האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

החלטות ודיווחים מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' (16 )595
שהתקיימה בירושלים ביום ט"ו בסיון תשע"ח ()29.5.2018

החלטות
497/13

החלטה :המשך תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית  -פעימה רביעית
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ,)29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את ההמלצות
המופיעות במסמך מס'  9891לגבי תוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה ,לרבות הקריטריונים
והנימוקים ,כמפורט:
 תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן  -ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה
לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת.
 תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן  -ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה
את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות.
 תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף ידונו במסגרת
הפעימות הבאות שעל הרכבן המפורט תתקבל החלטה ברמת הנהלת ות"ת/מל"ג.
הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג יערך לאחר סיומו של
הדיון בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ואישורה ע"י מל"ג.
ההמלצות המופיעות במסמך  9891צורפו כנספח להחלטה זו.

498/13

החלטה :בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במתחם נמל חיפה
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ,)29.5.2018לאחר שדנה בבקשת אוניברסיטת חיפה במכתבה
מיום  11.3.2018לקבל אישור לרכישת מבנה בעיר התחתית בחיפה ולקיים לימודים מחוץ לקמפוס
במתחם נמל חיפה ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת מבחינת תכנונית ,והחליטה
לאשר עקרונית את קיום הלימודים מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד ,וזאת מן הנימוקים הבאים:
אילוץ פיזי מוצדק  /מוכח  -זאת לאחר שנמצא כי קיים אילוץ פיזי מוצדק ומחסור בשטחי
א.
הוראה ומחקר בקמפוס הראשי של המוסד ,וכי עלות בינוי בקמפוס הראשי גבוהה
משמעותית מרכישת מבנה קיים וכי קיימת נחיצות למבנים כבר עתה .עוד ,יודגש ,כי
מדובר בלימודים שיתקיימו באותה העיר ובמרחק קצר יחסית מהקמפוס הראשי.
תחומי לימוד מועדפים  -לאור העובדה כי המוסד מבקש לפתוח במתחם הנמל תוכניות
ב.
לימוד בתחומי מדעי המחשב ומערכות מידע  -תחומים אשר הוגדרו ע"י ות"ת כתחומים
שיש בהם צורך לאומי מתוקף החלטת הממשלה  2292מיום  - 15.1.2017וכן קיימת
הצדקה לקיומם במתחם הנמל בחיפה ,לאור החלטות הממשלה  145-147מיום 28.6.2015
אשר הדגישו את הצורך בפיתוח אזורי של המטרופולינים הגדולים מחוץ לאזור גוש דן.
על האוניברסיטה להגיש בהתאם להנחיות ות"ת-מל"ג פירוט אודות התוכניות שבכוונתה לפתוח,
לרבות התייחסות לאופן התנהלות הלימודים כגון :כיצד תישמר הרמה האקדמית וכיצד ינוהל
הקמפוס הלכה למעשה והמשמעויות הכספיות של הפעילות ,ולקבל על כך אישור ות"ת ומל"ג.

499/13

החלטה :הארכה טכנית של הסמכות זמניות
ישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן
"טכני" את ההסמכה הזמנית שניתנה למוסדות להעניק תואר בהן .להלן רשימת תוכניות
הלימודים:
תוכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי ( )B.A.בלימודי קיימות של המרכז הבינתחומי
.1
בהרצליה;
תוכנית הלימודים לתואר שני ( )LL.Mעם תזה במשפטים במסלול "עסקי מסחרי" של
.2
המכללה האקדמית נתניה.
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על מנת שהוועדות /הסוקרים יוכלו להשלים את עבודתם ,מתבקשת המועצה להאריך באופן
"טכני" את ההסמכות הזמניות בתוכניות ואת ההכרה במוסד כמפורט לעיל עד לחודש נובמבר
.2018
 500/13החלטה :הסמכה למכללה האקדמית גורדון לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי
במקראה ,במסלול העל-יסודי (ז'-י')
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' יאירה אמית ופרופ' שמואל ורגון על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית "גורדון" לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-
.2
חוגי במקרא במסלול העל-יסודי (ז'-י').
 501/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד מאי  ,2021למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד
ילין להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teachבמסלול העל-יסודי
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך את ה מכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר "מוסמך בהוראה"
.2
( )M.Teachבמסלול העל יסודי לתקופה של שלוש שנים ,עד מאי .2021
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בדו"ח ובכלל זה מידת ההלימה בין רציונל התוכנית לבין הקורסים הנלמדים ,סגל
ההוראה ,רשימות הקריאה וכן מספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 502/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד מאי  ,2021למכללה האקדמית אחוה להעניק
תואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teachבמסלול העל-יסודי
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teachבמסלול
.2
העל יסודי לתקופה של שלוש שנים ,עד מאי .2021
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 503/13החלטה  :הסמכה למכללה האקדמית לחינוך אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי
בחינוך מיוחד ()6-21
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרות פרופ' טלי היימן וד"ר גלעדה אבישר על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי
.2
בחינוך מיוחד (.)6-21
 504/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד מאי  ,2021למכללה האקדמית לחינוך אוהלו
להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בלימודי ארץ ישראל
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ארנון גולן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי
.2
בלימודי ארץ ישראל לתקופה של שלוש שנים ,עד מאי .2021
חידוש ההסמכה בעוד שלוש שנים יהיה תלוי בין היתר ,בהתייצבות של תוכנית הלימודים
.3
מבחינת מספרי סטודנטים ,סגל ההוראה והוספה של קורסי בחירה.
|2
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הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 505/13החלטה :הסמכה למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון ( )B.A.בלימודי ארץ ישראל,
במתכונת דו-חוגית
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
.1
להעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.בלימודי ארץ ישראל,
.2
במתכונת דו-חוגית.
 506/13החלטה  :הסמכה לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני
( )M.Ed.ללא תזה בהערכה בחינוך
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים ,פרופ' הלנה דה סביליה ופרופ' מרדכי מירון ,על עבודתם ועל חוות הדעת
.1
שהגישו.
להסמיך את סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות ,להעניק תואר שני
.2
( )M.Ed.בהערכה בחינוך.
 507/13החלטה :הארכת ההסמכה לשנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות להעניק תואר ראשון ( )B.F.A.באמנות
רב-תחומית
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ואת המלצת ות"ת ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
 .2לאמץ את החלטת ות"ת לפיה:
נוכח הקשיים עליהם דיווח המוסד ומספר הסטודנטים בפועל ,אשר מביא לגרעון
א.
תקציבי משמעותי בהפעלת התוכנית ,להאריך את ההסמכה הזמנית של שנקר להעניק
תואר ראשון ) (B.F.A.באמנות רב תחומית עד סוף שנה"ל תש"פ.
במהלך תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתוכנית
ב.
לשנה"ל תשפ"א ,המוסד יידרש להציג לצוות המקצועי בות"ת תוכנית לאיזון תקציבי
של המוסד וצמצום הגרעון הצבור לרבות התייעלות תקציב התוכנית.
עם תום תקופת ההסמכה תיבחן התוכנית בשנית גם בהיבט האקדמי על ידי שני סוקרים.
.3
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 508/13החלטה :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הערבית לחינוך  -חיפה לפתוח תוכנית לימודים
לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בערבית למסלול הרב-גילאי (א'-י')
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' נאסר בסל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להעניק למכללה האקדמית הערבית לחינוך חיפה אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית
.2
לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בערבית למסלול רב-גילאי (א'-י').
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו
.3
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
לחייב את המכללה האקדמית הערבית לחינוך חיפה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים
.4
כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת
להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בערבית למסלול הרב גילאי וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי "בוגר בהוראה"
בערבית .במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"
פנימית והלומדים יוכלו להשתלב בלימודי המסלול היסודי דו-חוגי או על-יסודי דו-חוגי.
לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית ,תיבדק התוכנית הלכה למעשה:
.5
הסילבוסים ,סגל ההוראה ,פרופיל הסטודנטים ומכלול ההערות אשר עלו בדו"ח הוועדה.
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בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה).
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.

 509/13החלטה  :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר
בהוראה" ( )B.Ed.בשפה וספרות ערבית למסלול הרב-גילאי (א'-י')
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אהרון גבע-קלינברגר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להעניק למכללה האקדמית אחוה אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית לימודים לתואר
.2
"בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בשפה וספרות ערבית למסלול רב-גילאי (א'-י').
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו
.3
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
לחייב את המכללה האקדמית אחוה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד
.4
שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב
זה תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בשפה וספרות ערבית למסלול הרב גילאי ,וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי "בוגר בהוראה"
בשפה וספרות ערבית .במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת
בטחון" חיצונית במסגרת התוכנית לתואר "בוגר בהוראה" בשפה וספרות ערבית המתקיימת
במכללה האקדמית לחינוך בית ברל.
לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית ,תיבדק התוכנית הלכה למעשה:
.5
הסילבוסים ,סגל ההוראה ,פרופיל הסטודנטים ומכלול ההערות אשר עלו בדו"ח הוועדה.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.6
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה).
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.
 510/13החלטה  :אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת חמדת הדרום המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תוכנית
לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teachלמסלול העל-יסודי
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להעביר את בקשת חמדת הדרום המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר
.1
שני ללא תזה (" )M.Teachמוסמך בהוראה" במסלול העל יסודי ,לבדיקתה של ועדה מקצועית.
לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
.2
 פרופ' אדם לפסטיין  -המחלקה לחינוך ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב  -יו"ר
 פרופ' מירה קרניאלי  -מכללת אורנים
 ד"ר צפריר גולדברג  -החוג ללמידה הוראה והדרכה ,אוניברסיטת חיפה


 511/13החלטה :בקשת הקריה האקדמית אונו להוסיף התמחות בספורט (בלבד) במסגרת לימודי התואר
הראשון בחינוך וחברה
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' מיקי שיינוביץ על חוות דעתו.
.1
בהתאם לחוות דעת הסוקר ,לאשר לקריה האקדמית אונו להוסיף התמחות "בספורט" (בלבד)
.2
במסגרת לימודי התואר הראשון בחינוך וחברה.
לרשום כי ההתמחות עומדת בהנחיות המל"ג להוספת התמחות בתוכנית לימודים קיימת וכי
.3
שם ההתמחות לא תופיע על גבי תעודת הבוגר ,כך שהתואר שיוענק בתוכנית יישאר בהתאם
לאישור שניתן למכללה.
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 512/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי בתקשורת לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנידון
ובחוות דעת הסוקרים והיא החליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרים אשר בדקו את התוכנית והגישו את חוות דעתם.
לאור חוות דעתם החיובית של הסוקרים ,להעניק הסמכה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב להעניק
.2
תואר ראשון דו-חוגי ( )B.Aבתקשורת.
 513/13החלטה :הכרה זמנית לשנתיים ,עד מאי  ,2020בתואר השני במינהל ומדיניות מערכות בריאות
( )M.H.A.של אוניברסיטת אריאל בשומרון ,בהמשך להסמכה הזמנית לשנתיים שניתנה לה ע"י
מל"ג יו"ש
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בעניין
דו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את הבקשה שבנדון ,והיא החליטה כלהלן:
 להכיר באופן זמני למשך שנתיים החל מיום  27.6.2017בתואר שני במינהל מערכות בריאות
) (M.H.Aשל אוניברסיטת אריאל בשומרון ,בהמשך להסמכה הזמנית שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.
במהלך שנתיים אלו על האוניברסיטה לעמוד בדרישות שנקבעו על ידי מל"ג יו"ש לרבות יציבות
הסגל האקדמי בתוכנית .לאחר שתדון מל"ג יו"ש בהארכת ההסמכה או לחלופין במתן הסמכה
קבועה ,תוכל לשוב אוניברסיטת אריאל ולפנות למל"ג (ישראל) בבקשה להארכת ההכרה בהסמכה
בהתאם.
 514/13החלטה :הסמכה זמנית (רביעית) לשלוש שנים ,עד מאי  ,2021להעניק תואר ראשון במשפטים
( )LL.B.חד-חוגי למכללה האקדמית צפת
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' מיכל טמיר על עבודתה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית
.2
צפת לתקופה של שלוש שנים נוספות ,עד מאי  ,2021להעניק תואר ראשון ( )LL.B.במשפטים,
תוך הבהרה כי בשום מקרה לא יהיו הארכות זמניות נוספות.
בהתאם לכך לאפשר המשך רישום סדיר של סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים במשפטים,
.3
לשנת הלימודים תשע"ט ואליך.
כתנאי למתן הסמכה קבועה ,על המוסד להמשיך לפעול לביסוס תשתית סגל אקדמי הנשענת
.4
על חברי סגל העוסקים בפעילות מחקרית מוכחת .במסגרת זו יש לפעול לגיוס חברי סגל
חדשים .כמו כן יש לפעול לתיקון ליקויים נוספים שבאו לידי ביטוי בהערות שפורטו בדו״ח
הוועדה.
הארכת ההסמכה מהווה חריגה מהחלטת המל"ג בעניין הגבלת מספר ההסמכות ,ומטרתה
.5
לאפשר למוסד ליישם את מכלול התחייבויותיו לשיפור התוכנית .בתום תקופת ההסמכה
הזמנית תמונה ועדה שתידרש להחליט האם להעניק הסמכה קבועה או לשלול את ההסמכה.
 515/13החלטה :הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים ,עד מאי  ,2021להעניק תואר ראשון במשפטים ()LL.B.
חד-חוגי למרכז האקדמי פרס
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,
זאת לאחר שקראה בעיון את דו"ח הוועדה המקצועית ,וקיבלה דיווח מוועדת המשנה התחומית לפיו
הוועדה שמעה את נשיא המכללה ,פרופ' רון שפירא ,והשתכנעה כי יש מקום לפעול בהתאם לסעיף 3
בהחלט ת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה" .בהתאם לכך
מחליטה המל"ג לאפשר ,באופן חריג ,מתן הסמכה זמנית נוספת .זאת כאמור בהתאם להמלצת הוועדה
המקצועית אשר קבעה כי יש התקדמות והתפתחות בתוכנית הלימודים ביחס לתוכנית שהוגשה בשלבי
הבדיקה הקודמים ,אך עדיין נותרו מספר נושאים משמעותיים אשר יש לעקוב אחר התפתחותם.
לפיכך ,מחליטה המל"ג:
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להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' חיים זנדברג על עבודתה.
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהאריך את ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי
פרס לתקופה של עד שלוש שנים נוספות ,עד מאי  ,2021להעניק תואר ראשון ( )LL.B.במשפטים,
תוך הבהרה כי בשום מקרה לא יהיו הארכות זמניות נוספות.
המוסד יוכל לפנות למל"ג ,בכל שלב טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית ,ולהציג בפני ועדת
הבדיקה כיצד תוקנו הליקויים שהועלו בדו"ח הוועדה ובפרט אודות תוכנית הלימודים וסגל
ההוראה כדלקמן:
 על המוסד להמשיך לפעול לפי תוכנית פיתוח עקבית לביסוס תשתית סגל אקדמי הנשענת
על חברי סגל העוסקים בפעילות מחקרית מוכחת .במסגרת זו יש לפעול לחיזוק הפעילות
המחקרית של חברי הסגל ולתת משקל ראוי ליכולת המחקרית בגיוס חברי סגל חדשים.
 על המוסד לפעול להטמעה עמוקה ויסודית יותר של כללי הכתיבה והיושרה המשפטיים הן
באמצעות שינויים בתוכנית הלימודים (כגון הוספת קורסים המכשירים את הסטודנטים
לכתוב עבודות אקדמיות ומטמיעים בהם את כללי הכתיבה והיושרה) והן באמצעות
הגברת האכיפה המשמעתית בתחום.
היה והוועדה תמצא כי אכן כל הליקויים תוקנו לשביעות רצונה ,תוכל להמליץ למל"ג על
הסמכה קבועה בתוכנית טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית.
בתום ההסמכה הזמנית ,היה והמוסד לא יפנה אל המל"ג קודם לכן ,ולשם דיון האם לתת
הסמכה קבועה לתוכנית ,תיבדק התוכנית פעם נוספת ,תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו
בדו"ח הוועדה ובפרט לנושאים שפורטו לעיל לעניין תוכנית הלימודים וסגל ההוראה.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 516/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.בפוליטיקה ותקשורת למכללה האקדמית הדסה
ירושלים
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון
ובחוות דעת הסוקרים ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים אשר בדקו את התוכנית והגישו את חוות דעתם.
.1
לאור חוות דעתם החיובית של הסוקרים ,להעניק הסמכה למכללת הדסה בירושלים להעניק
.2
תואר ראשון ( )B.A.בפוליטיקה ותקשורת.
 517/13החלטה :אישור הרכב ועדה בינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקיים תואר
שלישי ( )Ph.D.במשפטים
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית למדעי החברה ,ניהול ,עסקים ,משפטים ותוכניות רב תחומיות בנושא שבנדון ,והיא החליטה
כלהלן:
 .1לאשר את שני חברי הוועדה המוצעים:
 פרופ' ראובן אבי יונה ,אוניברסיטת מישיגן ,יו"ר (תחום התמחות :מיסים)
 ,Prof. Simon S. Deakin אוניברסיטת קיימברידג' (תחום התמחות :דיני עבודה ומשפט
פרטי)
 .2יש למנות חבר ועדה נוסף ,רצוי פרופסור מן המניין ,בעל ניסיון בהנחיית דוקטורנטים ממוסד
ישראלי מחקרי.
בהתאם להחלטת המל"ג בנוגע לנוהל מינוי ועדות/סוקרים ,ככל שיימצא חבר ועדה אשר אושר בעבר
במל"ג ,מינויו יאושר ע"י יו"ר ועדת המשנה התחומית למדעי החברה ובהתאם לפרוצדורה שנקבעה
בהחלטה.
 518/13החלטה :אישור להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בכלכלה במסגרת תוכניות
לימודים במח"ר המתקיימת באוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון
ובחוות דעת הסוקר ,והחליטה כלהלן:
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לאשר לאוניברסיטת בר אילן להמשיך קיים תוכנית לתואר ראשון ( )B.A.בכלכלה במח"ר
למחזורי הסטודנטים הקיימים.
במידה והאוניברסיטה תרצה לפתוח את התוכנית למחזורים חדשים ,יהיה עליה ליישם את
המלצות הסוקר בנוגע לסגל המרצים ולקבל על כך אישור מראש מהמל"ג.
בהתאם למתווה אישור נוהל בדיקת תוכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות  -החלטת
מועצה מיום  - 10.12.2013עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית ,ימונה סוקר
חיצוני לבדיקה השוואתית של רמת הלימודים במסגרת החרדית ובמוסד האם ,לרבות השיגי
הסטודנטים ורמת הבחינות והמטלות.

 519/13החלטה :תוכנית הלימודים לתואר שני ( )M.A.בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה (עם וללא תזה)
של האוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,
והחליטה ל אשר לאוניברסיטה העברית לרשום מחזורים חדשים של סטודנטים לתוכנית הלימודים
לתואר שני ( )M.A.בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה (עם וללא תזה) ולהסמיכה להעניק את התואר.
 520/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.חד-חוגי במדעי המזון של המכללה האקדמית תל-חי
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בנושא שבנדון ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרות פרופ' בטי שוורץ ופרופ' אילת פישמן על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתן עד
.1
כה.
לאמץ את חוות הדעת שהוגשה ולהעניק למכללה האקדמית תל -חי הסמכה להעניק תואר
.2
ראשון ( )B.Sc.במדעי המזון.
 521/13החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה בהנדסת אנרגיה של אפקה  -המכללה
האקדמית להנדסה בתל-אביב
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.Sc.בהנדסת
אנרגיה ,המתקיימת באפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
.1
להעניק לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב הסמכה להעניק תואר שני ()M.Sc.
.2
ללא תזה בהנדסת אנרגיה.
על המכללה לעודד את חברי הסגל לעסוק במחקר ולהתמיד במאמציה בתמיכה בתשתית
.3
המחקר.
 522/13החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה במדעי המחשב של המכללה האקדמית הדסה
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
ובהמלצת ות"ת בדבר הארכת הסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני במדעי
המחשב ) (M.Sc.והיא החליטה כלהלן:
להאריך את הסמכת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה
.1
במדעי המחשב עד ינואר  2020ובהתאם לכך לאפשר רישום סטודנטים לשנת הלימודים תשע"ט
ואילך.
שאלת מתן הסמכה קבועה תיבחן שנית לקראת תום ההסמכה הזמנית ,בין היתר לאור מספרי
.2
הסטודנטים בתוכנית בפועל בשנים תשע"ט-תש"פ.
 523/13החלטה :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
( )M.Sc.ללא תזה במדעי המחשב
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות
מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' מיכאל קודיש ופרופ' רונן בצרי על עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
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לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית נתניה אישור פרסום ורישום
סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) )M.Sc.במדעי המחשב.
לקראת שלב ההסמכה תבחן התוכנית בשנית ,לרבות יישום ההערות כפי שעלו בחוות דעת
הסוקרים ,ולרבות גיוס שני אנשי סגל ליבתי נוספים מתחום מדעי המחשב.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת
להעניק בשלב זה תואר שני ( )M.Sc.במדעי המחשב וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא
תוסמך המכללה להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים
בתוכנית "רשת בטחון פנימית" – השלמה לתואר במינהל עסקים ) )MBAבמכללת האקדמית
נתניה ,בהתאם להתחייבות המכללה או לחלופין הסדר מינהלי.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה).
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.

 524/13החלטה  :אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
( )B.Sc.בספורטתרפיה
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בספורטתרפיה,
והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
.1
לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בספורטתרפיה.
.2
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו
.3
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך
.4
להעניק בשלב זה תואר ראשון ( )B.Sc.בספורטתרפיה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא
יוסמך המוסד להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים
בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.A.בחינוך וחברה בקריה
האקדמית אונו ,בהתאם להתחייבות המוסד.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.5
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה).
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.
לקראת שלב ההסמכה ,תעביר כנהוג המכללה דו"ח התקדמות ,אשר ייבחן על ידי שני סוקרים
.6
(בהתאם לנוהל המנחה מתי יש לפנות לסוקרים ומתי יש למנות ועדה).
 525/13החלטה :הכרה זמנית לשנתיים ,עד מאי  ,2020בתואר הראשון ( )B.S.N.בסיעוד של אוניברסיטת
אריאל בשומרון ,בהמשך להסמכה הזמנית לשנתיים שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות
מחו"ל ,והחליטה להכיר באופן זמני למשך שנתיים ,עד מאי  ,2020בתואר ראשון ( )B.S.N.בסיעוד של
אוניברסיטת אריאל בשומרון ,בהמשך להסמכה הזמנית שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש .במהלך שנתיים
אלו על האוניברסיטה לעמוד בדרישות שנקבעו על ידי מל"ג יו"ש לרבות חיזוק הסגל האקדמי בתוכנית.
לאחר שתדון מל"ג יו"ש בהארכת ההסמכה או לחלופין במתן הסמכה קבועה ,תוכל לשוב אוניברסיטת
אריאל ולפנות למל"ג (ישראל) בבקשה להארכת ההכרה בהסמכה בהתאם.
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 526/13החלטה  :עקרונות גילוי דעת בדבר "התנהלות ראויה במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי החפיפה בין
פעילות אקדמית ופעילות פוליטית" (קוד אתי לאקדמיה)
בהמשך לדיונים שהתקיימו במועצה להשכלה גבוהה ובועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה
והסמכה בנושא "התנהלות ראויה במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי החפיפה בין פעילות אקדמית
ופעילות פוליטית" ,לאחר שמיעת עמדות הארגונים המייצגים של המוסדות להשכלה גבוהה והתאחדות
הסטודנטים ,ולאחר קבלת הערות ור"ה ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה שהתקיימה ביום
ט"ו בסיון תשע"ח ( ,)29.5.2018כדלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה ,שהיא המוסד הממלכתי לענייני ההשכלה הגבוהה בישראל לפי חוק המועצה
להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-מכירה בחשיבות העליונה של החופש האקדמי והמצוינות האקדמית
ושוללת באופן מוחלט פוליטיזציה באקדמיה .אי לכך ,בגילוי דעת מיום  21.12.2010הצהירה המל"ג כי
לאור המחויבות לחופש האקדמי של הסגל האקדמי והסטודנטים "יש לדחות כל ניסיון לפוליטיזציה
של האקדמיה" ,וכי השמירה על כך היא באחריות המוסדות להשכלה גבוהה.
המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסדות להשכלה גבוהה לפעול בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:
המועצה להשכלה גבוהה רואה בדאגה רבה פעולות של גורמים שונים שמבטאות חרם אקדמי
.1
על המוסדות האקדמיים בישראל ועל חברי הסגל בהם .נקיטה בחרם אקדמי היא צעד פסול,
אנטי-דמוקרטי ,שיש בו סממנים של ענישה קולקטיבית ואשר נוגד עמוקות את מהותה של
האקדמיה .המועצה להשכלה גבוהה שותפה למוסדות האקדמיים בישראל בפעילות תקיפה
נגד גילויים של חרם אקדמי .המועצה מסתייגת בחריפות מקריאות תמיכה בחרם שמשמיעים
בודדים מקרב חברי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ,והיא קוראת לראשי
המוסדות להשכלה גבוהה להצטרף אליה בגינוי קריאות מסוג זה
אין להפלות ,לטובה או לרעה ,סטודנטים בשל דעותיהם הפוליטיות.
.2
אין להפלות ,לטובה או לרעה ,חבר סגל או מועמד לכך ,בתהליכי מינוי ראשון או בקידום
.3
בדרגה ,וכן בהליכי מינוי או בחירה לתפקיד אקדמי או מנהלי ,בשל דעותיו הפוליטיות.
אסורה תעמולה מפלגתית במסגרת ההוראה .המרצים אינם רשאים לנצל לרעה את תפקידם
.4
כמורים לשם הטפה שיטתית ובלתי ראויה לעמדה פוליטית החורגת בברור מהנדרש להוראת
נושא הקורס בהקשרו הרחב בתחומו.
חברי הסגל אינם רשאים להציג באופן מטעה דעה פוליטית אישית כאילו היא עמדתו של
.5
המוסד שבו הם מכהנים.
המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסדות לאמץ בתקנוני המשמעת שלהם את העקרונות שמנויים לעיל
במהלך שנת .2019
כמו כן קוראת המועצה למוסדות שטרם עשו כן לקבוע לעצמם קוד אתי מקיף ,שיהיה נפרד מתקנון
המשמעת ,לחברי הסגל.
 527/13החלטה :מינוי צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים
שונים ,בהתאם להחלטת המל"ג מיום 20.3.3018
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את ההצעה
להרכב צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים שונים ,בהתאם
להחלטת המל"ג מיום 20.3.2018כלהלן:
פרופ' אדו פרלמן ,סגן יו"ר מל"ג -ראש הצוות
.1
ד"ר לאה בם  -חברת מל"ג ,חברת ועדת המשנה התחומית למדעים ,טכנולוגיה והנדסה
.2
פרופ' אביבה חלמיש  -חברת מל"ג ,חברת ועדת המשנה התחומית למדעי הרוח ,חינוך
.3
והאמנויות
פרופ' אהרון קלרמן  -חבר מל"ג ,חבר ועדת המשנה התחומית למדעי החברה ,ניהול ומשפטים
.4
 ד"ר מרק אסרף  -מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית ,האגף האקדמי ,מל"ג ,מרכז הצוות
 נציג הלשכה המשפטית של מל"ג ,מלווה לצוות
 528/13החלטה :עדכון החלטת המל"ג מיום  27.10.2015בנושא תוכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018בהמלצת ועדת המשנה
למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה מיום  17.5.2018בדבר עדכון החלטת המל"ג מיום 27.10.2015
בנושא 'תוכניות לימודים לתואר ראשון לזמן חלקי' ,והיא מחליטה כלהלן:
להכיר בצורך לאפשר את קיומם של מסלולי לימוד לתואר ראשון בזמן חלקי בתוכניות מובנות,
.1
המותאמים לסטודנטים החפצים להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה במתכונת לימודים גמישה על
בסיס היקף לימודים חלקי ,זאת מעבר לאפשרויות הקיימות היום (למשל :במסגרת
האוניברסיטה הפתוחה).
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לדבוק בעקרון כי דרוש איזון ראוי בין מתן האפשרות להציע תוכניות/מסלולים לסטודנטים
במתכונת לימודים חלקית ,לבין הרצון לעודד סטודנטים בהיקף לימודים מלא שלא לגרור את
לימודיהם מעבר לזמן התקני ,והכל תוך הקפדה על הרמה האקדמית של מסלולי הלימוד,
לסוגיהם.
לשחרר חסמים על מנת לאפשר הפעלת מסלולי לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי עבור
סטודנטים ,כך שיתאפשר להם:
 3.1לפרוס את הלימודים על פני שני ימים בשבוע (במקום  3ימים לפחות במתכונת לימודים
מלאה ,על פי החלטת מל"ג מיום .)19.7.2005
 3.2להשלים את חובות האנגלית עד לרמת "בסיסי" ,כפי שנקבע בהחלטת המל"ג מיום
 11.6.2013בנושא לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה ,לא יאוחר מסיום
 1\3מתוכני ת הלימודים לתואר ,ולרמת "פטור" כאשר נותר לסטודנט להשלמת התואר
היקף המקביל לשנה"ל מלאה אחת.
 3.3להאריך את תקופת הלימודים ,בהתאם לסעיף  3בכללי המועצה להשכלה גבוהה בנושא
"תארים מוכרים".1
על המוסדות להקפיד על כך שמסלולי הלימודים בזמן חלקי עבור סטודנטים לתואר ראשון
יעמדו בקריטריונים הבאים:
תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה ,דרישות ,בחינות ,סגל ההוראה,
4.1
קוריקולום ,תשתיות) בין המסלולים במתכונת חלקית לבין התוכניות הרגילות במוסד,
כך שעומס ההוראה היומי לא יעלה .מכאן שיש הכרח להאריך את משך הלימודים
בתוכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי.
המסלולים ללימודים במתכונת חלקית יהיו פתוחים לציבור כולו (אלא אם מדובר
4.2
בתוכנית לאוכלוסייה מוגדרת הטעונה קבלת אישור מראש מהמל"ג).
כל החלטות המועצה (הרוחביות והדיסציפלינריות) יחולו גם על מסלולים אלה.
4.3
מוסד המעוניין לקיים תוכנית לימודים עם הסמכה לתואר ראשון בזמן חלקי יוכל
4.4
לעשות זאת ללא צורך באישור המל"ג (כאמור ,אלא אם מדובר בתוכנית לאוכלוסייה
מוגדרת) .תוכניות לימודים שאינן בסטטוס הסמכה או נמצאות עדיין בתהליכי
אקרדיטציה לקראת שלב הסמכה זמנית/קבועה תיבדקנה על-ידי הוועדה/הסוקרים
הבודקים את התוכנית הרגילה.
המועצה שבה ומדגישה כי מרכז הכובד בלימודים לתואר ראשון במוסד צריך להיות מתכונת
לימוד מלאה בזמן תקני ,ועל כן מספר הסטודנטים בתוכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי
לא יעלה על שליש מתוך כלל הסטודנטים לתואר ראשון במוסד ,כפי שנקבע בהחלטות מל"ג
קודמות.

 529/13החלטה :הבהרה בנוגע להחלטת מל"ג מיום  20.6.2017בעניין דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא
התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות המתוקצבים
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018בהמלצת ועדת המשנה
למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה מישיבתה מיום  17.5.2018בדבר תיקון החלטת מל"ג מיום
 20.6.2017בנושא סוגיות העולות מיישום החלטת מל"ג בעניין דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא
התוכניות החוץ תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ,והיא מחליטה
לבצע תיקון בסעיף  3בהחלטה כדלקמן:
להסיר מסעיף .3א .את המשפט "נושא זה נוגע לתוכניות הייעודיות ולא לתוכניות החוץ תקציביות".
הנוסח המעודכן של סעיף  3במלואו:
"התוכניות המיוחדות הן באחריות בלעדית של המוסד להשכלה גבוהה ,ורק הוא ,ובכלל זה:
.3
*) נושא התכנים האקדמיים ,הרמה האקדמית ,והסגל האקדמי )* .קבלת סטודנטים
*) והעסקת הסגל האקדמי .לא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות תאגידים  /גופים שאינם
המוסד עצמו.
תאגידים\ גופים אחרים עימם התקשר המוסד להשכלה גבוהה ,יוכלו לסייע למוסד במעטפת
המנהלית-לוגיסטית-ארגונית בלבד של התוכניות (שיווק התוכנית ,פרסומה ,פניה לקהלי יעד,
וכ"ו) .הגוף החיצוני יעמוד בכללי הרגולציה של ות"ת בשקיפות מלאה (וכן יגיש תצהיר על כך),
כאשר כלל הפעילות הכספית בו ,תימצא בתוך הדו"חות הכספיים של המוסד להשכלה גבוהה,

 1בסעיף  3בכללים אלה נכתב" :ככל שיהיה מדובר בלימודי ערב ,יקבע המוסד תכנית לימודים שוות ערך ללימודי יום על ידי הגדלה מתאימה
של תקופת הלימודים וכן בהתאם לפרישתם".
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אשר יועברו לות"ת .למען הסר ספק ,גופים אלה לא יוכלו להעסיק את הסגל הדרוש לתוכניות
אלה" (סעיף 1י' בהחלטה המקורית).
הבהרות:
המל"ג רואה במוסדות להשכלה גבוהה את הגורם האחראי הבלעדי לתכנים
א.
האקדמיים בתוכניות הייעודיות ,לרבות קביעת הרמה האקדמית ,הסילבוסים ומינוי
הסגל האקדמי .לגוף המזמין לא תהיה כל מעורבות באף אחד מהנושאים הנ"ל.
על המוסדות להציג בפני מל"ג/ות"ת את כלל ההסכמים אשר נחתמו מול גופים
ב.
מזמינים בקשר לתוכניות הייעודיות.
ההסכמים יעברו בחינה של הלשכה המשפטית של מל"ג/ות"ת ואם יתגלה חשש
ג.
להתערבות בניגוד לסעיף המצוין בהחלטה ,המוסד יידרש בשינוי ההסכם עם הגורם
המזמין.
למען הסר ספק ,העסקת הסגל האקדמי בתוכניות המיוחדות (ייעודיות וחוץ
ד.
תקציביות) לא תהיה באמצעות תאגידים/גופים שאינם המוסד עצמו.
 530/13החלטה :בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה
להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת האוניברסיטה
הפתוחה לקבל הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים
חדשות לתואר שני ובהמלצות ות"ת וועדת המשנה להכרה ,הסמכה ומדיניות אקדמית בנושא .לאחר
שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של האוניברסיטה הפתוחה בהחלטת מל"ג מיום  6.3.2018בדבר
הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני
במוסדות להשכלה גבוהה ,ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות
דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה ,מחליטה
המל"ג כדלקמן:
לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת ,האוניברסיטה הפתוחה עומדת בתנאי הסף
.1
לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות),
התקציביים והתאגידיים.
לפיכך ,להעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה
.2
להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של שלוש שנים.
ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"),
.3
האוניברסיטה הפתוחה תידרש לעמוד בהן.
531/13

החלטה :מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית במדעי המחשב  -אוניברסיטת חיפה
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת חיפה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
.1
המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן
.2
משביע רצון.
המשך יישומה של ההמלצה בדבר הקמת בית-ספר מאוחד לכל תחומי מדעי המחשב
.3
ומערכות מידע ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.

 532/13החלטה :מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית במינהל עסקים  -הקריה האקדמית אונו
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות
.1
דעתו.
המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד ובית הספר
.2
למינהל עסקים בקריה האקדמית אונו להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
על המוסד ובית הספר להמשיך ולפעול להוספת קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית
.3
לתוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני.
על המוסד לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף  3עד ליום .01.12.2018
.4
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 533/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי משפטים בקריה האקדמית
אונו
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
בהמשך להחלטת המל"ג מיום  9.8.2016ובהמשך להחלטת המל"ג לגבי התוכנית במשפטים
.1
לחרדים מיום  ,15.11.2016בהמשך לסעיף  6בהחלטה זו המעקב הוא משותף לתוכנית הכללית
ולתוכנית לחרדים .בהמשך להחלטת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום  27.6.2017בנוגע
לדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במשפטים ובהתבסס על הדיווחים האחרונים
בנושא שהגישה הקריה האקדמית אונו ,המוסד נתן מענה הולם לכלל סעיפי ההחלטות הנ"ל.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.2
 534/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי משפטים באוניברסיטת בר-
אילן
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אד רוק על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות
.1
דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' רוק על התייחסות המוסד והפקולטה למשפטים
.2
באוניברסיטת בר-אילן להמלצות ועדת ההערכה הבינלאומית ,שרובן המכריע יושמו באופן
מלא.
המל"ג מברכת את המוסד על המאמצים הרבים שהשקיע בתהליך הערכה.
.3
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.4
 535/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי משפטים במרכז האקדמי
שערי מדע ומשפט
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ) 29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אד רוק על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות
.1
דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' רוק על התייחסות המוסד ובית הספר למשפטים
.2
במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להמלצות ועדת ההערכה הבינלאומית ,שרובן המכריע יושם
באופן מלא.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
 536/13החלטה :דוחות הוועדה להערכת איכות בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשב במסגרת החרדיות -
דו"ח רוחבי
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות וועדת ההיגוי לענייני חרדים מישיבותיהן ב 22.3.2018-וב 13.5.2018-בהתאמה,
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' דני דולב על עבודתה
.1
היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
ככלל ,מצאה הוועדה כי במסגרות החרדיות ,קורסי החובה ותכניהם בתחומי מדעי המחשב
.2
והנדסת תכנה ,כמעט זהים לאלה הנלמדים במסגרות הכלליות המקבילות להן במוסד.
בחלק משמעותי מהתוכניות מספר קטן מאוד של תלמידים (בעיקר גברים) ו/או נשירה גבוהה
.3
בתחילת הלימודים לתואר .לאור התרשמות ועדת ההערכה מהכיוון החיובי של התוכניות
במסגרות החרדיות ,מומלץ לפעול להגדלת מספר הסטודנטים בתוכניות אלה.
לאור ממצאי הוועדה שעלו בכלל המוסדות שנבדקו ,על המוסדות לפעול ליישום ההמלצות
.4
הבאות ,ולשלוח למל"ג תוכנית פעולה ליישומן עד ה:31.7.2018-
חיזוק ושיפור התשתיות הפיזיות והאינטרנט בקמפוסים של המח"ר.
א.
להציע קורסי בחירה לסטודנטים בשנים מתקדמות לתואר.
ב.
לדאוג לכך שהסטודנטים יגיעו ללימודים עם ידע בסיסי מספק ,בעיקר באנגלית
ג.
ומתמטיקה .יש לוודא שהמכינות נותנות מענה ראוי לכך ,ובמידת הצורך לתגבר
ולהאריך את משך המכינות.
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על מנת לשמור על רמת סגל נאותה ,יש לדאוג שהחל משנת הלימודים הראשונה של
התואר ,לפחות  50%מחברי הסגל המלמדים בתוכנית יהיו בעלי תואר שלישי ומעלה.

 537/13החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשב במסגרת החרדיות -
במכללה האקדמית להנדסה ירושלים (סמינר "תמורה")
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות וועדת ההיגוי לענייני חרדים מישיבותיהן ב 22.3.2018-וב 13.5.2018-בהתאמה,
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' דני דולב על עבודתה
.1
היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות ועדת ההערכה המופיעות בדו"ח,
.2
לפעול ליישומן ולשלוח למל"ג תוכנית פעולה ליישום ההמלצות עד ה.31.7.2018-
הוועדה התרשמה מאד מהמאמץ הרב המושקע בהכנסת הבנות החרדיות לעולם הנדסת
.3
התוכנה ,בתוכני ת הלימודים הייחודית ובתלמידות עצמן .כמו כן התרשמה הוועדה
מההתלהבות ומהיכולות שהתלמידות מפגינות ,בעיקר לאור פערי הרקע ההתחלתיים וכן
התרשמה מעומק המחויבות של צוותי ההנהלה וההוראה להצלחת התוכנית.
יחד עם זאת ,ולאור ממצאי ועדת ההערכה ,המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים
.4
מרכזיים המופיעים בדו"ח ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן,
עד לתאריך :31.10.2018
יש להציע קורסי בחירה לסטודנטיות בשנים המתקדמות לתואר.
א.
יש לוודא שהמאמצים לגיוס מרצות חרדיות לא יבוא על חשבון השאיפה למרצים בעלי
ב.
תואר שלישי .לפיכך ,הכרחי כי לפחות  50%מהסגל המלמד בתוכנית יהיה בעל תואר
שלישי ומעלה.
יש להרחיב במוסד את היקף הסגל האקדמי הקבוע בתחום הנדסת תוכנה כך שייתן
ג.
מענה לגידול במספרי הסטודנטים הנובע מקיום התוכנית במסגרת החרדית.
יש לדאוג לשיפור התשתיות הפיזיות בקמפוס ולהקצות לסטודנטיות אזור שקט או
ד.
ספריה שם יוכלו להתמקד בלימודים בזמנן החופשי.
יש למנות צוות טכני קבוע לתמיכה בתשתית המחשבים במסגרת החרדית (ובכלל זה
ה.
לוודא כי כל התוכנות הנדרשות והמחשבים ,נגישים לכלל הסטודנטיות גם מעבר
לשעות ההוראה).
יש להגדיר נוהל קבוע שיבטיח קשר רציף של האחראי על הקורס מטעם המכללה ,עם
ו.
המורה בפועל במסגרת החרדית.
חובה לדאוג שהסטודנטיות במסגרת החרדית תקבלנה הזדמנות שווה בבחירת נושא
ז.
ומנחה לפרויקט המסכם ,כפי שניתן לסטודנטים במסגרת הכללית.
יש למצוא דרכים פרטניות לסייע לסטודנטיות המתמודדות עם קשיים בלימודים,
ח.
ולמנוע את פרישתן על רקע זה.
 538/13החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשב במסגרת החרדיות -
במרכז האקדמי לב (קמפוס טל-דעת לנשים בירושלים ,קמפוס לוסטיג לנשים ברמת גן,
והפלטפורמה מבח"ר לגברים בבני ברק)
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות וועדת ההיגוי לענייני חרדים מישיבותיהן ב 22.3.2018-וב 13.5.2018-בהתאמה,
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' דני דולב על עבודתה
.1
היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה המופיעות בדו"ח ,לפעול
.2
ליישומן ולשלוח למל"ג תוכנית פעולה ליישום ההמלצות עד ה.31.7.2018-
הוועדה התרשמה מהרמה האקדמית אליה מגיעים הסטודנטים של תוכניות המח"ר ,בפרט
.3
בהינתן תנאי הפתיחה הייחודיים שלהם .הוועדה התרשמה מהמאמץ שהמרכז האקדמי לב
עושה כדי לעמוד ביעדים ,למרות הקשיים והאתגרים.
יחד עם זאת ,ולאור ממצאי ועדת ההערכה ,המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד
.4
להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח ,ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של
ההמלצות להלן ,עד לתאריך :31.10.2018
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יש להגדיל את היצע קורסי הבחירה.
יש לשפר את תשתיות המחשבים והאינטרנט בכל שלושת קמפוסי המח״ר .יש
להבטיח ,טרם התחלת הקורסים ,שכל התוכנות להן זקוקים התלמידים לשם בצוע
מטלות הקורסים והפרויקטים יהיו זמינות עבורם.
יש לדאוג לצרכי הסטודנטים לתשתיות אינטרנט לשם בצוע הפרויקטים והמטלות.
יש למנות צוות טכני לתמיכה בתשתית המחשבים.
יש להגדיר נוהל קבוע שיבטיח קשר רציף של האחראי על הקורס מטעם המכללה ,עם
המורה בפועל במסגרת החרדית.
בקמפוס טל-דעת  -יש לעשות מאמץ לשיפור התנאים הפיסיים כבר בטווח הקצר ,ולא
לחכות שנים רבות עד שייבנו בניינים חדשים.
בקמפוס לוסטיג  -יש לפעול להפרדה פיסית משמעותית יותר בין בית הספר התיכון
לבין המכללה ולהקצות מקום שקט לתלמידות ללימוד עצמי.
בפלטפורמת המבח"ר:
 יש לשפר את תשתיות המחשוב.
 לתגבר את לימודי האנגלית.

 539/13החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשב במסגרת החרדיות -
מכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (קמפוס אשדוד)
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות וועדת ההיגוי לענייני חרדים מישיבותיהן ב 22.3.2018-וב 13.5.2018-בהתאמה,
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' דני דולב על עבודתה
.1
היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה המופיעות בדו"ח ,לפעול
.2
ליישומן ולשלוח למל"ג תוכנית פעולה ליישום ההמלצות עד ה.31.7.2018-
הוועדה מעריכה את המחויבות של המוסד לשמר את התוכנית החרדית למרות הקשיים
.3
העצומים בהם נתקלה בגיוס תלמידים למחזורים העוקבים.
יחד עם זאת ,ולאור ממצאי ועדת ההערכה ,המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים
.4
מרכזיים המופיעים בדו"ח ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההמלצות להלן ,עד לתאריך
:31.10.2018
על מנת לאפשר את קיומה של התוכנית ,חובה להגדיל את מספר הסטודנטים שבה,
א.
כך שיאפשר יציבות כלכלית ואקדמית.
יש לאפשר היצע של קורסי הבחירה בשנים המתקדמות לתואר.
ב.
יש להקצות משאבים ולהשקיע מאמצים במכינה לתוכנית כדי להגדיל את האפשרות
ג.
להיצע נוסף של סטודנטים לתוכנית.
540/13

החלטה :פעילות בקרה ואכיפה  -תוכניות לאוכלוסיה החרדית  -אוניברסיטת בר-אילן
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018בהמלצות ועדת
המשנה לפיקוח ואכיפה מיום  24.4.2018בעניין עמידת אוניברסיטת בר אילן בהחלטת המל"ג
מחודש מאי  2017בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים .המועצה עודכנה בחריגות
המוסד שנגעו בשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המל"ג ,הפרדה
בשטחים הציבוריים במח"ר (כניסות נפרדות לנשים ולגברים ,הפרדה במסדרון הראשי ובחדר
הספריה) ,בהליכי בירור ו/או סנקציות שנעשו אל מול סטודנטים אשר לא עמדו בתקנון הלבוש
ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגות.
מאחר שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית ,ולאור העובדה
שהמוסד תיקן את הליקוי שנמצא ,תימנע המל"ג בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד.
יחד עם זאת ,המל"ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של חריגה נוספת בעתיד.

 541/13החלטה :פעילות בקרה ואכיפה  -תוכניות לאוכלוסיה החרדית  -בצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב
ירושלים
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018בהמלצות ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  24.4.2018בעניין עמידת בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים בהחלטת
המל"ג מחודש מאי  2017בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים .המועצה עודכנה
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בחריגת המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המל"ג
ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגה.
מאחר שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית ,ולאור העובדה
שהמוסד תיקן את הליקוי שנמצא ,תימנע המל"ג בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד .יחד
עם זאת ,המל"ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של חריגה נוספת בעתיד.
 542/13החלטה :פעילות בקרה ואכיפה  -תוכניות לאוכלוסיה החרדית  -המכללה האקדמית אשקלון
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018בהמלצות ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  24.4.2018בעניין עמידת המכללה האקדמית אשקלון בהחלטת המל"ג מחודש
מאי  2017בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים.
המועצה עודכנה בחריגת המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה אחד עם
מדיניות המל"ג ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגה.
על אף שמדובר בחריגה שנייה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית ולאור העובדה
שהמוסד תיקן את הליקוי שנמצא באופן מלא והצהיר על התיקון ,תימנע ועדת המשנה בעת הזו
מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד .יחד עם זאת ,ועדת המשנה רושמת לפניה חריגה זו ובמידה
ותימצא חריגה נוספת הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית תשקול ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
הפסקת רישום סטודנטים לתוכניות אלה.
 543/13החלטה :פעילות בקרה ואכיפה  -תוכניות לאוכלוסיה החרדית  -המכללה האקדמית הדסה ירושלים
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018בהמלצות ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  24.4.2018בעניין עמידת המכללה האקדמית הדסה ירושלים בהחלטת המל"ג
מחודש מאי  2017בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים .המועצה עודכנה בחריגות
המוסד שנגעו בשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המל"ג ,הפרדה
בשטחים הציבוריים במח"ר (כניסות נפרדות לבניין לנשים וגברים והפרדה בספרייה) ,שימוש בשילוט
מפלה התלוי ברחבי הקמפוס ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגות.
מאחר שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית ,ולאור העובדה
שהמוסד תיקן את הליקויים שנמצאו ,תימנע המל"ג בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד .יחד
עם זאת ,המל"ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של חריגה נוספת בעתיד.
 544/13החלטה :פעילות בקרה ואכיפה  -תוכניות לאוכלוסיה החרדית  -המרכז האקדמי רופין
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018בהמלצות ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  24.4.2018בעניין עמידת המרכז האקדמי רופין בהחלטת המל"ג מחודש מאי
 2017בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים.
המועצה עודכנה בחריגת המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה אחד עם
מדיניות המל"ג ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגה.
מאחר שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית ,ולאור העובדה
שהמוסד תיקן את הליקוי שנמצא ,תימנע המל"ג בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד .יחד
עם זאת ,המל"ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של חריגה נוספת בעתיד.
 545/13החלטה :פעילות בקרה ואכיפה  -תוכניות לאוכלוסיה החרדית  -הקריה האקדמית אונו
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018בהמלצות ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  24.4.2018בעניין עמידת הקריה האקדמית אונו בהחלטת המל"ג מחודש מאי
 2017בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים.
המועצה עודכנה בחריגות המוסד שנגעו בהפרדה בשטחים הציבוריים במח"ר (ימים נפרדים לנשים
ולגברים בכניסה לבניין ולספרייה) ,שימוש בשילוט מפלה התלוי ברחבי הקמפוס ובתגובת המוסד אשר
תיקן את החריגות.
על אף שמדובר בחריגה שנייה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית ולאור העובדה
שהמוסד תיקן את הליקויים שנמצאו באופן מלא והצהיר על התיקון ,תימנע ועדת המשנה בעת הזו
מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד .יחד עם זאת ,ועדת המשנה רושמת לפניה חריגה זו ובמידה
ותימצא חריגה נוספת הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית תשקול ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
הפסקת רישום סטודנטים לתוכניות אלו.
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 546/13החלטה :פעילות בקרה ואכיפה  -תוכניות לאוכלוסיה החרדית  -עזריאלי  -מכללה אקדמית להנדסה
ירושלים
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( )29.5.2018בהמלצות ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  24.4.2018בעניין עמידת עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים בהחלטת
המל"ג מחודש מאי  2017בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים.
המועצה עודכנה בחריגות המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה אחד עם
מדיניות המל"ג ,בהתערבות של גורמים מחוץ למוסד בטיפול בסטודנטים שפעלו בניגוד לתקנון ובתגובת
המוסד אשר תיקן את החריגות.
על אף שמדובר בחריגה שנייה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית ולאור העובדה
שהמוסד תיקן את הליקויים שנמצאו באופן מלא והצהיר על התיקון ,תימנע ועדת המשנה בעת הזו
מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד .יחד עם זאת ,ועדת המשנה רושמת לפניה חריגה זו ובמידה
ותימצא חריגה נוספת הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית תשקול ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
הפסקת רישום סטודנטים לתוכניות אלו.

דיווחים
דיווח :עדכון הנחיות המל"ג להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה לתואר ראשון ולתואר שני
בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח ( ,)29.5.2018רשמה המועצה להשכלה גבוהה לפניה כי עודכנו הנחיות
המל"ג להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה לתואר ראשון ולתואר שני ,כמפורט במסמך מס'
9907א'.
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************

נספחים

נספח א  -נספח להחלטה 497/13
להלן המלצות הצוות המקצועי לגבי התוכניות שנכללו בדיון זה:

.Iהמכללה האקדמית עמק יזרעאל
בינואר  2018שלח המוסד תוכנית רב שנתית מעודכנת השמה דגש בעיקר על מקצועות הבריאות והרווחה וכן על
הכשרה לתפקידי ניהול בתחום העסקי והציבורי .התוכנית כוללת שלוש תוכניות לתואר ראשון וחמש תוכניות
לתואר שני.
מאחר והדיון מתמקד בתוכנית הרב שנתית כולה של המוסד להלן מספר נתונים רלוונטים.
במוסד מתקיימות התוכניות הבאות לתואר ראשון :מדעי ההתנהגות ,כלכלה וניהול ,מינהל מערכות בריאות,
תקשורת ,שירותי אנוש ,לימודים רב תחומיים ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,מדע המדינה ,פסיכולוגיה ,חינוך,
קרימינולוגיה ,עבודה סוציאלית ,סיעוד ומערכות מידע.
לימודי תואר שני מתקיימים בתחומים :יעוץ ופיתוח ארגוני ,ייעוץ חינוכי ,ניהול מערכות בריאות ופסיכולוגיה
חינוכית.
עפ"י נתוני הלמ"ס למדו במכללה בשנת הלימודים תשע"ז כ –  4,220סטודנטים ,מהם כ –  4,000לתואר ראשון
וכ –  200לתואר שני .להלן התפלגות הסטודנטים במוסד לפי תואר ותחום לימודים:
תואר ראשון
סה"כ
חינוך והכשרה להוראה
מדעי החברה
עסקים ומדעי הניהול
מקצועות עזר רפואיים
מתמטיקה ומדעי המחשב

4,024
58
2,475
783
486
222

תואר שני

סה"כ

199

4,223

89
15
95
-

147
2,490
878
486
222

תוכניות שמומלץ לאשר הגשתן:
 .1הסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד – במוסד מתקיימת תוכנית לתואר ראשון בסיעוד .התוכנית
מאושרת להגשה בכפוף לקבלת מכסות לסיעוד ממשרד הבריאות.
 .2סיעוד לתואר שני (ללא תיזה) – במוסד קיימת תשתית טובה בלימודי הסיעוד .בהנחה שהתוכנית תתבסס
על הסגל הקיים ,ניתן לאשר את הגשת התוכנית לתואר שני.
 .3גרנטולוגיה קהילתית לתואר שני (עם וללא תיזה) – תחום נדרש נוכח הזדקנות האוכלוסיה .תוכנית שיכולה
להתבסס על לימודי הסיעוד ,עבודה סוציאלית ושרותי אנוש הקיימים במכללה ועל כן מומלץ לאשר הגשה.
תוכניות שמומלץ שלא לאשר הגשתן:
 .1חיזוי אנליטי ובינה עסקית לתואר ראשון – התחום בו מדובר הוא תחום חדש יחסית באקדמיה ובישיבתה
ביום  18.11.2014דנה המועצה להשכלה גבוהה בשאלת ההיתכנות של תוכנית מסוג זה כתוכנית לימודים
אקדמית (ניהול וחיזוי אסטרטגי) .מחוות הדעת שהוגשה למל"ג ע"י סוקר שבדק את הסוגיה עולה כי תחום
החיזוי האסטרטגי טרם רכש מעמד של תחום עצמאי ומבוסס מבחינה אקדמית הראוי להילמד במסגרת
לימודים לתואר ראשון ועל כן מומלץ שלא לאשר את הגשת התוכנית .עפ"י התקציר שהוגש ע"י המוסד ניתן
להציע לו להגיש בקשה לקיומם של לימודים מסוג זה כהתמחות במסגרת תוכנית לימודים שכבר קיימת
במכללה כדוגמת מערכות מידע.
 .2מינהל עסקים לתואר שני  -בעקבות ממצאי דו"ח הוועדה להערכת איכות הלימודים במינהל עסקים,
החליטה ות"ת בישיבתה מיום  15.3.2017שלא לפתוח תוכניות נוספות במינהל עסקים במוסדות
המתוקצבים ועל כן התוכנית אינה מאושרת להגשה.
 .3מינהל ומדיניות ציבורית לתואר שני (עם תיזה) – מהתקציר שהגיש המוסד מדובר בתוכנית בניהול .כפי
שנכתב בסעיף  2לעיל ,ות"ת אינה רואה לנכון לפתוח תוכניות נוספות בתחום הניהול במוסדות המתוקצבים
על ידה ועל כן מומלץ שלא לאשר את הגשת התוכנית.
תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן:
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 .1מעבדנות רפואית לתואר ראשון – נוסף לתקציר שהגישה המכללה ,התקבל מכתב מהמכללה בו נאמר כי
בכוונת הטכניון להעביר את החוג למדעי המעבדה הרפואית למכללה האקדמית עמק יזרעאל .בשלב זה אנו
נמצאים בבירור מול הטכניון לגבי משמעות ה"מעבר" .כמו כן חשוב לציין כי באיזור הצפון גם המכללה
האקדמית תל חי הגישה בקשה לפתיחת תוכנית לימודים בתחום במסגרת התוכנית הרב שנתית .נציין גם
כי הצעה נוספת שטרם נדונה התקבלה מאוניברסיטת אריאל .כמו כן ממצאי דו"ח הוועדה להערכת איכות
הלימודים בתחום הצביע על בעיות תשתית משמעותיות בתוכניות הקיימות ומידת ההתאמה של התוכניות
הקיימות לצרכי שוק העבודה ועל כן יש לקיים דיון בכיוון ההתפתחות הנכון של התחום ,כולל תפקידו של
משרד הבריאות בענין וזאת טרם פתיחת תוכניות לימודים נוספות.
 .2פסיכולוגיה רפואית לתואר שני (עם וללא תיזה) – מדובר בהתמחות מוכרת ע"י משרד הבריאות ובהתאם
למתכונת העבודה מול משרד הבריאות ,אנו נדרשים לקבל את חוות דעתו בענין טרם גיבוש המלצתינו
לות"ת.

 .IIהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
תוכניות שמומלץ לאשר הגשתן:
 .1ניתוח התנהגות לתואר שני (עם וללא תיזה) – תואר שלא קיים כיום בארץ ועל כן שאלת התכנותו של התואר
הובאה לדיון ביום  24.4.2018בפ ני וועדת המשנה של המל"ג העוסקת בתוכניות בתחום החינוך .המלצתה
בענין היתה חיובית .במוסד מתקיימת תוכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות ויחודיותה של התוכנית
המוצעת בהחלט יכולה למשוך סטודנטים טובים .מומלץ לאשר את הגשת התוכנית.
תוכניות שמומלץ שלא לאשר הגשתן:
 .1לימודי קהילה ומשפחה לתואר שני (ללא תיזה) – במסגרת התוכנית הרב שנתית אישרנו למוסד להגיש
ארבע תוכניות לתואר שני שכולן מתאימות יותר לאופיו של המוסד .מבחינה תקציבית ,איננו רואים לנכון
לאפשר הגשת תוכניות נוספות לתואר שני במסגרת התוכנית הרב שנתית הנוכחית ועל כן מומלץ שלא לאשר
את הגשת התוכנית.
 .2פסיכולוגיה שיקומית לתואר שני – כאמור במסגרת התוכנית הרב שנתית אישרנו למוסד להגיש ארבע
תוכניות לתואר שני שכולן מתאימות יותר לאופיו של המוסד .מבחינה תקציבית ,איננו רואים לנכון לאפשר
הגשת תוכניות נוספות לתואר שני במסגרת התוכנית הרב שנתית הנוכחית ועל כן מומלץ שלא לאשר את
הגשת התוכנית.

 .IIIהמכללה האקדמית ספיר
תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן:
 .1פסיכולוגיה רפואית לתואר שני (עם וללא תיזה) – מדובר בהתמחות מוכרת ע"י משרד הבריאות ובהתאם
למתכונת העבודה מול משרד הבריאות ,אנו נדרשים לקבל את חוות דעתו בענין טרם גיבוש המלצתינו
לות"ת.
 .2טיפול באומנות לתואר שני – המוסד שלח לאחרונה מכתב בו הוא מציין את כוונתו להגיש הצעה לתוכנית
בתחום אולם מכיוון שלא צורף לה תקציר ,ההצעה טרם נדונה ע"י הצוות המקצועי .כשתוגש ההצעה
המפורטת היא תטופל על ידינו כמקובל.

 .IVהמכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
תוכניות שמומלץ שלא לאשר הגשתן:
 .1מדעי המחשב לתואר ראשון – עפ"י ממצאי דו"ח הוועדה להערכת איכות הלימודים בתחום ישנו מספר רב
מידי של תוכניות בתחום ומצד שני מחסור קשה באנשי סגל אקדמי בתחום .נוכח ממצאים אלה מומלץ שלא
לאשר את הגשת התוכנית.

 .Vהמכון הטכנולוגי חולון
תוכניות שמומלץ לאשר הגשתן:
 .1הנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתואר שני – הוספת תיזה – במוסד מתקיימת תוכנית לתואר שני בתחום ללא
תיזה ואין מניעה לאשר את הגשת ההצעה לתוכנית עם תיזה.
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