist to the faculty to share teaching responsibilities and initiate 
clinical research projects that provide experiential opportunities for students 
ULong Term (4-6 years): 

• Considering development of two alternate curricula for the 3rd year, with an emphasis on 
dietetics or training for advanced research degrees; please see the General Report for 
further details.  

 
 

U :המרכז האוניברסיטאי אריאל 

 

UImmediate (0-2 years): 
• Developing a 5-year strategic plan for the department to further define its mission and 

develop goals for achieving that mission, with particular emphasis on the preparation of 
clinical dietitians.  

• Introducing a course focused on an overview of the field of nutrition during the first year; 
• Assessing the faculty staffing plan to determine whether, within the context of current 

funding levels, a goal of having 50 BSc students per year enrolled in the program is feasible; 
• Examining the curriculum to determine whether there is an appropriate balance between the 

basic sciences (e.g., computer science, two semesters of physics) and applied nutrition (e.g., 
advanced nutrition therapy across the life span); 

• Examining the content of courses to ensure a balance of didactic material among the 
courses and a logical sequence in the curriculum, e.g., macronutrients, micronutrients, 
nutrition and chronic disease risk, nutrition and the lifecycle, ethical decision making and 
professionalism; 

• Reviewing available electives and potentially adding new offerings that focus on nutritional 
needs of special populations e.g., pediatric, geriatric and athletes; 

• The CHE and the Ministry of Health (MOH) should discuss together the possibility of 
formally incorporating the dietetic internship program into the B.Sc. program to ensure an 



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       

ד  |  15 ו מ ע  
 

efficient and seamless transition from didactic to practical experience and timely completion 
of the requirements to become a dietitian; please see the General Report for further details; 

• Supporting an additional full-time senior faculty member to: 
o teach the higher level nutrition courses, 
o supervise the applied nutrition research, 
o focus on advising students in seminars,  
o take a lead role in the departmental curriculum committee to facilitate coordination 

among course offerings and avoid overlap or duplication of course content.  
• Reviewing the data on student attrition from the program to develop systems to better 

support students to remain in the field of Nutritional Science and provide enhanced 
instruction in career planning.   

• Conducting an in-depth analysis of the alumni data to determine which courses were of 
most help for their jobs post-graduation and which areas they felt would have been helpful to 
have had additional training. 

• Contacting graduates who did not remain in the field of Nutritional Science, ascertaining the 
reasons and assessing whether the majority of attrition was related or unrelated to their BSc 
training. 

• Concentrating on a narrower range of research projects to maximize the efforts and 
strengths of the faculty. 

• Establishing a plan for transferring some of the responsibilities for directing the department 
to multiple faculty members to avoid excessive dependence on a single person, currently 
the department chair, particularly in the area of future directions.   

• Introducing a mid-term examination and/or additional approaches to student evaluation in 
those courses for which the final exam represents 90% to 100% of the grade; 

• Develop a system to ensure that all course syllabi include learning objectives and specific 
weekly readings/projects, and, once deemed complete by the department chair or faculty 
committee, are updated annually to reflect the changing science in the field of nutrition; 

• Developing a formal process/timetable by which each faculty member submits their teaching 
materials to the Academic Development and Evaluation Department for input on potential 
approaches to improving and updating the material; 

• The department chair should determine whether the process of updating faculty CVs and 
syllabi has been completed and meets predefined criteria. 
 
UIntermediate (2-4 years): 

• Conduct a comprehensive assessment of all courses, with specific emphases on evaluating 
potential overlaps and gaps. 
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ULong term (4-6 years):  
• Infrastructure needs to be reassessed once the new facilities on the lower campus are 

completed. 
• Enrich the teaching and learning environment by taking advantage of technological 

advances to share resources with other programs, e.g. “electronic” classrooms.  
 

Uהמלצות מתוך הדו"ח הכללי 
 

Uהמלצות למוסדות 
 
URecommendations to the Institutions: 
 
UImmediate (0-2 years):  
1. Strategic planning - Undertake a 5-year strategic planning effort taking into consideration the 

projected needs of Israel in terms of persons trained in the area of Nutritional Sciences at all 
levels, BSc, MSc and PhD:  

a. convene a national committee that involves all stakeholders 
b. evaluate current capacity and projected future needs 
c. develop a plan to match the projected needs with current capacity, including a 

consideration of whether additional Israeli based MSc and PhD programs are needed 
and whether some students should be encouraged to train outside Israel with the 
intent of returning 

d. explore the possibility of adding a fourth year to the Nutritional Sciences BSc program 
that would include the dietetic internship, additional nutrition/dietetic specific elective 
courses and community involvement 

e. develop an ongoing system to evaluate the 5-year plan. 
2. Student/faculty ratios - Each institution should review student/faculty ratios and determine 

whether adequate staffing is available when all the responsibilities of the faculty are taken 
into consideration; teaching, student advising, research, administrative, particularly, if they 
expand on the basis of this report.   

a. assess current student/faculty ratios relative to best practices, 
b. if changes are warranted, work with the CHE to develop a plan to alter the 

student/faculty ratios, 
3. Review and revise BSc program - Each institution should undertake a comprehensive 

review of their BSc curriculum to determine whether all the first and second year required 
basic science courses are essential for the training of clinical dietitians relative to the time 
available to focus on nutritional science and particularly contemporary topics in areas 
related to current national health needs (e.g., obesity, sports nutrition, chronic disease risk 
reduction). 
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4. Each institution should evaluate the appropriateness of dividing their BSc program into two 
study tracks – (1) dietetic internship and (2) research starting in year 2 of study; 

a. undertake a comprehensive review of the BSc curriculum to determine whether two 
tracks should be created, one for students intending to become clinical dietitians and 
one for students intending to pursue subsequent graduate level studies, 

b. if deemed necessary, develop curricula for the two tracks, 
c. if deemed necessary, evaluate resources necessary to provide appropriate courses 

and experiential learning, and make recommendations to the CHE; 
5. Each institution should develop a system to ensure that all their course syllabi include 

learning objectives and week specific readings/projects, and are updated annually to reflect 
the changing science in the field of nutrition.  This system should be standard across all 
courses and should include: 

a. adequately detailed learning objectives,  
b. mandatory reading that should be current and drawn from original sources rather than 

textbooks which become dated quickly, 
c. grading schemes that relay on variety methods such as midterm examination and/or 

assignments/projects to be given throughout the semester and not limited to a single 
final examination. 

UIntermediate (2-4 years): 
6. Expand research opportunities in the field of clinical nutrition nationwide to bridge the gap 

between basic and applied nutrition.  It would thus be desirable to introduce applied clinical 
nutrition studies to the research carried out in the institutes.   Potential approaches could 
include: 

a. recruit clinical faculty to facilitate the introduction of the desired studies into the 
institutes, 

b. encourage adjunct faculty members, associated with hospital departments, to 
integrate students and faculty into ongoing clinical studies,  

c. foster collaboration with scientists interested in applied nutrition, nationally and 
internationally, to bridge the gap between basic and applied nutrition. 

7. Infuse the curriculum with up-to-date approaches for the application of nutrition principles 
globally: evidence-based dietetics practice, oral health assessment, nutrition care process 
and International Nutrition and Dietetics Terminology (INDT), 

a. expand the opportunities for faculty to interact with professionals involved in 
Nutritional Sciences training internationally, 

b. provide support to adapt and integrate approaches used successfully in other 
countries into the national training systems.  

ULong Term (4-6 years): 
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8. Innovate in the area of teaching methods: 
a. explore distance learning methodologies that have worked successfully in other 

disciplines, 
b. invest in technologies that allow the adoption of innovative teaching methods, 

c. provide faculty with ongoing training and support to incorporate newly available 
teaching methods into the classrooms. 

 
Uהמלצות למל#ג0ות#ת 

 
URecommendations for the CHE: 

 
UAll recommendation should be implemented immediately (0-2 years):  

1. Prohibit development of new MSc and PhD programs or expansion of current programs 
in the field of Nutritional Sciences until a needs assessment and 5-year strategic plan 
has been developed. If deemed appropriate, increase the number of institutions which 
offer MSc and/or PhD degrees in the field of Nutritional Sciences and provide financial 
resources to the institutions to support the programs in terms of faculty salaries, 
graduate stipends and PhD dissertation research.  If adopted, new programs should 
undergo regular evaluations every 5-years to ensure the goals are met. 

2. Prohibit development of new BSc programs or expansion of current BSc programs in the 
field of Nutritional Sciences until such a long-range strategic plan is developed and the 
problem of inadequate dietetic internship opportunities is resolved. 

3. Encourage some Israeli students to earn PhDs in the field of Nutritional Sciences outside 
of Israel with the intent of returning to Israel to fill academic and healthcare positions by 
providing graduate student stipends. If adopted, this program should undergo regular 
evaluations every 5-years to ensure the goals are met, particularly in terms of whether 
students return to Israel and fill key jobs requiring their skills. 

4. Encourage more postdoctoral experiences outside of Israel by providing fellowship 
support to select PhD graduates with degrees in Nutritional Sciences who will then be 
obligated to return to Israel to fill tenure-track academic positions.  If such an approach is 
adopted it should undergo regular evaluations every 5-years to ensure the goals are 
met. 

5. Support should be available to new faculty members to design and update courses, and 
when appropriate initiate research projects. 

6. Provide resources and practical support to constitute a committee representing all the 
institutions currently granting BSc degrees in Nutritional Sciences, to develop a joint 
long-term strategic plan, with the intent of evaluating and potentially updating current 
curricula, assessing future needs and recommending optimal approaches to meeting 
these needs. This committee should include a wide range of stakeholders, including the 
Ministry of Health, and individuals in fields related to Nutritional Sciences such as but not 
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limited to medicine and public health, and could include educators conducting research 
outside of Israel.  This report should be finalized within 2 years after the committee's first 
meeting. 

7. Assess the role of adjunct faculty in terms of time efficiency when teaching at multiple 
institutions and underutilization in terms of providing practical field experiences and 
research experiences for the students.  

8. Request each institution retroactively assess student graduation rates, cumulative grade 
averages and similar outcome measures relative to student admission data to determine 
whether the criteria used to determine admission to the Nutritional Science academic 
programs are good predictors of student success.  On the basis of these data, if 
necessary, modify admission criteria. 

9. In order to facilitate adoption of the committee’s recommendations the committee 
proposes that each institution submit, biennially (every 2 years), a report to  CHE that 
includes the following: 

a. Summary of changes to the degree curricula/degree programs, including but not 
limited to new degree programs, addition/deletion of courses, changes in degree 
requirements 

b. Updated course syllabi (dated) 
c. Changes in departmental faculty 
d. Summary of ongoing self-evaluation/quality assessment, including changes, if 

appropriate, in the method of self-evaluation/quality assessment 
e. Other educational related activities, including but not limited to faculty support 

services, modifications to classroom/institutional infrastructure.  
 

276/12 UהחלטהU:  מעקב אחר יישום המלצות ועדת האיכות במדע המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת

 אילן-בר

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במחלקה למדע המדינה המשנה להבטחת איכות 

 :חליטה כלהלן:האילן, ו-ברבאוניברסיטת 
 התשתיות שיפור למען משאבים להקצות אילן-בר אוניברסיטת של התחייבותה את לפניה לרשום .1

 .המדינה למדע במחלקה
 מפורטת אסטרטגית תוכנית שתוכן לכך לדאוג האוניברסיטה של התחייבותה את לרשום .2

 .2013 אפריל חודש ראשית עד תוגש זו תוכנית. המדינה למדע למחלקה
 הוועדה המלצות יישום את לבחון ,אימרגוט אלן' ופרופ ריסה תומס' פרופ, המעקב מצוות לבקש .3

 בנושא ובפרט אילן-בר באוניברסיטת ל"ויחב המדינה במדע איכות להערכת הבינלאומית

 . 2013 יוני עד ג"למל והמלצותיו דעתו חוות את ולהגיש, האסטרטגית והתוכנית התשתיות
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277/12 UהחלטהU מעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנושא דוחות הוועדה להערכת הלימודים :

 אילן-בהיסטוריה של עם ישראל  באוניברסיטת בר

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

סטוריה של עם ית במחלקה להבנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכוהמשנה להבטחת איכות 

 :, והחליטה כלהלן:אילן-ישראל באוניברסיטת בר
אילן על הדיווח אודות יישום המלצות הוועדה להערכת איכות -להודות לאוניברסיטת בר .1

 במחלקה היסטוריה של עם ישראל.
אילן יישמה את המלצות הוועדה להערכת איכות -לרשום לפניה כי אוניברסיטת בר .2

 סטוריה של עם ישראל.יבה
 

278/12 UהחלטהUהרכב ועדה להערכת איכות הלימודים במדעי המחשב : 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

בעניין הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים במדעי המחשב, והחליטה המשנה להבטחת איכות 

 :להלן:לאשר את ההרכב, כ
• Prof. Maurice Herlihy – 1TComputer Science Department0T1T, 0T1TBrown University, 1TUSA  - 

Committee chair 
• Prof. Moshe Vardi -1T Department1T of 1TComputer Science, 1TRice University, USA 
• Prof. Joe Turner, Jr- (1TEmeritus0T1T )0T - 1TDepartment of Computer Science1T, Clemson University, 

USA - ABET Representative 
• Prof. Robert L. Constable - 1TComputer Science Department1T , Cornell 1TUniversity1T, USA 
• Prof. Lance Fortnow - School of Computer Science, Georgia Tech, USA 
• Prof. Sarit Kraus - 1TDepartment1T of 1TComputer Science 1T, Bar Ilan University, Israel  

 

 

279/12 UהחלטהU תוכנית הלימודים לזרועות הבטחון המתקיימת במרכז האקדמי פרס במסגרת תוכנית :

 הלימודים לתואר ראשון במינהל עסקים

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (

 :המשנה לפיקוח ואכיפה  והחליטה כלהלן
 לזרועות עסקים במנהל ראשון לתואר לימודים תוכנית אישור ללא קיים פרס האקדמי המרכז

 ראשון תוארל לימודים ופריסת מיוחדות אוכלוסיות בנושא ג"המל להחלטות בניגוד וזאת הביטחון

 לקבלת בבקשה ג"המל לפנייתכשבעה חודשים  ענה לא המוסד, בנוסף.  בשבוע ימים שלושה פני על

 את לאמץ ),1.1.2013( ג"תשע בטבת ט"י ביום בישיבתה המועצה מליאת החליטה זאת כל לאור. חומר

 :כלהלן ), 13.11.12כ"ח בחשוון תשע"ג ( מיום ואכיפה לפיקוח המשנה ועדת המלצת

 לתוכנית חדשים לימוד מחזורי ופתיחת חדשים סטודנטים רישום מאשרת לא ג"המל .1

 י"ע התוכנית לאישור עד וזאת, הביטחון לזרועות עסקים במנהל ראשון לתואר הלימודים

 . ג"המל
. אלה חריגות בגין המרכז על שנתיים למשך" תנאי על" סנקציה להטיל החליטה המועצה .2

 הנחיות, מהחלטות חורג המוסד כי, הקרובות בשנתיים וימצא במידה כי, היא המשמעות

 . המועצה לאישור חדשות לימודים תוכניות להגיש לו יתאפשר לא, ת"ות/ ג"מל של' וכד
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התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי  המשנה  ועדת כי החליטה המועצה, בנוסף .3

 . לאישור המוסד הגיש אותה ,הלימודים תוכנית בבדיקת תמשיךושלוחות מחו"ל 
 הגברת לצורך גבוהה להשכלה המוסדות לכל לפנות לית"מהמנכ מבקשת המועצה כן כמו .4

 לתואר תוכניות פתיחת או מיוחדות לאוכלוסיות תוכניות פתיחת בעניין והאכיפה הפיקוח

 .המועצה אישור ללא - בשבוע ימים 3-מ פחות פני על ראשון
 

280/12 UהחלטהU בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה להגדיל את מספר המורים מן החוץ בתוכנית :

 ) במשפטים.LL.Mהלימודים לתואר שני (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.1.2013תשע"ג (בישיבתה ביום י"ט בטבת 

 המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי והחליטה כלהלן:

 הבינתחומי המרכז בבקשת, )1.1.13( ג"תשע בטבת ט"י ביום בישיבתה דנה גבוהה להשכלה המועצה

 והיא במשפטים) LL.M( שני לתואר הלימודים בתוכנית החוץ מן המורים מספר את להגדיל בהרצליה

 המורים שיעור את שלישים משני להפחית לו לאשר ולא המוסד בקשת את לדחות מחליטה

, ומעלה 75% של בהיקף תקנית במשרה L.L.M במשפטים שני לתואר הלימודים בתוכנית המועסקים

 :הבאים מהטעמים, בתוכנית החוץ מן המורים מספר את להגדיל ותחתם

 לתואר לימודים" לקיום תנאים שעניינה ), 1.2.2011כ"ז בשבת תשע"א ( מיום ג"מל החלטת פי על .א

) פנימי( אקדמי סגל על להסתמך חייבת שני לתואר תוכנית כל", גבוהה להשכלה במוסדות שני

 המלמד, לו ומחויב במוסד לפחות 75% של בהיקף במשרה עובד, במוסד הנטוע, קבוע בכיר

 החלטה. כולה הלימודים תוכנית של הקורסים ממערך שלישים משני יפחת שלא בהיקף קורסים

 או מתחלף ולא קבוע סגל על בתוכנית והסמינרים הליבה קורסי את להשתית כדי נועדה זו

 . בהם הגבוהה והרמה בתוכנית הלימודים רציפות, קבוע אקדמי חוסן ולהבטיח, מזדמן

 אווירת מבטיח, בו מלאה במשרה העובד, קבוע בכיר) פנימי( אקדמי סגל של קריטית מסה .ב

 בקרב וגם לסגל הסטודנטים בין מתמיד שיח ודו, ומחקר הוראה של, מתאימה אקדמית לימודים

. מוכר גבוהה להשכלה במוסד גבוהים ללימודים חיוניים שהם מרכיבים, עצמו האקדמי הסגל

 הם בחלקם אם שאף, החוץ מן מורים של רוב על שני לתואר תוכנית להשתית ניתן לא, בנוסף

 שלהם הראשונית המחויבות כן ועל  עיקרית אינה בו משרתם, במוסד נטועים הם אין, בכירים

 ולסטודנטים לתוכנית שלהם והזמינות תחלופה בקרבם יש, האם למוסד אלא ,זה למוסד איננה

 .מוגבלת

 בעניין דלעיל החלטתה את לשנות מקום אין כי גבוהה להשכלה המועצה סבורה, מזה כיוצא .ג

 שני לתואר התוכנית להחרגת מקום ואין תקנית במשרה בתוכנית המועסקים המורים שיעור

 קושי בדבר המוסד שהעלה הנימוקים כי בדעה גבוהה להשכלה המועצה. זו מהחלטה במשפטים

 כן ועל הנדונה לתוכנית רק או למוסד רק הרלבנטיים כאלה אינם תקנית במשרה מורים בגיוס

 . זה בעניין המועצה של העקרונית מהחלטתה חריגה להצדיק כדי בהם אין

 הבינתחומי המרכז בקשת את לדחות גבוהה להשכלה המועצה מחליטה, לעיל האמור לאור .ד

 המרכז לבקשת להיענות שלא), 11.9.2012כ"ד באלול תשע"ב  ( מיום בהחלטה ולדבוק בהרצליה

  LL.M שני לתואר הלימודים בתוכנית החוץ מן המורים מספר את להגדיל בהרצליה הבינתחומי

 .במשפטים
 

 


	Uשהתקיימה בירושלים ביום י"ט  בטבת  תשע"ג  (1.1.2013)
	בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (1.1.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה לאשר הוספת התמחות בכימיה לתוכנית לתואר שני (M.Ed) בהוראת המדעים לביה"ס העל-יסודי של מכללת אורנים.
	בישיבתה ביום י"ט בטבת תשע"ג (1.1.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה להסמיך (לתקופה שאינה מוגבלת בזמן), את האוניברסיטה העברית להעניק תואר "דוקטור" בתוכנ...

	המועצה להשכלה גבוהה מחליטה על הקמת צוות מקצועי, שיבחן את האפשרות והתנאים להענקת פטורים להנדסאים לצורך המשך לימודים אקדמיים בתחומים שונים.
	בטרם יגבש את המלצתו למל"ג, יתבקש הצוות שיוקם להיוועץ ולבקש את עמדת כל הגורמים הנוגעים בנושא (כדוגמת משרד החינוך, מה"ט, הסתדרות ההנדסאים, התאחדות הסטודנטים ועוד, בהתאם לצורך). כמו כן יתבקש הצוות לתת את דעתו למנגנוני הפיקוח שישמשו לצורך יישום המלצותיו.
	הרכב הצוות שייבחר יכלול ארבעה חברים כמפורט להלן:
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