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U 11)205עשרה מס'  ( -השתיםהחלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה  

U 1221.11.(  גתשע" בכסלו  זכ" ביום בירושליםשהתקיימה( 

   

 ה ח ל ט ו ת

234/12 UהחלטהUמינוי פרופ' אורה לימור לועדת המשנה להבטחת איכות : 

גבוהה  למנות את חברת  ), החליטה המועצה להשכלה11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג  (

מל"ג פרופ' אורה לימור כחברה בוועדת המשנה להבטחת איכות, במקומו של פרופ' פואד פארס שפרש 

 מחברותו בוועדה.

 

 

235/12 UהחלטהU : מינוי פרופ' פואד פארס למלא את מקומו של סגן בהתאם לסדרי הנוהל, מאשרת המועצה

 11.12.2012ה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג, יו"ר המל"ג בעת היעדרו מישיבת מל"ג שהתקיימ

 

 

236/12 UהחלטהU  :) הסמכה למכללת גבעת ושינגטון להעניק תואר שניM.Ed. ,בהוראת תנ"ך, מחקרו (

 פרשנותו וערכיו למחזור שהחל את לימודיו בשנה"ל תשע"א

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

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

 ח שהגישה."להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יאירה אמית על עבודתה ועל הדו .1
רשנותו הוראת תנ"ך, מחקרו, פ") בM.Edלהסמיך את מכללת גבעת וושינגטון להעניק תואר שני ( .2

 .למחזור שהחל לימודיו בשנה"ל תשע"א בלבד "וערכיו
 .הבאים ) למחזוריםM.Edהוועדה תמשיך לדון בשאלת הסמכת המכללה להעניק תואר שני ( .3
 מותנה באישור המל"ג. ,רישום סטודנטים לתוכנית לשנה"ל תשע"ד .4 

 

 

237/12 UהחלטהU : של הסמכת המרכז הבינתחומי 2013הארכה טכנית בשנה אחת (עד טבת תשע"ד, דצמבר (

 מואץה) במסלול .LL.Mהרצליה להעניק תואר שני במשפטים (

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה להאריך (טכנית) את ההסמכה 

מואץ בשנה ה) במסלול .LL.Mהמרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר שני במשפטים ( הזמנית של

, וזאת על מנת לאפשר למומחה שבודק את המסלול 2013היינו עד לטבת תשע"ד, דצמבר נוספת, ד

 לסיים את תהליך הבדיקה.

 

 

238/12 UהחלטהU : לפתוח מיסודן של מכללת אפרתה ומכללת אמונה" -העברת בקשת מכללת "אמונה ,

לבדיקה של  ,יסודי-) באזרחות למסלול העל.B.Edתוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה"  (

 ועדה מקצועית
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אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

קשת מכללת להעביר את בהמשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה 

מיסודן של מכללת אפרתה ומכללת אמונה" לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר  -"אמונה 

יסודי לבדיקה של ועדה מקצועית.  בוועדה יכהנו שני -) באזרחות למסלול העל.B.Edבהוראה" (

מית נציגים מתוך הוועדה התחומית למדעי המדינה ומינהל ציבורי, וכן נציג אחד מהוועדה התחו

 .באמצעות הדואר האלקטרונילחינוך והוראה. הרכב הוועדה יועבר לאישור חברי ועדת המשנה 
 

 

239/12 UהחלטהU  :המכללה לחינוך ולטכנולוגיה ולאמנויות" לפתוח  -בקשת "סמינר הקיבוצים  העברת

 ,) בחינוך למסלול היסודי והעל יסודי.B.Edתוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה"  (

 לבדיקה של סוקרים

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
המכללה לחינוך ולטכנולוגיה ולאמנויות" לפתוח תוכנית  -להעביר את בקשת "סמינר הקיבוצים  .1

לבדיקה של  בחינוך למסלול היסודי והעל יסודי,) .B.Edקראת תואר "בוגר בהוראה" (לימודים ל

 שני סוקרים מתוך רשימת חברי הוועדה התחומית לחינוך והוראה, כלהלן:
 פרופ' שלמה בק, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי •
 פרופ' גבי סולומון, הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה •

חוגית -שא הצירופים שעמם ניתן ללמוד תוכניות לימודים במתכונת דולידע את הסוקרים כי נו .2

 יסודי, נבחן כיום בצוות שהוקם לנושא. -במסלול היסודי או במסלול העל
 

 
240/12 UהחלטהU :חוגית (והצרופים האפשריים) במקצועות -הקמת צוות לבחינת מתכונת הלימודים הדו

 יסודי במכללות האקדמיות לחינוך-העלהמתמטיקה והמדעים במסלול היסודי ובמסלול 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
חוגית במקצועות הליבה (בדגש על מתמטיקה -דוהלימודים ה להקים צוות לבחינת מתכונת .1

 םבמכללות האקדמיות לחינוך, והצירופים שבה ,יסודי-במסלול היסודי ובמסלול העל ,ומדעים)

 ניתן ללמוד אותה.
 למנות צוות בהרכב הבא: .2

המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע (חבר בוועדה  - פרופ' אבי הופשטיין •

 התחומית)

 נוךבמשרד החי בדי הוראהנציג האגף להכשרת עו - ינפלדרד"ר נח ג •

 ראש החוג לחינוך מתמטי במכללת אורנים - פרופ' צביה מרקוביץ •

 נציגת המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך (ראש אשכול מדעים)  - ד"ר חנה פרל •

מהחוג להוראת המדעים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב  - פרופ' דינה תירוש •

 (חברה בוועדה התחומית)

 גב' בתיה הקלמן, מרכזת הצוות •
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חוגית על -זו של מתכונת הלימודים הדו חברי הצוות יתבקשו להגיש המלצותיהם בסוגיה עקרונית .3

לוועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, לשם המשך הדיון צירופיה השונים, 

 .זובשאלה 
 

 

241/12 UהחלטהU : עיצוב בי"ס גבוה להנדסה,  -אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת שנקר

 ) ללא תזה, בעיצוב פנים מבנה וסביבה.M.Desואמנות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
בי"ס גבוה להנדסה, עיצוב ואמנות לפתוח תוכנית לימודים  –נקר להקים ועדה לבדיקת בקשת ש .1

 ללא תזה בעיצוב פנים מבנה וסביבה. (M.Des)לתואר שני 

 לאשר את הרכב הוועדה שלהלן לבדיקת הבקשה: .2

 יו"ר –הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון  –פרופ' גבי גולדשמידט  •
ויצ"ו המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך רה, ראש ביה"ס לארכיטקטו –פרופ' ברוך ברוך  •

 חיפה.

 ראש החוג לעיצוב פנים, המכללה למנהל. –אדר' כרמלה יעקובי וולק  •
 מרכזת הוועדה.  –גב' אפרת צדקה  •

 

 

242/12 UהחלטהU :חי להעניק תואר שני (-מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית תלM.A. (

 ללא תזה בעבודה סוציאלית

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (בישיבתה 

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. .1
חי הסמכה שאינה מוגבלת בזמן -למכללה האקדמית תללאשר לאמץ את חוות דעת המומחה ו .2

 ללא תזה בעבודה סוציאלית. (.M.A)להעניק תואר שני 

 

 

243/12 UהחלטהU :) הארכת ההסמכה של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה להעניק תואר ראשוןB.A. בניהול (

 )  2015ושיווק טכנולוגיה  בשלוש שנים (עד חשון תשע"ו, נובמבר 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012כ"ז בכסלו תשע"ג (בישיבתה ביום 

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
לטכנולוגיה להעניק לאמץ את חוות דעת המומחים ולהאריך את ההסמכה של ביה"ס הגבוה  .2

) בניהול ושווק טכנולוגיה בשלוש שנים (דהיינו, עד חודש חשון תשע"ו, נובמבר .B.Aתואר ראשון  (

 ). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.2015

 
 

244/12 UהחלטהU :מסגרת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות בניהול פארמה ומערכות בריאות, ב

 חוות דעת מומחה -) במינהל עסקים .M.B.Aתוכנית הלימודים לתואר שני (
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אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 ל עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. להודות למומחה שבדק את הבקשה ע .1

לאשר את בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות בניהול פארמה ומערכות בריאות  .2

 ) במינהל עסקים. M.B.Aבמסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (
 ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים. .3

 

 

245/12 UהחלטהU תוכנית לימודים לתואר שני (: בקשת המרכז האקדמי פרס לפתוחM.A. ללא תזה (

 בפסיכולוגיה חינוכית

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 שפרה שגיא על עבודתה. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ'  .1
 (.M.A)לאשר למרכז האקדמי פרס לפתוח ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני  .2

 ללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית.
(כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על   לחייב את המרכז האקדמי פרס .3

אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר הצהרה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי פרס 

לא יוסמך המרכז , וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר  שני ללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית

 להעניק תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית. 
על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו  .4

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

 גבוהה". 
 

 

 

246/12 UהחלטהU : ועדה מלווה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים לקבל הסמכה הרכב

 ) בפוליטיקה ותקשורת.B.Aלהעניק תואר ראשון (

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

והיא מאשרת את הרכב בנדון המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל 

 כלהלן:הוועדה 
 יו"ר הוועדה. -החוג למדעי המדינה במרכז הבינתחומי בהרצליה   –פרופ' אברהם דיסקין  •
 ינה באוניברסיטת חיפה.ביה"ס למדעי המד –גדות -פרופ' ערן ויגודה •
 המחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים. –ד"ר זוהר קמפף  •

 

 

247/12 UהחלטהU :"של ההסמכה הזמנית למכללה 2014, דצמבר ההארכה בשנתיים (עד טבת תשע  (

 ) במדעי המחשב.B.Scהאקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012(בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג 

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

 כלהלן:
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 להודות לוועדה המלווה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1

) במדעי .B.Sc( להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון .2

 המחשב, לתקופה קצובה של שנתיים.
 מכלל המתקבלים לתוכנית. 10%אחוז החריגים המתקבלים לתוכנית הלימודים, לא יעלה על  .3
על הצעדים שננקטו לתיקון הליקויים, כפי  ,על המכללה לדווח למל"ג עד תום שנה"ל תשע"ג .4

שהועלו בדו"ח, לרבות תנאי הקבלה, אחוז המתקבלים "על תנאי", רמת הבחינות והרכב סגל 

 ההוראה.
בתום תקופת ההסמכה הזמנית תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו  .5

בחינות והרכב סגל ההוראה. בדו"ח, לרבות תנאי הקבלה, אחוז המתקבלים "על תנאי", רמת ה

 תנאי לחידוש ההסמכה הנו תיקון כל הליקויים שהועלו בדו"ח.
כתנאי למתן הסמכה קבועה להעניק תואר ראשון בתוכנית הלימודים, על המכללה לדאוג לגרעין  .6

סגל איכותי במדעי המחשב אשר יוכל להוביל את התוכנית ולפתח אותה לטווח הארוך. ובהמשך 

 גות האקדמית בתוכנית להבטיח תוכנית איכותית לאורך זמן.לכך, על המנהי
 

 

248/12 UהחלטהU :) הסבת תוכנית הלימודים לתואר ראשוןB.A. במערכות תוכנה, המתקיימת במכללה (

) במדעי המחשב, והענקת הסמכה .B.Aהאקדמית ספיר, לתוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (

) במדעי .B.A) להעניק תואר ראשון (2014, דצמבר הזמנית (לתקופה של שנתיים, עד טבת תשע"

 המחשב

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

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

 כלהלן:
 עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.להודות לוועדה המלווה על  .1

) במערכות תוכנה המתקיימת במכללה האקדמית ספיר .B.Aלהסב את התוכנית לתואר ראשון ( .2

 ) במדעי המחשב..B.Aלתוכנית לימודים לתואר ראשון (
) במדעי המחשב, .B.Aלהעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון ( .3

 רי תשע"ג ולבוגרי תשע"ד).לתקופה קצובה של שנתיים (לבוג
על המכללה לדווח למל"ג עד תום שנה"ל תשע"ג על מינוי ראש תוכנית בעל תואר שלישי במדעי  .4

אשר לו רשימת פרסומים מחקרית ראויה והוא בעל ניסיון בהוראה במוסדות להשכלה  , המחשב

, שנים 3לעבוד במוסד במשרה מלאה ועיקרית לפחות  .  על ראש התוכנית להתחייבגבוהה

 להוביל את התוכנית האקדמית בשלביה הראשונים לפחות. המאפשר לו 
בתום תקופת ההסמכה הזמנית תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו  .5

ההמלצות הכלליות  ענייןב 15.7.08בדו"ח, לרבות עמידה מלאה בהחלטת המל"ג מיום 

ינו, מספר חברי הסגל הבכיר בעלי תואר והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב. דהי

שלישי במדעי המחשב ובמשרה במכללה יהיה לפחות שישה. תנאי לחידוש ההסמכה הנו תיקון כל 

 הליקויים שהועלו בדו"ח.
בציפייה שמספר התלמידים יגדל, מומלץ לתכנן מגוון גדול יותר של קורסי בחירה בתוכנית  .6

 הלימודים.
ניק תואר ראשון במדעי המחשב בתוכנית הלימודים, על כתנאי למתן הסמכה קבועה להע .7

אשר יוכל להוביל את התוכנית ולפתח  ,המכללה לדאוג לגרעין סגל איכותי מתחום מדעי המחשב
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אותה לטווח הארוך. ובהמשך לכך, על המנהיגות האקדמית בתוכנית להבטיח תוכנית איכותית 

 לאורך זמן.

 

 

 

249/12 UהחלטהUוה לטכנולוגיה בירושלים לשלוש שנים  (עד תמוז תשע"ה, יולי : הסמכת בית הספר הגב

 בהנדסת מערכות מתוקשבות -ללא תזה  - .M.Sc) להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" 2015

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

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

 כלהלן:
 ח שהגישה"להודות לוועדה בראשותו של פרופ' רן גלעדי על עבודתה ועל הדו .1
בהנדסת  .M.Scהעניק תואר שני לזמנית לאשר לבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים הסמכה  .2

 .)2015מערכות מתוקשבות לשלוש שנים ועד תמוז תשע"ה (יולי 

הוועדה תמשיך ללוות את תוכנית הלימודים תוך שימת דגש על רמת הבחינות, תוכן תוכנית  .3

הלימודים חיזוק סגל ההוראה, עמידה בתנאי הקבלה וחיזוק התשתיות העומדות לרשות 

 הסטודנטים בתוכנית 

 על המכללה להגיש דו"ח אודות התפתחות התוכנית בסוף שנה"ל תשע"ג. .4
 

 

 

250/12 UהחלטהU  :הצעה להרכב ועדת האיתור/ההיגוי, לקביעת הרכבי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

 המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית  והחליטה כלהלן:
על פי תקנון הוועדות העליונות למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם   .א

ח "אוניברסיטאות, שאושר בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה שהתקיימה ביום כ

, תציע הוועדה לפיתוח ומדיניות אקדמית של המועצה להשכלה 13.11.2012בחשון תשע"ג, 

היגוי, לגיבוש המלצות לאיוש הרכבי הוועדות העליונות  \גבוהה למל"ג הרכב של וועדת איתור

 למינוי פרופסורים ועדכון תקנון פעילותן.

ציפלינרי: חברים, מרביתם פרופסורים מן המנין, על פי חתך דיס 7היגוי תמנה  \ועדת האיתור ב. 

 2נשיאים לשעבר או רקטורים לשעבר מהאוניברסיטאות,  2ובהם יו"ר ות"ת, סגן יו"ר מל"ג, 

נשיאים לשעבר או רקטורים לשעבר מהמוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, 

ויו"ר הוועדה, פרופסור מן המנין, שהוא דמות אקדמית בכירה, בעלת מעמד אקדמי בולט 

 תפקיד ניהולי במוסד להשכלה גבוהה. מאוד, שאינו נושא

הוועדות העליונות למינוי  5היגוי תגבש המלצות למל"ג לאיוש הרכבי  \ועדת האיתור ג. 

 פרופסורים, יושבי הראש שלהן, תוך התחשבות במאפייני הייצוג ובקריטריונים  הבאים:

 אותפרופסורים מן המנין בעלי מעמד ומוניטין בולטים בתחומם, מהאוניברסיט -

פרופסורים מן המנין בעלי מעמד ומוניטין בולטים בתחומם, מהמוסדות להשכלה   -

תקציביות, -גבוהה שאינם אוניברסיטאות (המכללות המתוקצבות, המכללות החוץ

 המכללות הכלליות, המכללות להנדסה, המכללות לחינוך)

 פרופסורים מן המנין בעלי מעמד ומוניטין בולטים מהמגדר ומהמגזר.  -
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ההרכב הסופי של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים צריך לשקף ייצוגיות מתאימה של 

 מאפיינים אלו וחתך דיסציפלינרי הולם.

בתהליך גיבוש ההמלצות לאיוש הרכבי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, תיוועץ וועדת   .ד

 המוכרים.היגוי בנשיאים וברקטורים של המוסדות להשכלה גבוהה  \האיתור

היגוי לאיוש הרכב הוועדות תובאנה לאישור הוועדה לפיתוח  \המלצות וועדת האיתור  .ה

 ומדיניות אקדמית של המועצה להשכלה גבוהה ולמליאת מועצה להשכלה גבוהה.

היגוי תציע גם אמות מידה למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה  \ועדת האיתור ו. 

א את המלצותיה בפני הוועדה לפיתוח ומדיניות אקדמית של שאינם אוניברסיטאות ותבי

 המל"ג.

 11.12.2012המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ט כסלו תשע"ג  ז. 

ההיגוי לקביעת הרכבי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים,  \בהצעה להרכב וועדת האיתור

ת, בהחלטתה מיום כח' בחשון תשע"ג שגובשה בועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמי

13.11.2012. 

ההיגוי לקביעת הרכבי  \המועצה להשכלה גבוהה מחליטה  לאשר את הרכב וועדת האיתור ח. 

הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, כפי שגובש בועדת המשנה לפיתוח ומדיניות 

 אקדמית, כלהלן:

העברית בירושלים, בעבר, נשיא האקדמיה יו"ר הוועדה, האוניברסיטה  - פרופ' מנחם יערי• 

 הישראלית הלאומית למדעים

 יו"ר ות"ת - פרופ' מנואל טרכטנברג• 

 סגן יו"ר מל"ג - ד"ר שמשון שושני• 

 בעבר, רקטור אוניברסיטת בר אילן -פרופ' יהודה פרידלנדר• 

 וחהבעבר, משנה לנשיא לענינים אקדמיים, האוניברסיטה הפת -פרופ' יהודית גל עזר• 

 בעבר, נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה - פרופ' אמנון רובינשטיין• 

 בעבר, נשיא מרכז אוניברסיטאי אריאל בשומרון - פרופ' דן מאירשטיין• 

 מר מרק אסרף, ממונה בכיר באגף האקדמי, המועצה להשכלה גבוהה - מרכז הוועדה• 

 

 

 

251/12 UהחלטהU : נוהל להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית לימודים אקדמית

 2010עדכון החלטת מל"ג ממרץ  -קיימת 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוועדה  ,)11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

העליונה להסמכה, הכרה ורישוי בנושא שבנדון והחליטה לעדכן את החלטתה מיום ח' בניסן תש"ע, 

 , כלהלן:23.3.2010

 . הגדרת מסלול/אשכול/התמחות/חטיבה/מוקד:1

תוכנית מסלול בתוך תוכנית לימודים אקדמית הינו התמקדות בתוכן אקדמי הלקוח מתוך ה •

הקיימת. המסלול המוצע יכול לכלול איגום של  קורסים קיימים  ו/או הוספת קורסים 

אקדמיים חדשים לתוכנית, בהיקף מצומצם. ככלל, התמחות/ מסלול צריכים להתבסס על 

הוספת תכנים המתבססים על קורסי הליבה ומאפשרים התמקצעות מתחום מסוים של 

 הדיסציפלינה.
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'ליבה על  רובעת יצירת מסלולים בתוך תוכנית אקדמית יש לשמיש להתחשב בכך שגם  •

 .אקדמית' של תוכן המשותף לכל המסלולים בתוכנית המקורית
נ"ז;  20-40מסלול/התמחות יוגדרו בהיקף  נ"ז כלהלן: בתוכנית לימודים לתואר ראשון בין  •

 נ"ז. 10-15בתוכנית לימודים לתואר שני בין 
 יך המיון של התוכנית המקורית גם למסלולים הנפרדים.יש לשמר את תנאי הקבלה ותהל •
במקרים בהם נדרש הסטודנט לבחור מסלול לימודים אחד בתוכנית, יוכל המוסד לפרסם  •

בתוכנית חמישה מסלולי לימוד לכל היותר. ככל שסטודנט נדרש לבחור יותר ממסלול 

לא יוצעו לסטודנט יותר לימודים אחד, ניתן יהיה להציע יותר מסלולי לימוד אך בכל מקרה, 

 מעשרה מסלולים בתוכנית לימודים.
גבי התעודה בתואר ראשון (למעט -, מסלול לא יצוין על2005בהתאם להחלטת מל"ג מדצמבר  •

 בלימודי חשבונאות).
 . הנוהל:2

אישור על פרסום פתיחת מסלול התמחות/מגמה/חטיבה/אשכול/מוקד חדשים בתוכנית  .א

בתעודת הגמר (להלן: מסלול), טעון פנייה מראש של המוסד אקדמית קיימת, שלא יצוינו 

 למל"ג. ,הנוגע בדבר

. הפנייה תכלול את הרלוונטיתפנייה של מוסד על פתיחת מסלול תופנה לוועדת המשנה  .ב

תוך ציון  ,התוכנית הקיימת כפי שאושרה על ידי המל"ג ואת התוכנית המיועדת למסלול

 השינויים מהתוכנית הקיימת. 

משנה תחליט האם יש מקום להעביר את המסלול החדש לבדיקת מומחה או וועדת ה .ג

 כפי שאושרה על ידי המל"ג. ,במקרה שיש שינוי משמעותי בתוכנית הקיימת , מומחים

הודעה על החלטת ועדת המשנה (אישור המסלול או העברת ההחלטה לבדיקת מומחים),  .ד

 תועבר למוסד.

 ור המל"ג.המוסד לא יפתח את המסלול עד לקבלת איש .ה

דיווח על הנוהל החדש יישלח לכל המוסדות להשכלה גבוהה, וכן יפורסם בצורה הולמת  .ו

 באתר המל"ג.
כל בקשה לפתיחת מסלול לימודים חדש, שטרם הוחלט על מינוי סוקר/ועדה על  הוראות מעבר:. 3

 טה זו., לעמוד בהחל11.12.2012ביום אישור החלטה זו, קרי יום כ"ז בכסלו תשע"ג,  לבדיקתה

 

 

252/12 UהחלטהU :מינוי נציג המועצה להשכלה גבוהה כחבר הוועד הפועל במכון התקנים הישראלי 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת יו"ר 11.12.2012בישיבתה ביום כ"ז בכסלו תשע"ג (

התקנים המל"ג ושר החינוך והחליטה למנות את ד"ר ג'ודי ברודר כנציגתה בוועד הפועל במכון 

 הישראלי.
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	2. להסמיך את מכללת גבעת וושינגטון להעניק תואר שני (M.Ed) ב"הוראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו" למחזור שהחל לימודיו בשנה"ל תשע"א בלבד.
	3. הוועדה תמשיך לדון בשאלת הסמכת המכללה להעניק תואר שני (M.Ed) למחזורים הבאים.
	4. רישום סטודנטים לתוכנית לשנה"ל תשע"ד, מותנה באישור המל"ג.

