האגף האקדמי

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים-עשרה מס' )31 (540
שהתקיימה בירושלים ביום י"ג באייר תשע"ד )(13.5.2014
U

U

U

הודעות

יישום החלטת המל"ג בנושא ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו )מחזור הלימודים
הנוכחי(
מ"מ המנכ"ל עדכן כי בישיבה האחרונה של המל"ג נמסר דיווח מפורט .כבר אז ,הגישה הקריה האקדמית
אונו חלק מהחומר שנדרש .ניתן לה עד יום  8.5.2014להגיש את החומר ,ואכן הגישה ההשלמות ,לפחות
מבחינה טכנית-מנהלית .בהתאם להחלטות מל"ג בנושא החומר יוגש למומחה/ים )שייבחר בשיתוף בין המל"ג
ומשרד הבריאות( לבדיקה .הכוונה היא שהמומחה יהיה "איש שטח" ,כי מדובר בהכשרה הקלינית .רוב
המועמדים הטבעיים לכך קשורים כיום במוסדות .דרושים אנשים בעלי ראייה רוחבית אשר מכירים את
השטח .תוכן הצעה למועמדים בהתאם .פרופ' אבי ישראלי )מנכ"ל משרד הבריאות בעבר( התבקש ללוות
ולייעץ למומחה/ים שיתמנו ,וכמו כן גם גב' איילה פרג הפיזיותרפיסטית הראשית במשרד הבריאות .יש
להדגיש כי הבדיקה היא של מקומות להכשרה עבור הסטודנטים הלומדים כעת בקריה האקדמית
אונו .הנושא דחוף ועל כן תועבר במייל חברי מל"ג ההצעה למינוי המומחים במטרה לאשרם ולהתחיל
.
בבדיקה בהקדם ככל שלא יהיו הסתייגויות רלוונטיות
המועצה רשמה לפניה את דיווחו של המנכ"ל בדבר יישום החלטת המל"ג בנושא ההכשרה המעשית
בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו )מחזור הלימודים הנוכחי(.
U

הערה :בעת אישור הפרוטוקול )בישיבת המל"ג שהתקיימה ביום  (10.6.2014נמסרה הועדה על המומחים
שיבדקו את תוכנית ההתמחות המעשית בקריה האקדמית אונו .ההודעה מצורפת לנספח בסוף פרוטוקול זה.
U

U

************

החלטות
החלטה :עדכון הרכבי ועדות המשנה הקבועות של המל"ג
721/12
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014לבקשת חברי המועצה ובהתאם לסדרי הנוהל שלה,
החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את שמות חברי ועדות המשנה הקבועות שלה .ההרכבים
המעודכנים כלהלן:
ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים:
יו"ר הוועדה :פרופ' פאדיה נאסר
חברי הוועדה :ד"ר רבקה ודמני ,פרופ' אורציון ברתנא ,פרופ' חיים זנדברג ,פרופ' עזרי טרזי ,פרופ'
בתיה לאופר.
ועדת משנה :לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל:
יו"ר הוועדה :פרופ' משה מאור
U

U

U

U
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חברי הוועדה :פרופ' אלה בלפר ,ד"ר אופיר העברי ,פרופ' שמואל האוזר ,מר יאיר הראל  -נציג
סטודנטים ,פרופ' יהודית גל-עזר.
ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה פארה רפואי ,וחקלאות:
יו"ר הוועדה :פרופ' רוזה אזהרי
חברי הוועדה :פרופ' יונינה אלדר ,פרופ' רחל בן אליהו זהרי ,ד"ר לאה בם ,פרופ' פואד פארס ,פרופ'
יעקב ויה ,פרופ' צילה סינואי שטרן ,מר אורי רשטיק  -נציג סטודנטים.
ועדת משנה להבטחת איכות:
יו"ר הוועדה :פרופ' צילה סינואני שטרן
חברי הוועדה :פרופ' מנואל טרכטנברג  -יו"ר ות"ת ,פרופ' חגית מסר-ירון  -סיו"ר מל"ג ,פרופ' חיה
קלכהיים ,ד"ר רבקה ודמני ,פרופ' משה מאור ,פרופ' אלה בלפר ,ד"ר אופיר העברי ,פרופ' חיים
זנדברג ,מר גדי פרנק  -מנכ"ל מל"ג ות"ת ,גב' מיכל נוימן -סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ,מר יאיר הראל
 נציג סטודנטים ,פרופ' אלי זלדוב.ועדת משנה עליונה להכרה הסמכה ורישוי:
יו"ר הוועדה -פרופ' יונינה אלדר
חברי הוועדה :פרופ' חגית מסר-ירון -סיו"ר מל"ג ,פרופ' משה מאור ,פרופ' עזרי טרזי ,פרופ' פאדיה
נאסר ,פרופ' רוזה אזהרי ,פרופ' רחל בן אליהו זוהרי ,מר אורי רשטיק  -נציג סטודנטים ,פרופ' יהודית
גל-עזר ,פרופ' צילה סינואני-שטרן.
ועדה עליונה לפיקוח ואכיפה:
יו"ר הוועדה -פרופ' חגית מסר ירון -סיו"ר מל"ג,
חברי הוועדה :פרופ' מנואל טרכטנברג -יו"ר ות"ת ,פרופ' עזרי טרזי ,פרופ' משה מאור ,פרופ' פייסל
עזאיזה ,פרופ' שמואל האוזר ,מר גדי פרנק  -מנכ"ל מל"ג ות"ת ,גב' מיכל נוימן -סמנכ"ל לעניינים
אקדמיים ,ד"ר לאה בם ,מר יאיר הראל -נציג סטודנטים.
ועדה לפיתוח ומדיניות אקדמית:
יו"ר הוועדה -פרופ' חגית מסר ירון -סיו"ר מל"ג,
חברי ועדה :פרופ' מנואל טרכטנברג -יו"ר ות"ת ,פרופ' חיה קלכהיים ,פרופ' פואד פארס ,ד"ר לאה
בם ,פרופ' יונינה אלדר ,פרופ' משה מאור ,פרופ' יעקב ויה ,פרופ' רוזה אזהרי ,פרופ' אורציון ברתנא ,
מר גדי פרנק -מנכ"ל מל"ג ות"ת ,פרופ' צילה סינואני-שטרן ,פרופ' רחל בן אליהו זהרי ,מר יאיר
הראל -נציג סטודנטים.
U

U

U

U

U

 722/12החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ) (M.Teachבמסלול העל-יסודי
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יובל דרור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לסמינר הקיבוצים
.2
המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאומניות ולהעניק תואר "מוסמך בהוראה" )(M.Teach
במסלול העל-יסודי.
U

U

 723/12החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאורנים המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר "מוסמך
בהוראה" ) (M.Teachבמסלול העל-יסודי
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
U

U
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.3

לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאורנים המכללה
האקדמית לחינוך להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ) (M.Teachבמסלול העל-יסודי.
על המכללה להקפיד ולוודא כי בכל פרסום יהיה מצוין באופן חד משמעי שלא מדובר במגמות
שמשמעותן התמחות מקצועית המצוינת על גבי התעודה.

 724/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד מאי  (2017לאוניברסיטה הפתוחה
להעניק תואר שני ) (M.A.במינהל ,מדיניות ומנהיגות בחינוך
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
לאמץ את המלצות המומחים ולהסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר שני )(M.A.
.2
במינהל ,מדיניות ומנהיגות בחינוך עם תזה ובלי תזה למשך שלוש שנים ,דהיינו עד מאי .2017
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בחוות הדעת לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
U

U

 725/12החלטה :הסמכה זמנית )שניה( לתקופה של שלוש שנים )עד אפריל  (2017למכללה האקדמית
לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בחינוך מיוחד )(21-6
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדת המעקב ,בראשותה של פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה בליווי התוכנית
.1
והדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה וממצאיו:
להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר
א.
"בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בחינוך מיוחד ) (21-6בשלוש שנים נוספות.
לקראת תחילת שנה"ל תשע"ו ושנה"ל תשע"ז ,תתבקש המכללה להגיש לוועדה
ב.
המקצועית דו"ח התקדמות אודות התוכנית ,על מנת שיהי ניתן לבחון את התפתחות
התוכנית והשינויים שחלו בה ,תוך בדיקת כלל הנושאים שצוינו בדו"ח הוועדה.
U

U

 726/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד אפריל  (2017למכללה האקדמית
אחוה להעניק תואר שני ) (M.Ed.בחינוך מתמטי
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' רוחמה אבן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
להסמיך את המכללה האקדמית אחוה לתקופה של שלוש שנים ,דהיינו עד לאפריל ,2017
.2
להעניק תואר שני ) (M.Ed.בחינוך מתמטי.
 .3בתום שנה"ל תשע"ה יוגשו לוועדה המלווה:
דו"ח התקדמות על ביצוע התוכנית וכן דוגמאות לעבודות גמר ולבחינות של
א.
הלומדים בתוכנית.
דו"ח על קידום הפעילות האקדמית של חברי הסגל )פרסום מאמרים בכתבי עת
ב.
שפיטים והשתתפות פעילה בכנסים בינלאומיים(.
U

U
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 727/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים )עד אפריל  (2016למכללה האקדמית הערבית לחינוך
בישראל  -חיפה להעניק תואר שני ) (M.Ed.בהוראה ולמידה
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להסמיך לתקופה של שנתיים את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה
.1
להעניק תואר שני ) (M.Ed.בהוראה ולמידה.
לאור התרשמותה של הוועדה המקצועית מהעבודות הסמינריוניות בהן עיינה ,היא ממליצה
.2
כי עד תום תקופת ההסמכה ,כאמור ,תפעל המכללה כדלקמן:
תקפיד על כתיבה נכונה של מקורות ע"י הסטודנטים.
א.
תקפיד על סקירת ספרות בעבודות שתכלול מקורות מרכזיים הקשורים לנושא
ב.
העבודה.
מומלץ כי מנחי העבודות יעברו השתלמויות בשיטות מחקר שבתחום התמחותם.
ג.
עד יוני  2014תעביר המכללה רשימה של פרויקטי גמר של סטודנטים בתוכנית ,ממנה תבחר
.3
הוועדה מספר פרויקטים לעיונה.
ביוני  2015תעביר המכללה דו"ח התקדמות לתוכנית ,שיכלול ,בין היתר ,מבחר בחינות
.4
ברמות שונות.
לקראת תום תקופת ההסמכה תגיש המכללה דו"ח התקדמות ,שיפרט את התפתחותה של
.5
התוכנית מאז הוסמכה המכללה להעניק את התואר.
לאור ממצאי הוועדה המקצועית בנושא העבודות הסמינריוניות ,כאמור בסעיף  2לעיל ,על
.6
המכללה לפעול בנושאים אלו ביתר הקפדה.
U

U

 728/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד מאי  (2017למכללה האקדמית
אחוה להעניק תואר שני ) (M.Ed.בחינוך מיוחד
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית אחוה לתקופה של שלוש שנים ,דהיינו עד מאי  ,2017להעניק
.2
תואר שני ) (M.Ed.בחינוך מיוחד.
על המכללה לוודא כי הציונים בעבודות הסמינריוניות ובפרויקטי הגמר יהלמו את רמתם ולא
.3
יהיו מוטים כלפי מעלה.
יש להעלות את תנאי הקבלה המתייחס לציון הממוצע מהתואר הראשון ל.85-
.4
יש להקפיד על שימוש במושג המקובל מבחינה מקצועית "עם צרכים מיוחדים" .המושג
.5
'בעלי' הוא מושג שגוי.
בסוף שנה"ל תשע"ה ,תעביר המכללה דו"ח התקדמות ודוגמאות לפרויקטי גמר ולבחינות
.6
ברמות השונות.
U

U

 729/12החלטה :הארכה טכנית )רביעית( בשנה אחת )עד מאי  (2015של ההסמכה הזמנית שניתנה
לאמונה-אפרתה  -מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך להעניק תואר שני ) (M.Ed.ב"הגדה
והוראתה בראייה רב-תחומית"
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה להאריך טכנית בשנה אחת )עד
U

U
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מאי  (2015את ההסמכה )הרביעית( שניתנה לאמונה-אפרתה  -מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך,
להעניק תואר שני ) (M.Ed.ב"האגדה והוראתה בראייה רב-תחומית".
 730/12החלטה :הארכה טכנית )שישית( בשנה אחת )עד מאי  (2015של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה
לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני ) (M.P.E.עם תזה במדעי החינוך
הגופני
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להאריך טכנית בשנה נוספת ,דהיינו עד מאי  ,2015את ההסמכה שניתנה למכללה לחינוך
.1
גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני ) (M.P.E.עם תזה במדעי החינוך
הגופני.
לאור חוות דעתו של אחד הסוקרים המתייחסת לעבודות התזה ,יש להעביר את התוכנית
.2
ומספר דוגמאות של עבודות תזה לבדיקתו של סוקר שלישי.
U

U

 731/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שנתיים )עד מאי  (2016למכללה ירושלים להעניק
תואר שני ) (M.Ed.בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגישה בין-תחומית
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' זאב הרווי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2להסמיך את מכללה ירושלים לתקופה של שנתיים להעניק תואר שני ) (M.Ed.בהוראת תושב"ע
ומחשבת ישראל בגישה בין-תחומית.
 .3בסוף הסמסטר הראשון של תשע"ה תעביר המכללה דוגמאות לפרויקטי גמר של סטודנטים
ודוגמאות לבחינות.
 .4יש לציין כיצד תיבדק רמת האנגלית של המועמדים ,כפי שכתוב בתנאי הקבלה.
U

U

 732/12החלטה :אישור פרסום ורישום תלמידים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני ) (M.Ed.בחינוך
לגיל הרך של אורנים המכללת האקדמית לחינוך
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מרים מבורך על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאשר לאורנים ,המכללה האקדמית לחינוך לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים
.2
לתואר שני ) (M.Ed.בחינוך בגיל הרך ולרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
 .3עד להסמכה ,על המכללה לפעול כלהלן:
א .המכללה תעשה מאמץ להוסיף למצבת הסגל מומחים בתחום החינוך בגיל הרך.
ב .יש להקפיד כי כל חברי הסגל יהיו בדרגת מרצה לפחות.
ג .יש להקפיד על כמות סבירה של פריטים ביבליוגרפיים בקורסים השונים.
הוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' מרים מבורך תמשיך ללוות את המכללה לקראת
.4
הסמכתה להעניק תואר שני ) (M.Ed.בתוכנית.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
.5
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
U

U
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 733/12החלטה :אישור פרסום והרשמת תלמידים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני ) (M.A.בטיפול
באמצעות אמנויות  -דרמה תרפיה למטפלים בעלי תעודה ,של המכללה האקדמית תל-חי
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות למומחה על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו עד כה.
.1
לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.בטיפול באמצעות אמנויות  -דרמה
.2
תרפיה למטפלים בעלי תעודה במכללה האקדמית תל-חי.
מעתה ואילך ,תוצמד בדיקת התוכנית לשלבי הבדיקה בהם מצויה התוכנית המלאה
.3
המתקיימת במוסד.
U

U

 734/12החלטה :אישור פרסום והרשמת תלמידים לתוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.Mus.חד-חוגי בנגינה בקבוצות במסלול רב-גילאי )א'-י"ב( של המכללה האקדמית לחינוך
גבעת וושינגטון
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדת הבדיקה ,בראשות פרופ' מירה זכאי ,על עבודתה עד כה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאשר למכללה האקדמית גבעת וושינגטון לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים
.2
לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.Mus.חד-חוגי בנגינה בקבוצות )במסלול רב-גילאי א'-י"ב(
ולרשום אליה תלמידים לשנה"ל תשע"ה.
לחייב את מכללת גבעת וושינגטון )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על
.3
הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק תואר "בוגר
בהוראה" בנגינה בקבוצות ,וכי קיימת אפשרות שתוכנית זו אף לא תאושר בסופו של דבר.
אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בנגינה בקבוצות היא מתחייבת
לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות להן יש הסמכה למכללה להעניק תואר אקדמי.
המכללה מתבקשת להעביר לוועדה המקצועית סילבוסים מתוקנים ומעודכנים בהתאם
.4
להערות המופיעות בפרק תוכנית הלימודים בדו"ח הוועדה ,וזאת בטרם פתיחת שנה"ל
הראשונה בתוכנית.
בהתאם להערת הוועדה המקצועית ,על המכללה להקפיד על הגהה מוקפדת יותר של
.5
המסמכים אשר היא מגישה ,לרבות הקפדה על הלימה בין כל חלקי המידע )למשל שמות
קורסים בטבלאות ובסילבוסים( והקפדה על העריכה והסדר של הנתונים השונים )כולל קו"ח
מצומצמים וערוכים בפורמט אקדמי מקובל( .מומלץ כי המכללה תמנה אחראי במכללה
לנושא זה.
לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה ,תתכנס ועדת
.6
הבדיקה לדון בתוכנית הלימודים ,ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה
במכללה .הוועדה תבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בדו"ח ,לרבות
שיתוף הפעולה בין תוכנית הלימודים האקדמית לבין ביה"ס לביצוע "מזמור".
U

U

 735/12החלטה :אישור פרסום ורישום תלמידים לתוכנית הלימודים לקראת תואר "מוסמך בהוראה"
) (M.Teachבמסלול העל-יסודי של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה.
U

U
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לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי אישור
פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר מוסמך בהוראה ) (M.Teachבמסלול העל-
יסודי.
לחייב את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
תלמיד)ה( על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה מוסמך בהוראה )(M.Teach
במסלול העל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר זה.
במקרה זה תוצע על ידי המכללה לחינוך ע"ש קיי לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"
במסגרת תכניות הלימודים לקראת תעודת הוראה ולקראת תואר שני ) (MEd.בחינוך
המתקיימות במוסד.
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 לפעול בהתאם להחלטת המל"ג מיום ג' תמוז תשע"ג ) (11.6.2013בעניין "אנגלית
כשפה זרה" כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה.
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה
לקראת שלב ההסמכה.

 736/12החלטה :שינוי בהרכב הוועדה הבודקת את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני ) (M.Ed.ב"חינוך
לפעילות גופנית ולבריאות" של סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה לאשר את הרכב הוועדה החדשה
שתלווה את סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות לקראת הסמכתה להעניק את
התואר השני ) (M.Ed.בחינוך לפעילות גופנית ולבריאות ,וזאת בשל פרישתה של פרופ' אורנה אפל-
בראון מהוועדה .ההרכב המאושר כלהלן:
• פרופ' מיקי שיינוביץ  -הפקולטה להנדסה ביו-רפואית ,אוניברסיטת תל-אביב  -יו"ר
• פרופ' אברהם כץ  -המחלקה לפיזיותרפיה ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
• ד"ר פליקס לבד  -ראש ההתמחות בחינוך גופני ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
U

U

 737/12החלטה :שינוי בהרכב הוועדה הבודקת את תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.דו-חוגי בתקשורת למסלול העל-יסודי )ז'-י'( של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה לאשר את השינוי בהרכב הוועדה
לבדיקת תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בתקשורת למסלול העל-
יסודי )ז'-י'( של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון ,וזאת בשל פרישתו של פרופ' יואל כהן
מהוועדה .ההרכב המאושר כלהלן:
• ד"ר אורלי צרפתי  -המכללה האקדמית עמק יזרעאל  -יו"ר
• ד"ר אלה באואר  -סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
• ד"ר גלית נמרוד  -המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון
• ד"ר כמאל חוואלד  -האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך
U

U
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 738/12החלטה :שינוי בהרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון לפתוח
תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי
)א'-ו'( ובמסלול העל-יסודי )ז'-י'(
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים ,והחליטה לאשר את השינוי בהרכב הוועדה
לבדיקת תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בתרבות ישראל ומורשתו במסלול
היסודי )א'-ו'( ובמסלול העל-יסודי )ז'-י'( של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון ,וזאת בשל
פרישתו של פרופ' דוד זיסנווין מהוועדה .ההרכב המאושר כלהלן:
• פרופ' )אמריטוס( אביגדור שנאן  -האוניברסיטה העברית ומכללת חמדת הדרום  -יו"ר
• פרופ' )אמריטוס( משה ציבור  -אוניברסיטת בר-אילן ומכללת גבעת וושינגטון
• פרופ' דליה עופר  -המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית
U

U

 739/12החלטה :המלצת הצוות הבודק את בקשת המוסד האקדמי נצרת לקבל הכרה והסמכה להעניק תואר
ראשון ) (B.A.בתקשורת
בהמשך להחלטותיה הקודמות של המועצה להשכלה גבוהה והחלטתה מיום  14.1.14בעניין מתן
הכרה והסמכה למוסד האקדמי נצרת להעניק תואר ראשון ) (B.A.בתקשורת ,הובאו בפני מליאת
המועצה המלצת ועדת המשנה התחומית מיום  8.4.14שהתקבלה לאחר שמיעת נציגי המוסד ,דו"ח
הצוות הבודק מיום  ,27.2.14התייחסות המוסד לדו"ח זה מיום  18.3.14וכן תשובתו הסופית של
הצוות הבודק מיום .30.3.14
מליאת המועצה קיבלה גם את מכתבי המוסד שהתקבלו ושמעה את נציגי המוסד .בהתייחס לטענות
המשפטיות שהעלה המוסד ,אין המועצה רואה בסיס משפטי ,עובדתי או ענייני לטענות אלה ומכל
מקום מובן כי אין בהחלטות המל"ג כדי לשלול באופן כלשהו ,את שיקול דעת המל"ג בכל הנוגע
לנושא שבנדון.
המועצה עודכנה בעבודת הצוות הבודק .הצוות הבודק קרא ובחן את מכלול מרכיבי תוכנית
הלימודים :תיאור תוכנית הלימודים והתפתחותה ,סילבוסים של הקורסים השונים הנלמדים
בתוכנית ,קורות החיים של חברי הסגל בחוג ,טופסי הבחינות והעבודות ותשובות הסטודנטים
לבחינות ולעבודות .כמו כן ,הצוות קיים ביקור במוסד במסגרתו נפגש עם נשיא המכללה ,חברי הסגל
והיועץ המלווה לתוכנית בתקשורת ,צפה במהלך שיעור במכללה וקיים שיחה עם הסטודנטים בקורס,
ביקר בשיעור בסדנת הרדיו ,נפגש לשיחה אישית עם ראש החוג ,ד"ר אביבית אגם-דאלי ו ערך ביקור
בספריה ובחן את מצאי הספרים בה בתחום התקשורת .לאחר עיון בתשובת המוסד מיום 8.4.14
לדו"ח המסכם ,הצוות השתכנע כי אין מקום לשנות את המלצתו למל"ג שלא להסמיך את המוסד
האקדמי נצרת להעניק תואר ראשון בתקשורת.
בהמשך לכל האמור ,מליאת המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה,
הניהול ,העסקים ,הרב תחומי ושלוחות מחו"ל מיום ) 8.4.14ח' בניסן ,תשע"ד( ומחליטה לאמץ את
המלצת הצוות הבודק מיום  27.2.14שלא להסמיך את המוסד האקדמי נצרת להעניק תואר ראשון
) (B.A.בתקשורת.
בהתאם לכך ,לא יוכל המוסד להמשיך ולקיים הלימודים בתוכנית זו החל מסוף שנת הלימודים
תשע"ד.
הנימוקים מפורטים בדו"ח ולהלן עיקריהם:
 .1הרכב הסגל מתאפיין בחוסר יציבות :ד"ר מירי טלמון ,אשר הוצגה כציר מרכזי בתוכנית
הלימודים ,בהינתן הניסיון הרב שצברה בפיתוח חומרי הוראה ולימוד במסגרת עבודתה
באוניברסיטה הפתוחה ,נמצאת כרגע בחל"ת .מתשובת המוסד לא ברור אם בכוונתה לחזור
וללמד בתוכנית; איש סגל נוסף ,פרופ' עאטף סאלמה ,לא נכלל יותר בסגל התקני בתוכנית.
U

U

U
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 .2כל אנשי הסגל התקניים בתוכנית )ד"ר אביבית אגם-דאלי ,ד"ר נורית כרמל ,ד"ר ירון כץ ,ד"ר
ערוה מסארוה ,ד"ר תגריד יחיא-יונס וד"ר נאיף ח'אלאדי( הינם במינוי בדרגת מרצה .זאת ועוד,
כתוצאה מהעדרה של ד"ר מירי טלמון ,ראש החוג עצמה הינה אשת סגל בדרגת מרצה בלבד.
 .3המוסד אינו מעמיד לטובת המרצים אמצעים לפיתוח המחקר וקשרים עם עמיתים )כך ,למשל,
נמסר לצוות כי למרצים לא מוקצים משאבים במונחי זמן או/וכסף שיאפשרו פיתוח מחקר(.
 .4מעיון הצוות בחומרי הקורסים ,בבחינות הניתנות לסטודנטים ,ביקור בכיתת הלימוד והשיג
ושיח עם הסטודנטים והסגל ,ולמרות הרצון הכן ,היעדים המוצהרים של התוכנית אינם
ממומשים .האמצעים העומדים לרשות המרצים לטובת רמת ההוראה מוגבלים למדי.
 .5המימוש של אתגר ההוראה בשלוש שפות – ערבית ,עברית ואנגלית – שהוא חיובי וראוי מאוד-
אינו מתממש .זאת לנוכח קשיי הסטודנטים להתבטא בעברית .ההישגים הנמוכים של
הסטודנטים בקורסים שעסקו בהוראת שפות אלה ,כפי שדווחו על ידי המוסד ,מעידים על
הקשיים שבמימוש היעד התלת-שפתי האמור .בשל היכרות הצוות את רמת הסטודנטים בארץ
בכלל ,נראה כי אתגר לשוני כמו זה דורש משאבים רבים ואלו אינם מוקצים לטובת מימושו.
 .6בהסתמך על הטקסטים אותם קרא הצוות ,ובכלל זה דוגמאות רבות של עבודות ובחינות,
ובהסתמך על המפגשים והתצפיות הנקודתיות שערך בקורס ובסדנה ,הרמה האקדמית של
התלמידים בתוכנית אינה מספקת .חלקים נכבדים מן העבודות שנכללו בחומר שהוגש לבדיקה
הכילו אוסף של קטעים שהועתקו כלשונם מאתרי אינטרנט שונים – חלקם אף ללא מחיקת
הקווים המסמנים את הקישור לאתרים אחרים.
 .7מטלות אחרות אותן קרא הצוות ,ושבהן הייתה הכוונה מצד הסגל לעודד חשיבה תיאורטית-
אנליטית ,לא המריאו לרמה זו )למשל ,עבודות בקורס סוציולוגיה של המדיה( והשימוש בהן
בפרטי קריאה היה לרוב מינימאלי ,אם בכלל קיים.
 .8ההתרשמות מהרמה האקדמית הנמוכה של הסטודנטים ,קיבלה חיזוק מהנתון שמסר פרופ'
צוקרמן בעת ביקור הצוות במוסד ,לפיו ,רק כ 5 -מתוך  17הסטודנטים שסיימו את הלימודים
בחוג יהיו זכאים לתואר גם בתום שנת הלימודים הרביעית שלהם .ברוח זו טענה גם ראש החוג,
כי חלק נכבד מהסטודנטים לא יהיה מסוגל לסיים את הלימודים בתום  3שנים.
 .9למרות שיפור שהוצג בפני הצוות בעניין נגישות למאגרי מידע ,מביקור שנערך בספרייה עולה כי
מצאי הספרים בתחום התקשורת הינו חסר ביותר ובלתי מעודכן .מצאי זה אינו מהווה תשתית
ראויה לכתיבת עבודות ולהרחבת האופקים האקדמיים של הסטודנטים.
 .10הספרייה המשרתת את תלמידי התוכנית שוכנת בספריה העירונית ואינה ייעודית לסטודנטים
האקדמיים .אף כי הספריות האקדמיות עוברות שינויים רבים ,הן לא נעלמות מנוף המוסדות
האקדמיים ועדיין מהוות אתר מרכזי בהם.
לאור האמור ועל מנת לאפשר סיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים במוסד בתוכנית הנדונה,
המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד האקדמי נצרת לעדכן את הסטודנטים הלומדים בתוכנית
כי הם יוכלו להמשיך את לימודיהם במכללה האקדמית עמק יזרעאל ,בתוכנית הלימודים לתואר
ראשון בתקשורת ,החל משנה"ל תשע"ה .זאת בהתאם למתווה שהוצע לקליטת הסטודנטים על ידי
המכללה האקדמית עמק יזרעאל ואשר הוצג למועצה.
 740/12החלטה :הארכת ההיתר למוסד האקדמי נצרת ואישור הפרסום והרשמת הסטודנטים לתוכנית
הלימודים לתואר ראשון בכימיה
ההיתר שהוענק למוסד האקדמי נצרת ואישור הפרסום והרשמת הסטודנטים לתוכנית הלימודים
לתואר ראשון בכימיה עתידים להסתיים ב.21.5.2014 -
המל"ג עודכנה בכך שבבדיקות תקציביות שנערכו לאחרונה ע"י רו"ח חיצוני לצורך בחינת אפשרות
ההכרה במוסד ,נמצא כי המוסד מתקשה להוכיח איתנות פיננסית ,וכי הצוות המקצועי של ות"ת-
U

U
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מל"ג מצוי בעיצומם של דיונים בנושא זה ובנושאים נוספים הנוגעים למוסד לצורך הבאת המלצה
בעניין עתידו של המוסד.
לאור האמור ,על מנת לאפשר ארכה לבחינת פתרונות בנושא ובנסיבות העניין ,החליטה המועצה
להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014כלהלן:
 .1להאריך טכנית עד סוף דצמבר  2014את ההיתר של המוסד האקדמי נצרת ואישור הפרסום
והרשמת הסטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה ,וזאת בכדי לאפשר למוסד
להמשיך לרשום סטודנטים לתוכנית זו ולשנת הלימודים תשע"ה בלבד.
 .2עד להבהרת מצבו הפיננסי של המוסד וקבלת החלטה בדבר עתידו ,יושהה הטיפול בבקשות
המוסד לפתוח תוכניות לימודים חדשות.
 .3הצוות המקצועי של מל"ג-ות"ת יבחן עם המוסד את האפשרויות בהתייחס לסטודנטים
שסיימו כבר את לימודיהם בתוכנית הנדונה:
הפעלת רשת בטחון אקדמית ,שתאפשר לסטודנטים לסיים לימודיהם במוסד אחר
א.
המוסמך להעניק את התואר;
הסטודנטים ימתינו עד להבהרת ענייניו של המוסד וקבלת החלטות בות"ת ובמל"ג.
ב.
 .4אין בהחלטה זו כדי לגרוע מהאפשרות כי בסיום הליך בחינת עתיד המוסד ,יתכן כי לא ניתן
יהיה לסיים את לימודיהם של הסטודנטים בתוכנית הנדונה במסגרת המוסד עצמו.
 .5החלטה זו מותנית באישור הוות"ת.
U

U

 741/12החלטה :הארכה )שניה( לתקופה של שנתיים )עד מאי  (2016של ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז
האקדמי לב להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה במינהל עסקים
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרים על עבודתם.
להאריך את הסמכת המרכז האקדמי לב בשנתיים נוספות ,דהיינו עד מאי  ,2016להעניק
.2
תואר שני ) (M.B.A.ללא תזה במינהל עסקים.
 .3לקראת תום תקופת ההסמכה ,התוכנית תיבדק בשנית.
U

U

 742/12החלטה :הארכה )טכנית( לשנה )עד מאי  (2015של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית
עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון ) (B.A.בפסיכולוגיה
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה להאריך )טכנית(
בשנה )דהיינו ,עד סוף חודש מאי  ,(2015את ההסמכה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק
תואר ראשון ) (B.A.בפסיכולוגיה.
U

U

 743/12החלטה :הסמכה ראשונה תקופה של שלוש שנים )עד מאי  (2017לקריה האקדמית אונו להעניק
תואר ראשון ) (B.A.בפרסום ותקשורת שיווקית
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המלווה ,בראשותו של פרופ' דוד מזורסקי ,על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2להעניק לקריה האקדמית אונו הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון ) (B.A.בפרסום ותקשורת
שיווקית ,וזאת לתקופה של  3שנים.
 .3להגביל בשנת הלימודים הבאה את מכסת הסטודנטים ל 120-תלמידים לכל היותר ולהתיר
למכללה להגדיל את מספר הסטודנטים באופן הדרגתי לאחר מכן ,וזאת כל עוד המכללה תעמוד
ללא פשרה על תנאי הקבלה שהוצבו עד כה.
U
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בסוף שנת הלימודים הנוכחית ,עם סיום לימודיו של המחזור הראשון ,תערוך הקריה האקדמית
אונו בדיקה פנימית והפקת לקחים אודות מספרי הסטודנטים בתוכנית ותעביר דיווח לוועדת
המשנה על כך.
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.

 744/12החלטה :הארכה )שניה( לתקופה של שלוש שנים )עד אפריל  (2017של ההסמכה הזמנית שניתנה
למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון ) (B.A.בעבודה סוציאלית
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה 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.
לאמץ את חוות דעת המומחים ולהאריך את ההכרה במכללה האקדמית צפת כמוסד
.2
להשכלה גבוהה ואת הסמכתה להעניק תואר ראשון בעבודה סוציאלית ) (B.A.בשלוש שנים
)דהיינו ,עד חודש אפריל .(2017
 .3בהתאם להמלצת ות"ת מיום  ,9.4.2014לקראת שלב הארכת ההכרה וההסמכה על המכללה:
א .לעבות את סגל ההוראה של התוכנית באנשי סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה;
ב .להציג הסכמים ארוכי טווח עם מקומות ההכשרה המעשית.
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית בשנית ,לרבות הנושאים
.4
המפורטים בסעיף  3לעיל.
U

U

 745/12החלטה :אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני במינהל עסקים
בשפה האנגלית של המסלול האקדמי של המכללה למינהל
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לתרגם/להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני
.1
) (M.B.A.במינהל עסקים לשפה האנגלית.
 .2אישר ההפעלה ניתן לשנתיים ,דהיינו עד למאי .2016
בתום שנה מתחילת אישור ההפעלה ,תיבדק התוכנית ע"י סוקר בהתאם להחלטת מל"ג מס'
.3
 534/12מיום  10.9.2013לגבי פתיחת תוכניות בשפה האנגלית.
U

U

 746/12החלטה :אישור התמחות ביזמות וחדשנות במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון במינהל
עסקים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחים שבדקו את הבקשה על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
לאשר את בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות ביזמות וחדשנות
.2
במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.במינהל עסקים.
 .3ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים.
U

U
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 747/12החלטה :אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני ) (M.B.A.ללא
תזה במינהל עסקים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל בשיתוף Baruch College - The
U

U

City University of New York

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אריה רייכל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים
לתואר שני ללא תזה ) (M.B.Aבמינהל עסקים בשיתוף Baruch College- The City University
.of New York
 .3לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע למועמד כי המסלול האקדמי של המכללה
למינהל אינו מוסמך להעניק בשלב זה לתואר שני ללא תזה ) (M.B.Aבמינהל עסקים
בשיתוף Baruch College- The City University of New Yorkוכי קיימת אפשרות שבסופו של
דבר לא יוסמך לתואר שני ללא תזה ) (M.B.Aבמינהל עסקים בשיתוף Baruch College- The
.City University of New York
 .4לקראת 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 המסכם.
 748/12החלטה :אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון במתכונת דו-
חוגית בסוציולוגיה של המכללה האקדמית גליל מערבי
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' עמליה אוליבר על עבודתה והדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה הבודקת ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום
ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.במתכונת דו-חוגית בסוציולוגיה.
 .3לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד
שיירשם ללימודים על הצהרה ,שנוסחה מופיע בהמלצות הוועדה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי
המכללה האקדמית גליל מערבי איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בסוציולוגיה
במתכונת דו -חוגית ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר
האקדמי.
 .4ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה,
ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה ,וכן את התקדמות המוסד בנושאים
השונים כמפורט בגוף ההמלצה.
U

U

 749/12החלטה :העברת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לפתוח התמחות בניהול איכות
במערכת הבריאות במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A,ללא תזה במינהל מערכות בראיות
לבדיקת מומחה
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל מאותו היום ,והחליטה לאשר
את שם המומחה שהוצע לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לפתוח התמחות
ב"ניהול איכות במערכת הבריאות" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה במינהל
מערכות בריאות .שם המומחה יהיה חסוי בפני המוסד.
U

U
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 750/12החלטה :אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים
לקראת תואר ראשון ) (B.A.בלימודים רב-תחומיים
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה לאשר את הרכב
הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון
) (B.A.בלימודים רב-תחומיים .ההרכב המאושר כלהלן:
• פרופ' דן לאור  -החוג לספרות עברית ,אוניברסיטת תל אביב  -יו"ר
• פרופ' יוסי בן ארצי  -החוג ללימודי ארץ ישראל ,אוניברסיטת חיפה
• פרופ' אבי שגיא  -החוג לפילוסופיה כללית  ,אוניברסיטת בר-אילן
• פרופ' תלמה לייבל  -המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
• גב' שרון הרדון  -מרכזת הוועדה
U

U

 751/12החלטה :אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים
לקראת תואר ראשון ) (B.A.בלימודים רב-תחומיים
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל ,והחליטה לאשר את הרכב
הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון )(B.A.
בלימודים רב-תחומיים .ההרכב המאושר כלהלן:
• פרופ' אהרון קליימן  -החוג למדע המדינה ,אוניברסיטת תל-אביב  -יו"ר
• ד"ר דניאלה גורביץ  -הפקולטה למדעי הרוח ,אוניברסיטת בר-אילן
• פרופ' מוחמד חאג' יחיא  -בית הספר לעבודה סוציאלית ,האוניברסיטה העברית
• פרופ' ז'ק סילבר  -המחלקה לכלכלה ,אוניברסיטת בר-אילן
• פרופ' סוזי נבות  -בית הספר למשפטים ,המסלול האקדמי של המכללה למינהל
• גב' שרון הרדון  -מרכזת הוועדה
U

U

 752/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד אפריל  (2017למכללה האקדמית
תל-חי להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי החי )במקור :זואוטכנולוגיה(
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' ישראל רוזנבוים ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי החי למשך שלוש
.2
שנים.
לאשר למכללה את שינוי שם תוכנית הלימודים מתואר ראשון ) (B.Sc.בזואוטכנולוגיה
.3
לתואר ראשון ) (B.Sc.במדעי החי.
על המכללה האקדמית תל-חי:
.4
להמשיך לפתח את סגל ההוראה האקדמי ,תוך הכוונת חלק מהסגל לתעסוקה
א.
מחקרית )במיג"ל או בכל מוסד מחקרי אחר(;
לפתח את קורסי הבחירה בעיקר בתחום מדעי החי ,תוך הדגשת הייחודיות של אזור
ב.
הצפון בנושא.
כתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ע"י וועדת מעקב שתגיש דו"ח למל"ג לפני
.5
תום תקופת ההסמכה הזמנית.
U

U
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החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון )(B.S.N.
בסיעוד
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה
.1
המאומצת.
 .2להסמיך )הסמכה שאינה מוגבלת בזמן( את המרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון
) (B.S.N.בסיעוד ,ללא צורך בהמשך מעקב.
U

U

 754/12החלטה :אישור לקיום צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר
במדעים"  B.Sc.במדעי החיים של האוניברסיטה הפתוחה
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות,
והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
לאשר לאוניברסיטה הפתוחה לקיים צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים
.2
לקראת תואר "בוגר במדעים"  B.Sc.במדעי החיים ,בהתאם למתווה לתוכנית אחידה
ללימודי קדם רפואה ) (Pre-Medבמוסדות להשכלה גבוהה בישראל )מתווה מקורי(.
U

U

 755/12החלטה :אישור לקיום צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר
במדעים"  B.Sc.בביוטכנולוגיה ימית ותוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר במדעים" B.Sc.
במדעי הים והסביבה הימית של המרכז האקדמי רופין
 .1להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
לאשר למרכז האקדמי רופין לקיים צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים
.2
לקראת תואר "בוגר במדעים"  B.Sc.בביוטכנולוגיה ימית ותוכנית הלימודים לקראת תואר
"בוגר במדעים"  B.Sc.במדעי הים והסביבה הימית ,בהתאם למתווה לתוכנית אחידה
ללימודי קדם רפואה ) (Pre-Medבמוסדות להשכלה גבוהה בישראל )מתווה מקורי(.
U

U

 756/12החלטה :נוהל להוספת מסלול התמחות ,מגמה ,חטיבה ,אשכול או מוקד בתוכנית לימודים אקדמית
קיימת  -עדכון החלטת המל"ג מיום 11.12.2012
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוועדה
העליונה להסמכה ,הכרה ורישוי מישיבתה ביום  ,8.4.2014והחליטה לעדכן את החלטתה בנדון מיום
 ,11.12.2012כלהלן:
 .1כללים לקיום מסלול לימודים:
• נוהל זה מתייחס למסלול/אשכול/התמחות/חטיבה/מוקד ,להלן "מסלול".
הגדרה :מסלול הוא מקבץ קורסים בתוך תוכנית לימודים אקדמית המהווה התמקדות
בתוכן אקדמי הלקוח מתוך התוכנית הקיימת .המסלול יכול לכלול איגום של קורסים
קיימים ו/או הוספת קורסים אקדמיים חדשים לתוכנית ,בהיקף מצומצם בלבד .ככלל,
מסלול צריך להתבסס על תכנים המתבססים על קורסי הליבה ומאפשרים התמקצעות
מתחום מסוים של הדיסציפלינה.
• למען הסר ספק ,מסלולים בתוך תוכנית אקדמית חייבים לשמר 'ליבה אקדמית' של
תוכן המשותף לכל המסלולים בתוכנית המקורית .מסלולים שונים בתוכנית יתבססו רק
U

U

U
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על קורסי בחירה שונים .מסלול יוגדר בהיקף של מינימום שישית ועד כשליש מהיקף
הלימודים בתוכנית.
• תנאי הקבלה לתוכנית האם יהיו זהים לכל המסלולים המוצעים.
• במקרים בהם נדרש הסטודנט לבחור מסלול לימודים יחיד בתוכנית ,יאושר למוסד
לקיים ולפרסם בתוכנית חמישה מסלולי לימוד לכל היותר .ככל שסטודנט נדרש לבחור
יותר ממסלול לימודים אחד ,ניתן יהיה להציע יותר מסלולי לימוד.
• מסלול חדש בתוכנית מאושרת יכול להיפתח גם אם לא נכלל בתוכנית הרב שנתית של
המוסד.
• ציון על גבי התעודה :תואר ראשון – בכפוף לאמור בהחלטת מל"ג מדצמבר ) 2005מצ"ב(.
בתואר שני ניתנת למוסד האפשרות לציין המסלול בתעודה )בכפוף לאישור ,בהתאם
לנוהל המצ"ב(.
• בתוכניות בעלות הסמכה שאינה מוגבלת בזמן מקובל לבצע מעת לעת התאמות ושינויים
בתכנים ,בהיקף מוגבל )עד כשליש מתוכנית הלימודים( .בהתאם לכך ,מוסדות שלהם
הכרה שאינה מוגבלת בזמן ,יוכלו להמשיך בנוהג זה ,בתוכניות לימודים להן הסמכה
שאינה מוגבלת בזמן ללא צורך באישור המל"ג .ככל שמסלול יפורסם בנפרד ,המוסד
ידווח למל"ג על כך למל"ג -טרם הפרסום.
• במוסדות להשכלה גבוהה בתוכניות לימודים בעלות אישור פרסום והרשמה  /או
הסמכה זמנית :יש לפעול לקבל אישור מראש לפתיחת מסלול ,בהתאם לאמור בסעיף 2
בנוהל המוצע להלן:
 .2נוהל לפתיחת מסלול )בתוכניות לימודים להן אישור פרסום והרשמה/הסמכה זמנית(:
פתיחת מסלול/התמחות/מגמה/חטיבה/אשכול/מוקד חדשים בתוכנית אקדמית
א.
קיימת )להלן :מסלול( ,טעונה הגשת בקשה מראש של המוסד למל"ג וקבלת
אישורה.
בקשת המוסד תיבדק כמפורט להלן:
ב.
הבקשה תכלול הצהרה ,חתומה ע"י דיקן הפקולטה ,רקטור/נשיא כי המסלול עומד
בתנאים שנקבעו בסעיף  1לעיל ,וכן תכלול את התוכנית הקיימת כפי שאושרה על
ידי המל"ג ואת התוכנית המיועדת למסלול ,תוך ציון השינויים מהתוכנית הקיימת,
ככל שמבוקשים:
פתיחת מסלול בתוכנית לימודים לתואר ראשון
.1
פתיחת מסלול בתוכנית לימודים לתואר שני – כאשר המסלול לא יצוין על-
.2
גבי התעודה:
• תוכנית לה אישור פרסום והרשמת סטודנטים :הבקשה להוספת
המסלול תועבר לבדיקה של מומחה או מומחים מהתחום .למוסד אסור
לפתוח המסלול עד לקבלת אישור המל"ג.
• תוכנית ובה הסמכה זמנית :יו"ר ועדת המשנה הרלוונטית של המועצה
יקבע אם יש במסלול המוצע שינוי משמעותי מהתוכנית הכללית כפי
שאושרה על ידי המל"ג .ככל שייווכח שכן ,יובא להחלטת ועדת המשנה
הרלוונטית האם להעביר את המסלול החדש לבדיקת מומחה או
מומחים .ככל שייווכח כי אין במסלול המבוקש שינוי משמעותי
בהתייחס לתוכנית שאושרה ע"י המל"ג ,יוכל יו"ר ועדת המשנה לאשר
את פתיחת המסלול .תימסר הודעה למוסד.
פתיחת מסלול בתוכנית לימודים לתואר שני – כאשר המסלול יצוין על-גבי
.3
התעודה:
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U
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.3

• תוכנית לה אישור פרסום והרשמת סטודנטים או הסמכה זמנית:
הבקשה תועבר לבדיקה של מומחה או מומחים מהתחום .למוסד אסור
לפתוח המסלול עד לקבלת אישור המל"ג.
במקרים בהם תידרש חוות דעת מומחים -ועדת המשנה תדון בהמלצת המומחים
ג.
ותביא המלצתה למל"ג.
כל בקשה לפתיחת מסלול לימודים חדש ,בתוכניות לימודים בעלות אישור ,פרסום והרשמה
 /תוכנית עם הסמכה זמנית ,שטרם הוחלט על מינוי סוקר/ועדה לבדיקתה לטובת הארכת
ההסמכה ,תצטרך לעמוד בהחלטה זו.

החלטה :דיון כללי במדעי הרוח והצעה להקמת ועדת היגוי עליונה למדעי הרוח
757/12
בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד ) (13.5.2014החליטה המועצה להשכלה גבוהה להקים ועדת
א.
היגוי עליונה של מל"ג /ות"ת למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל ,על פי הצעת ות"ת.
ועדת ההיגוי העליונה למדעי הרוח תהא אחראית על תיאום בין היוזמות הות"תיות
ב.
והמל"גיות וכן בין הגורמים השונים העוסקים בקידום מדעי הרוח על היבטיהם השונים
בארץ ,תסייע בקידומו ופיתוחו של התחום אל מול העולם המשתנה וההתקדמות
הטכנולוגית ,תגבש מדיניות אחידה ,תמליץ על דרכי פעולה ותעקוב אחר יישום המלצותיה.
מל"ג מאשרת את הרכבה המוצע של הוועדה ,כדלהלן:
ג.
• פרופ' מלכה רפפורט חובב ,יו"ר ,בלשנות ,האוניברסיטה העברית ,חברת ות"ת
• ד"ר לאה בם ,חברת מל"ג
• פרופ' אורציון ברתנא ,מורשת ישראל ,אוניברסיטת אריאל בשומרון ,חבר מל"ג
• פרופ' אביגדור שנאן  ,מקרא ,ספרות חז"ל ,האוניברסיטה העברית ,יו"ר הוועדה
האקדמית ,הקרן למדעי הרוח
• נציג יד הנדיב
• פרופ' מחמוד גנאיים ,לימודי הערבית והאסלאם ,אוניברסיטת תל-אביב
• פרופ' גבי מוצקין ,מנהל מכון ון ליר ,פילוסופיה ,ספרות גרמנית
• פרופ' אורה לימור ,היסטוריה ,האוניברסיטה הפתוחה
• פרופ' חנה נווה ספרות ,לימודי מגדר ,אוניברסיטת תל אביב
• פרופ' דני סטטמן ,פילוסופיה ,אוניברסיטת חיפה
• פרופ' שמואל פיינר ,היסטוריה של עם ישראל ,אוניברסיטת בר-אילן
• פרופ' נעמה צבר בן יהושע ,חינוך ,המכללה האקדמית אחוה
• גב' מרב אברהמי ,מרכזת הוועדה
U

U
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נספח
U

כ"ח אייר ,תשע"ד
 28מאי2014 ,
דחוף

אושר בישיבת מל"ג  10.6.2014ומהוה נספח לפרוטוקול מל"ג 13.5.2014
לכבוד
מליאת המועצה להשכלה גבוהה
U

שלום רב,
הנדון :מינוי מומחים לבדיקת תכנית ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו )עבור
מחזור הלימודים הנוכחי(
U

א.

בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום ) 12.2.2014פרטנית( בדבר הסדרת ההכשרה המעשית
בפיזיותרפיה ,נדרשה הקריה האקדמית אונו להגיש למל"ג תוכנית התנסות מלאה ,מפורטת וראויה
להכשרה מעשית בפיזיותרפיה ,לרבות ההתחייבויות ממקומות ההכשרה ,ביחס להחלטות המל"ג
בנושא ,ובפרט:
 (1היקף שעות לכל תחום התמחות )בסה"כ לא פחות מ 960-שעות לכל סטודנט( ע"פ התמהיל
והסטנדרט הנדרש;
 (2מקום התמחות ראוי להכשרה כולל פרטי קשר וכתובת;
 (3מכתבי התחייבות/הסכמים מכל מקומות התנסות להכשרת הסטודנטים בעתיד מבלי לפגוע
במחויבויות כלפי מוסדות אחרים – בחתימת מורשי חתימה.
הכל כפי שפורט בהחלטות המועצה ובמכתבים שנשלחו למוסד.
בהתאם להחלטת המועצה כאמור ,על התוכנית שיגיש המוסד להוכיח כי קיימת אפשרות להמשך
הכשרת מחזור סטודנטים זה במוסד ,באופן אשר אינו פוגע במחויבויות מקומות ההכשרה כלפי
התוכניות במוסדות האחרים .התוכנית האמורה תועבר ע"י המל"ג לבדיקה חיצונית של מומחה/ים,
ובמידה ותמצא כעומדת בכל התנאים שצוינו ,יתאפשר המשך הלימודים וכן המשך בדיקת התוכנית
לקראת הסמכה למחזור זה .יוזכר ,כי המועצה החליטה על הקפאת הרישום ופתיחת מחזורי לימוד
חדשים לתכנית זו ועל כן הובהר למוסד כי לא יוכל לרשום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ה.

ב.
ג.

בהמשך להחלטה ,הגישה הקריה האקדמית אונו תכנית הכשרה מעשית לסטודנטים במחזור הנוכחי
)שהחל לימודיו בשנה"ל תשע"ד( בתכנית הלימודים לקראת תואר ראשון בפיזיותרפיה.
להלן הצעה למומחים לבדיקת תכנית ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה שהוגשה ע"י הקריה האקדמית
אונו.
המומחים הוצעו על פי מומחיותם בתחום והיכרותם עם העבודה וההכשרה בשטח ולאור אי-שיוכם
כיום למוסדות המלמדים פיזיותרפיה ו/או למקומות ההכשרה המעשית שנכללו בתכנית שהגיש המוסד.
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כפי שסוכם בישיבת המועצה בתאריך  13.5.2014בעת דיווח המנכ"ל ,ועקב דחיפות הנושא ,המועצה
להשכלה גבוהה מתבקשת לאשר במייל *בתוך  4ימים ממועד המשלוח של החומר אליה) את ההצעה
למינוי צוות המומחים לבדיקת תוכנית ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה של המוסד ,כפי שפורט לעיל.
ככל שלא תתקבלנה הערות לשמות המומחים  4ימים ממשלוח החומר למל"ג ,נראה את ההרכב
כמאושר.

ה .להלן הצעת ההחלטה;
.1

.2

בהמשך להחלטת המועצה מיום  12.2.2014ולאחר קבלת תכנית ההכשרה המעשית לסטודנטים
במחזור הנוכחי )שהחל לימודיו בשנה"ל תשע"ד( בתכנית הלימודים לקראת תואר ראשון
בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו ,מאשרת המועצה את מינוי צוות המומחיות לבדיקת
התכנית:
גב' חנה שפירא ,לשעבר הפיזיותרפיסטית הראשית של בית החולים הדסה )עין כרם ,והר
•
הצופים(
גב' שולה הן ,לשעבר סגנית הפיזיותרפיסטית הראשית במשרד הבריאות וראש תחום
•
פיזיותרפיה
בגריאטריה.
המומחיות תתייעצנה במסגרת הבדיקה עם פרופ' אבי ישראלי -פרופסור מן המנין במנהל
מערכות בריאות באוניברסיטה העברית בירושלים ו"הדסה" ,לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות ,וכן
עם הגב' איילה פרג ,הפיזיותרפיסטית הראשית במשרד הבריאות.

המומחיות תבדוקנה את תכנית ההתנסות בהתאם לדרישות המל"ג ומשרד הבריאות ,ותגשנה
.3
חוות דעתן למל"ג בתוך חודש ימים.
***
מצ"ב קורות החיים של המומחים כנספח ,יחד עם החלטות מל"ג בנושא ותוכנית ההכשרה המעשית של
המוסד.
***
בברכה,

מרק אסרף
ממונה בכיר באגף האקדמי,
המועצה להשכלה גבוהה
העתק:
פרופ' חגית מסר ירון ,סיו"ר מל"גפרופ' מנואל טרכטנברג ,יו"ר ות"תמר גדי פרנק ,מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"תגב' מיכל נוימן ,מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ,מל"גגב' מרב שביב ,סמנכ"ל תכנון ומדיניות ,ות"ת-עו"ד יעל טור כספא פליישמן ,היועצת המשפטית ,מל"ג/ות"ת
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