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U55) 564עשרה מס'  (-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתיםהחלטות ודיווחים מ 
U 5.20112.1(  ותשע"  בכסלו  י"טשהתקיימה בירושלים ביום( 

 

Uה ח ל ט ו ת 

1349/12 UהחלטהUעדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית : 

) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את מינוי יו"ר 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

ות"ת פרופ' יפה זילברשץ לחברה בוועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית. יתר 

 ר ללא שינוי.ועדה יישאוהרכב ה

ההרכב, לרבות זהות יו"ר הוועדה, ידון ובמידת הצורך יעודכן במסגרת הדיונים על המשך התוכנית 

 .2016להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית, לקראת החומש הבא, ולא יאוחר ממאי 

 עדה המעודכן:ולהלן הרכב הו

 הוועדה ר"יו -חבר ות"ת  מר ישי פרנקל, •
 חברת ועדה  -ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ, יו" •
  חברת ועדה -סיו"ר מל"ג  פרופ' חגית מסר ירון, •
 חבר ועדה -פרופ' פייסל עזאיזה, חבר ות"ת  •
 חבר ועדה -מר גדי פרנק, מנכ"ל מל"ג/ות"ת  •
 חברת ועדה - אביב-תל אוניברסיטת ,קישון-רבין ליאת' פרופ •
 חבר ועדה - יפו-א"ת האקדמית המכללה, מידני אסף' פרופ •
 חבר ועדה -, המכון למדיניות העם היהודי מיימון דב ר"ד •
 הוועדה מרכז -מנהל פרויקט המח"רים  ,עומסי רביד מר •

 

1350/12 UהחלטהU :הגשת תוכניות ללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה"  לאשרמשרד החינוך  בקשות

 אורנים המכללה האקדמית לחינוך -למורים חרדים 

) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

ההיגוי להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר לאורנים המכללה האקדמית לחינוך 

להגיש בקשה לפתוח תוכניות השלמה לתואר "בוגר בהוראה" למורים מוסמכים בכירים מהמגזר 

להכשרת מורים חרדים להוראת מקצועות  החרדים, וזאת במסגרת הקול הקורא של משרד החינוך

 הליבה.  התוכניות הן:

 במסלול היסודי: לשון עברית, אנגלית, מדעים וחינוך מתמטי .1

 יסודי: לשון עברית ואנגלית-במסלול העל .2

 י'): אנגלית-גילאי (ג'-למסלול הרב .3

 

1351/12 UהחלטהUללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה"  : בקשות משרד החינוך לאשר הגשת תוכניות

 מכללה ירושלים -למורים חרדים 

) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

ההיגוי להרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר למכללה ירושלים להגיש בקשה לפתוח 

יסודי למורים מוסמכים -ראה" בספרות ותושב"ע במסלול העלתוכנית השלמה לתואר "בוגר בהו

בכירים מהמגזר החרדי, וזאת במסגרת הקול הקורא של משרד החינוך להכשרת מורים חרדים 

 להוראת מקצועות הליבה.  
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1352/12 UהחלטהUהארכה "טכנית" של הסמכות זמניות: מקבץ תוכניות : 

) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית"  1.12.2015( ותשע" בכסלו  ט"יישיבתה ביום ב

, וזאת כדי לאפשר לוועדות הבדיקה שלהלן, את ההסמכות בתוכניות הלימודים 2016 יוני עד חודש 

 לסיים עבודתן:

אנגלית) של המכללה -עברית-) בחינוך לשוני (ערבית.M.Edתוכנית לימודים לתואר שני ( .1

 חיפה; -אל האקדמית הערבית לחינוך בישר

) בניהול ארגוני שירות של המכללה האקדמית הדסה .B.Aתוכנית לימודים לתואר ראשון ( .2

 ירושלים;

  אביב;-) בבריאות הציבור של אוניברסיטת תל.M.P.Hתוכנית לימודים לתואר שני ( .3

 ) בריפוי בעיסוק של הקריה האקדמית אונו;.B.O.Tתוכנית לימודים לתואר ראשון ( .4

המכללה  -) ללא תזה בהנדסת אנרגיה של אפקה .M.Scתוכנית לימודים לתואר שני ( .5

 אביב.-האקדמית להנדסה בתל

 

1353/12 UהחלטהU) מתן הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון :B.A. באמנות, ספרות ומוזיקה אשר (

 מתקיימת במכללה האקדמית צפת

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת ) 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
לחברי הוועדה בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין, על עבודתם ועל הדו"ח   להודות .1

 שהגישו.

ר להעניק תואהמכללה האקדמית צפת  האריך את ההסמכה שלעל בסיס החומר שהוגש, ל .2

לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה,  ) בספרות, אמנות ומוזיקה..B.Aראשון (

תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית צפת כמוסד להשכלה 

 גבוהה.

 

1354/12 UהחלטהUלמכללה לחינוך 2019ארבע שנים (עד נובמבר תקופה של : מתן הסמכה זמנית (ראשונה) ל (

 ) בחינוך בעידן טכנולוגית מידע.M.Edקיי להעניק תואר שני (ע"ש 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 "ח שהגישה.להודות לוועדה בראשותו של פרופ' איליה לוין על עבודתה ועל הדו .1
 (.M.Ed) שני תואר להעניק קיי ש"ע לחינוך מכללהאת ה שניםלהסמיך לתקופה של  ארבע  .2

 .מידע טכנולוגיות בעידן בחינוך
 כניתוהת הנהגת את שיהוו בכירות דרגות בעלי של אקדמית לעתודה לדאוג המכללה על .3

 .בעתיד
 כמכללה המכללה של הייחודיות את הגמר ובפרויקטי הנלמדים בקורסים להדגיש מומלץ .4

 .שונים ממגזרים סטודנטים בה שלומדים פריפריאלית
 שנכתבו גמר לפרויקטי ודוגמאות התפתחות ח"דו המכללה תעביר שנתיים תום לקראת .5

 .כניתוהת במסגרת
 .הקבועה ההסמכה לקראת המכללה את ללוות תמשיך הוועדה .6

 
1355/12 UהחלטהU : האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר שני (הסמכה למכללה מתןM.Ed. (

 בחינוך גופני

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:
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 ח שהגישה."על עבודתה ועל הדו להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אורי גולדבורט .1
גבעת וושינגטון להעניק תואר שני  לחינוך תה האקדמימכלל להאריך את ההסמכה של .2

)M.Ed..בחינוך גופני ( 

להמשיך לפעול לגיוס סגל בכיר בתחום החינוך הגופני, שיהיה מחויב  מומלץ למכללה .3

 כנית ולמכללה.ולת

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה  10%-על המכללה להקפיד שלא לקבל יותר מ .4

 כנית.ולת

 

1356/12 UהחלטהU) אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני :M.A. ללא תזה בטכנולוגיות (

 למידה של המכון הטכנולוגי חולון

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

 חומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:המשנה הת

 להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' בת שבע אלון על עבודתה. .1

לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכון טכנולוגי חולון אישור פרסום ורישום  .2

 .בטכנולוגיות למידה) ללא תזה .M.Aלתואר שני (כנית הלימודים וסטודנטים לת
לחייב את המכון הטכנולוגי חולון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על  .3

הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכון 

) ללא תזה בטכנולוגיות .M.Aהטכנולוגי חולון אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (

במקרה  ידה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה.למ

זה תוצע על ידי המכון הטכנולוגי חולון  לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"  

 פנימית שמשמעותה החזר שכר לימוד לסטודנטים.  
ימודים זאת (בין אם כנית לועל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לת .4

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

 המועצה להשכלה גבוהה".
ועדה ללוות את התוכנית ולקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך ה .5

 בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
בנושא "תוקף  16.09.2014להחלטת מל"ג מיום אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף  .6

 ת לימודים חדשה".תוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל

 

1357/12 UהחלטהU אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להדסה לפתוח תוכנית לימודים :

 ) ללא תזה בניהול ארגוני שירות.M.Aלתואר שני (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

, תחומיות במדעי הרוח והחברה-לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהמשנה התחומית 

 והחליטה כלהלן:
הסוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים אשר את הרכב ל .1

 שירות, כלהלן: ) ללא תזה בניהול ארגוני.M.Aלתואר שני (

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית  -גילי דרורי פרופ'  •

 בירושלים
 החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה -ד"ר ריטה ריקולה מנו  •

לבקש מהסוקרות לבחון האם מדובר בתחום ניהולי מבודל מספיק כדי לקיים תוכנית  .2

שנה עליית מדרגה לעומת התואר הראשון בניהול ארגוני עצמאית לתואר שני, וכן האם י

 שירות המתקיים במכללה.
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1358/12 UהחלטהU הארכת ההסמכה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון :

)B.Sc.במדעי המחשב עד לסוף שנה"ל תשע"ו ודיווח על סיום פעילות בתוכנית ( 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות המשנה התחומית 

 , והחליטה כלהלן:מחו"ל
כנית ופעילות בת לרשום בפניה את הצהרת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה על סיום .1

 ) במדעי המחשב..B.Scלתואר ראשון (
) במדעי המחשב עד לסוף .B.Scלהאריך את ההסמכה של המרכז להעניק תואר ראשון ( .2

על מנת לאפשר את סיום הלימודים של מחזור הלימודים האחרון   שנה"ל תשע"ו, וזאת

 כנית זו.ובת

כנית לתואר וט סטודנטים חדשים לתכנית מחדש ולקלווככל שהמרכז יבקש לפתוח את הת .3

 ראשון במדעי המחשב יהיה עליו להגיש למל"ג בקשה חדשה.

 

1359/12 UהחלטהU) תוכנית הלימודים לתואר ראשון :B.Sc. בביוטכנולוגיה במסגרת המח"ר המתקיימת (

 חוות דעת סוקר לאחר הפעלה -במכללה האקדמית הדסה 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות המשנה התחומית 

 , והחליטה כלהלן:מחו"ל
 להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. .1
כנית הלימודים לתואר ולהעניק אישור הפעלה קבוע למכללה האקדמית הדסה ללמד את ת .2

) בביוטכנולוגיה לנשים חרדיות במסגרת המח"ר וזאת בהתאם לחוות דעת .B.Scראשון (

 הסוקר לפיה קיימת זהות בין התוכנית במוסד האם לבין מח"ר.

 

1360/12 UהחלטהU שפה וספרות ערבית תחום ה: דוחות הוועדה להערכת איכות 

אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת  )1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

 , והחליטה כלהלן:להבטחת איכותהמשנה 

 דייויד וסרשטייןמודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1

 ח שהגישה."על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו
מתוקף החשיבות החברתית, הפוליטית, ההיסטורית והגיאוגרפית של השפה הערבית בישראל יש  .2

 לשמר ולחזק את מעמדם של המחלקות לשפה וספרות ערבית במוסדות להשכלה גבוהה. 
הוועדה  ח"דולאור חשיבות הנושא והרלוונטיות שלו לתחומים מגוונים, יש להעביר את  .3

למשרד  ח"דוחום ולבקש את התייחסותם. בכלל זה  יועבר הוהמלצותיה לגורמים העוסקים בת

לצורך איגום משאבים, . 4החינוך, משרד הביטחון וועדת ההיגוי של הות"ת לעניין מדעי הרוח. 

 חשוב לחזק את שיתוף הפעולה בתוכניות הלימוד ובמחקר:
 בין המחלקות לשפה הערבית לבין המחלקות ללימודי מזרח תיכון -ברמה המוסדית .4

 ות אלה  תוכניבין המוסדות המלמדים  -ברמה הלאומית .5
עקב יציאה של מספר רב של חברי סגל לגמלאות ומחסור משמעותי בחברי סגל בתחום, יש לתת  .6

 את הדעת למציאת פתרונות לעיבוי מצבת הסגל בתחום.
 יש לפתח את תשתיות המחקר והספריות ופרויקטים משמעותיים.בכל המוסדות,  .7
 
 

1361/12 UההחלטU אילן -אוניברסיטת בר -: דו"ח הוועדה להערכת איכות בשפה וספרות ערבית 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

 , והחליטה כלהלן:להבטחת איכותהמשנה 
ייויד דמודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1

 ח שהגישה."על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו וסרשטיין
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ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את "דו מברכת על המועצה להשכלה גבוהה .2

 , וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה. אילן-המחלקה לערבית באוניברסיטת בר
ח הוועדה "בדו ופיעיםהמים ילמספר נושאים מרכז התייחסה המועצה להשכלה גבוהה .3

 ומפורטים להלן: 

הבאת הסטודנטים שמתקבלים למחלקה לרמה אחידה בשפה הערבית בשנה  א.

 הראשונה ללימודיהם. 
על המחלקה להוסיף לתוכנית הלימודים יותר קורסים העוסקים בערבית מודרנית  ב.

)Modern Standard Arabic .מדיה ערבית וכיו"ב ( 
המחלקה מתבקשת להרחיב את הלימוד לערבית מדוברת מעבר לשנת הלימודים  ג.

 היחידה שמוקדשת לכך כיום. 
על המחלקה להציע בתוכנית הלימודים יותר קורסים בספרות והיסטוריה אסלמית  ד.

 (ניתן להתבסס על המחלקה ללימודי מזרח תיכון). 
 מתקדמים. גיבוש סמינרים מחלקתיים קבועים לסטודנטים לתארים ה.

ולדווח למל"ג בפירוט  ה לעיל-א 3המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  .4

 . 1.9.2016אודות יישומן  עד לתאריך 
 בנוסף לסעיפים הנ"ל המל"ג ממליצה למוסד לפעול ליישם את ההמלצות הבאות:  .5

ניברסיטת בר על מנת להדגיש את ייחודה ואופייה של המחלקה לערבית דווקא באו א.

 לתוכנית הלימודים. ) FIQHאילן, ממליצה הוועדה לשלב לימודי פיקה (
 מומלץ להקטין את מספר הסטודנטים בכיתה במידת האפשר.  ב.

 

1362/12 UהחלטהU אוניברסיטת חיפה -: דו"ח הוועדה להערכת איכות בשפה וספרות ערבית 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

 , והחליטה כלהלן:להבטחת איכותהמשנה 
דייויד מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1

 ח שהגישה."על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו וסרשטיין
ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את "דו מברכת על להשכלה גבוהההמועצה  .2

 , וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה. המחלקה לערבית באוניברסיטת חיפה
ח הוועדה "בדו ופיעיםים המילמספר נושאים מרכזהתייחסה  המועצה להשכלה גבוהה .3

 ומפורטים להלן: 

להוסיף מגוון קורסים מעבר לתחביר ערבי  במסגרת התואר הראשון, על המחלקה א.

ולחשוף את הסטודנטים במחלקה לדיסציפלינות נוספות שיכולות  ,ושפה ערבית

 להרחיב את השכלת הסטודנטים ולהרחיב את הבנתם בתחום.
על מנת להגביר את השכלת  ,מסגרת התארים המתקדמיםבהוספת קורסים  ב.

 דים. ת הלימותוכניהסטודנטים בתחום ולעבות את 
 הצעת סדנאות העוסקות בכתיבת דיסרטציה במסגרת התואר השלישי.  ג.
 כולל מחשבים ומרחב עבודה. -חשוב לדאוג למקום פיזי ולציוד הולם לסגל זוטר ד.
 גיבוש סמינרים מחלקתיים קבועים לסטודנטים לתארים מתקדמים. ה.

ולדווח למל"ג בפירוט  ה לעיל-א 3המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  .4

 . 1.9.2016אודות יישומן , עד לתאריך 
 בנוסף לסעיפים הנ"ל המל"ג ממליצה למוסד לפעול ליישם את ההמלצות הבאות:  .5

 .שיתוף הפעולה עם המחלקות להיסטוריה של המזרח התיכון וספרות משווההגברת  א.
 .מבחן בעל פה והגנה על הדיסרטציה לתואר השלישי הוספת ב.

 
1363/12 UהחלטהU האוניברסיטה העברית -: דו"ח הוועדה להערכת איכות בשפה וספרות ערבית 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

 , והחליטה כלהלן:להבטחת איכותהמשנה 
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דייויד ו של פרופ' מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשות המועצה להשכלה גבוהה .1

 ח שהגישה."ועל הדו מעמיקהעל עבודתה היסודית וה וסרשטיין
ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את "דו מברכת על המועצה להשכלה גבוהה .2

 , וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה. המחלקה לערבית באוניברסיטה העברית
ורואה בה לערבית באוניברסיטה העברית הוועדה להערכת איכות התרשמה מאוד מהמחלקה  .3

 ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית.  ,בתחוםמשמעותי בעלת משקל מחלקה 
ח הוועדה "בדו ופיעיםים המילמספר נושאים מרכז התייחסה המועצה להשכלה גבוהה .4

 ומפורטים להלן: 

יכסה , המגויס החדשסגל תחלופה לכל חבר סגל שיוצא לגמלאות. מומלץ שה מציאת א.

  של חברי הסגל היוצא. ההתמחויותאת 
תגבור התמיכה האדמיניסטרטיבית במחלקה על מנת למנוע עיסוק מתמיד של חברי  ב.

 הסגל באדמיניסטרציה שוטפת. 
וש בערבית הוספת קורסים בתואר ראשון בספרות והיסטוריה של התחום ושימ ג.

), על מנת לשפר את הידע של הסטודנטים Modern Standard Arabicמודרנית (

 בשפה. 
 הוספת קורס בשיטות מחקר לתואר השני.  ד.

ולדווח למל"ג בפירוט  ד לעיל,-א 4המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  .5

 . 1.9.2016אודות יישומן עד לתאריך 
 ל המל"ג ממליצה למוסד לפעול ליישם את ההמלצות הבאות: בנוסף לסעיפים הנ" .6

 מציאתו ,של המחלקה המקווןאנגלי  -המשך פיתוח הפרויקט של המילון הערבי א.

 מקורות מימון על מנת לחזק יוזמה זו.
"מכון הירושלמי לחקר הערבית והאסלאם" וממליצה -הוועדה רואה חשיבות רבה ב ב.

 עד כמה שניתן.לעודד ולתמוך בפעילות המכון 

 

1364/12U החלטהU אביב-אוניברסיטת תל -: דו"ח הוועדה להערכת איכות בשפה וספרות ערבית 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

 , והחליטה כלהלן:להבטחת איכותהמשנה 
מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית על עבודתה היסודית והרחבה  המועצה להשכלה גבוהה  .1

 ח שהגישה."ועל הדו
ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את "דו מברכת על המועצה להשכלה גבוהה  .2

 , וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה. המחלקה לערבית באוניברסיטת תל אביב
ח הוועדה "בדו ופיעיםים המילמספר נושאים מרכז המועצה להשכלה גבוהה התייחסה .3

 ומפורטים להלן: 
לפחות עוד שני חברי סגל בכיר למחלקה לארבעת חברי הסגל הבכיר  הוספה של א.

 הקיימים כיום. 
הגדלת מספר הקורסים הניתנים בתחום ולהוסיף קורסים בנושאים: ספרות  ב.

 ומדיה ערבית  קלאסית, תאוריה בספרות מודרנית, תיאטרון מודרני
 העשרת הספרייה כמפורט בדו"ח וכלהלן:  ג.

הגדלת מספר כתבי העת העוסקים בתחום, וספרים בערבית קלאסית ומודרנית  •

 בכל התחומים.
 תגבור כוח האדם בספריה.   •

 גיבוש סמינרים מחלקתיים קבועים לסטודנטים לתארים מתקדמים.ד. 
 רטים לקורסי הלימוד. הסגל מתבקש לספק לסטודנטים סילבוסים מפוה. 

ולדווח למל"ג בפירוט אודות  ה לעיל -א 3שפורטו בסעיף המוסד מתבקש להתייחס להמלצות  .4

 . 1.9.2016יישומן עד לתאריך 
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1365/12 UהחלטהUאישור הרכב ועדה בינלאומית להערכת איכות בכלכלה : 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 1.12.2015בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (

 לאשר את הרכב ועדת ההערכה הבינלאומית בתחום כלכלה.  , והחליטה להבטחת איכותהמשנה 

 כלהלן:שאושר  בההרכ

• Prof. John Beath, Emeritus, School of Economics and Finance, University of St. Andrews, 
UK. - Committee Chair 

• Prof. Russell Cooper, Department of Economics, Penn State University, USA 
• Prof. Martin Eichenbaum, Department of Economics, Northwestern University, USA 
• Prof. Oded Galor, Department of Economics, Brown University, USA 
• Prof. Zvi Safra, Warwick Business School, University of Warwick, UK 
• Prof. Eyal Winter, Department of Economics, Hebrew University of Jerusalem, Israel 

 אור תרכז את הוועדה.-גב' מריה לוינסון •
 

 

Uח י ם ו ו י ד 

UדיווחU:  'בעניין הסדרת ההכשרה הקלינית ) 30.6.2015(מיום  1231/12כניסה לתוקף של  החלטת המל"ג מס

לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נקודות זכות  -ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט. ג'ורג'ז 

 אקדמיות 

מיום  1231/12המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את כניסתה לתוקף של החלטת מל"ג מס' 

לונדון -ת ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט. ג'ורג'ז בעניין הסדרת ההכשרה הקליני 30.6.2015

לאחר שהתקבל חוזה חתום בין וזאת במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נקודות זכות אקדמיות, 

מיום וכן מכתב התחייבות מטעם אוניברסיטת תל אביב  17.11.2015ביום  הצדדים המעורבים בנושא

נכנס  1231/12שנים שניתן בהחלטת מל"ג מס' , כך שהאישור המותנה והזמני לארבע 15.11.2015

.  אם לא תהיה עמידה 2019לתוקף.  יישום המתווה ייבדק במהלך התקופה.  האישור הוא עד נובמבר 

 בתנאי המתווה, יועבר הנושא לטיפול ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.

 

 מהלך התקופה.ייבדק ב ,)2019יישום המתווה, שהוא זמני לתקופה של ארבע שנים (עד נובמבר 
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