U

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים -עשרה מס' )7(516
שהתקיימה בירושלים ביום ה' באב ,תשע"ב )(24.7.12
U

חברי מל"ג שהשתתפו:
מר גדעון סער – שר החינוך ויו"ר המל"ג ,ד"ר שמשון שושני  -סגן יו"ר המל"ג ,פרופ' מנואל טרכטנברג – יו"ר
ות"ת ,ד"ר לאה בם ,פרופ' רחל בן אליהו זהרי ,פרופ' אורציון ברתנא ,פרופ' שמואל האוזר ,ד"ר אופיר
העברי ,ד"ר רבקה ודמני ,פרופ' יעקב ויה ,פרופ' חיים זנדברג ,פרופ' עזרי טרזי ,פרופ' אורה לימור ,פרופ' משה
מאור ,פרופ' צילה סינואני שטרן ,פרופ' פואד פארס ,מר אורי קידר ,פרופ' חיה קלכהיים.
U

U

חברי מל"ג שנעדרו:
פרופ' רוזה אזהרי ,פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א ,פרופ' יונינה אלדר ,מר חיים ביבס ,פרופ' אלה בלפר ,גב'
פנינה גדאי אגניהו ,מר איציק שמולי.
U

U

כמו כן נכחו:
מר משה ויגדור  -מנכ"ל מל"ג.
U

U

גב' ריקי מנדלצוויג  -סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג.
עו"ד יעל טור-כספא  -היועצת המשפטית
גב' מיכל נוימן  -סמנכ"ל להבטחת איכות
מר גדי פרנק  -סמנכ"ל לתקצוב
גב' נטע שדה  -מ"מ עוזרת ליו"ר ות"ת
מר שרון אחדות  -דובר המועצה להשכלה גבוהה
מר ערן דוידי  -יועץ שר החינוך
גב' יעל עטיה  -רושמת הפרוטוקול
צוות האגף האקדמי :מר מרק אסרף ,ד"ר ורדה בן שאול ,גב' סיגל מורדוך ,גב' מרב אברהמי ,גב' שרי
אנגלנדר ,גב' מעיין גורמס-כהן ,גב' בתיה הקלמן ,גב' מירי כהן ,גב' אתי נעים ,גב' אפרת צדקה ,גב' תמר
קרביץ ,גב' מרים רקנטי ,גב' אפרת שגיא ,גב' מוניקה שמילוביץ ,גב' מרב שרווינטר.
צוות האגף להערכת איכות :גב' יעל אלבוחר ,גב' עליסה אלון ,גב' דניאלה סנדלר.
צוות הלשכה המשפטית :עו"ד נדב שמיר ,עו"ד ענת אילוז.
U

U

U

U

U

U

*******************
U

סדר היום:
U

•

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

•

המשך המינוי של פרופ' מנואל טרכטנברג כיו"ר ות"ת

.1
.2
.3

מידע
אישור פרוטוקול המועצה מישיבתה מס' ) 6 (515מיום 3.7.2012
המלצות ועדות המשנה התחומיות
 3.1ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים
הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
U

U

3.1.1

הסמכה זמנית לשנתיים )עד יוני  (2014למכללת שאנן להעניק תואר שני )(M.Ed.

3.1.2

בהוראה ולמידה במערכות משלבות
הסמכה זמנית לשלוש שנים )עד יוני  (2015למכללה האקדמית הערבית לחינוך
בישראל  -חיפה להעניק תואר שני ) (M.Ed.בחינוך מדעי

2

3.1.3

הסמכה זמנית לחצי שנה למכללת אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed.

3.1.4

בתוכנית הלימודים בחינוך מיוחד )(21-6
הסמכה זמנית לשנתיים למכללת אורנים להעניק תואר "מוסמך בהוראה"
) (M.Teachבמסלול העל-יסודי

הארכות טכניות:
 3.1.5הארכה טכנית )עד סוף דצמבר  (2012של הסמכת המרכז האקדמי כרמל להעניק
U

U

תואר ראשון ) (LL.B.במשפטים
אישור פרסום והרשמה:
 3.1.6אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בקולנוע  -הפקה
U

U

ותיאוריה )במסלול  M.A.ובמסלול  (M.F.A.של המכללה האקדמית ספיר
3.1.7

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה ב"לימודי

גליל" של המכללה האקדמית תל חי
המגזר החרדי:
 3.1.8בקשת "תלפיות" המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תוכנית השלמה לתואר "בוגר
U

U

בהוראה" ) B.Ed.אקדמיזציה( למורות בכירות ,במבח"ר )פלטפורמה חרדית(
 3.1.9בקשת מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר"
בחינוך וחברה בקמפוס החרדי שלו
 3.1.10בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בטיפול באמנויות
במגמה לאמנות חזותית ולמטפלות מנוסות במבח"ר )פלטפורמה חרדית(
העברה לוועדה בודקת:
 3.1.11בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תוכנית לימודים לתוכנית
U

U

לתואר שני ) (M.Ed.בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע וגלובליזציה ,ואישור הרכב
הוועדה )הנושא הוסר מסדר היום(
 3.2ועדת משנה :לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל
הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
 3.2.1הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני ללא תזה
U

U

U

) (M.B.A.במינהל עסקים  -חוות דעת מומחה
3.2.2

הסמכת מכון לנדר להעניק תואר שני ) (M.B.A.לא מחקרי במינהל עסקים לתקופה
של שלוש שנים

3.2.3

הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה

3.2.4

במינהל ומדיניות ציבורית ,בשנתיים
הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן להעניק תואר שני
) (M.A.במינהל מערכות בריאות

אישור הרכבי ועדות ומומחים:
 3.2.5אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל
U

U

לקבל הסמכה להעניק תואר שני ) (M.B.T.במיסים בעסקים
3.2.6

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר-אילן לקבל הסמכה להעניק תואר
ראשון ) (B.A.בתקשורת

3.2.7

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בתקשורת במתכונת חד-חוגית

3

3.2.8

אישור סוקר לבדיקת בקשת המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון להכיר בתואר
הראשון ) (B.A.בתקשורת במתכונת דו-חוגית ,בהמשך להסמכה שניתנה לו על-ידי

מל"ג יו"ש
 3.3ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,,פארה רפואה ,וחקלאות
הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:
U

U

3.3.1

הארכה טכנית של הסמכת המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון )(B.Sc.
במדעי המחשב

3.3.2

הארכה טכנית של הסמכת המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון )(B.A.

3.3.3

במערכות תוכנה
הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון "בוגר
במדעים" ) (B.Sc.בהנדסת מחשבים

3.3.4

הסמכה זמנית לשנתיים למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר
שני "מוסמך במדעים" ) (M.Sc.ללא תזה בהנדסת תוכנה

3.3.5

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר שני M.Sc.

3.3.6

בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה  -ללא תזה
הסמכת המרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני מחקרי במדעי המחשב
) (M.Sc.לתקופה של שלוש שנים

3.3.7

הסמכת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"ץ ,להעניק תואר ראשון )(B.S.N.

בתוכנית השלמה לסיעוד לתקופה של שנתיים
המגזר החרדי:
 3.3.8בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק
ולתואר ראשון בהפרעות בתקשורת למגזר החרדי
 3.3.9בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בהפרעות תקשורת
למגזר החרדי
 3.3.10בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בפיזיותרפיה
למגזר החרדי
אישור פרסום והרשמה:
U

U

U

U

 3.3.11בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית השלמה לתואר ראשון ) (B.A.בסיעוד
 המלצת הוועדה הבודקת 3.3.12הארכת אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון
) (B.S.N.בסיעוד המתקיימת במרכז האקדמי רופין
 3.3.13אישור פרסום והרשמה למגמה בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לתואר
"בוגר במדעים"  B.Sc.בביוטכנולוגיה של המכללה האקדמית תל חי
 3.3.14אישור הרכב הוועדה לבדיקה הבקשה של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני  M.Sc.בהנדסת תוכנה
.4

המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות
 4.1דוחות הוועדה להערכת איכות בהפרעות בתקשורת  -דיון חוזר בהצעת ההחלטה
דו"ח הוועדה המשותפת של המועצה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות לבחינת יישום
4.2
המלצות הוועדה להערכת איכות בפסיכולוגיה הנוגעות למשרד הבריאות
 4.3מעקב אחר יישום המלצות ועדת האיכות בעיצוב תעשייתי
 4.4מעקב אחר המלצות ועדת האיכות בכלכלה

4

.5

שונות
5.1

הכרה במכללה האקדמית לישראל ברמת-גן כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר
שני ) (M.A.ביעוץ חינוכי  -דיווח בדבר הכניסה לתוקף של החלטת המל"ג מיום .22.5.2012

נושא שבו לא התקיים דיון ולא התקבלה החלטה
U

 3.1.11בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תוכנית לימודים לתוכנית לתואר שני )(M.Ed.
בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע וגלובליזציה ,ואישור הרכב הוועדה )הנושא הוסר מסדר היום(
********************
•

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

•

המשך המינוי של פרופ' מנואל טרכטנברג כיו"ר ות"ת

.1

מידע
 1.1הודעת מנכ"ל מל"ג/ות"ת – מר משה ויגדור
U

U

מנכ"ל מל"ג/ות"ת הודיע כי לאחר שנתיים וחצי של עבודה אינטנסיבית במל"ג/ות"ת ,הוא
החליט לסיים את תפקידו במל"ג ולעבור לתפקיד אחר  -של מנכ"ל קרן מנדל .אלה היו
שנתיים וחצי מלאות עשיה .מר ויגדור ציין בתפקידו החדש תהיה לו הזדמנות להמשיך
לעבוד למען ירושלים ,החברה וההשכלה הגבוהה .הוא יסיים את עבודתו בסוף חודש
אוקטובר.
סגן יו"ר המל"ג הודה למנכ"ל וציין כי ניסו לשכנע אותו שלא להתפטר ,אך ללא הצלחה.
.2

אישור פרוטוקול המועצה מישיבתה מס' ) 6 (515מיום 3.7.2012
הערות:
U

U

• בע'  ,8המילה "ליקויי" כתובה בצורות שונות ,ורצוי לכתוב אותה בצורה אחידה.
• בע'  27נפלה טעות  -בשורה לפני הסוף ,כתוב "ולאור ההמלצה ,ויתרה "...וצריך להיות "ויתר".
*****
החלטות המל"ג מישיבה מס' ) 6 (515מיום  3.7.2012אושרו פה אחד ,עם התיקונים הנ"ל
***************

החלטות
המשך המינוי של פרופ' טרכטנברג כיו"ר ות"ת
134/12
בישיבתה ביום  24.7.2012דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת יו"ר המועצה להשכלה גבוהה למנות
את פרופ' מנואל טרכטנברג לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים לתפקיד יו"ר הוועדה לתכנון
ולתקצוב.
**********
U

5

התקיימה הצבעה חשאית
בעד 12 -
נגד 1 -
נמנעים 2 -
פתק לבן 1 -
ההחלטה התקבלה
**********
 135/12הסמכה זמנית לשנתיים )עד יוני  (2014למכללת שאנן להעניק תואר שני ) (M.Ed.בהוראה ולמידה
U

במערכות משלבות
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחינוך ,הוראה ,רוח ,משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נירה חטיבה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.2
.3
.4
.5

להסמיך לתקופה של שנתיים )עד יוני  (2014את מכללת שאנן להעניק תואר שני )(M.Ed
בהוראה ולמידה במערכות משלבות.
עד פברואר  2013נדרשת המכללה להתייחס להערות הוועדה שטרם נענו על ידה ,כפי שנמסרו
לה במכתב הוועדה מיום .21.3.2012
בתום הסמסטר הראשון של שנה"ל תשע"ג ,תעביר המכללה דוגמאות לעבודות גמר של
סטודנטים בתוכנית.
הוועדה המלווה תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 136/12הסמכה זמנית לשלוש שנים )עד יוני  (2015למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה
U

להעניק תואר שני ) (M.Ed.בחינוך מדעי
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחינוך ,הוראה ,רוח ,משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן:
.1
.2
.3
.4

.5

להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נאוה בן-צבי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
להסמיך לתקופה של שלוש שנים את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה להעניק
תואר שני ) (M.Edבחינוך מדעי.
סדנאות הריענון ,הניתנות למתקבלים לתוכנית בעלי ותק רב במערכת החינוך ,יינתנו לכל
הסטודנטים בתוכנית.
מאחר שתוכנית הלימודים עברה שינויים במהלך תקופת הליווי של הוועדה ,והיא תתחיל
להילמד באופן מלא רק בשנה"ל תשע"ג ,בסוף כל שנה"ל ועד למתן ההסמכה שאינה מוגבלת
בזמן ,תעביר המכללה לעיונה של הוועדה דו"ח התקדמות על התוכנית.
בסוף שנה"ל תשע"ג תעביר המכללה לעיונה של הוועדה דוגמאות לעבודות גמר ולמבחנים של
סטודנטים.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 16 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
חבר מל"ג פרופ' פואד פארס לא השתתף בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 137/12הסמכה זמנית לחצי שנה למכללת אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בתוכנית
U

הלימודים בחינוך מיוחד )(21-6
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחינוך ,הוראה ,רוח ,משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן:
להסמיך זמנית לחצי שנה – עד דצמבר ) - 2012למחזור תשע"ב( את מכללת אוהלו להעניק
.1
תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבתוכנית הלימודים בחינוך מיוחד לגילאי .21-6
.2

עד סוף סמסטר א' של שנה"ל תשע"ג הוועדה הבודקת מתבקשת להגיש את המלצותיה
למל"ג באשר להארכת ההסמכה של מכללת אוהלו להעניק את התואר בתוכנית הלימודים
הנ"ל.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 138/12הסמכה זמנית לשנתיים למכללת אורנים להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ) (M.Teachבמסלול
U

העל-יסודי
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחינוך ,הוראה ,רוח ,משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את מכללת אורנים להעניק תואר "מוסמך
בהוראה" ) (M.Teachבמסלול העל-יסודי למשך שנתיים דהיינו עד יולי .2014
 .3בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 139/12הארכה טכנית )עד סוף דצמבר  (2012של הסמכת המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון
U

) (LL.B.במשפטים
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחינוך ,הוראה ,רוח ,משפטים ואמנויות ואת המלצת הוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אריאל
בנדור והחליטה להאריך טכנית )עד סוף דצמבר  (2012את הסמכת המרכז האקדמי כרמל להעניק
לבוגרים שמסיימים את לימודיהם בספטמבר  2012תואר ראשון ) (LL.B.במשפטים.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 140/12אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בקולנוע  -הפקה ותיאוריה
U

)במסלול  M.A.ובמסלול  (M.F.A.של המכללה האקדמית ספיר
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחינוך ,הוראה ,רוח ,משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה הבודקת על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה.
 .2לאשר למכללה האקדמית ספיר לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה )במסלול
 .M.Aובמסלול  (M.F.Aב"קולנוע – הפקה ותיאוריה" ,ולרשום אליה תלמידים.
 .3לחייב את המכללה האקדמית ספיר )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד שיירשם
ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית ספיר איננה מוסמכת להעניק
בשלב זה תואר שני ללא תזה )במסלול  .M.Aובמסלול  (M.F.Aב"קולנוע – הפקה ותיאוריה" ,וכי
קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי ב"קולנוע –
הפקה ותיאוריה".
 .4ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת לקראת תום השנה הראשונה
להפעלתה ,ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה ,וכן את התקדמות המוסד
בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
 141/12אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה ב"לימודי גליל" של
U

המכללה האקדמית תל חי
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחינוך ,הוראה ,רוח ,משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה הבודקת על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה.
 .2לאשר למכללה האקדמית תל חי לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה
ב"לימודי גליל" ולרשום אליה תלמידים.
 .3לחייב את המכללה האקדמית תל חי )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד
שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית תל חי איננה
מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ) (M.A.ללא תזה ב"לימודי גליל" ,וכי קיימת אפשרות
שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי ב"לימודי גליל".
 .4ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת לקראת תום השנה הראשונה
להפעלתה ,ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה ,וכן את התקדמות המוסד
בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 142/12בקשת "תלפיות" המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תוכנית השלמה לתואר "בוגר בהוראה" B.Ed.
U

)אקדמיזציה( למורות בכירות ,במבח"ר )פלטפורמה חרדית(
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחינוך ,הוראה ,רוח ,משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן:
.1

לאור העובדה כי מתקיימת זהות בין תוכנית ההשלמה הרגילה לתואר "בוגר בהוראה" B.Ed

)אקדמיזציה( למורות בכירות ,המתקיימת במכללת "תלפיות" לבין התוכנית המקבילה
המוצעת למגזר החרדי מבח"ר )מכללת בני ברק החרדית( מבחינת תכנים וסגל אקדמי,
מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר ל"תלפיות" המכללה האקדמית לחינוך לפתוח
תוכנית השלמה לתואר "בוגר בהוראה" ) B.Edאקדמיזציה( למורות בכירות ,במבח"ר
.2
.3
.4

)פלטפורמה חרדית(.
הפעלת התוכנית למגזר החרדי תיעשה בצורה ישירה על ידי החוג במכללת "תלפיות",
המופקד על התוכנית המקבילה המתקיימת בקמפוס שלה.
הסטודנטיות שתירשמנה לתוכנית זו במגזר החרדי תהיינה סטודנטיות של מכללת "תלפיות".
התואר האקדמי שיוענק ע"י מכללת "תלפיות" לבוגרות התוכנית במגזר החרדי מבח"ר ,
יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכנית המקבילה ,המתקיימת במכללת "תלפיות".
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 143/12בקשת מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בחינוך וחברה
בקמפוס החרדי שלו
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחינוך ,הוראה ,רוח ,משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן:
לאור העובדה כי מתקיימת זהות בין תוכנית הלימודים )הרגילה( לתואר "בוגר" בחינוך
.1
וחברה של מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים ,המתקיימת בקמפוס הרגיל שלו באישור מל"ג,
לבין התוכנית המקבילה לתואר "בוגר" בחינוך וחברה ,המוצעת למגזר החרדי בקמפוס
החרדי של מכון לנדר ,מבחינת תכנים וסגל אקדמי ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר
למכון לנדר  -מרכז אקדמי ירושלים ,לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בחינוך וחברה
בקמפוס החרדי שלו.
הפעלת התוכנית בקמפוס החרדי של מכון לנדר תיעשה בצורה ישירה על ידי החוג לחינוך
.2
וחברה המופקד על התוכנית הרגילה המתקיימת בקמפוס הרגיל של מכון לנדר.
סטודנטים שיירשמו לתוכנית זו בקמפוס החרדי של מכון לנדר יהיו סטודנטים של מכון לנדר
.3
 מרכז אקדמי ירושלים.התואר האקדמי שיוענק ע"י מכון לנדר לבוגרי התוכנית בקמפוס החרדי יהיה זהה לתואר
.4
המוענק לבוגרי התוכנית המקבילה המתקיימת במכון לנדר  -מרכז אקדמי ירושלים.
U

*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 144/12בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בטיפול באמנויות במגמה לאמנות
חזותית ולמטפלות מנוסות במבח"ר )פלטפורמה חרדית(
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחינוך ,הוראה ,רוח ,משפטים ואמנויות והחליטה כלהלן:
לאור העובדה כי מתקיימת זהות בין תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול באמנויות במגמה
.1
לאמנות חזותית ולמטפלות מנוסות המתקיימת באוניברסיטת חיפה ,לבין התוכנית
המקבילה המוצעת למגזר החרדי מבח"ר )מכללת בני ברק החרדית( ,מבחינת תכנים
ודרישות ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר ,באופן זמני ומותנה ,לאוניברסיטת חיפה
לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בטיפול באמנויות במגמה לאמנות חזותית ולמטפלות
מנוסות במבח"ר )פלטפורמה חרדית(.
אוניברסיטת חיפה תתבקש להעביר דיווח למל"ג בתוך שבועיים ,אלו שינויים נעשו בתכני
2.
הקורסים בתוכנית ,כדי להתאימם למגזר החרדי ,בהשוואה לתוכנית המקבילה הקיימת
בקמפוס האוניברסיטה בחיפה.
אישור זה לתוכנית במגזר החרדי הוא בשלב זה זמני לשנתיים במהלכן ייעשה מעקב של מל"ג
.3
באמצעות וועדה מקצועית לטיפול באמנויות ,אחר הפעלת התוכנית והצלחתה.
הארכת האישור לתוכנית זו במגזר החרדי או הסרת זמניותו ,מותנות בתוצאות חיוביות של
4.
המעקב אחר הפעלת התוכנית.
הפעלת התוכנית למגזר החרדי תיעשה בצורה ישירה על ידי ביה"ס לטיפול באמנויות
.5
באוניברסיטת חיפה ,המופקד על התוכנית המקבילה המתקיימת באוניברסיטה.
הסטודנטיות שתירשמנה לתוכנית זו במגזר החרדי תהיינה סטודנטיות של אוניברסיטת
.6
חיפה.
התואר האקדמי שיוענק ע"י אוניברסיטת חיפה למוסמכות התוכנית במגזר החרדי מבח"ר
.7
יהיה זהה לתואר המוענק למוסמכי התוכנית המקבילה המתקיימת באוניברסיטת חיפה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 16 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
חבר מל"ג פרופ' פואד פארס לא השתתף בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

 145/12הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.B.A.במינהל
U

עסקים  -חוות דעת מומחה
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש לה.
.1
לאמץ את חוות דעת המומחה ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי רופין
.2
להעניק תואר שני ללא תיזה ) (M.B.Aבמינהל עסקים.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 146/12הסמכת מכון לנדר להעניק תואר שני ) (M.B.A.לא מחקרי במינהל עסקים לתקופה של שלוש שנים
U

בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
.1

להודות לוועדה המקצועית ,בראשותו של פרופ' אהרון צינר על עבודתה ועל הדו"ח מסכם
שהגישה.

.2

להסמיך את מכון לנדר -מרכז אקדמי ירושלים להעניק תואר שני ) (M.B.A.לא מחקרי
במינהל עסקים לשלוש שנים.

.3

לקראת חידוש ההסמכה ייבדקו ,בין היתר ,הנושאים הבאים שהועלו בדו"ח הוועדה:
• הקפדת המוסד על איכות המורים ,דהיינו  -בתוכנית הלימודים ילמדו בעיקר מרצים
שעוסקים באופן פעיל במחקר.
• גיוס מרצים לתוכנית שיהיו בדרגת מרצה לפחות .
• עמידה בסטנדרטים של תוכניות לימודים לתואר שני .בין היתר ,המוסד יקפיד על רמת
הוראה ,רמת הבחינה ,תכני הקורסים והסילבוסים ודרישות קריאה סבירות.
• הקפדה על התפלגות סבירה של ציוניןם
• הוספת תרגולי חובה לקורסים הכמותיים וקיום מרכז סיוע לתלמידים המתקשים
בלימודיהם.
• קיום סמינר לאנשי הסגל עם בהשתתפות מרצים אורחים.
• על המוסד להקפיד שלא לחרוג מתנאי הקבלה ,כפי שאושרו בשלב האישור פרסום.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 147/12הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה במינהל
U

ומדיניות ציבורית ,בשנתיים
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 .1להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק את התואר השני ) (M.Aללא תזה
במינהל ומדיניות ציבורית בשנתיים נוספות )דהיינו ,עד חודש יולי .(2014
 .2לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תתבקש המכללה להגיש דו"ח התפתחות אודות
התוכנית ,למען ניתן יהיה לבחון את התפתחות התוכנית והשינויים שחלו בה ,תוך בדיקת כלל
הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה )המשך פיתוח סגל ההוראה ,גיבוש מבנה התוכנית ועוד(.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 148/12הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן להעניק תואר שני )(M.A.
U

במינהל מערכות בריאות
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דב צ'רניחובסקי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהסמיך את המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן
להעניק תואר שני ) (M.A.במינהל מערכות בריאות .ההסמכה ניתנת לתקופה של שלוש שנים
)דהיינו ,עד חודש יוני  .(2015לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית
בשנית.
 .3ההסמכה תכנס לתוקף לאחר קבלת אישור הממשלה בדבר ההכרה במכללה האקדמית לישראל
ברמת-גן כמוסד להשכלה גבוהה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
 149/12אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה
U

להעניק תואר שני ) (M.B.T.במיסים בעסקים
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה לאשר את הרכב הוועדה המקצועית
לבדיקת בקשת של המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה להעניק תואר שני )(M.B.T.
במיסים בעסקים  ,כלהלן :
•
•
•
•

פרופ' יאיר אהרוני -הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר
פרופ' גילה בניסטי -המחלקה לכלכלה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' דוד גליקסברג -הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
גב' מירי כהן – תרכז את עבודת הוועדה
***
התקיימה הצבעה :התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
חבר מל"ג פרופ' חיים זנדברג לא השתתף בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

 150/12אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר-אילן לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון )(B.A.
U

בתקשורת
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת
אוניברסיטת בר-אילן לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בתקשורת ,כלהלן:
•

פרופ' דב שנער – ביה"ס לתקשורת ,המכללה האקדמית נתניה – יו"ר הוועדה.

•

פרופ' מנחם בלונדהיים – המחלקה לתקשורת ועיתונאות ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
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•

פרופ' הלל נוסק – ביה"ס לתקשורת ,המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

•

גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 151/12אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
U

) (B.A.בתקשורת במתכונת חד-חוגית
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בתקשורת במתכונת חד-חוגית.
 .2דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת
הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .3להלן הרכב הוועדה שאושר:
•

פרופ' עמית שכטר – המחלקה לתקשורת ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – יו"ר הוועדה.

•

פרופ' מוסטפא כבהא – ראש המחלקה להיסטוריה ,פילוסופיה ומדעי היהדות ,האוניברסיטה
הפתוחה.

•

פרופ' יואל כהן – ביה"ס לתקשורת ,המרכז האוניברסיטאי אריאל.

•

גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 17 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

 152/12אישור סוקר לבדיקת בקשת המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון להכיר בתואר הראשון )(B.A.
U

בתקשורת במתכונת דו-חוגית ,בהמשך להסמכה שניתנה לו על-ידי מל"ג יו"ש
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה למנות סוקר לבדיקת בקשת המרכז
האוניברסיטאי אריאל בשומרון להכיר בתואר הראשון ) (B.A.בתקשורת במתכונת דו-חוגית ,בהמשך
להסמכה שניתנה לו על-ידי מל"ג יו"ש.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 13 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
חברי מל"ג פרופ' אורציון ברתנא ופרופ' צילה סינואני שטרן לא השתתפו בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 153/12הארכה טכנית של הסמכת המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי
U

המחשב
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה להאריך טכנית
את ההסמכה של המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי המחשב עד סוף
דצמבר  ,2012כדי לאפשר לוועדה לסיים את הליך בחינת התוכנית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 15 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
הארכה טכנית של הסמכת המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ) (B.A.במערכות

154/12

U

תוכנה
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה להאריך טכנית
את ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ) (B.A.במערכות תוכנה עד סוף
דצמבר  ,2012כדי לאפשר לוועדה לסיים את הליך בחינת התוכנית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 15 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
 155/12הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים" )(B.Sc.
U

בהנדסת מחשבים
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' הוגו גוטרמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
.2

לאשר למרכז האקדמי רופין הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון B.Sc.

בהנדסת מחשבים.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 15 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
 156/12הסמכה זמנית לשנתיים למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני "מוסמך
U

במדעים" ) (M.Sc.ללא תזה בהנדסת תוכנה
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן:
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 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' הוגו גוטרמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.2

לאשר למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הסמכה להעניק תואר שני M.Sc.

בהנדסת תוכנה לשנתיים ,עד סוף שנה"ל תשע"ד.
 .3הוועדה המקצועית תמשיך ללוות את תוכנית הלימודים עד לשלב ההסמכה הקבועה.
 .4על המכללה להגיש דו"ח אודות התפתחות התוכנית במכללה לקראת סוף שנה"ל תשע"ג.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 15 -
אין מתנגדים
אין נמנעים

 157/12הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר שני  M.Sc.בהנדסת חשמל
U

ואלקטרוניקה  -ללא תזה
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן:
.1

להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' שמיר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה

.2

להעניק ל"מכון טכנולוגי חולון" הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר שני  - M.Sc.ללא
תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
*****
התקיימה הצבעה
בעד 15 -
אין מתנגדים
אין נמנעים

 158/12הסמכת המרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני מחקרי במדעי המחשב ) (M.Sc.לתקופה
U

של שלוש שנים
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אברהם סידי על עבודתה ועל הדו"ח המסכם
שהגישה.
 .2להסמיך את המרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני מחקרי ) (M.Scבמדעי המחשב
לתקופה של שלוש שנים ,דהיינו עד יולי .2015
 .3על המרכז הבינתחומי בהרצליה לשאוף להגדיל את מגוון הדיסציפלינות להן נחשף הסטודנט.
 .4לקראת תום תקופת ההסמכה ,תיבדק התוכנית שוב על ידי וועדה מקצועית.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
חבר מל"ג פרופ' משה מאור לא השתתף בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד
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 159/12הסמכת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"ץ ,להעניק תואר ראשון ) (B.S.N.בתוכנית
U

השלמה לסיעוד לתקופה של שנתיים
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד
.1
כה.
לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהסמיך את המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן
.2
חל"צ ,להעניק תואר ראשון ) (B.S.N.בתוכנית השלמה לסיעוד למשך שנתיים )דהיינו ,עד
.3
.4

.5

.6
.7
.8
.9
.10

חודש יולי .(2014
במהלך תקופת ההסמכה הזמנית ,תתבקש המכללה להגיש דו"ח התפתחות אודות התוכנית.
בעת הגשת דו"ח ההתפתחות על המכללה להקפיד על הגשת קורות חיים עדכניים ובפורמט
שנקבע על ידי ועדת המשנה התחומית לענייני טכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה
רפואי ביולוגיה וחקלאות .
לאור העובדה שהתוכנית הגנרית במוסד עוד לא קיבלה הסמכה ומכיוון ששתי התוכניות
כרוכות אחת בשנייה ,תבחן הוועדה ,לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית ,את עמידתן
ויציבותן של תוכנית ההשלמה והתוכנית הגנרית לתואר ראשון בסיעוד.
הוועדה לא תגבש המלצתה למועצה בדבר הארכת הסמכה לתוכנית ההשלמה בסיעוד בטרם
תקבל המכללה הסמכה להעניק תואר בוגר בסיעוד בתוכנית הגנרית המלאה.
הוועדה מתבקשת להמשיך ולכהן כוועדת מעקב ,ולבדוק את התוכנית לקראת שלב הארכת
ההסמכה.
הוועדה המלווה תקיים ביקור במוסד.
ההסמכה תכנס לתוקף לאחר קבלת אישור הממשלה בדבר ההכרה במכללה האקדמית
לישראל ברמת-גן חל"צ כמוסד להשכלה גבוהה.
בהתאם להחלטת מל"ג מיום  8.11.11בנושא "תוכניות השלמה לתואר ראשון בסיעוד" החל
מסוף סמסטר א' של שנה"ל תשע"ז ,ינואר  ,2017לא יתאפשר עוד קיומן של תוכניות השלמה
בסיעוד במוסדות להשכלה גבוהה  .משמעות הדבר היא שהמחזור האחרון שיוכל להתחיל
בלימודים אלה כמחזור חדש יהיה המחזור שיחל את לימודיו בתחילת שנת הלימודים
תשע"ה ,אוקטובר .2015
*****
התקיימה הצבעה
בעד 15 -
אין מתנגדים
אין נמנעים

 160/12בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק ולתואר ראשון
בהפרעות בתקשורת למגזר החרדי
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן:
לאור העובדה כי מתקיימת זהות בין התוכניות בקריה האקדמית אונו והתוכניות למגזר
.1
החרדי בקמפוס באור יהודה ,מבחינת תכנים וסגל אקדמי ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה
לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח את תוכניות לימודים בקמפוס החרדי :תוכנית לימודים
לתואר ראשון בריפוי בעיסוק ותוכנית לימודים לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת.
U
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.2

.3
.4

הפעלת התוכניות למגזר החרדי תיעשה בצורה ישירה על ידי החוגים האקדמיים הרלבנטיים
בקריה האקדמית אונו ,המופקדים על התוכניות המקבילות המתקיימות בקריה האקדמית
אונו.
הסטודנטים שיירשמו לתוכניות אלה יהיו סטודנטים של הקריה האקדמית אונו.
התואר האקדמי שיוענק לבוגרי התוכניות הללו יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכניות
המקבילות המתקיימות בקריה האקדמית אונו.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 16 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
חבר מל"ג פרופ' שמואל האוזר לא השתתף בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

161/12
החרדי
U

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בהפרעות תקשורת למגזר

בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן:
לאור העובדה כי מתקיימת זהות בין התוכנית לתואר שני בהפרעות בתקשורת באוניברסיטת
.1
תל אביב והתוכנית למגזר החרדי במבח"ר )מכללת בני ברק החרדית( ,מבחינת תכנים וסגל
אקדמי ,מאשרת המועצה להשכלה גבוהה לאוניברסיטת תל אביב לפתוח את תוכנית
הלימודים לתואר שני בהפרעות בתקשורת בקמפוס החרדי מבח"ר.
הפעלת התוכנית לתואר שני בהפרעות בתקשורת למגזר החרדי במבח"ר תיעשה בצורה ישירה
.2
על ידי החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל אביב ,המופקד על התוכנית המקבילה
המתקיימת באוניברסיטה.
הסטודנטים ירשמו לתוכנית זו במגזר החרדי יהיו סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב.
.3
התואר האקדמי שיוענק למוסמכי התוכנית לתואר שני בהפרעות בתקשורת במגזר החרדי
.4
יהיה זהה לתואר המוענק למוסמכי התוכנית המקבילה המתקיימת באוניברסיטת תל אביב.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 16 -
אין מתנגדים
אין נמנעים

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בפיזיותרפיה למגזר החרדי
162/12
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן:
לאור העובדה כי מתקיימת זהות בין התוכנית לתואר ראשון בפיזיותרפיה הקיימת
.1
באוניברסיטת תל אביב והתוכנית המקבילה למגזר החרדי במבח"ר )מכללת בני ברק
החרדית( ,מבחינת תכנים וסגל אקדמי ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר
לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בפיזיותרפיה בקמפוס החרדי:
הפעלת התוכנית למגזר החרדי תיעשה בצורה ישירה על ידי החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת
.2
תל אביב ,המופקד על התוכנית המקבילה המתקיימת באוניברסיטה.
הסטודנטים שיירשמו לתוכנית זו במגזר החרדי יהיו סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב.
.3
U
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.4

התואר האקדמי שיוענק לבוגרי התוכנית במגזר החרדי יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי
התוכנית המקבילה המתקיימת באוניברסיטת תל אביב.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 15 -
אין מתנגדים
אין נמנעים

 163/12בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית השלמה לתואר ראשון ) (B.A.בסיעוד  -המלצת
U

הוועדה הבודקת
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן:
 .1לקבל את המלצת הוועדה המקצועית ולדחות ,בשלב זה ,את בדיקת בקשת המכללה האקדמית
צפת לפתוח תוכנית השלמה לתואר ראשון ) (B.A.בסיעוד עד לביסוסה של התוכנית הגנרית

.2

לתואר ראשון-ארבע שנתי בסיעוד במכללה האקדמית צפת ,לרבות יציבות סגל ההוראה
בתוכנית.
המכללה האקדמית צפת לא תוכל להגיש בקשה מחודשת לפתוח תוכנית השלמה לתואר ראשון
) (B.A.בסיעוד לא לפני יולי 2013.

.3

הבקשה ,לכשתוגש ,תועבר לוועדה המקצועית הבודקת את התוכנית הגנרית לתואר ראשון
בסיעוד במכללה האקדמית צפת.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 15 -
אין מתנגדים
אין נמנעים

 164/12הארכת אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.S.N.בסיעוד
U

המתקיימת במרכז האקדמי רופין
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן:
לאשר למרכז האקדמי רופין לפרסם את דבר תוכנית הלימודים בסיעוד ולרשום אליה
.1
תלמידים לשנה ב' של התוכנית בשנה"ל תשע"ג ואילך ,וכן לאשר למכללה לפתוח את שנה"ל
תשע"ג בפועל.
עם חידוש עבודת הוועדה לקראת שלב ההסמכה ,תבחן הוועדה ,בין היתר ,את מצבת הסגל
.2
ועמידתו בהחלטת המועצה מיום  15.2.2005וכן את התייחסות המרכז להערות הוועדה
במכתבה מיום .19.6.12
*****
התקיימה הצבעה
בעד 15 -
אין מתנגדים
אין נמנעים

 165/12אישור פרסום והרשמה למגמה בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר במדעים"
U

 B.Sc.בביוטכנולוגיה של המכללה האקדמית תל חי
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בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יוסף מקורי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאשר למכללה האקדמית תל חי לקיים מגמה בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים
לתואר "בוגר במדעים"  B.Scבביוטכנולוגיה.
 .3להמליץ למכללה האקדמית תל חי לכלול במסגרת המגמה את הקורס "טכנולוגיות תסיסה
וביו-ראקטורים".
*****
התקיימה הצבעה
בעד 14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
חבר מל"ג פרופ' יעקב ויה לא השתתף בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

 166/12אישור הרכב הוועדה לבדיקת הבקשה של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תוכנית
U

לימודים לקראת תואר שני  M.Sc.בהנדסת תוכנה
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה-רפואי ,ביולוגיה וחקלאות והחליטה לאשר את הרכב
הוועדה לבדיקת הבקשה של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לקראת
תואר שני  M.Sc.בהנדסת תוכנה ,כלהלן:
• פרופ' סיוון טולדו  -בי"ס למדעי המחשב – אוניברסיטת תל אביב -יו"ר הוועדה
• פרופ' אריאל אורדע  -הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון
• פרופ' מרק לסט  -המחלקה להנדסת מערכות מידע  -אוניברסיטת בן גוריון בנגב
• פרופ' דורון פלד -מדעי המחשב -אוניברסיטת בר-אילן
• מרב שרווינטר -מרכזת הוועדה
*****
התקיימה הצבעה
בעד 14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
חבר מל"ג פרופ' רחל בן אליהו זהרי לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

דוחות הוועדה להערכת איכות בהפרעות בתקשורת  -דיון חוזר בהצעת ההחלטה
167/12
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות
והחליטה כלהלן:
U

 .1להודות לוועדה להערכת איכות בהפרעות בתקשורת בראשות פרופ' ג'קלין שפיצר על עבודתה
הרבה והמקצועית.
 .2לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
 .3לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
 .4לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש ינואר  2013תוכנית פעולה ליישום המלצות הוועדה הנוגעות
אליו )כולל לו"ז( ,כמפורט בדו"ח הוועדה ובנספח המצ"ב.
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 .5לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש יולי  2013דו"ח ביניים אודות יישום תוכניות הפעולה הנזכרות
בסעיף  4לעיל.
 .6תותר פתיחת תוכניות לימודים חדשות בהפרעות בתקשורת בכפוף לסעיף  3בהחלטת מל"ג מיום
) 29.11.11המצ"ב( העוסקת בסוגיית ההכשרה המעשית בתחום )דו"ח "ועדת פיינרו"  -הוועדה
לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות(.
 .7יקויים מפגש עם כל ראשי המחלקות להפרעות בתקשורת בארץ לשם דיון בסוגיות העולות
מהדו"ח הכללי של הוועדה ,כגון :שינוי מבנה ומשך התואר ,פתרון בעיית מספר המקומות
הקיימים לפרקטיקום ,אופי והיקף הפרקטיקום.
 .8לאחר המפגש עם ראשי המחלקות להפרעות בתקשורת:
א .הפורום המשותף לדיון במקצועות הבריאות של מל""ג/ות"ת ומשרד הבריאות יתבקש
לדון בנושאים הרלוונטיים שעלו בדו"ח הכללי בהפרעות בתקשורת לרבות סוגיית מיפוי
מקומות הפרקטיקום והרחבתם )סעיפים  14 ,7-12בנספח המצורף( .הפורום יתבקש
להזמין לדיון נציג ממשרד הבריאות הרלוונטי לתחום הפרעות בתקשורת .ייתכן
שהפורום ימצא לנכון להקים תת ועדה שתעסוק בהרחבה בתחום על כלל היבטיו.
ב .הוועדה לתכנון ותקצוב תתבקש לבחון את הנושאים השונים הרלוונטיים העולים בדו"ח
הכללי בהפרעות בתקשורת ולהציע פתרונות עבורם )סעיפים  16 ,1-5בנספח המצורף(.
ג .מל"ג תבחן את המלצת הוועדה המופיעה בסעיף  17המתייחסת לבדיקה התקופתית
שהמחלקות בהפרעות בתקשורת מתבקשות לקיים.
 .9האגף להבטחת איכות והבטחתה ידאג שהמחלקות להפרעות בתקשורת יכללו בהערכות עתידיות
מידע אודות מקומות הפרקטיקום בהתאם למפורט בסעיף  18בנספח המצורף.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
חבר מל"ג פרופ' רחל בן אליהו זהרי לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

 168/12דו"ח הוועדה המשותפת של המועצה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות לבחינת יישום המלצות
הוועדה להערכת איכות בפסיכולוגיה הנוגעות למשרד הבריאות
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות
והחליטה כלהלן:
U

 .1להודות לוועדה המשותפת של המל"ג ומשרד הבריאות בראשותו של פרופ' אבישי הניק על
עבודתה הרבה והמקצועית.
 .2להודות למשרד הבריאות ובפרט לפסיכולוגית הראשית ,הגב' ימימה גולדברג ,וליו"ר מועצת
הפסיכולוגים ,פרופ' יואל אליצור על שיתוף הפעולה עם ראשי המחלקות לפסיכולוגיה במוסדות
להשכלה גבוהה לטובת מציאת פתרונות לסוגיות שונות.
 .3לאמץ את הצעת הוועדה המשותפת לקיומם של לימודי ליבה בתואר השני בפסיכולוגיה.
 .4המועצה מקווה שהוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית במשרד הבריאות תאמץ את לימודי
הליבה כאמור לעיל.
 .5לימודי הליבה כמפורט לעיל יהוו מתווה גם לתוכניות חדשות במגמות אלו.
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 .6לאמץ את המלצת הוועדה המשותפת להקים מנגנון משותף בהשתתפות יו"ר מועצת
הפסיכולוגים ,יו"ר ועדת הרישום ומנהלת פנקס הפסיכולוגים ותקנות ההתמחות וראש מחלקה
מאחת האוניברסיטאות ,וזאת לטובת תיאום והעברת מידע באופן קבוע בין הגופים השונים
בתחום .מנגנון זה יתבקש לבחון ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
א.

שילובם בוועדות המקצועיות של מומחים ובכירים בתחומם שאינם מוגדרים בהכרח
"מומחים-מדריכים";

ב.

שילוב מספר רב יותר של אנשי אקדמיה במועצת הפסיכולוגים;

ג.

גיבוש השתלמויות מקצועיות לפסיכולוגים בשיתוף גורמים מהאקדמיה;

ד.

מבנה ומשך ההתמחות שלאחר הלימודים האקדמיים )הסטאז'( ,ומשך הלימודים לתואר שני
בפסיכולוגיה.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים

מעקב אחר יישום המלצות ועדת האיכות בעיצוב תעשייתי
169/12
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות
והחליטה כלהלן:
U

 .1להודות למוסדות על הדיווחים שהגישו בעניין יישום המלצות ועדת האיכות.
 .2להודות לפרופ' רוזאן סמרסון ופרופ' גבריאלה גולדשמידט על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות
ומתן חוות דעתן.
 .3לבקש מהמוסדות :הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל ,בצלאל-אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
והמכון הטכנולוגי חולון להגיש דיווח נוסף על יישום המלצות ועדת האיכות בעיצוב תעשייתי ,תוך
התייחסות להערות המופיעות בחוות דעת הסוקרות ,תוך שנה ממועד קבלת החלטה זו.
 .4לאור חוות הדעת של הסוקרת המצביעה על כך ש'שנקר' לא יישם את מרבית המלצות ועדת
האיכות ,מתבקש 'שנקר' לדווח תוך שלושה חודשים על יישום המלצות ועדת האיכות .במידה שלא
תתקבל התייחסות מלאה ליישום ההמלצות ,כולל לו"ז ליישומן ,תשקול המל"ג הפסקת רישום
סטודנטים חדשים למחלקה לעיצוב תעשייתי במוסד.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
מעקב אחר המלצות ועדת האיכות בכלכלה
170/12
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות
והחליטה כלהלן:
 1.להודות למוסדות על הדיווחים שהגישו בעניין יישום המלצות ועדת האיכות בכלכלה.
 2.להודות לפרופ' מוקיר על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו.
לציין בהערכה כי הטכניון ,האוניברסיטה הפתוחה והמכללה למינהל יישמו את המלצות
.3
הוועדה להערכת איכות בכלכלה ,כפי שציין הסוקר בחוות הדעת שלו.
לבקש מהמוסדות :האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת בן-גוריון ,אוניברסיטת תל-אביב,
.4
אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת בר-אילן ,המכללה האקדמית תל חי ,המרכז האקדמי רופין,
U
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מכללת תל אביב-יפו והמכללה האקדמית עמק יזרעאל  ,שכבר יישמו חלק מהמלצות ועדת
האיכות ,להביא את הנקודות הנוספות שטעונות שיפור על תיקונן לקראת הסבב השני של
הערכת האיכות שיחל בשנת הלימודים תשע"ד.
*****
התקיימה הצבעה
בעד 14 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
דיווח
U

הכרה במכללה האקדמית לישראל ברמת-גן כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר שני )(M.A.
U

ביעוץ חינוכי  -דיווח בדבר כניסת החלטת המל"ג מיום  22.5.2012לתוקף
בישיבתה ביום  24.7.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות
והחליטה כלהלן:
בהמשך להחלטת המועצה מיום  22.5.2012בדבר הכרה במכללה האקדמית לישראל ברמת-גן כמוסד להשכלה
גבוהה והסמכה להעניק תואר שני ) (.M.Aביעוץ חינוכי ,ולאחר הדיון שקיימה תת-הוועדה של ות"ת בנושא,
להלן החלטתה המעודכנת של המועצה להשכלה גבוהה בנושא:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' משה זיידנר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהכיר במכללה האקדמית לישראל ברמת-גן כמוסד להשכלה
גבוהה ולהסמיך את המכללה להעניק תואר שני ) (M.A.בייעוץ חינוכי .ההכרה וההסמכה ניתנות לתקופה
של שלוש שנים )דהיינו ,עד חודש מאי  .(2015לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההכרה וההסמכה
תיבדק התוכנית בשנית.
 .3המועצה מאמצת את המלצת תת-הוועדה של ות"ת ,לפיה:
א .על המוסד להגיש לות"ת מדי שנה דוחות כספיים חתומים ולדווח לות"ת על כל שינוי מהותי בפעילות
המוסד אשר עלול להשפיע על איתנותו הפיננסית של המוסד.
ב .על המוסד לערוך דוחותיו הכספיים השנתיים על פי כללי ההוראות והדיווח הכספי של ות"ת.
ג .המוסד ימציא תקנון מתוקן בהתאם להנחיות ות"ת מאושר ע"י רשם התאגידים ,וזאת בתוך חודשיים.
ד .הארכת ההכרה תותנה בהוכחת זכויות ישירות בקרקע מול הבעלים ולא באמצעות מכללת רמת גן.
על פי סעיף  10לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,1958-החלטת המועצה להשכלה גבוהה בדבר מתן
הכרה טעונה אישור הממשלה.
*****
ההחלטה התקבלה פה אחד

