החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתיים-עשרה (66 )575
שהתקיימה בירושלים ביום י"ד בחשון תשע"ז ()15.11.2016
************

החלטות

 1706/12החלטה :מינוי פרופ' מונא מארון לחברת ות"ת
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הצעת
שר החינוך ויו"ר המל"ג ,על דעת יו"ר ות"ת ,למנות את פרופ' מונא מארון כחברת ות"ת ,לתקופה של
שלוש שנים מיום כניסת המינוי לתוקף.
אישור המועצה והמינוי ייכנסו לתוקף בכפוף ולאחר חתימתה על הסדר מתאים והתפטרותה מהגופים
כפי שתידרש למניעת חשש לניגוד עניינים ,על פי הנחיות הייעוץ המשפטי.
 1707/12החלטה :הארכת המינוי של ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית
ישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך את כהונת חברי
ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית בשלוש שנים נוספות.
להלן הרכב הועדה:
 מר ישי פרנקל ,חבר ות"ת  -יו"ר
 פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר ות"ת
 ד"ר רבקה ודמני ,סיו"ר מל"ג
 מר גדי פרנק ,מנכ"ל מל"ג/ות"ת
 פרופ' ליאת רבין-קישון ,אוניברסיטת תל-אביב
 פרופ' אסף מידני ,המכללה האקדמית ת"א-יפו
 ד"ר דב מיימון ,המכון למדיניות העם היהודי
 מר רביד עומסי ,מנהל פרויקט המח"רים  -מרכז הוועדה
 1708/12החלטה :הרכב ועדת שיפוט לבחינת פרויקטי רוחב לקידום הוגנות מגדרית בעקבות קול קורא לקידום
וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  1.7.2015בה נקבע ,בין היתר ,כי יוקצה תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות
רוחבית משותפת לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה ,ובהמשך להחלטת ות"ת בנושא
מיום  ,13.11.2016החליטה המל"ג בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016כלהלן:
להקים ועדת שיפוט לצורך בחינת הפרויקטים הרוחביים שיוגשו על-ידי המוסדות ,כמענה לקול
.1
הקורא לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה .ועדת השיפוט תמליץ למל"ג ולות"ת על
הזוכים.
לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן ,בכפוף להוספת חבר/ה מתחום מדעי הרוח ממוסד
.2
בפריפריה*:
 פרופ' יונינה אלדר  -הנדסת חשמל ,הטכניון ,חברת האקדמיה הישראלית הצעירה (למדעים)
 יו"ר הוועדה פרופ' רות ארנון  -ביולוגיה ,מכון ויצמן למדע ,נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים לשעבר
 פרופ' אהוד גזית  -ננו-ביולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב
 פרופ' אבנר דה-שליט  -מדעי המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,דיקן הפקולטה
למדעי החברה לשעבר
 פרופ' יעל דולב השילוני  -סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,המכללה האקדמית ת"א-יפו
 פרופ' יוסי שיין  -ראש החוג למדע המדינה והתוכנית ללימודי דיפלומטיה ע"ש אבא אבן,
אוניברסיטת תל-אביב; חבר ות"ת
 גב' תמר קרביץ  -מרכזת הוועדה
תקנון הוועדה יובא בפני מל"ג/ות"ת לאישורן בישיבה הבאה.
.3
* שם החבר/ה ישלח אל חברי המל"ג לאישורם באמצעות המייל.
 1709/12החלטה :אישור הרכב ועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016דנה המועצה להשכלה בהצעה להרכב הוועדה לבחינת
מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובחינת סוגיות הקשורות לנושא,
והחליטה לאשר את ההרכב כלהלן:
 פרופ' (אמריטה) עלית אולשטיין מהאוניברסיטה העברית












ד"ר אורית דרור מהמכללה האקדמית לחינוך  -אורנים
ד"ר רבקה ודמני  -סגן יו"ר המל"ג
ד"ר עלי וותד מהמכללה האקדמית בית ברל
פרופ' אורית חזן מהטכניון
פרופ' יעקב יבלון מאוניברסיטת בר אילן
פרופ' עפרה ענבר מאוניברסיטת תל אביב
פרופ' שרגא פישרמן מהמכללה האקדמית הדתית לחינוך  -שאנן
ד"ר יעל קמחי מהמכללה האקדמית לחינוך  -לוינסקי
מר איל רם סמנכ"ל ומנהל המינהל לעובדי הוראה במשרד החינוך /מר נח גרינפלד מנהל האגף
להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך

גב' בתיה הקלמן – מרכזת הוועדה

*** פרופ' עפרה ענבר וד"ר רבקה ודמני תכהנה במשותף כיו"ר הוועדה.
 1710/12החלטה :תואר שני עם תזה במכללות האקדמיות לחינוך  -הצעה להסרת הדרישה להסמכה קבועה
(שאינה מוגבלת בזמן) במסלול הלא-מחקרי כתנאי להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני
מחקרי
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016דנה מליאת המועצה להשכלה גבוהה
.1
בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום  27.10.2016בנושא בקשת מכללות
אקדמיות לחינוך להסיר את הדרישה של מל"ג להסמכה קבועה (שאינה מוגבלת בזמן) במסלול
הלא-מחקרי כתנאי להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני מחקרי במוסדות אלה.
המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי אין מקום להמשך ההבחנה בין מכללות אקדמיות לחינוך
.2
ליתר המוסדות להשכלה גבוהה בהתייחס לדרישה להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים
לתואר שני מחקרי .לאור העובדה כי תואר שני ללא תזה קיים במכללות האקדמיות לחינוך עוד
משנת  2001והן העמידו מחזורי בוגרים במסלולים אלה ,קובעת המועצה להשכלה גבוהה כי יש
לבצע עתה האחדה בין החלטת המל"ג מאוגוסט  2012בדבר המתווה ללימודי תואר שני מחקרי
במכללות האקדמיות לחינוך ,לבין החלטת המל"ג מאוקטובר  2004בדבר מתווה כללי ל"לימודי
תואר שני מחקרי במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות".
אשר על כן ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות
.3
אקדמית להיעתר לבקשת המכללות האקדמיות לחינוך ולהסיר את הדרישה של מל"ג להסמכה
קבועה (שאינה מוגבלת בזמן) במסלול הלא-מחקרי כתנאי להגשת בקשה לפתיחת תוכנית
לימודים לתואר שני מחקרי.
 1711/12החלטה :דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מינהל עסקים  -רוחבי
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית ומחליטה לאמץ את המלצותיה
.2
כדלקמן:
בשל ריבוי תוכניות במינהל עסקים בישראל ,המל"ג/ות"ת יעודדו שיתופי פעולה בין
א.
מוסדיים ,מיזוגים של תוכניות בתארים מתקדמים ובהתאם לצורך ,תישקל סגירה של
תוכניות ברמה אקדמית לא ראויה.
בכל המוסדות יש להקפיד על עמידה בקריטריונים אקדמיים וביניהם :סגל איכותי,
ב.
תוכנית אקדמית אסטרטגית רב שנתית מבוססת ועוד.
לאור המחסור החמור בסגל מתחום מינהל עסקים ,וממצאי הוועדה הבינלאומית כי
ג.
מרבית המוסדות אינם יכולים לעמוד בהחלטה לפיה סגל מן החוץ לא ילמד מעבר ל
 30%מהקורסים בתוכנית ,ייבחנו מחדש הסטנדרטים שנקבעו בעבר לתחום זה על ידי
המל"ג מתוך שיקולים פדגוגיים ,מחקריים ,כלכליים וכו'.
מאחר והמכללות מסתמכות יתר על המידה על סגל פורש מאוניברסיטאות ,ממליצה
ד.
המל"ג כי יפעלו:
לגייס בוגרי דוקטורט מאוניברסיטאות בישראל או מחו"ל אשר יכולים למלא
i.
את שורות הסגל.
לקצוב את תקופת ההעסקה של סגל המגיע לאחר פרישה מאוניברסיטאות.
ii.

.3

.4

.5

מצבן של תוכניות הדוקטורט אינו משביע רצון (בדומה למצב בהערכה הקודמת בשנת
ה.
 .)2007מרבית התוכניות חסרות מבנה או מובנות באופן לקוי ,בעוד שאחרות חוברות
לקורסים לא מתאימים ברמת תואר שני .לפיכך ,על המוסדות להמשיך ולפעול לשיפור
התוכניות ,בין היתר על-ידי שיתופי פעולה ויצירת קונסורציום בין בתי הספר השונים.
מספר מוסדות להשכלה גבוהה עושים עבודה טובה וחשובה בהנגשת השכלה גבוהה
ו.
לאוכלוסיות מוחלשות בישראל .המל"ג מעודדת בתי ספר נוספים למינהל עסקים לשלב
מטרה ראויה זו בחזון שלהן ,לא רק ברמת הקבלה ללימודים ,אלא גם בבניית תוכניות
ושירותים שיספקו את הכלים הטובים ביותר להצליח.
רוב התוכניות במינהל עסקים חסרות מאפיינים בינלאומיים (כגון :קורסים באנגלית,
ז.
משיכת סטודנטים וסגל בינלאומיים ,אלמנטים של דירוגים בינלאומיים וארגוני
אקרדיטציה בינלאומיים בתחום) .כתוצאה מכך ,אף מוסד אקדמי בישראל אינו מופיע
בדירוגים בינלאומיים בתחום .לפיכך המל"ג ממליצה כי המוסדות:
יפתחו קורסים במינהל עסקים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית ,ויגבירו את
i.
שילוב האנגלית בקורסים קיימים ששפת ההוראה שלהם היא עברית (חומרי
קריאה וכדומה).
יכללו בדרישות הקבלה לתוכניות  MBAגם את החלק המילולי של בחינת
ii.
ה  GMATבנוסף לחלק הכמותי הנדרש כיום.
המל"ג מחליטה להעביר את ההמלצות הבאות לות"ת:
מומלץ לות"ת שלא לאשר ככלל פתיחת תוכניות חדשות במינהל עסקים בשנים
א.
הקרובות ,למעט פתיחת תוכנית בפריפריה הרחוקה של מדינת ישראל ,בצפון ובדרום.
לאור המחסור החמור במיוחד בסגל בתחום חשבונאות ,מוצע לעודד הענקת מלגות
ב.
לדוקטורנטים ופוסט דוקטורטים בתחום ,ומתן תמריצים כספיים אחרים.
לחלק מהחוקרים חסרה גישה למשאבים חשובים דוגמת מאגרי מידע יקרים (למשל
ג.
 )WRDSאו מעבדה התנהגותית עם ציוד מדידה איכותי .על מנת לתמוך במחקר ברמה
עולמית במינהל עסקים ,על המוסדות לתעדף את התחום במסגרת הקצאת משאבי
מחקר .במקביל מוצע לות"ת לשקול סיוע בהשגת משאבים אלו לחוקרים
ולדוקטורנטים ,בין השאר באמצעות איגום משאבים ברמה הלאומית.
לאור הגידול בעלויות של תוכניות תחרותיות ברמה בינלאומית במינהל עסקים ,יש
ד.
לבחון מחדש את התקצוב של ות"ת לסטודנטים בתחום ,ולבחון האם יש מקום
להשוותו לזה של תחומים אחרים במדעי החברה (דוגמת כלכלה).
על מנת לאפשר לחברי סגל חדשים וצעירים פרק זמן מרוכז עבור מחקר ,יש לשקול
ה.
להגמיש את הנחיית ות"ת לפיה יש לחלק את עומס ההוראה לשני סמסטרים.
המל"ג מייחסת חשיבות רבה להמלצות הנוספות של הוועדה הבינלאומית ,וקוראת למוסדות
לפעול בהתאם למפורט להלן (המלצות אלה מופיעות גם בדו"חות הפרטניים הרלוונטיים):
קידום סגל במוסדות צריך להתבסס על איזון בין איכות הפרסומים לכמותם ,במתן דגש
א.
רב יותר לאיכות ,בדומה למקובל במוסדות מובילים בעולם.
מומלץ כי מוסדות להשכלה גבוהה ,בהם קיימות תוכניות חופפות ו/או נפרדות
ב.
בתחומים הקשורים במינהל עסקים ,יאחדו את כלל התוכניות תחת מבנה מאחד.
במוסדות אקדמיים בהם תקופת הכהונה של דיקנים בבתי ספר למינהל עסקים הינה
ג.
קצרה באופן שאינו מאפשר לבצע מהלכים משמעותיים ,מומלץ כי משך הכהונה יוארך
וכי ישקל מסלול מקצועי לדיקנים ,כמו גם מינויים חיצוניים.
יש לתגבר באופן משמעותי (במיוחד באוניברסיטאות) ,את שירותי ההשמה והייעוץ
ד.
התעסוקתי לסטודנטים ,כמו גם שירותים נוספים ,דוגמת הנחייה בכתיבת קורות חיים,
הכנה לראיונות וכישורי נטוורקינג ,המהווים חלק חשוב ממערך הייעוץ התעסוקתי.
לאור העובדה כי רוב האוניברסיטאות דיווחו על קשיים בגיוס סגל ,משום שמספר בוגרי
ה.
הדוקטורט בישראל שעומד בדרישות המחקר שלהן הינו מוגבל ,ומאחר וניסיונות גיוס
של סגל מחו"ל לא צלחו בעבר ,מוצע לבחון את האפשרות לגיוס סגל מאוכלוסייה בעלת
זיקה יהודית/ישראלית בחו"ל.
מעקב אחר יישום ההחלטה:
בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה ,יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג ,דיווח בדבר
המעקב ויישום ההמלצות שיועדו למל"ג ולות"ת במסגרת ההחלטה הנ"ל.

 1712/12החלטה  :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת תל-
אביב
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל
.2
עסקים באוניברסיטת תל-אביב ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית ציינה כי בית הספר למינהל עסקים במוסד הינו
.3
אחד מבתי הספר המובילים בארץ.
המוסד מתבקש לתת את הדעת על המלצות הוועדה הבינלאומית בנוגע לתכנון אסטרטגי
.4
והקטנת יחס סגל סטודנטים בבית הספר.
 1713/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה
העברית בירושלים
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל
.2
עסקים באוניברסיטה העברית ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית התרשמה מאיכות המחקר של הסגל ,כמו גם
.3
מהתוכניות החדשניות שהשיק בית הספר ,תוך מינוף החוזקות הייחודיות של האוניברסיטה.
המועצה מסבה את תשומת ליבו של המוסד למספר נושאים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים
.4
להלן:
מומלץ כי בית הספר יקים ועדה המורכבת מחברי סגל ,סטודנטים ובוגרים ,על מנת
א.
לפתח תוכנית אסטרטגית לחיזוקו והעצמתו של בית הספר למינהל עסקים.
מומלץ כי בית הספר ,בתמיכת האוניברסיטה ,יגייס סגל נוסף על מנת להוריד את יחס
ב.
סגל-סטודנטים.
 1714/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר למינהל עסקים במרכז הבינתחומי
בהרצליה
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל
.2
עסקים במרכז הבינתחומי ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית ציינה כי בית הספר למינהל עסקים במוסד הינו
.3
אחד מבתי הספר המובילים בארץ.
המוסד מתבקש לתת את הדעת על המלצות הוועדה הבינלאומית בנוגע לתכנון אסטרטגי ולגיוס
.4
סגל.
 1715/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במחלקה למינהל עסקים באוניברסיטת חיפה
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למינהל
.2
עסקים באוניברסיטת חיפה ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים
.3
להלן:
חיוני כי המחלקה תגדיל את היקף הסגל ,במיוחד בתחומים :שיווק ,חשבונאות
א.
וניהול/אסטרטגיה.

.4

מומלץ כי המוסד והמחלקה ייבחנו כיצד ניתן לשפר את גיוס הסגל (מימון סלי קליטה,
ב.
גמישות בדרישה לפוסט-דוקטורט וכד').
מומלץ כי הערכת הסגל תתבסס על איזון בין איכות הפרסומים לכמותם ,במתן דגש רב
ג.
יותר לאיכות.
מומלץ כי חברי סגל חדשים שיגויסו למחלקה יחלקו תפיסה דומה בנוגע לעדיפות של
ד.
איכות הפרסומים וכתבי העת ,על פני כמותם.
על המחלקה להקים ועדה פנים מחלקתית להערכת כל תוכניות ה MBA-על בסיס קבוע
ה.
ולבחינת רעיונות חדשים לתוכניות לימודים.
יש לבחון מחדש את מבנה לימודי הדוקטורט ,הן בהיבט הקורסים המוצעים והן בהיבט
ו.
התמיכה הכספית בסטודנטים.
מומלץ כי המחלקה תגיש בקשה לפתיחת מסלול עם תזה בתוכניות ה.MBA-
ז.
המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  3לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות
ההתקדמות בדבר יישומן ,עד לתאריך .01.06.2017

 1716/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במחלקה לניהול ובמחלקה למינהל עסקים
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לניהול
.2
והמחלקה למינהל עסקים באוניברסיטת בן-גוריון ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים
.3
להלן:
חשוב כי המחלקה לניהול והמחלקה למינהל עסקים יעברו רה-ארגון ויאוחדו תחת
א.
הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר.
על הפקולטה לפתח ולשלב קורסים פנימיים בחשבונאות ,כחלק מלימודי הליבה של ה-
ב.
.MBA
על הפקולטה להציע יותר קורסים ששפת ההוראה בהם היא אנגלית ,הן בתואר הבוגר
ג.
והן ה , MBA-ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים קיימים ששפת ההוראה שלהם היא
עברית (חומרי קריאה וכדומה).
מומלץ כי הפקולטה תצמצם את העומס המינהלי על סגל צעיר.
ד.
על הפקולטה ,בתמיכת הנהלת האוניברסיטה ,להקטין את היחס הנוכחי של סגל
ה.
סטודנטים העומד על  ,65:1באמצעות גיוס סגל אקדמי איכותי.
מומלץ כי הפקולטה תרכוש גישה למאגרי מידה הכרחיים למחקר במינהל עסקים
ו.
וניהול.
המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  3לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות
.4
יישומן ,עד לתאריך .01.11.2017
 1717/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לניהול וכלכלה
.2
באוניברסיטה הפתוחה ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה רושמת לפניה את התרשמותה של הוועדה הבינלאומית מהרמה האקדמית הגבוהה של
.3
תוכנית הלימודים במוסד.
המועצה מתייחסת למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:
.4
מומלץ כי יופקו חומרי לימוד רבים יותר באנגלית ,זאת על מנת להכין את הסטודנטים
א.
טוב יותר לסביבת העסקים הגלובלית.
מומלץ כי חומרי הלימוד שיופקו באנגלית יהוו בסיס להגדלת מספר הקורסים בהם
ב.
שפת ההוראה היא אנגלית.

.5

מומלץ כי המחלקה תגייס סגל בכיר נוסף ,תוך דגש על כיסוי מגוון התחומים הנלמדים
ג.
(בעיקר מימון וחשבונאות).
המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  4לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות
יישומן ,עד לתאריך .01.11.2017

 1718/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי תוכנית ה MBA-בטכניון  -מכון טכנולוגי
לישראל
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל
.2
עסקים בטכניון ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית התרשמה מאיכות הסגל והסטודנטים בתוכנית.
.3
המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים
.4
להלן:
תוכנית ה MBA-במתכונתה הנוכחית בטכניון ,אינה משקפת נאמנה את רמתו האקדמית
א.
הגבוהה של המוסד.
בתוך השנתיים הקרובות על המוסד להחליט האם ברצונו להקים בית ספר למינהל
ב.
עסקים תוך הרחבה ושיפור התוכנית המוצעת כיום.
אם יוחלט שלא להקים בית ספר למינהל עסקים ,מומלץ כי תוכנית הMBA-
)1
תבוטל ,וכי המחלקה תוכל להציע לימודים מצומצמים יותר (שלא לתואר).
אם יוחלט להקים בית ספר למינהל עסקים:
)2
 יהיה על המוסד לנסח תוכנית אסטרטגית ,המבוססת על תוכניות במוסדות דומיםברמה עולמית.
 יהיה על המוסד להגדיל את מספר חברי הסגל בתחום ,באופן רוחבי ,ובעיקרבשיווק ,מימון וחשבונאות.
המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  4לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות
.5
יישומן ,עד לתאריך .01.11.2017
 1719/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי של
המכללה למינהל
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל
.2
עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית התרשמה מאיכות ההוראה בבית הספר.
.3
המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים
.4
להלן:
במידה ובית הספר מחליט להמשיך בקיומה של התוכנית לתואר שני עם תזה ,עליו:
א.
 לנסח באופן ברור יותר את מטרת התוכנית להגדיל את היקף הסגל המחקרי בתוכנית לספק הנחייה טובה יותר לסטודנטים באשר לאפשרויות הקריירה העומדותלפניהם בסיום הלימודים.
לאור מספרם המצומצם של חברי הסגל המחקרי ואי הבהירות בנוגע לרלוונטיות של
ב.
התוכנית לשוק העבודה ,מומלץ כי בית הספר לא יגיש תוכנית לדוקטורט או לDBA
בשלב זה.
על בית הספר להגדיל בהדרגה את מספר הקורסים הנלמדים בשפה האנגלית ,הן בתואר
ג.
הראשון והן בתואר השני ,כולל בקורסי חובה ,ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים
קיימים ששפת ההוראה שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).
המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  4לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות
.5
יישומן ,עד לתאריך .01.11.2017

 1720/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בפקולטה למינהל עסקים במרכז האקדמי למשפט
ולעסקים
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למינהל
.2
עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים
.3
להלן:
חשוב כי הפקולטה תבחן מחדש את החזון והמטרות שלה ,כך שיתמקדו בחוזקות
א.
המרכזיות שלה ,ויגדירו יעדים בני השגה בתקופה של  1-3שנים.
אין לאשר למוסד תוכנית  MAבתחום לפני שיצליח בתוכנית ה BA-שלו בשפה האנגלית.
ב.
מומלץ כי הפקולטה תנסח קווים מנחים ברורים לגיוס וקידום סגל ,ותעביר אותם
ג.
לידיעת כל הסגל הקבוע בפקולטה.
מומלץ כי הפקולטה תמשיך במאמציה לגייס סטודנטים מאוכלוסיות מוחלשות.
ד.
המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  3לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות
.4
יישומן ,עד לתאריך .01.11.2017
 1721/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר לכלכלה ומינהל עסקים במרכז
האקדמי רופין
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את תוכניות הלימודים
.2
במינהל עסקים בבית הספר לכלכלה ומינהל עסקים במרכז האקדמי רופין ,וקוראת למוסד
לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים
.3
להלן:
מומלץ כי המוסד יאחד את המחלקות השונות העוסקות במינהל עסקים הפועלות כיום
א.
במסגרת בית הספק לכלכלה ומינהל עסקים ,כדי ליצור בית ספר מאוחד למינהל
עסקים.
על בית הספר להציע יותר קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית ,הן בתוכניות
ב.
הבוגר במינהל עסקים והן בתוכנית ה ,MBA-ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים
ששפת ההוראה שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).
המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  3לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות
.4
יישומן ,עד לתאריך .01.11.2017
 1722/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בפקולטה למינהל עסקים בקריה האקדמית אונו
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למינהל
.2
עסקים בקריה האקדמית אונו ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים
.3
להלן:
מומלץ כי הפקולטה תציע תוכניות וקורסים אשר ישפרו את רמת האנגלית של
א.
הסטודנטים ,הן בכתיבה והן בדיבור ,בעיקר בתואר הראשון.

.4

על הפקולטה להציע יותר קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית ,הן ברמת הבוגר
ב.
והן ב ,MBA-ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים ששפת ההוראה שלהם היא עברית
(חומרי קריאה וכדומה).
מומלץ כי הפקולטה תשנה את מבנה התמריצים שלה למחקר כך שיתבסס על איזון בין
ג.
איכות הפרסומים לכמותם ,במתן דגש רב יותר לאיכות.
מומלץ כי הפקולטה תייסד תוכנית חונכות מחקר ,המחברת בין סגל בכיר הפעיל
ד.
במחקר לבין חברי סגל חדשים.
המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  3לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות
יישומן ,עד לתאריך .01.11.2017

 1723/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במחלקה לכלכלה וניהול במינהל עסקים
באוניברסיטת אריאל
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לכלכלה וניהול
.2
באוניברסיטת אריאל ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים
.3
להלן:
מומלץ כי המחלקה תנסח חזון המבטא את מעמדה המיוחד בישראל.
א.
קבלת ההחלטות באשר לתוכנית ה MBA-צריכה להתבצע במחלקה לכלכלה וניהול.
ב.
מומלץ כי לימודי חשבונאות יישארו במחלקה.
ג.
תחומי ההתמחות בתוכנית ה MBA-צריכים להתבסס על קיומו של סגל חזק בתחום,
ד.
תשתיות מתאימות והזדמנויות תעסוקה.
יש לוודא כי קיימת התאמה ברמה האסטרטגית ,בין תחומי ההתמחות המוצעים לבין
החזון של המחלקה והמוסד.
על המחלקה לה ציע יותר קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית ,הן בתוכנית
ה.
הבוגר והן בתוכנית ה ,MBA-ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים קיימים ששפת
ההוראה שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).
הערכת המחקר של הסגל צריכה להתבסס על איזון בין איכות הפרסומים לכמותם,
ו.
במתן דגש רב יותר לאיכות.
מומלץ כי יסופקו לסגל המחלקה חדרי משרדים ומחקר ראויים.
ז.
המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  3לעיל ,ולדווח למל"ג בפירוט אודות
.4
יישומן עד לתאריך .01.11.2017
 1724/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת בר-
אילן
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל
.2
עסקים באוניברסיטת בר-אילן ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים
.3
להלן:
מומלץ כי לימודי חשבונאות יעברו מהמחלקה לכלכלה לבית הספר למינהל עסקים.
א.
יש לשלב קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית בשלוש התוכניות בהן שפת
ב.
ההוראה היא עברית :תואר ה ,MBA-תואר ה - MBA-מסלול מצטיינים וה,EMBA-
ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים קיימים ששפת ההוראה שלהם היא עברית
(חומרי קריאה וכדומה).
מומלץ כי בית הספר ייתן עדיפות להכשרה איכותית של דוקטורנטים לאקדמיה
ג.
בישראל ,במקום להכשיר דוקטורנטים אשר עוזבים לתעשייה.

.4

יש להגדיל את הסגל הקבוע של בית הספר .כמו כן ,מומלץ כי בית הספר ייבחן גיוס של
ד.
איש סגל אחד לפחות במשרה מלאה מתחום החשבונאות.
מומלץ כי המוסד והפקולטה ייתמכו במאמצי גיוס הסגל על ידי בית הספר באמצעות
ה.
מתן תקנים קבועים לבית הספר.
מומלץ כי הערכת המחקר של הסגל תתבסס על איזון בין איכות הפרסומים לכמותם,
ו.
במתן דגש רב יותר לאיכות .יש להטמיע תפישה זו הן בקרב הסגל (בייחוד בקרב חברי
סגל שטרם קיבלו קביעות) ,והן בוועדות הקידום האוניברסיטאיות.
המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  3לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות
יישומן ,עד לתאריך .01.11.2017

 1725/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר למינהל עסקים במכללה האקדמית
נתניה
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל
.2
עסקים במכללה האקדמית נתניה ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים
.3
להלן:
על בית הספר והמכללה לנסח תוכנית אסטרטגית לעתיד בית הספר.
א.
על המכללה לבחון מחדש את המבנה הארגוני הנוכחי שלה ,הכולל מספר בתי ספר להם
ב.
חפיפה משמעותית עם בית הספר למינהל עסקים.
על בית הספר להתחיל בתהליך של שילוב קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית
ג.
בתוכנית הלימודים ,ולהגביר את שילוב האנגלית בקורסים קיימים ששפת ההוראה
שלהם היא עברית (חומרי קריאה וכדומה).
מומלץ כי בית הספר יפתח תוכנית לגיוס סגל חדש ,לאור הפרישות הצפויות בקרוב.
ד.
מומלץ כי בית הספר ימנה ועדה מסגל בית הספר אשר תהיה אחראית לניסוח קווים
ה.
מנחים לסגל בנוגע לכתיבת תוצאות למידה בסילבוס הקורס.
המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף  3לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות
.4
יישומן ,עד לתאריך .01.11.2017
 1726/12החלטה :דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה  -רוחבי
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את
.2
התוכניות להנדסת תוכנה ,וקוראת למוסדות לפעול בהתאם להמלצותיה.
המל"ג מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות וועדת המשנה התחומית לענייני
.3
מדעים ,הנדסה וטכנולוגיה לקבוע מתווה בסיס לתוכניות לימודים לתואר ראשון בהנדסת
תוכנה .פרוט תחומי הידע ,מבנה תוכנית הלימודים ,מבנה פרויקט הגמר והסגל הנדרשים לתואר
בהנדסת תכנה ,שולבו בהחלטת המל"ג מיום  27.9.2016שקבעה מתווה בסיס לתוכניות לימודים
לתואר ראשון בתחומים הנדסת מחשבים ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תוכנה ומדעי
המחשב .פרוט הדרישות שנכללו במתווה לתחום הנדסת התכנה ,וכן פרוט מיומנויות למידה
הנדרשות מבוגר תוכנית בהנדסת תוכנה (על פי דו"ח ועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של
פרופ' פרנס) ,יהוו חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
בתוך שלוש שנים ,על המוסדות להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע
.4
בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום .27.9.2016
 1727/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה באפקה  -המכללה
האקדמית להנדסה בתל-אביב
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:

.1
.2

.3
.4

.5
.6

ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה ,מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'
דיויד פרנס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
ועדת המשנה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה להנדסת
תוכנה באפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם
להמלצותיה.
בתוך שלוש שנים ,על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע
בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום .27.9.2016
על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:
למנות ועדה מקצועית בתחום הנדסת תוכנה ,שתכלול גם מומחים מחוץ למוסד .הוועדה
א.
תסייע למוסד לעדכן את תוכנית הלימודים בהנדסת תוכנה ותפקח על ביצועה.
לעדכן את תוכנית הלימודים בהנדסת תוכנה ולכלול בה קורסים ונושאי לימוד כפי
ב.
שמפורט בדו"ח הוועדה .יש לכתוב סילבוסים מעודכנים לכל הקורסים בתחום הנדסת
תוכנה; הסילבוסים ייכתבו במתכונת אחידה ויפרטו את נושאי הלימוד כראוי.
במסגרת עדכון התוכנית יוגדרו מחדש גם מבנה פרויקט הגמר והדרישות מהסטודנטים.
ג.
על המוסד לגייס חברי סגל בכירים שהתמחותם בהנדסת תוכנה.
ד.
המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות
שפורטו בסעיף  4א-ד לעיל ,עד לתאריך .1.3.2017
על המוסד והמחלקה להתייחס בנוסף להמלצת הוועדה המשמעותית המתייחסת לעידוד פעילות
מחקרית ,ובכלל זה פרסום מאמרים בכתבי עת והשתתפות פעילה של חברי הסגל בכנסים
בתחום הנדסת תוכנה .מומלץ למוסד לגבש תוכנית לעידוד הפעילות המחקרית.

 1728/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה בטכניון  -מכון טכנולוגי
לישראל
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את
.2
התוכנית להנדסת תוכנה בטכניון ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
בתוך שלוש שנים ,על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע
.3
בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום .27.9.2016
על האוניברסיטה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות:
.4
על המוסד להקפיד על הפרדה ברורה בין התוכנית להנדסת תוכנה והתוכנית למדעי
א.
המחשב.
יש להגדיר את מטרות התוכנית בהנדסת תוכנה לאור המלצות הוועדה ולעדכן אותה
ב.
בהתאם לכך.
על המוסד למנות ועדת לימודים/ועדת היגוי לתוכנית ,שתכלול גם מומחים חיצוניים
ג.
בהנדסת תוכנה .הוועדה תפקח על הכנת תוכנית הלימודים המעודכנת ובכלל זה
סילבוסים מפורטים של הקורסים  -כל זאת לאור ההמלצות המפורטות בדו"ח הוועדה.
על הפקולטה להגדיר מחדש את מבנה פרויקט הגמר ואת הדרישות מהסטודנטים,
ד.
כמפורט בדו"ח הוועדה.
על המוסד לגייס חברי סגל חדשים שתחום התמחותם/מחקרם הוא הנדסת תוכנה .גם
ה.
בראש התוכנית צריך לעמוד חבר סגל בעל מומחיות בתחום זה.
המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות
.5
שפורטו בסעיף  4א-ה לעיל ,עד סוף שנה"ל תשע"ז.
 1729/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה במרכז האקדמי לב
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את
.2
המחלקה להנדסת תוכנה במרכז האקדמי לב ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.

.3
.4

.5

בתוך שלוש שנים ,על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע
בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום .27.9.2016
על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:
יש להקפיד על הפרדה ברורה בין התוכנית להנדסת תוכנה והתוכנית למדעי המחשב,
א.
להגדיר את המטרות ולבנות תוכנית לימודים בהנדסת תוכנה בהתאם לקיים בעולם.
יש לגייס  2-1חברי סגל תקניים חדשים שהתמחותם בהנדסת תוכנה ,וכן לסייע
ב.
בהתמחות והתמקצעות של חברי סגל המלמדים בתוכנית ,לתחומי הנדסת תוכנה.
על המוסד למנות ועדה מקצועית שתכלול מומחים בהנדסת תוכנה ,ובהם מומחים מחוץ
ג.
למכללה ,שתבחן ותעדכן את תוכנית הלימודים ובכלל זה סילבוסים מפורטים של
הקורסים השונים  -כל זאת לאור ההמלצות המפורטות בדו"ח הוועדה.
יש להכין תוכנית פיתוח סגל אקדמי עבור הסגל הזוטר והסגל מן החוץ ,אשר תכלול
ד.
התייחסות הן להיבטים טכניים של התחום והן להיבטים פדגוגיים.
יש להוסיף לתוכנית הלימודים קורס באנגלית טכנית וכן קורסי הכנה אחרים
ה.
לתלמידים הזקוקים לכך ,כדי לסייע לגשר בין הפערים של הסטודנטים השונים
בתוכנית.
המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות
שפורטו בסעיף  4לעיל ,עד לתאריך .01.3.2017

 1730/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה
סמי שמעון
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה ,מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את
.2
המחלקה להנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ,וקוראת למוסד לפעול
בהתאם להמלצותיה.
בתוך שלוש שנים ,על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע
.3
בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום .27.9.2016
על המכללה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות:
.4
על המכללה לאפיין את המשותף והמבדיל בין התוכניות בהנדסת תוכנה בשני
א.
הקמפוסים (אשדוד ובאר שבע) ולבחון את הצורך בשני ראשי מחלקה מלכתחילה.
על המכללה לגבש תוכנית אסטרטגית אשר תכלול חזון ומטרה עבור תוכנית הלימודים.
ב.
על המכללה לעדכן את תוכנית הלימודים בהתאם להמלצות שפורטו בדו"ח הוועדה.
ג.
על המכללה לתת לסטודנטים הכשרה מקיפה ויסודית יותר בתחום ולתת דגש רב יותר
ד.
לקורסי מבוא בדיסציפלינה.
המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות
.5
שפורטו בסעיף  4א-ד לעיל ,עד סוף שנה"ל תשע"ז.
על המוסד והמחלקה להתייחס בנוסף להמלצת הוועדה המשמעותית המתייחסת למעקב יסודי
.6
יותר אחר תעסוקת בוגרי המכללה ,ולבחון את השיטות בהם הם מקדמים את בוגרי המכללה
בשוק העבודה לאחר סיום לימודיהם.
 1731/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה בעזריאלי  -מכללה אקדמית
להנדסה ירושלים
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את
.2
המחלקה להנדסת תוכנה בעזריאלי  -מכללה אקדמית להנדסה ירושלים וקוראת למוסד לפעול
בהתאם להמלצותיה.
בתוך שלוש שנים ,על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע
.3
בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום .27.9.2016
על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:
.4

.5
.6

יש להגדיר מחדש את מטרות התוכנית ) (mission statementתוך הבחנה בין מטרות
א.
התוכנית בהנדסת תוכנה לעומת התוכנית במדעי המחשב.
יש למנות ועדה מקצועית שתכלול גם מומחים חיצוניים שתסייע לעדכן את תוכנית
ב.
הלימודים בהנדסת תוכנה ,כולל התייחסות לתכנים הנלמדים וזאת בהתאם למתווה
שהציעה הוועדה.
יש להגדיר מחדש את מבנה פרויקט הגמר ואת הדרישות מהסטודנטים בהתאם למפורט
ג.
בדו"ח הוועדה.
יש למנות ועדת הוראה מחלקתית שתבחן מעת לעת את תוכנית הלימודים והסילבוסים,
ד.
ותוודא שמה שנלמד בפועל תואם את הנדרש בסילבוסים.
יש לגייס  2-1חברי סגל תקניים חדשים שהתמחותם בהנדסת תוכנה ,וכן לסייע
ה.
בהתמחות והתמקצעות של חברי סגל המלמדים בתוכנית ,לתחומי הנדסת תוכנה.
המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות
שפורטו בסעיף  4א-ה לעיל ,עד לתאריך .1.3.2017
על המוסד והמחלקה להתייחס בנוסף להמלצת הוועדה המשמעותית המתייחסת לעידוד פעילות
מחקרית ,ובכלל זה פרסום מאמרים בכתבי עת והשתתפות פעילה של חברי הסגל בכנסים
בתחום הנדסת תוכנה .מומלץ למוסד לגבש תוכנית לעידוד הפעילות המחקרית.

 1732/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה בשנקר  -הנדסה .עיצוב.
אמנות
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את
.2
המחלקה להנדסת תוכנה בשנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם
להמלצותיה.
בתוך שלוש שנים ,על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע
.3
בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום .27.9.2016
על המכללה להקים ועדה שתכלול מומחים חיצוניים ,אשר תסייע לעדכן את תוכנית הלימודים
.4
והסילבוסים של הקורסים כפי שפורט בדו"ח ,ולדווח על הקמתה והרכבה לאגף להערכת איכות
במל"ג עד .1.3.2017
תוכנית הלימודים המעודכנת תוגש לאישור המל"ג עד סוף שנה"ל תשע"ז.
.5
על המכללה לגייס חברי סגל תקניים חדשים שהתמחותם בהנדסת תוכנה ,ולדווח על כך למל"ג
.6
עד סוף שנה"ל תשע"ז.
 1733/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את
.2
התוכנית להנדסת תוכנה באוניברסיטת בן גוריון ,וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
בתוך שלוש שנים ,על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע
.3
בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום .27.9.2016
על האוניברסיטה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות:
.4
על המוסד להקפיד על הפרדה ברורה בין התוכנית להנדסת תוכנה והתוכנית למדעי
א.
המחשב .על התוכנית להנדסת תוכנה להיות תחת אחריותה של מחלקה אחת בלבד.
על המחלקה להכין תוכנית אסטרטגית אשר תתייחס לייחודיות של התוכנית בהנדסת
ב.
תכנה ביחס לתוכניות דומות כדוגמת מדעי המחשב ומערכות מידע.
על המוסד למנות ועדת לימודים/ועדת היגוי לתוכנית ,שתכלול גם מומחים חיצוניים
ג.
בהנדסת תוכנה עם עדיפות למומחים מחו"ל .הוועדה תתייחס למבנה ותכני התוכנית
כמפורט בדו"ח הוועדה ,תוך מתן דגש לייחודיות שלה.
תוך שלוש שנים על המוסד לגייס חברי סגל חדשים שתחום התמחותם/מחקרם הוא
ד.
הנדסת תוכנה.

.5

המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות
שפורטו בסעיף  4א-ד לעיל ,עד סוף שנה"ל תשע"ז.

 1734/12החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה
אורט בראודה
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את
.2
המחלקה להנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ,וקוראת למוסד לפעול
בהתאם להמלצותיה.
בתוך שלוש שנים ,על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע
.3
בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום .27.9.2016
על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:
.4
על המוסד להגדיר את מטרת התוכנית להנדסת תוכנה כך שתבהיר את הייחודיות של
א.
תוכנית זו ביחס לתחומים קרובים אחרים .בהתאם לכך ,יש לוודא שתוכנית הלימודים
תכלול קורסים מליבת תחום הנדסת תוכנה ,ובהם קורסים בנושאים של פיתוח תוכנה,
אבטחת תוכנה ,הערכת איכות תוכנה וכיו"ב  -כמפורט בדו"ח הוועדה.
על המוסד למנות ועדה שתכלול מומחים חיצוניים ,אשר תפקח על תכנון מחדש
ב.
והתאמה של תוכניות הלימודים לאור דו"ח הוועדה.
על המוסד להגדיל את היקף הסגל האקדמי שהתמחותו בהנדסת תוכנה ,על מנת לתת
ג.
מענה לצרכים הייחודיים של התוכנית.
יש לוודא כי הסטודנטים המתקבלים לתוכנית ,יהיו ברמה גבוהה דיה על מנת לעמוד
ד.
בדרישות התוכנית ,בין השאר באמצעות תגבור הידע במסגרת המכינות לתוכנית.
על המחלקה לפתח את תוכנית התואר השני באופן מעמיק וייחודי יותר בהשוואה
ה.
לתוכנית התואר הראשון .לשם כך ,יש לבסס את הלימודים בתואר השני על התכנים
הנלמדים בתואר הראשון ולפתח את הסטודנט בהתאם ליידע זה.
המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות
.5
שפורטו בסעיף  4א-ה לעיל ,עד לתאריך .01.03.2017
על המוסד והמחלקה להתייחס להמלצות המשמעותיות הבאות:
.6
הוועדה ממליצה למחלקה לפתח את הקשרים עם חברות ההיי טק המבוססות בצפון
א.
הארץ ולעשות שימוש במומחים הנמצאים שם ,על מנת לפתח את אפשרויות הלמידה
של הסטודנטים במכללה.
הוועדה ממליצה להוסיף עוד מעבדות מחשבים להוראה/תרגול.
ב.
 1735/12החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות לימודי המשפטים במסגרת החרדית של הקריה האקדמית אונו
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' אריה אדרעי ,אשר בדקה את לימודי
.1
המשפטים במסגרת החרדית בקרייה האקדמית אונו ,על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל
הדו"ח שהגישה.
המל"ג מביעה את הערכתה לפעילותה של הקריה האקדמית אונו לשילוב האוכלוסייה החרדית
.2
באקדמיה בישראל.
בהתאם לממצאי הוועדה ,קיימת זהות בין תוכנית הלימודים בקמפוסים החרדיים לזו
.3
המתקיימת בקמפוס הכללי ,ויש להקפיד ולשמור על מצב זה.
המל"ג מביעה את מורת רוחה מחוסר שיתוף הפעולה המלא של המוסד במהלך עבודת הוועדה
.4
המקצועית ,ומצפה לשיתוף פעולה מלא בעתיד.
ישנם מספר תחומים בתוכנית אשר דורשים שינוי על מנת להבטיח רמה נאותה של חינוך משפטי
.5
אקדמי ,בצד הכשרה מקצועית לעיסוק בעריכת-דין ,ובפרט בתחומים הבאים:
אורך הסמסטר לא יפחת מ 13-שבועות שבהם תתקיים הוראה פרונטלית.
א.
יש להמשיך ולהקפיד כי לא תתקיים הפליה בקליטת נשים לסגל הפקולטה בשל העובדה
ב.
שאין הן יכולות ללמד בכיתות הגברים החרדים.

.6
.7

מומלץ לבחון דרכים ייעודיות על מנת לעודד תלמידות ותלמידים מצטיינים במסגרת
ג.
החרדית.
לצד החשיבות של שמירה על זהות בין התוכניות ,יש לתת דגש לרקע ולייחודיות של
ד.
האוכלוסייה החרדית במסגרת תוכנית הלימודים ,כדוגמת הצעת קורסים מתקדמים
במשפט עברי.
בכדי לגשר על פערי הידע של האוכלוסיה החרדית בתחומי ליבה ,יש לתגבר עבורם את
ה.
לימודי היסוד (כגון אנגלית ,אוריינות) .על שיעורים אלה להינתן בנוסף לחובת השעות
בתואר ולא על חשבונן.
על המוסד להציע קורסי בחירה שיהוו העמקה והמשך לקורסי החובה ויילמדו על ידי
ו.
מיטב החוקרים והמורים במוסד.
יש לשלב את הסדנאות המעשיות כחלק מהקורסים הפרונטליים ובהקשרים
ז.
הרלוונטיים.
על התרגילים להינתן בקבוצות קטנות יותר במסגרתם יתאפשר דיון והעמקה בנושא
ח.
הקורס.
יש לשנות את מתכונת הסמינרים ולהתאימם לזו המקובלת במוסדות האחרים .בכלל
ט.
זה ,למידה בכיתה בקבוצות קטנות בהנחיית מרצה ,אשר גם ילווה את תהליך כתיבת
העבודות והצגתן בכיתה.
יישום החלטה זו ,ייבדק במסגרת המעקב אחר יישום החלטת המל"ג בנוגע להערכת האיכות של
התוכנית ללימודי המשפטים (התוכנית ה"כללית") בקריה האקדמית אונו ,המבוצע בימים אלה.
המסקנות וההמלצות של הוועדה להערכת איכות לימודי המשפטים במסגרות החרדיות ,ישולבו
בתוכנית הרב שנתית של המוסדות להשכלה גבוהה.

 1736/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות הלימודים בתזונה  -רוחבי
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
בנוסף להתייחסות הוועדה הבינלאומית לכל תוכנית ותוכנית באופן פרטני ,המל"ג תעקוב אחר
המלצותיה לגבי הבעיות החמורות המשמעותיות שהופיעו בכל שלוש התוכניות שנבדקו וטרם ניתן להם
מענה ברמה הלאומית (מל"ג/ות"ת ומשרד הבריאות):
 .1המתנה ארוכה במיוחד להכשרה המעשית.
 .2מחסור בתוכניות לדוקטורט (קיימת תוכנית אחת באוניברסיטה העברית)
 .3מחסור בסגל אקדמי כבר בעתיד הקרוב (בהמשך לסעיף  2הנ"ל).
 1737/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות הלימודים בתזונה  -האוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' אליס ליכטנשטיין על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
.1
על-פי חוות דעתה של פרופ' ליכטנשטיין המוסד התייחס להמלצות הוועדה להערכת איכות
.2
באופן חלקי בלבד ולא לשביעות רצונה.
על המוסד להגיש למל"ג עד סוף שנה"ל תשע"ז ,פרוט לגבי חזון ומטרות התוכנית ,תוכנית
.3
הלימודים (כולל סילבוסים) ,פרוט של חברי הסגל המלמדים בתוכנית ,אופן ההנחיה של
הדוקטורנטים ,תהליכי הערכת סטודנטים והסטאז'.
 1738/12החלטה  :מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות הלימודים בתזונה  -אוניברסיטת אריאל
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' אליס ליכטנשטיין על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
.1
על-פי חוות דעתה של פרופ' ליכטנשטיין ,המוסד התייחס להמלצות הוועדה להערכת איכות
.2
באופן כמעט מלא ,כולל התייחסות להמלצות בנוגע לעדכון תוכנית הלימודים ,עריכת סקר
בוגרים מקיף ושימוש בכיתות אלקטרוניות.
על המחלקה להתייחס ולתת מענה להמלצות הבאות:
.3
גיוס חבר סגל בכיר נוסף מהתחום.
א.

.4
.5

הוספת קורס מדעי כגון גנטיקה ,אנדוקרינולוגיה או פיסיולוגיה במקום הקורס
ב.
בפיסיקה בסמסטר השני.
פתרון לבעיית מציאת מקום התמחות לבוגרי התוכנית.
ג.
על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות
המפורטות בסעיף  3א-ג ,עד סוף שנת הלימודים תשע"ז.
בנוסף ,על מנת לשפר את תוכנית הלימודים על המחלקה להמשיך לעדכן את קורות החיים של
הסגל ואת הסילבוסים.

 1739/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית
להערכת איכות הלימודים בפוליטיקה וממשל  -אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות לגבי יישום החלטת המל"ג בנוגע להערכת איכות של התוכנית בפוליטיקה וממשל באוניברסיטת
בן-גוריון ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לפרופ' תומאס ריסה על חוות הדעת.
 .2להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון את חוות דעתו של פרופ' ריסה בנושא גיוס הסגל.
 .3בהמשך להחלטת המל"ג מיום ( 4.8.14סעיף  )2מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כי:
א .אוניברסיטת בן גוריון תעביר למועצה להשכלה גבוהה עד סוף שנה"ל תשע"ז דיווח אודות
מצבת הסגל בתוכנית פוליטיקה וממשל ,תוך התייחסות לגיוס חבר הסגל הנוסף בתחום
כלכלה פוליטית (בינלאומית) ושיטות מחקר כמותניות ,כמפורט בחוו"ד הסוקר.
תוכניות הלימודים במדע המדינה במוסדות להשכלה גבוהה ייבחנו על פי תוכנית העבודה
ב.
של האגף להערכת איכות והבטחתה.
 1740/12החלטה :הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בתחום מקרא ותלמוד
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות ומאשרת את הרכב הוועדה להערכת איכות של תחום מקרא ותלמוד כלהלן:
Prof. Benjamin D. Sommer - Professor of Bible and Ancient Semitic Languages, the
(.מקרא) Jewish Theological Seminary, USA; Committee Chair
Prof. Peter Machinist - Hancock Professor of Hebrew and Other Oriental
(מקרא) Languages, Divinity Faculty, Harvard Divinity School, USA.
;Prof. Steven D Fraade - Department of Religious Studies, Yale University, USA
(.תלמוד) Committee Chair
Prof. Hindy Najman - the Oriel and Laing Professor of the Interpretation of Holy Scripture,
(.מקרא) the University of Oxford, England
Associate Prof. Charlotte Elisheva Fonrobert- Associate Professor of Religious Studies
(.תלמוד) (in Judaism), Department of Religious Studies, Stanford University, USA
Prof. Meir Gruber - Professor in the Department of Bible and Ancient Near Eastern
(.מקרא) Studies, Ben-Gurion University, Israel
Rabbi Prof. Daniel Sperber - President of the Ludwig and Erica Jesselson Institute for
(.תלמוד) Advanced Torah Studies, Bar-Ilan University, Israel
Prof. (Emeritus) Simcha Kogut- Professor Emeritus Of Bible And Hebrew Language,
(.מקרא) Hebrew University, Israel










לאור בקשת וועדת המשנה להבטחת איכות צורף פרופ' שמחה קוגוט כחבר ישראלי נוסף מתחום המקרא
וייתכן ויצורף חבר ועדה ישראלי נוסף מתחום התלמוד.
גב' ענבל חזקאל-גורדון תרכז את עבודת הוועדה
 1741/12החלטה :הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בתחום מינהל מערכות בריאות ובריאות
הציבור
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת
איכות ומאשרת את הרכב הוועדה להערכת איכות של תחום מקרא ותלמוד כלהלן:
Prof. Gerald Kominski - Professor of Health Policy and Management and Director of the
UCLA Center for Health Policy Research, UCLA, USA; Committee Chair.
Prof. Joan R. Bloom - Professor of the Graduate School, Health Policy and Management,
Berkeley School of Public Health, USA.




Prof. Joseph N.S. Eisenberg - John G. Searle endowed Chair and Professor of
Epidemiology in the School of Public Health, University of Michigan, USA.
Prof. Jack Zwanziger - Professor/Director of the Division of Health Policy and
Administration, University of Illinois at Chicago, USA.
Professor Elias Mossialos - Brian Abel-Smith Professor of Health Policy within the
Department of Social Policy at the London School of Economics and Political Science
(LSE), and Director of LSE Health, England.
Prof. Joseph S. Pliskin - Sidney Liswood Professor of Health Care Management,
Department of Industrial Engineering and Management, and Department of Health
Systems Management, Ben-Gurion University of the Negev, Israel.







גב' ענבל חזקאל-גורדון תרכז את עבודת הוועדה.
 1742/12החלטה :בקשת אוניברסיטת בר-אילן להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים במשפטים במח"ר של
האוניברסיטה
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי
להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר לאוניברסיטת בר אילן
להגיש את התוכנית לתואר ראשון במשפטים במח"ר של האוניברסיטה מהנימוקים הבאים:
המדיניות המוצעת לתוכנית החומש הבאה היא לחזק ולהרחיב את המח"רים הקיימים ובפרט
.1
לחזק את הפעילות של האוניברסיטאות בהרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה
החרדית.
אין כיום מוסד מתוקצב המציע לימודי משפטים לאוכלוסיה החרדית .למרות שתחום המשפטים
.2
נמצא בעדיפות נמוכה ,קיימת חשיבות בהכשרת עורכי דין חרדים ,שיתנו מענה לציבור זה.
המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להציע את התוכנית הן לנשים והן לגברים.
 1743/12החלטה :בקשת בצלאל  -האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח מסלולי לימוד נוספים במח"ר
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי
להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר לבצלאל  -אקדמיה לאמנות
ועיצוב ירושלים להגיש את התוכניות הבאות לפתיחה במח"רים המוסד:
תואר ראשון בתקשורת חזותית
.1
תואר ראשון בצורפות ועיצוב אופנה
.2
תואר ראשון עיצוב תעשייתי
.3
המל"ג סבורה שיש חשיבות רבה לתוכניות בתחומים אלה ,במיוחד לאור ייחודיותם ,והתאמתן
להשתלבות בתעסוקה איכותית .המל"ג מבקשת מהמוסד להציע את התוכניות הן לנשים והן לגברים.
 1744/12החלטה :בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים
בתקשורת וניהול במח"ר
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי
להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית בעניין והחליטה לאשר את בקשת המסלול
האקדמי של המכללה למינהל להגיש בקשה לפתיחת תוכנית בתקשורת וניהול במח"ר מהנימוקים
הבאים:
התוכנית המבוקשת היא ייחודית בתחום התקשורת ואינה מוצעת ע"י שום מוסד אחר באזור
.1
המרכז.
קיים לתחום ביקוש וצורך במגזר החרדי.
.2
המל"ג מבקשת מהמוסד להציע את התוכניות הן לנשים והן לגברים.
 1745/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית אשקלון להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים בפוליטיקה
וממשלה במח"ר
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי
להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר למכללה האקדמית
אשקלון להגיש את תוכנית הדו-חוגית בפוליטיקה וממשל וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במח"ר
מהנימוקים הבאים:
המדיניות המוצעת לתוכנית החומש הבאה היא לחזק ולהרחיב את המח"רים הקיימים.
.1

.2

.3

מכללת אשקלון היא המוסד היחיד שמציע לימודים כלליים לאוכלוסיה החרדית בדרום הארץ
(מכללת סמי שמעון פועלת רק בתחומי ההנדסה) .על אף שמדובר במקצוע באשכול  ,3אין כיום
שום מוסד המציע תוכנית מסוג זה לאוכלוסיה החרדית.
קיים צורך בחרדים בוגרי חוגים מסוג זה ,לצורך השתלבות במוסדות ממשלתיים וציבוריים.

המל"ג מבקשת מהמוסד להציע את התוכנית הן לנשים והן לגברים.
 1746/12החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2019למכללה האקדמית לחינוך
אורנים להעניק תואר שני ( )M.Ed.בחינוך לגיל הרך
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את מכללת אורנים לתקופה של שלוש שנים (עד נובמבר  )2019להעניק תואר שני
.2
( )M.Ed.בחינוך לגיל הרך.
במהלך התקופה ,על המכללה לפעול כלהלן:
.3
למרות שנדרשה לגייס לתוכנית חברי סגל שתחום התמחותם הוא הגיל הרך ,לא עמדה
א.
המכללה ביעד זה .לטיפוח סגל מקומי יש חשיבות ,בתנאי שאינו פוגע ברמה האקדמית
של התוכנית .על המכללה לגבש מתווה לקידום חברי סגל צעירים מומחים בחינוך בגיל
הרך ולגיוס חברי סגל בכירים בתחום.
בהתייחסותה מיום  ,1.8.2016לא ענתה המכללה על חוות דעתה הראשונה של פרופ'
ב.
מבורך לשביעות רצונה ,והמכללה נדרשת לפעול בהתאם לחוות דעתה הסופית של פרופ'
מרים מבורך מיום .11.9.2016
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח על המכללה להגיש דו"ח התפתחות ,שיכלול בין היתר
.4
דיווח על פעילותה של המכללה בהתאם לסעיף  3לעיל ,וכן על הפעלת המוקד לחינוך והתפתחות
בגילאי לידה עד  ,3מוקד שלא נפתח נכון לשנה"ל תשע"ו.
עם דו"ח ההתפתחות תגיש המכללה דוגמאות לעבודות גמר ועבודות סמינריוניות שנכתבו
.5
במסגרת התוכנית.
דו"ח ההתפתחות יועבר לסוקרות לחוות דעתן בנוגע לתוכנית הלימודים ואיכותה ,לרבות
.6
המלצה למל"ג האם להאריך את ההסמכה או לא להאריך את ההסמכה של המוסד להעניק את
התואר בתוכנית הלימודים.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.7
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 1747/12החלטה :הארכת הסמכה (שניה) לשנה ,עד נובמבר  ,2017למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק
תואר שני ( )M.Ed.בחינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להאריך את ההסמכה שניתנה למכללה לחינוך ע"ש קיי בשנה נוספת (עד נובמבר  )2017להעניק
.2
תואר שני ( )M.Ed.בחינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון.
עם תום סמסטר א' של שנה"ל תשע"ז ,תעביר המכללה דיווח שיתייחס לחוות הדעת של פרופ'
.3
אורי גולדבורט מיולי  .2016הדיווח יועבר לפרופ' גולדבורט להתייחסותו.
 1748/12החלטה :הארכת הסמכה (ראשונה) לשלוש שנים ,עד נובמבר  ,2019להעניק תואר ראשון "בוגר
בהוראה" ( )B.Ed.חד-חוגי בהוראת הלשון והוראת הספרות העברית לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
למכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' אורה שוורצולד על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית אלקאסמי הסמכה זמנית לשלוש
.2
שנים (עד נובמבר  )2019להעניק תואר ראשון דו חוגי "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בהוראת הלשון
והוראת הספרות העברית לבית הספר העל יסודי (ז'  -י').
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תיבדק תוכנית הלימודים ,סגל ההוראה,
.3
לרבות פיזור השיעורים על ידי מרצי החוג באופן משביע רצון ושמירה על יציבות הסגל הקיים.

.4

מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.

 1749/12החלטה :מתן הסמכה (ראשונה) לחמש שנים ,עד ספטמבר  ,2021להעניק תואר ראשון "בוגר
בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בהוראת התושב"ע לבית הספר היסודי (א'-ו') למכללה האקדמית לחינוך
תלפיות
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' דניאל שפרבר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית לחינוך תלפיות הסמכה זמנית
.2
לחמש שנים (עד ספטמבר  )2021להעניק תואר ראשון דו חוגי "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בהוראת
התושב"ע לבית הספר יסודי (א' – ו').
על המכללה יהיה להגיש דיווח בתחילת שנת הלימודים תשע"ט אודות מצבת הסגל ,פעילות
.3
הסגל ,התפתחותו ,ושמירה על יציבותו של הסגל הקיים.
על המכללה יהיה להגיש דיווח בתחילת שנת הלימודים תשע"ט אודות התפלגויות הציונים
.4
בקורסים השונים.
דיווחי המכללה יועברו לחברי הוועדה המקצועית לחוות דעתם בנוגע לתוכנית הלימודים
.5
ואיכותה ,לרבות המלצה למל"ג האם להאריך את ההסמכה או לא להאריך את ההסמכה של
המוסד להעניק את התואר בתוכנית הלימודים.
מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
.6
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 1750/12החלטה :אי-מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין לפתוח
תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי במתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו') -
ערעור המכללה על המלצת ועדת המשנה מיום 9.8.2016
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות שלא לאשר את פתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון דו חוגי
"בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו') ובערעור המכללה בנושא .המל"ג מחליטה
לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות מהנימוקים הבאים:
המל"ג לא מצאה במכתב הערעור טענות פרטניות לעצם החלטתה ו/או סעיפים מהחלטתה.
.1
המל"ג מבהירה כי בבסיס החלטתה שיקולים אקדמיים ולא חברתיים.
.2
המל"ג סבורה כי ככל שהמכללה שוקדת כעת על גיוס מרצים חדשים לתוכנית ,ויש בידה נתונים
.3
חדשים על אודות התוכנית ,יש להציגם במסגרת בקשה ולא במסגרת ערעור.
הצהרות והתחייבויות כלליות כמוזכר בסעיף  7במכתב הערעור ,אינן מספקות ויש להגיש
.4
תוכנית שתעמוד בכל ההנחיות וההערות כנדרש.
שתי הסוקרות הצביעו באופן בלתי תלוי (חוות דעת הסוקרות היו בלתי תלויות) על השגות
.5
קונספטואליות לגבי מבנה הקורסים ותכניהם (אחת מחוות הדעת הסופיות מציינת כי מצב זה
נשאר ואף הוחמר).
בהתאם לחוות הדעת ,חברי הסגל אינם מצויים בחזית הידע העדכנית של החינוך המתמטי
.6
לביה"ס היסודי ,שכן הם אינם עוסקים במחקר ואינם מדווחים על פרסומים עדכניים .בנוסף,
חסר בתוכנית איש חינוך מתמטי מובהק ,חוקר פעיל ,שיהיה ממובילי התוכנית.
לאור העבודה ששלב אישור פתיחת התוכנית הוא חשוב ומשמעותי ויש לו השלכות כלפי
.7
סטודנטים העתידים ללמוד בתוכנית ,וכן לאור העבודה שניתנה הזדמנות לתיקון התוכנית
בהתאם להערות הסוקרות בשלב הראשון והזדמנות זו לא צלחה ,ממליצה ועדת המשנה
התחומית למל"ג לאמץ את חוות הדעת המסכמות של הסוקרות ,ולא לאשר למכללה לפתוח את
התוכנית.
המכללה תוכל להגיש בקשה חדשה לתוכנית דומה לאחר  6חודשים ממועד קבלת ההחלטה על
.8
הדחייה .ארכת הזמן נדרשת על מנת שהמכללה תוכל להיערך באופן משמעותי להגשת בקשה
חדשה אשר תביא בחשבון את כל ההערות כפי שהוצגו בחוות הדעת.

 1751/12החלטה :אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.חד-חוגי בהוראת שפה וספרות ערבית (שפה ראשונה) לביה"ס
העל-יסודי ולתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בהוראת שפה וספרות ערבית (שפה
ראשונה) לביה"ס היסודי
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות בעניין בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.חד-חוגי בהוראת שפה וספרות ערבית לביה"ס העל יסודי ולתואר
ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בהוראת שפה וספרות ערבית לביה"ס היסודי והיא החליטה
להעביר את הבקשה לבדיקת ועדה ולאשר את הרכבה .ההרכב המאושר כלהלן:
 פרופ' אהרון גבע קלינברגר -ראש החוג לשפה וספרות ערבית – אוניברסיטת חיפה
 פרופ' נאסר בסל – החוג ללימודי הערבית והאיסלם  -אוניברסיטת תל אביב
 ד"ר חוסיין חמזה  -המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה
 1752/12החלטה :אישור למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר שני
( )M.A.A.T.בטיפול באמצעות אמנויות  -טיפול במוזיקה למטפלים בפועל
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' אמנון וולמן על חוות דעתו ועל עבודתו.
.1
לאפשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר שני ()M.A.A.T.
.2
בטיפול באמצעות אמנויות -טיפול במוזיקה למטפלים בפועל.
על המכללה להקפיד שכיתות גדולות מדי יפוצלו ,ושסגל ההוראה יעמוד בדרישות המל״ג.
.3
האישור הנו בכפוף להחלטת המל"ג בעניין ה'מתווה לתוכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול
.4
באמצעות אמנויות למטפלים בפועל' (החלטת המל"ג מיום  23.10.2012וכפי שתוקנה ביום
.)21.5.2013
 1753/12החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.במתכונת חד-חוגית בתוכנית הלימודים בניהול מערכות
בריאות של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב-תחומי ומשפטים והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר ראשון ( )B.A.במתכונת חד
.2
חוגית בניהול מערכות בריאות.
 1754/12החלטה :תוכנית הלימודים לתואר ראשון חד-חוגי :פילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ)
באוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב-תחומי ומשפטים והחליטה כלהלן:
לרשום את הודעת האוניברסיטה לפיה התוכנית נפתחה בשעתו ללא פניה למל"ג לקבלת אישור
.1
כנדרש .כעת מבקשת האוניברסיטה לתקן את הטעות כדי להמשיך ולאפשר מתכונת לימודים אשר
לטענת האוניברסיטה הוכחה כמוצלחת.
לאשר את הבקשה ולהסדיר את הסמכת האוניברסיטה העברית להעניק את התואר בתוכנית.
.2
לקבל את נימוקי המוסד באשר לשם התוכנית הקיים ולאשר את הענקת התואר במסגרת תוכנית
.3
הלימודים לתואר ראשון חד חוגי :פילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ).
יחד עם זאת ,בהתאם לנהלים במקרים של חריגות והפרות של מוסדות להשכלה גבוהה ,מהוראות
.4
החוק ,כללי המועצה להשכלה גבוהה ,החלטות המל"ג והות"ת ,הנחיותיהן ונהליהן – על הנושא
לידון גם בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.
 1755/12החלטה :הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנה אחת ,עד נובמבר  ,2017להעניק תואר שני ( )M.B.A.ללא
תזה בתוכנית הלימודים במינהל עסקים למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב-תחומי ומשפטים והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לברך על הנכונות של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לבצע את התיקונים בתוכנית
.2
בהתאם להערות הוועדה.

.3

.4

.5
.6
.7

בהתבסס על התחייבות המוסד (מכתבו של פרופ' דוד חן ,נשיא המוסד ,מיום  )3.11.2016לפעול
לתיקון הליקויים המפורטים בהמלצת ועדת המשנה התחומית מיום  ,27.9.2016לאשר רישום
סטודנטים חדשים ולהאריך באופן זמני ומותנה את ההסמכה של המרכז האקדמי באור יהודה
להעניק תואר שני ( )M.B.Aבמינהל עסקים (ללא ציון התמחויות ע"ג התואר) לתקופה של
שנתיים (דהיינו עד נובמבר .)2018
עד תום תקופת ההסמכה ,ובכל סוף סמסטר ,על המוסד יהיה לדווח למל"ג על תיקון בפועל של
כלל הליקויים אשר פורטו :בהמלצת ועדת המשנה התחומית מיום  ,27.9.2016בדו"ח הוועדה
המקצועית מחודש יוני  ,2016בשינויים בתוכנית כפי שהצהיר המוסד במכתב שהוגש ביום
 ,3.11.2016ובהחלטה זו.
לחזור על המלצת ועדת המשנה מיום  ,27.9.2016לפיה יש לבטל את מדיניות הענקת
הבונוסים/הקלות לבוגרי תואר ראשון אשר ממוצע הציונים בתואר הראשון נמוך מ ,80-לרבות
לבוגרי אוניברסיטאות.
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ע"י הוועדה
המקצועית.
מתן ההסמכה יהיה כפוף להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"".

 1756/12החלטה :המשך הפעלת תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.A.בכלכלה וניהול במח"ר (גברים)
במכללה האקדמית אשקלון לשנתיים נוספות
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב-תחומי ומשפטים והחליטה כלהלן:
להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות דעתו.
.1
לאשר למכללה האקדמית אשקלון להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה
.2
וניהול במח"ר (נשים וגברים) וזאת לתקופה של שנתיים נוספות ,עד נובמבר .2018
לקראת תום תקופת ההפעלה על המוסד יהיה להגיש דיווח מפורט המתייחס לתוכנית הלימודים
.3
במלואה ,על פני  3שנות הלימוד.
 1757/12החלטה :אישור מינוי סוקרים לבדיקת חידוש ההסמכה של הקריה האקדמית אונו להעניק תואר
ראשון ( )B.A.בפרסום ותקשורת שיווקית
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב-תחומי ומשפטים בבקשת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר
ראשון ( ) B.A.בפרסום ותקשורת שיווקית ,והיא מחליטה להעביר את התוכנית לבדיקתם של שני
סוקרים ,כלהלן:
 פרופ' שמואל ליימן-ווילציג  -אוניברסיטת בר אילן
 פרופ' אייל בילוגורסקי  -המרכז הבינתחומי הרצליה
 1758/12החלטה :הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים ,עד נובמבר  ,2018להעניק תואר ראשון ()B.O.T.
בריפוי בעיסוק לקריה האקדמית אונו ולתוכנית לסטודנטיות חרדיות של הקריה האקדמית אונו
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות
מחו"ל והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' נאווה רצון על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
.1
להאריך את הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון ( )B.O.Tבריפוי בעיסוק
.2
לתקופה של שנתיים (דהיינו ,עד נובמבר .)2018
בהמשך לדיונים שמקיימת המל"ג עם משרד הבריאות בנושא מיפוי השדות הקליניים במקצועות
.3
הבריאות ,ועד אשר תגובש מדיניות ברורה במשרד הבריאות בנושא זה ובנושא מכסות
הסטודנטים ,ובהיעדר מיפוי כלל ארצי של המקומות להכשרה מעשית בתחום ריפוי בעיסוק,
מחליטה המל"ג בהמלצת ועדת המשנה ,לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית בדבר הגבלת
מכסת הסטודנטים המתקבלים לתוכנית -כלומר להמשיך ולהגביל את מכסת התלמידים
המתקבלים לתוכנית האם ל 40-סטודנטים בכל מחזור לימודים ולהגביל את מכסת התלמידות
החרדיות עד  40בכל מחזור לימודים ,זאת בשל הקושי הרב במציאת מקומות הכשרה נאותים,
מקצועיים ומוסמכים לסטודנטים.

.4

.5
.6

על הקריה האקדמית אונו להקפיד כי המקומות להכשרה מעשית יכסו באופן ראוי את תחומי
הליבה של התחום ולהבטיח תקינותם של מקומות ההכשרה המעשית על פי התקנות המחודשות
שנוסחו על ידי משרד הבריאות הן בתוכנית האם והן בתוכנית לחרדיות.
הארכת ההסמכה כאמור בסעיף ב' לעיל תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום
 22.7.2014בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
לקראת תום תקופת ההסמכה תוקם ועדה מקצועית שתבדוק בין היתר את הזהות בין תוכנית
האם לתוכנית החרדית וכן את מקומות ההכשרה המעשית ותקינותם.

 1759/12החלטה :בקשת "אמונה-אפרתה  -מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך" לשנות את שם הדומיין של
המוסד
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הצוות
הפנימי לאישור שמות דומיין והחליטה לאשר את בקשת "אמונה-אפרתה  -מכללה אקדמית לאמנויות
וחינוך" לשנות את שם הדומיין של המכללה מ  emuna-efrata.ac.ilל. emef.ac.il
 1760/12החלטה  :מינוי צוות קבוע לבחינת בקשות של מוסדות להשכלה גבוהה לשימוש בשמות דומיין
המובאות לאישור המל"ג
בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז ( )15.11.2016החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את ההרכב
העקרוני של הצוות לבדיקת בקשות לשימוש בשמות דומיין שיתקבלו מאיגוד האינטרנט הישראלי עבור
מוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לכללים שנקבעו .ההרכב שאושר כלהלן:
 חבר/ת מל"ג  -יו"ר
 היועץ/ת המשפטי של המל"ג או מי מטעמו/ה
 ממונה תחום מערכות מידע או מי מטעמו/ה
 ממונה תחום מעקב בקרה ורישוי באגף האקדמי או מי מטעמו/ה  -מרכז/ת הצוות

**************************************
נספחים
נספח להחלטה מס' 1726/12
נספח לדו"ח הערכת הלימודים בתחום הנדסת תוכנה  -רוחבי
להלן פרוט הדרישות המתייחסות לתחום הנדסת התכנה כפי שנקבעו על ידי הוועדה הבינלאומית להערכת איכות,
ושולבו במתווה הכללי כאמור לעיל (דרישות אלה יצורפו כנספח א' להחלטת המל"ג הנ"ל):
.1

.2

.3

.4

.5

כל תוכנית לימודים לתואר ראשון בהנדסת תכנה תהיה ארבע שנתית ותכלול את תחומי הידע הבאים:
 מבוא להנדסת תוכנה
 אימות תוכנה
 בקרת איכות תוכנה
 השגת אמינות המערכת
 בדיקות תוכנה
 שיטות פיתוח חדישות כגון פיתוח אג'ילי ,תחזוקת תוכנה ועוד
 ניתוח וסינתזה של תוכנה
 אבטחת מערכות תוכנה
 מערכות מסדי נתונים
 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות
 מבוא לבינה מלאכותית
 הגדרת דרישות ,ארכיטקטורה של תוכנה ועיצוב ממשקים
 תיכון תוכנה
 מתודולוגיות וכלים לארגון וניהול של פרויקטים גדולים המערבים מספר גדול של מפתחים
כל תוכנית לימודים לתואר ראשון בהנדסת תכנה תכלול פרויקט גמר בהתאם להמלצות הבאות:
 על הפרויקט להיות רב משתתפים ככל הניתן (מעל  2משתתפים לפחות)
 יש לוודא כי כל אחד מחברי הצוות בפרוייקט הגמר ,הינו שותף פעיל הנדרש לבצע משימות מוגדרות
וברורות ,ולהשתתף בדיונים על ניהול הפרויקט והממשקים שלו.
בתוכנית לימודים בהנדסת תכנה:
 יינתן דגש על תרגול ומעבדות גם בקבוצות גדולות.
 יינתן דגש על למידה של תכנון ,קריאה ,כתיבה ותיעוד של ממשקי מודול.
 תינתן התייחסות לניהול תוכנה ,ממשקיה ועיצובה.
 ייכלל שימוש נכון בקוד תוכנה והתאמתה לשימוש חוזר לאורך זמן.
סגל:
 בכל תוכניות הלימודים יש צורך בגיוס חברי סגל מתחום הליבה של הנדסת תוכנה
 עקב מחסור בחברי סגל מתחום הנדסת תוכנה ,פתיחת תוכניות חדשות בתחום ,תותנה בהוכחה לקיומה
של מצבת סגל ראויה ומספקת מתחום הליבה.
יישום המתווה:
 בתוך שלוש שנים ,על המוסדות ליישם את המתווה ולהטמיעו בתוכנית הלימודים .בתום שלוש השנים
יתבקשו המוסדות להגיש את תוכניות הלימודים המעודכנות למל"ג ואלה ייבדקו על ידי ועדה /סוקר.
 כל תוכנית לימודים חדשה בהנדסת תוכנה ,תידרש לעמוד במתווה המפורט.

