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השתים-עשרה מס' )30 (539
החלטות מישיבת המועצה להשכלה
גבוהההאקדמי
האגף
U

שהתקיימה בירושלים ביום ח' בניסן תשע"ד )(8.4.2014
************

החלטות
 688/12החלטה  -דו"ח ועדה עקרונית של מל"ג לבדיקת ההיתכנות של קיום לימודי משפטים לתואר ראשון
בשפה האנגלית  -עדכון מוועדת המשנה העליונה להסמכה ,הכרה ורישוי
U

U

ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח הוועדה העקרונית לבדיקת
ההיתכנות לקיים לימודי תואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית ,וזאת בהמשך להחלטתה מס'
 534/12מיום  10.9.2014בדבר הסבת תוכניות לימודים לשפה זרה ,ולאחר שהופיעו בפניה נציגי
הוועדה העקרונית ובהמשך לדיון שהתקיים בוועדת המשנה העליונה להסמכה ,הכרה ורישוי ביום
.4.3.2014
בהמשך לכל אלה ,החליטה המועצה כלהלן:
.1

.2

.3

בהתאם להחלטת המועצה מס'  534/12מיום  ,10.9.2014ניתן להגיש בקשה למל"ג לפתוח
תוכנית לימודים בשפה זרה ,המהווה תרגום או הסבה של תוכנית מקבילה בשפה העברית
שאושרה לו על ידי המועצה ,ככל שתובטח זהות התוכניות ,תנאי הקבלה ,סגל ההוראה,
תשתיות וכו'.
המועצה השתכנעה כי בלימודי משפטים לתואר ראשון קיימת מרכזיות לשפה העברית וקיים
קושי משמעותי בתרגום מדויק של מושגים משפטיים ,כמו גם ההקשר התרבותי שבו צמחו,
לשפה זרה .כיום בישראל כמעט כל החומר המשפטי הוא בשפה העברית והמערכת המשפטית
מתנהלת בשפה זו .גם דו"ח הוועדה העקרונית לימד על כך כי ספק אם ניתן יהיה לממש
פרויקט "עצום ממדים ומאתגר" של תרגום כל החומר המשפטי הנחוץ ללימודי תואר ראשון
במשפטים בישראל.
נוכח האמור ,המועצה קובעת כי לא ניתן לאשר קיום תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון
במשפטים בשפה זרה בתוכנית הסבה/מתורגמת הזהה לתוכנית לימודים קיימת המאושרת
על ידי המל"ג.
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 689/12החלטה  -קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה להיתר והכרה במוסד להשכלה גבוהה  -החלטת
מל"ג מס'  541/12מיום  ,15.10.2013התאמות בהתייחס למוסדות שבקשתם להיתר נרשמה אך טרם
התקבלה החלטה
בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) (8.4.2014ובהמשך להחלטה מס'  541/12מיום  15.10.2013בדבר
החלת הקריטריונים שבנדון על מוסדות שבקשתם להיתר נרשמה אך טרם התקבלה החלטה בעניינם,
ולאחר שהובאו בפניה התייחסויות שבעת המוסדות הרלוונטיים לעניין החלת הקריטריונים על בקשתם
באופן ספציפי בנושא ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה על ההתאמות הבאות בהתייחס למוסדות
אלה:
נספח  1סעיף :6
בהמשך להחלטת מל"ג מיום  11.2.2014בנושא "רשת הבטחון לתוכנית חדשה במוסד להשכלה גבוהה"
מובהר כי מספר הסטודנטים שיקלוט המוסד לא יעלה על מספר הסטודנטים שעבורם יוכל להציג רשת
בטחון עבור כל תוכנית .בכל מקרה ,מספר הסטודנטים יתבסס על ניתוח ביקושים אפשריים שיוגש
למל"ג בהתייחס לתחום ולאזור הגאוגרפי של המוסד.
נספח  1סעיף :13
על המוסד לעמוד בהחלטת מל"ג מיום  11.2.2014בנושא "רשת הבטחון לתוכנית חדשה במוסד
להשכלה גבוהה".
הצגת רשת הבטחון הינה תנאי בסיסי והכרחי לרישום הבקשה.
נספח  4סעיף :1
U

א.
ב.

ג.
ד.

ה.
ו.

U

קבלת היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה מותנית בכך שסה"כ משרות הסגל האקדמי הבכיר
במוסד לא יפחת משווה ערך  10משרות מלאות.
הגשת בקשה לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה תהיה מלווה בהגשת בקשה לפתיחת שלוש תוכניות
לימוד לפחות ,כאשר המוסד יציג בכל אחת מהתוכניות שווה ערך ל 3-משרות מלאות לפחות של
סגל אקדמי בכיר )לא כולל נשיא המוסד(.
יודגש כי האמור בסעיפים א-ב לעיל הינו בכפוף לכך שהיקף המשרה של חבר סגל אקדמי בכיר לא
יפחת מ 50%-משרה.
בשלב הגשת הבקשה ,חבר סגל אקדמי בכיר ,לא ייחשב במניין הסגל האקדמי הבכיר הדרוש לקיום
תוכנית במוסד הנדון ,כאשר משרתו נחשבת למניין הסגל האקדמי הבכיר בדרישות לקיום תוכנית
במוסד אחר.
לצורך ספירת מינימום חברי סגל בתוכנית חייב חבר הסגל להיות במעמד של סגל אקדמי בכיר
לפחות חמש שנים ובדרגה אקדמית של מרצה בכיר לפחות.
יצוין ,כי הפעלת ועדות בודקות של תוכניות לימודים ,אשר טרם מונו להן ועדות בדיקה עד
להחלטת המועצה מיום  ,15.10.2013תחל רק לאחר שהמוסד יימצא כעומד בתנאים שנקבעו
בהחלטה זו בכפוף להבהרות דלעיל .המועצה בדעה כי אין מקום להבהרות או שינויים ביתר
הקריטריונים שנקבעו בהחלטה ,הואיל והם מהותיים להבטחת קיומו של מוסד ראוי ואיתן
להשכלה גבוהה.
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 690/12החלטה  -אישור הרכב הוועדה ותקנון לקידום ייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה
בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014ובהמשך להחלטות מל"ג וות"ת )מתאריכים 10.9.2013
ו 11.9.2013-בהתאמה( על הקמת ועדה מייעצת קבועה משותפת למל"ג ולות"ת בנושא ייצוג
וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
U

U

א.

ב.

ג.

לאשר את הרכב הוועדה ,כלהלן:
• פרופ' רות ארנון ,נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  -יו"ר
• פרופ' מלכה רפפורט חובב ,חברת ות"ת ,האוניברסיטה העברית בירושלים
• פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א ,חברת מל"ג ,אוניברסיטת תל-אביב ומכללת סכנין
• פרופ' מרים ארז ,הטכניון ויו"ר המועצה הלאומית לנשים במדע וטכנולוגיה
• פרופ' אהוד גזית ,אוניברסיטת תל-אביב
• ד"ר יהודית אברהמי ,המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
• ד"ר ענת גופן ,האוניברסיטה העברית
• ד"ר כנרת קרן ,הטכניון
• גב' גלי פילק ,נציגת הסטודנטים
מוסכם עם משרד המדע כי הוועדה תשמש גם כתת הוועדה האקדמית של המועצה הלאומית
לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה שליד משרד המדע ,בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2660
מתאריך .7.12.2000
המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את תקנון הוועדה הקבועה למל"ג ולות"ת לנושא קידום
נשים במוסדות להשכלה גבוהה ,המצורף להחלטה זו כחלק ממנה.

 691/12החלטה  -ערעור ול"מ )ועד ראשי המוסדות הלא מתוקצבים( על החלטת המל"ג מס'  641/12מיום
 11.2.2014בעניין "רשת הבטחון" לתוכנית לימודים חדשה :המלצת ועדת המשנה העליונה
להסמכה ,הכרה ורישוי
בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) (8.4.2014דנה המועצה להשכלה גבוהה בערעור שהוגש ע"י ול"מ
)ועד ראשי מוסדות לא-מתוקצבים( על החלטת המל"ג מס'  641/12מיום  11.2.2014בעניין רשת
בטחון לתוכנית לימודים חדשה ,בהמשך להמלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה ,הכרה ורישוי,
והחליטה לשנות את סעיף ד) .(3הסעיף המתוקן להלן:
U

.3

U

ככלל ,על מוסד מוכר להשכלה גבוהה בעל הכרה זמנית ,חלה חובה להציג "רשת בטחון
חיצונית" ממוסד להשכלה גבוהה מוכר אחר )בהכרה קבועה( ,במסגרת כל בקשה לפתיחת
תוכנית לימודים חדשה לתואר ראשון ,כמפורט בסעיף  2דלעיל.
U

U

U

• במקרים חריגים ,ובפרט לאחר שהמוסד הוכיח כי לא ניתן להציג "רשת בטחון חיצונית"
ממוסד להשכלה גבוהה אחר בהכרה קבועה ,יוכל ,מוסד כאמור ,לבקש להציג "רשת
בטחון פנימית" או רשת בטחון ממוסד להשכלה גבוהה אחר עם הכרה זמנית ,מתוך
תוכניות דומות או בתחום קרוב ,הקיימות בו ,שיש לגביהן הסמכה ממל"ג .בקשה כאמור
תוגש בהתאם לאמור בסעיף  1לעיל.
• במקרה זה ,הבקשה תידון במל"ג /בוועדת המשנה אשר תפעיל שיקול דעת ,האם ניתן
לקבל את ההסדר ל"רשת הבטחון הפנימית" או רשת בטחון ממוסד להשכלה גבוהה אחר
עם הכרה זמנית שהציע המוסד ולאשר אותו.
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החלטה  -מתן הסמכה זמנית )ראשונה( למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון
692/12
) (B.A.בלימודי תיאטרון
בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' שפרה שינמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון ) (B.A.בלימודי תיאטרון למשך
שלוש שנים ,דהיינו עד אפריל .2017
 .3לבקש מהמכללה האקדמית גליל מערבי:
א .להמשיך לעבות את מצבת הסגל כדי לגבש גרעין סגל אקדמי מוביל ולשמור על יציבות התוכנית
לאורך זמן;
ב .להקפיד על איזון בין שתי המגמות ,שכן הוועדה סבורה שמגמת התיאטרון חינוכי-קהילתי הינה
דומיננטית יותר וזוכה לדגש בולט יותר ביחס למגמה לתיאטרון-מחול;
ג .להגדיל את מספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית.
כתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית בשנית.
.4
U

U

 693/12החלטה  -הארכה )שניה ,אקדמית( בשלוש שנים )עד אפריל  (2017של ההסמכה שניתנה למרכז
ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בחינוך
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להאריך את ההסמכה של המרכז ללימודים אקדמיים להעניק תואר ראשון ) (B.A.בחינוך
.2
בשלוש שנים נוספות ,דהיינו עד אפריל .2017
כתנאי להארכת ההסמכה הזמנית ,על המרכז לפעול בהתאם להחלטת המל"ג מיום ג' בתמוז
.3
תשע"ג ) (11.6.2013בעניין "אנגלית כשפה זרה" ,כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות
להשכלה גבוהה.
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית על ידי הוועדה בהתאם
.4
להחלטות מל"ג הנוגעות לעניין ולמדיניותה בנושאים שונים ,ובהתאם למפורט בדו"ח
הוועדה.

 694/12החלטה  -הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד פברואר  (2017למכללה האקדמית תל-חי
להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות  -דרמה תרפיה
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' אדיר כהן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה ב"טיפול באמצעות
.2
אמנויות  -דרמה תרפיה" למשך שלוש שנים ,דהיינו עד פברואר .2017
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית בשנית.
.3
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 .4הוועדה מתבקשת להמשיך ולכהן כוועדת מעקב ,ולבחון את התקדמות המכללה בנושאים שונים.
 695/12החלטה  -הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים )עד מרץ  (2016למכללה האקדמית לחינוך גבעת
ושינגטון ,להעניק תואר שני ) (M.Ed.בהוראת תנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו וערכיו
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
.1
.2
.3
.4

להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יאירה אמית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
להסמיך לתקופה של שנתיים )עד מרץ  (2016את מכללת גבעת וושינגטון להעניק תואר שני
) (M.Ed.ללא תזה ב'הוראת תנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו וערכיו'.
בתוכנית לימודי ההשלמה לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בתנ"ך ,על המכללה להרחיב
את ההדרכה הביבליוגרפית ל 2-שעות ולצמצם את דרכי הוראת המקרא לשעה אחת.
בשל בעיות לא מעטות שעלו בפרויקטי הגמר בהם עיינו חברי הוועדה ,מבקשת הוועדה כלהלן:
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

על ועדת ההיגוי לעניין הפרויקטים שהקימה המכללה בעקבות המלצות הוועדה ,לשים
דגש על הקשר בין החלק העיוני-מחקרי ובין החלק המעשי של הפרויקט ועל הצורך
לקיים קשר רציף בין המנחה של החלק המחקרי ובין המנחה של החלק המעשי כך שלא
יהיה מדובר בשני חלקים נפרדים ,אלא בפרויקט שלם אחד ,שישקף את הקשר בין
הקניית החומר ברמה מחקרית לבין יישומו בכתה .כמו-כן ,עליה להקפיד על בחירת
נושאים בזיקה למקרא ולהוראתו.
הוועדה מבקשת לקבל את העבודות עם הערות המורה הבודק בגוף העבודה.
עד סוף מאי  2014תעביר המכללה רשימת נושאים של עבודות הפרו-סמינריונים שהוגשו
ונבדקו ,ומתוכם תבחר הוועדה מספר עבודות לעיונה.
עד סוף ספטמבר  2014תעביר המכללה רשימת נושאים של עבודות סמינריוניות שהוגשו
ונבדקו ,ומתוכם תבחר הוועדה מספר עבודות לעיונה.
עד סוף דצמבר  2014תעביר המכללה רשימת נושאים של פרויקטי גמר שהוגשו ונבדקו,
ומתוכם תבחר הוועדה במספר פרויקטים לעיונה ,וכן דוגמאות לבחינות ברמות שונות.
עד סוף דצמבר  2014תעביר המכללה דוגמאות לבחינות ברמות שונות

 696/12החלטה  -הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד אפריל  (2017ל"חמדת הדרום"  -המכללה
התורנית לחינוך ,להעניק תואר שני ) (M.Ed.בניהול וארגון מערכות חינוך
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
.1
.2
.3

.4

להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
הוועדה ממליצה למועצה להשכלה גבוהה להסמיך את מכללת חמדת הדרום לתקופה של
שלוש שנים להעניק תואר שני ) (M.Ed.בניהול וארגון מערכות חינוך.
הוועדה התרשמה מסגל ההוראה בתוכנית ,אך ממליצה למכללה לעשות מאמץ נוסף ולגייס
חברי סגל תקניים ,שנוכחותם במכללה תהיה גדולה יחסית למצב היום ,ויסייעו לגיבוש צוות
קבוע.
הוועדה מודעת לקושי במציאת מומחים בתחום דיני החינוך ,אך מייחסת חשיבות להקניית
תוכן זה ולכן ממליצה כי חבר הסגל שילמד קורס זה יוכל להיות משפטן בעל תואר שני לפחות.
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יש להקפיד כי עבודות הגמר יהיו בהלימה למהותה של התוכנית ויעסקו בתחום המנהל
החינוכי.
יש להבהיר לסטודנטים כי עבודת הגמר אינה שווה לעבודת תזה ,גם אם היא מחקרית .לצורך
גיבוש נתונים ועיבודם ,יש להקפיד שהקורסים בשיטות סטטיסטיות-כמותיות ואיכותניות
יכשירו את הסטודנטים לביצוע מחקריהם.
יש להגדיל את מספר מקורות הקריאה בלועזית ,כמצופה מתוכנית לתואר שני.
במידה והמכללה תרצה לשנות קורסים ו/או את המרצים המלמדים בתוכנית ,היא תוכל
לעשות זאת רק באישורה של הוועדה המלווה.
הקורסים העוסקים במבוא למנהל החינוך ,במנהיגות חינוכית ובמדיניות חינוכית יילמדו ע"י
בעלי תואר שלישי במנהל חינוך בלבד ,וחל איסור לפטור סטודנטים מהקורסים הללו על סמך
לימודים קודמים .מתן פטור בקורסים אחרים מותנה במקרים חריגים בהם נבדקה התאמה
מוחלטת בין תכני הקורס בגינו מתבקש הפטור לבין תכני הקורס שנלמד במכללה.
במאי  2015תעביר המכללה דו"ח התקדמות לתוכנית שיכלול דוגמאות לבחינות ברמות שונות
וכן רשימה של פרויקטי גמר מתוכה יבחרו חברי הוועדה מספר פרויקטים לעיונם.

 697/12החלטה  -הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים )עד מרץ  (2016למכללת הרצוג מיסודן של מכללת
ליפשיץ ומכללת הרצוג ,להעניק תואר שני ) (M.Ed.ב"הגות בחינוך היהודי"
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
.1
.2
.3
.4

להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שמואל שקולניקוב על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
להסמיך את המכללה האקדמית הדתית ע"ש ליפשיץ להעניק תואר שני ) (M.Ed.ב"הגות
בחינוך היהודי" לתלמידים שהחלו את לימודיהם עד שנה"ל תשע"ג.
להסמיך לתקופה של שנתיים )עד מרץ  (2016את מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ
ומכללת הרצוג )המכללה המאוחדת( להעניק תואר שני ) (M.Ed.ב"הגות בחינוך היהודי".
עד להסמכה הקבועה תפעל המכללה בנושא שלהלן:
א .יש לעודד את חברי הסגל שפרסמו בעיקר בכתב העת של המכללה" ,מים מדליו" ,לפרסם
בכתבי עת שפיטים מקובלים בתחום.
ב .יש לוודא כי הציונים על העבודות הסמינריוניות ופרויקטי הגמר יהלמו את רמתם ולא יהיו
מוטים כלפי מעלה.
ג .עד תחילת שנה"ל תשע"ה תעביר המכללה דוגמאות לפרויקטי גמר ודוגמאות לבחינות
ברמות שונות.

 698/12החלטה  -בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבלת אישור פרסום ורישום תלמידים
לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני ) (M.A.בעיצוב יזמי וניהולי ,ללא תזה
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
.1

המל"ג מודה לוועדה הבודקת בראשות פרופ' טרי שרויאר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
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המל"ג מאמצת את המלצות הוועדה הבודקת ומאשרת למסלול האקדמי של המכללה למינהל
לפרסם את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני ) (M.A.ללא תזה בעיצוב יזמי וניהולי ולרשום
אליה תלמידים.
המל"ג מבקשת מהוועדה שבחנה את התוכנית עד לשלב אישור הפרסום ,ללוות ולעקוב אחר
התוכנית לקראת שלב ההסמכה בכדי לוודא עמידה בקריטריונים האקדמיים המהותיים,
המופיעים בגוף הדו"ח.
לקראת שלב ההסמכה ,תבחן הוועדה המלווה אם ניתן יהא לתת הסמכה למסלול האקדמי של
המכללה למינהל להעניק תואר שני ) (M.A.בעיצוב יזמי וניהולי ללא תזה ,לאור עמידת המוסד
בתנאים שנקבעו לתוכנית ,ותגיש דו"ח למל"ג.
לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל ,כנהוג במועצה להשכלה גבוהה ,להחתים כל
תלמיד)ה( על הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר
שני ) (M.A.ללא תזה בעיצוב יזמי וניהולי ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר ,לא יקבל
המסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה בעיצוב
יזמי וניהולי.
יצוין כי על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לאישור שהוענק לתוכנית לתואר
שני ) (M.A.ללא תזה בעיצוב יזמי וניהולי )בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם
מחוצה להם( כי "המסלול האקדמי של המכללה למינהל קיבל מהמל"ג אישור פרסום ורישום
לתוכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בעיצוב יזמי וניהולי .ההסמכה להעניק תואר
שני ) (M.A.ללא תזה בעיצוב יזמי וניהולי מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".

 699/12החלטה  -הסמכה זמנית )ראשונה( עד ספטמבר  2015למסלול האקדמי של המכללה למינהל
להעניק תואר ראשון ) (M.A.בפסיכולוגיה
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
.1

בהתאם להתחייבות נשיא המכללה כי בשנת הלימודים הבאה ,תשע"ה ,יגויס סגל נוסף
למכללה ,החליטה המל"ג להעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה זמנית
להעניק תואר ראשון בפסיכולוגיה ,וזאת לשני מחזורי לימוד בלבד ,דהיינו עד למסיימי מחזור
הלימודים תשע"ה )ספטמבר .(2015

.2

על המכללה להעביר דיווח לוועדת המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי
ושלוחות מחו"ל עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית ,אודות זהות חבר הסגל שגויס.

.3

לקראת תום תקופת ההסמכה ,תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתוכנית הלימודים ,בהתאם
להחלטיות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים.

.4

לקראת תום תקופת ההסמכה ,תוקם ועדת בדיקה חדשה ותתבקש לבדוק ,בין היתר ,את
מצבת אנשי הסגל ורמתם המחקרית.

U

U

U

U
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 700/12החלטה  -הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד אפריל  (2017למרכז האקדמי רופין ,להעניק
תואר שני ללא תזה ) (M.A.בלוגיסטיקה ומערכות ימיות
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יהודה חיות על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני
ללא תזה ) (M.A.בלוגיסטיקה ומערכות ימיות למשך שלוש שנים ,דהיינו עד אפריל .2017
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
שהועלו בדו"ח ,לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.

.1
.2
.3

 701/12החלטה  -הארכה )טכנית( בשנה נוספת )עד אפריל  (2015של ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז
ללימודים אקדמיים באור יהודה ,להעניק תואר ראשון ) (B.A.ותואר שני ) (M.B.A.במינהל עסקים
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
 .1המועצה בחנה את בקשתו של יו"ר ועדת הבדיקה להאריך טכנית בשנה את הסמכת המרכז
ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון ) (B.A.ותואר שני ) (M.A.ללא תזה במינהל
עסקים בשנה נוספת ,על מנת שהוועדות  /הסוקרים יוכלו לסיים את עבודתם והגיש את המלצתם
לגבי התואר הראשון בטרם תוגש המלצתם לגבי התואר השני.
 .2לאור בקשתו של היו"ר ,החליטה המועצה להאריך טכנית בשנה נוספת ,דהיינו עד אפריל ,2015
את הסמכת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון ) (B.A.ותואר שני
) (M.A.ללא תזה במינהל עסקים ,או עד לסיום עבודת הוועדה וקבלת החלטת מל"ג בנושא,
המוקדם מבניהם.
U

U

 702/12החלטה  -הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני
ללא תזה ) (M.A.בלימודי משפחה
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
 .2לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למסלול האקדמי של
המכללה למינהל להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.A.בלימודי משפחה.

 703/12החלטה  -הארכה שניה )טכנית( לשלוש שנים )עד אפריל  (2017של ההסמכה הזמנית שניתנה
למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ) (M.A.בשיווק טכנולוגי
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
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 .1להאריך טכנית את ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ) (B.A.בשיווק
טכנולוגיה לתקופה של שלוש שנים נוספות ,דהיינו עד אפריל .2017
 .2מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתוכנית הלימודים יועלה לדיון במליאת המועצה ,חלק מדיון
באשר למתן הכרה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר כמוסד להשכלה גבוהה.
 .3בעת חידוש ההסמכה ,לא יהיה צורך בבדיקה אקדמית נוספת של תוכנית הלימודים.
 704/12החלטה  -הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד אפריל  (2017למרכז ללימודים אקדמיים באור
יהודה להעניק תואר ראשון ) (B.A.במינהל מערכות בריאות ולקיים במסגרתו התמחות בניהול
הגרונטולוגיה היישומית
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
.1
.2
.3

.4
.5

.6

להודות לוועדה המלווה בראשותה של פרופ' יפה מכנס ,על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
להעניק למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון במינהל
מערכות בריאות ,וזאת לתקופה של שלוש שנים.
על המרכז לפעול בהתאם להחלטת המל"ג מיום ג' בתמוז תשע"ג ) (11.6.2013בעניין "אנגלית
כשפה זרה ,כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה" ,בהתאם להתחייבותו
מיום .10.3.2014
לאשר למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח במסגרת תוכנית זו את ההתמחות בניהול
הגרונטולוגיה היישומית .התמחויות אלו לא תצוינה על גבי התעודה.
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתוכנית
הלימודים ,בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים ,ובהתאם
למפורט בדו"ח הוועדה.
המועצה מחליטה להחזיר לוועדת המשנה לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל את
בקשת המוסד לפתוח התמחות בניהול מחקר קליני ,על מנת לבדוק את מידת ההתאמה של
התמחות בניהול מחקר קליני למסגרת לימודים של תואר ראשון.

 705/12החלטה  -הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון )(B.A.
בתוכנית הלימודים בשירותי אנוש במתכונת דו-חוגית
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
 .2לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית תל-חי הסמכה שאינה מוגבלת בזמן
להעניק תואר ראשון ) (B.A.בשירותי אנוש במתכונת דו-חוגית.
 706/12החלטה  -בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול טיפול ממושך רב-
תחומי ,במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.B.A.במינהל עסקים
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המרכז ללימודים
אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול טיפול ממושך רב-תחומי ,במסגרת תוכנית הלימודים
לתואר שני ) (M.B.A.במינהל עסקים ,ובהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב
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תחומי ושלוחות מחו"ל ,בנדון ,והחליטה להחזיר את הבקשה אל המוסד לצורך קבלת הבהרות
נוספות אודות:
.1
.2
.3
.4

הרציונל מאחורי בקשת ההתמחות;
התאמת קורסים בתוכנית לתואר שני במינהל עסקים;
הנמקת שם ההתמחות המוצע :המועצה חוששת כי המילה טיפול תגרום להטעיית הסטודנטים.
לאחר קבלת ההבהרות ,הנושא יוחזר לדיון בוועדת המשנה התחומית לברה ,ניהול ,עסקים ,רב
תחומי ושלוחות מחו"ל.

 707/12החלטה  -בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני
עם תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
.1
.2
.3

.4

להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אברהם קלוגר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים
לקראת תואר שני ) (M.A.בייעוץ ופיתוח ארגוני עם תזה ולרשום אליה תלמידים.
לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה שנוסחה מופיע כנספח  3לדו"ח זה ,לפיה ידוע למועמד כי
המסלול האקדמי של המכללה למינהל אינו מוסמך עדיין להעניק תואר שני ) (M.A.בייעוץ ופיתוח
ארגוני עם תזה.
לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה ,תתכנס ועדת הבדיקה
לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת ,ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה
במכללה .הוועדה תבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בדו"ח הוועדה.

 708/12החלטה  -בקשת המכללה האקדמית תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני
) (M.A.בייעוץ ופיתוח ארגוני
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה ולאשר למכללה האקדמית של תל-אביב-יפו לפתוח את תוכנית
הלימודים לקראת תואר שני ) (M.A.בייעוץ ופיתוח ארגוני ולרשום אליה תלמידים.
 .3בהתאם להמלצת תת-הוועדה של ות"ת מיום  ,19.2.2014הצוות המינהל של ות"ת יעקוב אחר
התחייבות הדיקן לגבי תנאי השכר וההעסקה שלו במהלך שנה"ל תשע"ה וידווח על כך לות"ת
ולמל"ג.
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 709/12החלטה  -אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לימודים
לקראת תואר שני ללא תזה בניהול נדל"ן
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר
שני ללא תזה בניהול נדל"ן.
 .2הרכב הוועדה המאושר כלהלן:
• פרופ' דניאל צ'מנסקי  -הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון  -יו"ר
• פרופ' דני פלזנשטיין  -המחלקה לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית
• ד"ר דני בן שחר  -הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון
• גב' מוניקה שמילוביץ-אופנר  -רכזת הוועדה
 .3דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בטרם קבלת חוות דעת רלוונטיות מאגפי ות"ת.

 710/12החלטה  -הארכה שניה )אקדמית( בשלוש שנים )עד ינואר  (2017של ההסמכה שניתנה למכללה
האקדמית הדסה ירושלים ,להעניק תואר שני ) (M.Sc.ללא תזה במדעי המחשב
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואה וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
.1
.2
.3
.4
.5

להודות לוועדה בראשות פרופ' עמירם יהודאי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
להאריך את ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני
) (M.Sc.ללא תזה במדעי המחשב למשך שלוש שנים נוספות ,דהיינו עד ינואר .2017
עד לתום שנת הלימודים תשע"ה ,על מצבת הסגל לכלול איש סגל בדרגת פרופסור חבר ומעלה,
במסלול הרגיל ,במשרה מלאה.
על המכללה להמשיך לפתח את הסגל האקדמי הבכיר ולהגדיל את היקף ההעסקה של אנשי הסגל
הבכיר.
כתנאי לחידוש ההסמכה הזמנית ,תיבדק התוכנית מחדש.

 711/12החלטה  -הסמכה )ראשונה( זמנית לשלוש שנים )עד פברואר  (2017למכללה האקדמית לישראל
ברמת גן חל"צ ,להעניק תואר ראשון ) (B.S.N.בסיעוד
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואה וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר ראשון ) (B.S.N.בסיעוד למשך
שלוש שנים ,דהיינו עד פברואר .2017
 .3על המכללה לפתח את חדר הסימולציות על ידי הוספת עמדות ,בובות ועזרי סימולציה.
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 .4ציון המעבר בכל קורס בו נלמדים תכנים סיעודיים יהיה  70לפחות ,וייחשב כקורס באשכול
הסיעוד.
 .5על המכללה לעבות את מצבת סגל ההוראה על ידי גיוס חברי סגל צעירים אשר עוסקים באופן
פעיל במחקר ובפרסום מאמרים.
 .6לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית בשנית.

 712/12החלטה  -הארכה )שישית ,אקדמית( בשנתיים של ההסמכה שניתנה לשנקר ,בית ספר גבוה
להנדסה ועיצוב ,להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואה וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
 .1להאריך בשנתיים נוספות את הסמכת שנקר בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להעניק תואר ראשון
 B.Sc.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה )בשלב זה לא ניתנת למוסד הסמכה שאינה מוגבלת בזמן,
וזאת בשל מיעוט הסטודנטים בתוכנית ,הפוגע בערך האקדמי של תוכנית הלימודים הנדונה
וביכולת לפתח מסלולי לימוד שמייצגים את מגוון התחומים הכלולים בתחום הנדסת חשמל(.
 .2בימים אלה ,מקיימת המל"ג דיונים עקרוניים בנושא קביעת קריטריונים להארכות הסמכה
זמניות .החלטת המל"ג בנושא תחול על תוכנית זו.
 .3הוועדה המקצועית תמשיך ללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה הקבועה ,תוך שימת דגש
על מספרי הסטודנטים ומסלולי ההתמחות המוצעים במסגרת התוכנית.
 713/12החלטה  -הארכה )חמישית ,אקדמית( בשנתיים של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית כנרת
בעמק הירדן להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואה וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
 .1להאריך בשנתיים נוספות את הסמכת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר
ראשון  B.Sc.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה )בשלב זה לא ניתנת למוסד הסמכה שאינה מוגבלת
בזמן ,וזאת בשל מיעוט הסטודנטים בתוכנית ,הפוגע בערך האקדמי של תוכנית הלימודים הנדונה
וביכולת לפתח מסלולי לימוד שמייצגים את מגוון התחומים הכלולים בתחום הנדסת חשמל(.
 .2בימים אלה ,מקיימת המל"ג דיונים עקרוניים בנושא קביעת קריטריונים להארכות הסמכה
זמניות .החלטת המל"ג בנושא תחול על תוכנית זו.
 .3הוועדה המקצועית תמשיך ללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה הקבועה ,תוך שימת דגש
על מספרי הסטודנטים ומסלולי ההתמחות המוצעים במסגרת התוכנית.
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 714/12החלטה  -הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי להעניק
תואר ראשון  B.Sc.בהנדסה פרמצבטית
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואה וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
.1
.2
.3
.4
.5

להודות לוועדה בראשותו של פרופ' קוסט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
לאשר למכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק
תואר ראשון "בוגר במדעים"  B.Sc.בהנדסה פרמצבטית.
על המכללה להקפיד על קבלת עד  10%חריגים  -שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתוכנית.
על המכללה להוסיף מעבדה בתופעות מעבר.
על תנאי הקבלה לתוכנית לכלול בחינת בגרות באנגלית ברמה של  4יח"ל בציון  ,70אנגלית ברמה
של  5יח"ל בציון  65לפחות.

 715/12החלטה  -בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני  M.Sc.עם תזה
במדעי הרפואה בפקולטה לרפואה בצפת
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואה וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
 .1על בסיס חוות הדעת החיובית של הסוקרים שבדקו את התוכנית ,לאמץ את המלצת ועדת המשנה
ולאשר לאוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני  M.Sc.עם תזה במדעי
הרפואה ,בפקולטה לרפואה בצפת.
 .2לקראת שלב ההסמכה ,תועבר התוכנית אל שני סוקרים שיבדקו אותה ויחוו דעתם למל"ג אם
לתת לאוניברסיטת בר-אילן הסמכה להעניק תואר שני  M.Sc.עם תזה במדעי הרפואה,
למסיימיה.

 716/12החלטה  -בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי לפתוח תוכנית לימודים לקראת
תואר שני "מוסמך במדעים" ) (M.Sc.ללא תזה בהנדסת תוכנה
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואה וחקלאות ,והחליטה כלהלן:
.1
.2
.3
.4
.5

להודות לוועדה בראשותו של פרופ' סיוון טולדו על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
לאשר למכללה האקדמית להנדסה ע"י עזריאלי לפרסם ולרשום תלמידים לתוכנית לימודים
לקראת תואר שני  M.Sc.ללא תזה בהנדסת תוכנה.
על המכללה להמשיך ולעודד את חברי סגל התוכנית לעסוק במחקר בתחום הנדון.
למנות ועדה שתלווה את תוכנית הלימודים לקראת הסמכת המוסד להעניק את התואר הנדון תוך
שימת דגש על עיסוק חברי סגל התוכנית במחקר בתחום.
החלטת המל"ג כפופה להמלצת ות"ת בנושא שתתקבל.
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 717/12החלטה  -הרכב הוועדה לבדיקת בקשת "המרכז האקדמי עתיד" )בהקמה( לפתוח תוכנית לימודים
לקראת תואר ראשון "בוגר במדעים"  B.Sc.בהנדסת רכב
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואה וחקלאות ,והחליטה לאשר
את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת "המרכז האקדמי עתיד" )בהקמה( לפתוח תוכנית לימודים לקראת
תואר ראשון "בוגר במדעים"  B.Sc.בהנדסת רכב .הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' ערן שר  -המח' להנדסת מכונות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  -יו"ר
• פרופ' עמוס אולמן  -המח' להנדסה מכנית ,אוניברסיטת תל-אביב
• פרופ' יצחק שמולביץ  -הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ,הטכניון
הוועדה תחל בעבודתה לאחר שימצא כי המוסד עומד בהחלטת המל"ג בנושא "קריטריונים ותנאי סף
להגשת בקשה להיתר ולהכרה במוסד להשכלה גבוהה" מיום .8.4.2014

 718/12החלטה  -שאלת ההיתכנות של הפיכת התחום של דימות לתחום אקדמי בישראל  -המלצת ועדת
המשנה למדעים ,טכנולוגיה והנדסה
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואה וחקלאות ,והחליטה כלהלן:
 .1המועצה להשכלה גבוהה איננה פוסלת על הסף הגשה של תוכנית לימודים אקדמית תיאורטית
)עיונית( לתואר ראשון בדימות ,הכוללת רקע תיאורטי חזק בדימות ,פיסיקה ,קרינה ,עיבוד תמונה
וכ"ו.
 .2המועצה להשכלה גבוהה לא תדון באקדמיזציה של מקצועות הבריאות )פרופסיות חדשות(
הדורשים הכשרה מעשית )התנסות קלינית( במערכת הבריאות ,כל עוד לא יוסדר הממשק בין
ההכשרה האקדמית )המוסדרת ע"י המל"ג( לבין ההכשרה המעשית )המוסדרת ע"י משרד
הבריאות(.
 719/12החלטה  -מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות  -המחלקה לפוליטיקה וממשל
באוניברסיטת בר-גוריון בנגב
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לפרופ' תומס ריסה ולפרופ' אלן אימרגוט על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות
במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,ולרשום לפניה את חוות דעתם.
 .2בהתאם לחוות דעת זו ,ולאור הפעולות שעשתה אוניברסיטת בן-גוריון בשנתיים האחרונות לגיוס
אנשי סגל נוספים למחלקה ולפוליטיקה וממשל ,והתחייבות האוניברסיטה למשיך לפעול לגיוס
הסגל שעדיין עליה לגייס בהתאם לסיכום מיום  ,30.10.2012ייבחן הנושא פעם נוספת בסבב
ההערכה הבא של התחום במועד שתקבע המל"ג ,ולא יאוחר משנה"ל תשע"ז.
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 .3אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תעביר למועצה להשכלה גבוהה דיווח ביניים על אודות ההתקדמות
בתהליך גיוס הסגל ,עד סוף שנה"ל תשע"ה.

 720/12החלטה  -מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בביולוגיה
U

U

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד ) ,(8.4.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
.1

.2

.3

.4

להודות לפרופ' פואד פארס על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו באשר ליישום
המלצות ועדת האיכות בביולוגיה/מדעי החיים במוסדות הבאים :אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
אוניברסיטת בר-אילן ,האוניברסיטה העברית ,האוניברסיטה הפתוחה ,אוניברסיטת תל-אביב,
אוניברסיטת אריאל ,והטכניון.
אוניברסיטת בר-אילן ,האוניברסיטה העברית ,האוניברסיטה הפתוחה ,אוניברסיטת תל-אביב
והטכניון מתבקשים להמשיך ולפעול ליישום המלצות הסוקר והוועדה להערכת איכות .היישום
המלא של ההמלצות ייבחן בסבב ההערכה הבא.
באשר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב :בהתבסס על חוות הדעת של הסוקר ,הנהלת האוניברסיטה
מתבקשת להשיב עד סוף שנה"ל תשע"ד על הסוגיות הטעונות טיפול המפורטות בתגובה שהעבירה
הנהלת המחלקה למדעי החיים.
באשר לאוניברסיטת אריאל :בהתבסס על חוות הדעת של הסוקר ,האוניברסיטה מתבקשת להעביר
עד סוף שנה"ל תשע"ד תוכנית לימודים מתוקנת בהתאם להערות הסוקר.
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נספחים
U

U

נספח מס' 1
U

נספח להחלטה 690/12

תקנון ועדה מייעצת משותפת למל"ג ולות"ת ולמועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה לייצוג
ולקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה
U

 .1כללי
ייצוגן של נשים בסגל האקדמי הבכיר היום בישראל נמוך ומאופיין בהיבדלות מגדרית על פני תחומים ,על פני
דרגות רוחבית ואנכית ,ובאחוזי ההשתתפות נמוכים מאוד גם בהשוואה בינלאומית .על מנת לקדם את ייצוגן
וקידומן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה הוקם בפברואר  2011צוות בראשות פרופ' רבקה
כרמי )"ועדת כרמי"( ,אשר מסקנותיו אומצו ע"י מל"ג וות"ת .במטרה להמשיך ולקדם את נושא ייצוג וקידום
נשים במוסדות להשכלה גבוהה בכלל הוחלט על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת למל"ג ולות"ת )החלטת
מל"ג מתאריך  8.9.2013והחלטת ות"ת מתאריך  .(11.9.2013מוסכם עם משרד המדע כי הוועדה תפעל גם
כוועדה מייעצת למועצה הלאומית לקידום נשים במדע לטכנולוגיה שליד משרד המדע בהמשך להחלטת
הממשלה מס'  2660מתאריך 7.12.2000
U

 .2מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי
א .מיפוי כלל הגורמים הפעילים בנושא ייצוג וקידום נשים באקדמיה
ב .מעקב וליווי הטמעת המלצות הצוות בראשות פרופ' כרמי
ג .גיבוש המלצות נוספות בנושא למל"ג/ות"ת ולמועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה ,בהמשך להמלצות
אלה כל אחד מהגופים יחליטו כיצד לפעול ובאילו מנגנונים.
ד .איסוף וריכוז נתונים עדכניים ומעקב אחר המצב הקיים והתקדמות הנושא באקדמיה
ה .דיווח שנתי למל"ג/ות"ת ולמועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה -לגבי ייצוג וקידום נשים
בקרב ציבור הסטודנטים בתחומים השונים ,בקרב הסגל האקדמי בתחומי המחקר השונים ,בהגשות
וזכיות בקרנות מחקר ,ומידע נוסף מהותי שימצאו לנכון מל"ג או ות"ת או המועצה לקידום נשים במדע
ובטכנולוגיה לבקש מהועדה.
U

 .3הרכב וועדת ההיגוי
וועדת ההיגוי תורכב מנשות ואנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה .הועדה
תמנה לא פחות מחמישה חברים ובתוכם לפחות חבר מל"ג או חבר ות"ת אחד ,נציג המועצה לקידום נשים
במדע וטכנולוגיה ,בתוקף תפקידו ,נציג האקדמיה הלאומית למדעים.
U
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אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים
לפי החלטת יו"ר הוועדה.
חברי וועדת ההיגוי ימונו ע"י מל"ג וות"ת ובתיאום עם משרד המדע.

 .4תקופת כהונה
יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של עד  3שנים עם אפשרות הארכה לעד שלוש שנים נוספות בלבד.
U

כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג ,עם תום תקופת חברותו
ימונה חבר מכהן במקומו ,לפי החלטת ות"ת ומל"ג.
החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

 .5ישיבות וועדת ההיגוי
 .5.1וועדת ההיגוי תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.
 .5.2סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת המרכז
את עבודת הוועדה.
 .5.3סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה  6ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
 .5.4חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום ,בהודעה ליו"ר  7ימים לפחות לפני המועד
שנקבע לישיבה.
 .5.5קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה  60%מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים
בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה ,לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים
ימלא נציג ות"ת או נציג מל"ג את מקומו.
 .5.6החלטות וועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
 .5.7במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול ,ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות
הדואר האלקטרוני ,ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה ,או באמצעים אלקטרונים
המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ובלבד שלא היתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת
ההחלטה באופן זה.
 .5.8החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
 .5.9בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדיון .העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי
הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה ,לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה
לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו ,יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה
כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול ,יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון
המוצע ,יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
 .5.10כל פרוטוקול והחלטה ,ייחתמו ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.
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 .6מניעת חשש לניגוד עניינים
חברי וועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי
תפקידיהם האחרים ,או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם
מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
U

בעניין זה יש לפעול בהתאם לנהלי המל"ג
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 .7שמירה על סודיות
חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה ,לרבות מסירת מסמכים ,פרוטוקולים ,החלטות
ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.
U
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