האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' ( ,14 )593שלא מן המניין
שהתקיימה בירושלים ביום ד' באדר תשע"ח ()20.3.2018

החלטות
 393/13החלטה :בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית דוקטורט ( )Ph.D.עצמאית במשפטים
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  30.12.2014בעניין הגשה ופתיחת תוכניות לתואר שלישי (דוקטור)
בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי.
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום  6.3.2018אשר דנה
בבקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית עצמאית לדוקטורט ) (Ph.D.במשפטים .לאחר
שבחנה את עמידתו של המוסד בתנאי הסף שנקבעו בהחלטות ות"ת ומל"ג מיום  19.12.2014ומיום
( 30.12.2014בהתאמה) בעניין פתיחת תוכניות לתואר שלישי בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה
גבוהה שלהם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי ,מחליטה המל"ג כלהלן:
המרכז הבינתחומי עומד בתנאי הסף להגשת בקשה לפתיחת תוכנית עצמאית לתואר שלישי
.1
) (Ph.D.במשפטים בהתאם להחלטת מל"ג מיום .30.12.2014
דרישות נוספות המפורטות בהחלטת מל"ג מיום  ,30.12.2014שאינן מהוות תנאי סף ,ייבחנו
.2
בהמשך ויובאו לאישור מל"ג.
394/13

החלטה :מינוי מר שמעון יצחקי כחבר הוועדה לתכנון ותקצוב
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הצעת שר
החינוך ויו"ר המל"ג ,על דעת יו"ר ות"ת ,למנות את מר שמעון יצחקי כחבר ות"ת ,לתקופה של
שלוש שנים ,מיום  20.3.2018ועד ליום  ,19.3.2021בכפוף ולאחר חתימה על הסדר למניעת ניגוד
עניינים.

395/13

החלטה :המלצות ועדת ההיגוי של מל"ג/ות"ת בעניין קידום מדעי הרוח :תוכנית "שאר רוח"
בישיבתה שהתקיימה ביום ד' בניסן תשע"ח ,20.3.2018 ,דנה המועצה להשכלה גבוהה
.1
בנושא המלצת ועדת ההיגוי של מל"ג ות"ת לקידום מדעי הרוח  :תוכנית "שאר רוח".
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח בראשותו של פרופ'
.2
יוסי שיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
חברי המל"ג העלו הסתייגויות שונות מההצעה שהוגשה ע"י ועדת ההיגוי .ההצעה לא
.3
התקבלה בשלב זה.

396/13

החלטה :תוכנית לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"ב
בהמשך להחלטות הקודמות שקיבלו מל"ג/ות"ת בנושא הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה
הגבוהה  -החלטת ות"ת מיום  1.7.2015והחלטת מל"ג מיום  ,30.6.2015ובהמשך לדיון שהתקיים
בות"ת ביום  3.1.2018והחלטתה בדבר התוכנית הרב שנתית לקידום הוגנות מגדרית במערכת
ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ח-תשפ"ב ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ד'
בניסן תשע"ח ( )20.3.2018לאשר את עקרונות התוכנית כלהלן:
קידום וגיוס נשים בסגל האקדמי ,כולל הגדלת סכום המלגה עבור פוסט דוקטורנטיות
.1
מצטיינות וגיבוש קול קורא לעידוד יציאת נשים לפוסט-דוקטורט בחו"ל והחזרתן
וקליטתן בארץ;
קידום וגיוס נשים בסגל האקדמי בתחומי ההיי-טק;
.2
המשך העלאת המודעות להוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה ,לרבות הגדלת
.3
התמיכה והליווי בפעילות היועצות לנשיאים/ות לקידום הוגנות מגדרית במוסדות
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להשכלה גבוהה ,מתן תמריצים ("פרסי הצטיינות") למוסדות שיקדמו הוגנות מגדרית
במערכת ההשכלה הגבוהה והמשך בקשת דוחות מגדריים שנתיים מהמוסדות;
במהלך שנה"ל תשפ"א יבצעו ות"ת ומל"ג הערכת מצב של קידום וייצוג נשים במערכת
להשכלה הגבוהה ויבחנו את יעילות הצעדים שננקטו ע"י מל"ג/ות"ת בנושא.

 397/13החלטה :תוכנית "לימודי העשרה" במסגרת התואר הראשון במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת  -שלב
ג'
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  , 8.8.2010בה הוגדרו לימודי העשרה כלימודים מרחיבי ידע בתחומים
שונים ומגוונים במסגרת התואר הראשון ,ואשר בה הוחלט לעודד את פיתוחן וקיומן של תוכניות אלה
במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת ולהקצות משאבים לשם כך ,אימצה המועצה להשכלה
גבוהה בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( )20.3.2018את המלצת ות"ת מישיבתה ביום 5.3.2018
והחליטה להמשיך ולתמוך בהרחבת לימודי העשרה ולצאת בשלב ג' של התוכנית.
מטרת התוכנית הנוכחית היא לאפשר למוסדות שכבר משתתפים בתוכנית ,להמשיך לחזק ,לגוון
ולמצות את היקפה ,ולאפשר למוסדות נוספים להשתלב אף הם בתוכנית כמפורט להלן:
א .במסגרת התוכנית הנוכחית ,מוצעים שני מסלולי תמיכה:
פיתוח קורסי העשרה בין דיסציפלינריות (תוכנית בסיסית) .לרבות אשכולות קורסים
.1
בנושאים:
 מיזם "תקווה ישראלית באקדמיה".
 חינוך ליזמות
 מדעי הנתונים ()Data Sciences
פיתוח קורסי העשרה תוך שיתופי פעולה בין מוסדות מתוקצבים.
.2
ב .תקצוב:
 .1סך התקצוב המיועד לשלב ג' של תוכנית לימודי העשרה הינו  11,700אלש"ח לתקופה של
שלוש שנים.
 .2מוסד בו עד  5,000סטודנטים לתואר ראשון ,יוכל לזכות בתקצוב של עד  10קורסי העשרה
חדשים במצטבר לכלל מסלולי ההגשה.
 .3מוסד בו  5,000סטודנטים ומעלה בתואר ראשון ,יוכל לזכות בתקצוב של עד  20קורסי
העשרה חדשים במצטבר לכלל מסלולי ההגשה.
 .4השתתפות ות"ת בכל קורס חדש בתוכנית הבסיסית תהיה בגובה של  25אלש"ח ,בכפוף
למימון משלים של  5אלש"ח לקורס מצד המוסד.
 .5בשיתוף פעולה של רכישת קורס על ידי מוסד אחד ממוסד אחר ,השתתפות ות"ת תהא
עבור המוסד הרוכש על סך  10אלש"ח ,בכפוף למימון משלים של עד  5אלש"ח לקורס
מצדו.
 .6בשיתוף פעולה הדדי בין מוסדות בפיתוח קורס ,תקצוב הקורס כולו יעמוד על  25אלש"ח.
 .7התקצוב במסגרת התוכנית הוא עבור התנעת התהליך במוסדות וכולל תקצוב חד פעמי
בשלב פתיחת הקורס.
 .8מוסד שיעמוד לראשונה בקריטריונים של התוכנית ויפתח  10קורסים חדשים ומעלה,
יזכה בהשתתפות חד פעמית בגובה  80אלש"ח.
 .9ניתן לממש את הקורסים שאושרו לתקצוב במסגרת שלב ב' ,רק במהלך שנת
תשע"ט.
לצורך ליווי התוכנית ,קיום דיונים בנושאים עקרוניים הקשורים אליה ואישור בקשות לפתיחת
ג.
תוכניות שיוגשו על ידי המוסדות ,תוקם "ועדת היגוי ללימודי העשרה".
הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת ומל"ג .ועדת ההיגוי תדווח לות"ת ולמל"ג על החלטותיה.
לאור האמור ,מאשרת מל"ג את שלב ג' של התוכנית ללימודי העשרה ,אשר תפנה לכל המוסדות
ד.
להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת.
התוכנית מצורפת כנספח להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
398/13

החלטה :המשך הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( )20.3.2018החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את
ההמלצות המופיעות במסמך מס'  9834לגבי ההצעות להגשת תוכניות לימודים חדשות הנכללות
במסמך זה ,על נימוקיהן ,למעט ההמלצה לגבי תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי צעירים של
המכללה האקדמית של תל אביב-יפו (התקבלה החלטה נפרדת) .רשימת התוכניות ממסמך מס'
 9834מצורפת כנספח להחלטה זו.
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399/13

החלטה :המשך הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית  -תוכנית בלימודי צעירים לתואר שני
במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( )20.3.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה
האקדמית תל אביב יפו לאפשר להגיש תכנית לתואר שני בלימודי צעירים ,והחליטה שלאור
חשיבות התחום והאפשרות ללמדו כתחום אקדמי במסגרת לימודי התואר השני ,ובהינתן העדרן
של תכניות העוסקות בתחום זה בארץ ,היא איננה מקבלת את ההצעה שלא לאפשר את הגשת
התכנית.

400/13

החלטה :פעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס בירושלים  -פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ט
בהמשך להחלטת המל"ג מיום 23.5.2017
בהמשך לאמור בהחלטת המל"ג מיום  23.5.2017בנושא פעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס
הגן הטכנולוגי בירושלים ולתוכנית שהגישה הקריה האקדמית אונו להנגשה ומניעת נשירה של
סטודנטים ממזרח ירושלים ,והואיל ויש לבחון את התוכנית שהוגשה וכן את עמידת המוסד
בתנאים נוספים לאור ההחלטה ,בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( )20.3.2018החליטה המועצה,
לאור סד הזמנים ועל מנת שלא לפגוע במוסד ,בשלב זה ,כלהלן:
על מנת לאפשר את השלמת הבדיקות הנדרשות כאמור לעיל ,לאפשר פתיחת הרישום
.1
לשנה"ל תשע"ט לתוכניות שאושרו ע"י המל"ג בקמפוס הקריה האקדמית אונו בירושלים.
לבקש מיו"ר ות"ת וסגן יו"ר המל"ג למנות צוות מתוך חברי מל"ג/ות"ת ,בליווי הצוות
.2
המקצועי ,אשר ייבחן את עמידת המוסד בתנאים שנקבעו בהחלטה ,ובפרט את הפעילות
האקדמית בירושלים ויישומה של תוכנית ההנגשה ומניעת הנשירה של סטודנטים ממזרח
ירושלים .הצוות יגיש לות"ת ומל"ג את חוות דעתו לגבי העמידה בתנאי ההחלטה ,ובפרט
יישום התוכנית הלכה למעשה ,ופעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס בגן הטכנולוגי
בירושלים.
הצוות יגיש את חוות דעתו עד ליום .2.9.2018
.3

401/13

החלטה :אישור מינוי הרכב הוועדה לבדיקת ההכרה של המכללה האקדמית אחוה
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה
לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת ההכרה של המכללה האקדמית אחוה .ההרכב שאושר כלהלן:
 פרופ' (אמריטה) נאוה בן צבי (האוניברסיטה העברית ולשעבר הנשיאה של המכללה האקדמית
הדסה)  -יו"ר
 פרופ' מרים מבורך (מכללת לוינסקי)  -חברה בוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר
"מוסמך בהוראה" במסלול העל-יסודי במכללה האקדמית אחוה
 פרופ' דן לאור (אוניברסיטת תל אביב)  -יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר בוגר
בלימודים רב-תחומיים במכללה האקדמית אחוה
 פרופ' שמשון בלקין (האוניברסיטה העברית)  -חבר בוועדה שבדקה את תוכנית הלימודים
לתואר בוגר במדעים במדעי הסביבה במכללה האקדמית אחוה

402/13

החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד מרץ  ,2020למכללת לוינסקי לחינוך להעניק
תואר שני ( )M.Ed.עם תזה בחינוך מוסיקלי
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' דורית אמיר על עבודתה ועל הדו"ח
.1
שהגישה.
להסמיך את מכללת לוינסקי לחינוך לתקופה של שנתיים ,עד מרץ  ,2020להעניק תואר
.2
שני ( )M.Ed.עם תזה בחינוך מוסיקלי.
עד לשלב ההסמכה ,על המכללה לפעול כלהלן:
.3
להקפיד כי מנחי התזות יהיו בעלי רקורד מחקרי מוכח בחינוך המוסיקלי ו/או
א.
במוסיקולוגיה .במקרי הצורך ,הסטודנטים יוכלו להיעזר בשני מנחים.
בהתאם לסעיף  1.3להחלטת המל"ג בעניין לימודים לתואר שני במוסדות
ב.
להשכלה גבוהה ,על  2/3ממורי התוכנית להיכלל בסגל הליבתי במכללה.
לקראת תחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית ודוגמאות
.4
לעבודות תזה.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא
.5
"הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
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403/13

החלטה :הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ,מדעים וספורט אוהלו להעניק תואר שני ()M.Ed.
ללא תזה בניהול וארגון מערכות חינוך
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ,מדעים וספורט אוהלו להעניק תואר שני
.2
( )M.Ed.בניהול מערכות חינוך.

404/13

החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד מרץ  ,2021למכללה האקדמית הרצוג
ירושלים (מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ) להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי
באזרחות למסלול העל-יסודי (ז'-י')
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' אהרון קליימן וד"ר אפרים פודוקסיק על עבודתם ועל חוות הדעת
.1
שהגישו.
להסמיך את המכללה האקדמית הרצוג  -ירושלים להעניק תואר "בוגר בהוראה" ()B.A.
.2
דו-חוגי באזרחות למסלול העל יסודי (ז'-י') לתקופה של שלוש שנים ,עד מרץ .2021
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תבחן התפתחותה והתקדמותה של
.3
תוכנית הלימודים בנושאים השונים כמפורט בחוות דעת הסוקרים ,תוך בדיקת הנושאים
המפורטים בחוות דעתם של הסוקרים מיום  14.1.2018ומיום  :14.2.2018סגל הוראה,
סטודנטים ,תנאי קבלה ,ספי קבלה ,בחינות בתוכנית הלימודים ,מנגנוני ניהול בתוכנית
ותכני קורסים .הסוקרים יתבקשו להגיש חוות דעת מסכמות למל"ג עד תום תקופת
ההסמכה הזמנית כמפורט בסעיף  2לעיל.
מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

405/13

החלטה :הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים ,עד מרץ  ,2020למכללה האקדמית לחינוך שאנן
להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בהיסטוריה למסלול העל-יסודי (ז'-י')
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' דורון מנדלס ופרופ' שמואל פיינר על עבודתם ועל חוות הדעת
.1
שהגישו.
להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך שאנן להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-
.2
חוגי בהיסטוריה למסלול העל-יסודי (ז'-י') לתקופה של שנתיים ,עד מרץ .2020
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,הסוקרים יבדקו את התוכנית ובכלל
.3
זה את הנושאים הבאים:
 גיוס חבר סגל ליבה נוסף להוראת ההיסטוריה
 חיזוק ההיבטים הייחודיים של הוראת ההיסטוריה
 חיזוק לימודי היסטוריה כללית
 גיוון והרחבת הנושאים הנלמדים
מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

406/13

החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.במתכונת דו-חוגית בפוליטיקה וממשל למכללה
האקדמית אשקלון
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים אשר בדקו את התוכנית והגישו את חוות דעתם.
.1
לאור חוות דעתם החיובית של הסוקרים ,להעניק הסמכה למכללה האקדמית אשקלון
.2
להעניק תואר ראשון דו-חוגי ( )B.A.בפוליטיקה וממשל.
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החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד מרץ  ,2020להעניק תואר שני ( )LL.M.במשפט
מסחרי גלובלי למרכז האקדמי למשפט ולעסקים
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם בנושא.
.1
להעניק הסמכה זמנית לתקופה של שנתיים (מרץ  )2020למרכז האקדמי למשפט ולעסקים
.2
להעניק תואר שני ) (LL.M.במשפט מסחרי גלובלי.
בתום התקופה ,וכתנאי למתן הסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בחוות דעת הסוקרים ,לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה
במלואן.
מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

408/13

החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.במתכונת חד-חוגית בלוגיסטיקה למכללה
האקדמית ספיר
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ( (B.A.בלוגיסטיקה
.2
במתכונת חד-חוגית.

החלטה :הסמכה זמנית לשנתיים (עד מרץ  )2020להעניק תואר שני ( )M.S.W.ללא תזה בעבודה
409/13
סוציאלית למכללה האקדמית ספיר
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם.
.1
להעניק הסמכה זמנית לתקופה של שנתיים (עד מרץ  )2020למכללה האקדמית ספיר
.2
להעניק תואר שני ( )M.S.W.ללא תזה בעבודה סוציאלית.
לקראת תום תקופת ההסמכה יש לשוב ולבדוק את תוכנית הלימודים בהתייחס להערות
.3
שעלו בדוחות הסוקרים.
מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"
410/13

החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד מרץ  ,2020לתוכנית הלימודים לתואר ראשון
( )B.A.במינהל מערכות בריאות של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
להעניק הסמכה זמנית לתקופה של שנתיים (עד חודש מרץ  )2020וזאת בהתבסס על
.2
התחייבות המוסד כי החל משנה"ל תשע"ט יהיו ארבעה חברי סגל ליבתי בתוכנית
הלימודים.
המוסד נדרש להעביר דיווח לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ט כי הסגל אכן נקלט לתוכנית
.3
הלימודים .במידה והמוסד לא יעמוד בהתחייבויותיו התוכנית בשנה"ל תשע"ט לא
תיפתח.
על המוסד להחתים כל סטודנט חדש שנרשם לתוכנית הלימודים כי פתיחתה בשנה"ל
.4
תשע"ט מותנית בהשלמת התחייבות המוסד אל מול המל"ג.
המוסד נדרש להקפיד בהתאם להתחייבותו משלב אישור הפרסום לקבל לתוכנית
.5
הלימודים  100סטודנטים למחזור אשר יפוצלו לשתי כיתות.

|5

עמוד

مجلس التعليم العالي

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

411/13

החלטה :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.A.במתכונת דו-חוגית במדעי ההתנהגות
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון .המועצה סבורה כי תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי ההתנהגות עלולה להטעות :בוגרי
התוכנית יקבלו תואר במדעי ההתנהגות על סמך לימוד מחצית הקורסים שנדרשים לקבלת
התואר ,דבר שעלול להקשות על בוגריה להתקבל ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה או
בסוציולוגיה .בהתאם לכך ,ובכפוף לשינוי שם התוכנית במדעי ההתנהגות לתואר ראשון דו-חוגי
( )B.A.בחברה והתנהגות ,היא החליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' זאב רוזנהק על עבודתה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן
.2
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי )(B.A.
בחברה והתנהגות.
לחייב את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה)
.3
להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה :א.
ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן אינה מוסמכת להעניק בשלב
זה לתואר ראשון דו-חוגי ( )B.A.בחברה והתנהגות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר
שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה .במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית
לישראל ברמת גן לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת
תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות המתקיימת במכללה האקדמית
נתניה.
בנוסף ,תציע המכללה האקדמית לישראל ברמת גן" ,רשת בטחון" פנימית במסגרת
התואר הראשון בניהול מערכות בריאות או בניהול מערכות מידע המתקיימות במכללה.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם
.4
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הועדה ללוות את התוכנית
.5
בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".

412/13

החלטה :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
( )M.A.ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' עליזה פליישר על עבודתה ועל הדו"ח
.1
שהגישה.
לאשר למכללה האקדמית כנרת לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר שני ()M.A.
.2
ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית ולרשום אליה תלמידים.
לחייב את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה)
.3
להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה ,לפיה:
א .ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן אינה מוסמכת להעניק
בשלב זה תואר שני ( )M.A.ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות וקיימת אפשרות שבסופו
של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר שני בניהול תיירות ומלונאות .במקרה זה
תוצע על ידי המכללה האקדמית כנרת לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"
חיצונית שמשמעותה השלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בתוכנית הלימודים לתואר
שני בניהול תיירות ומלונאות.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם
.4
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
לקראת שלב ההסמכה ,על המכללה להכשיר או לגייס ,אשת\איש סגל נוסף המתמחה
.5
בתחומי ניהול האירוח בכלל והמלונאות בפרט.
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אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא
"תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
פתיחת התוכנית בפועל תותנה ברישום של מינימום  25סטודנטים ישראלים עם אפשרות
המרה ביחס של  3סטודנטים ישראלים ל 2-סטודנטים מחו"ל.

החלטה :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר
ראשון ( )B.S.W.בעבודה סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' שמעון שפירו ופרופ' אשר בן-אריה על עבודתם ועל חוות הדעת
.1
שהגישו.
לאשר למכללה האקדמית הדסה לפרסם את דבר תוכניות הלימודים לתואר ראשון
.2
( )B.S.W.בעבודה סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר ולרשום אליהן
תלמידים.
לחייב את המכללה האקדמית הדסה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל
.3
תלמיד(ה) על הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית הדסה אינה
מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון ( )B.S.W.בעבודה סוציאלית וקיימת אפשרות
שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון בעבודה סוציאלית .במקרה
זה תוצע על ידי המכללה האקדמית הדסה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"
חיצונית שמשמעותה השלמת התואר במכללה האקדמית ספיר בתוכנית הלימודים
לתואר ראשון בעבודה סוציאלית.
תוכנית הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית בקמפוס המח"ר תוכל להיפתח לפני
.4
מתן ההסמכה לתוכנית הלימודים בקמפוס הראשי ,זאת בהתבסס על החלטת מל"ג
מיום  27.9.2016שעניינה המשך פעילות המכללה החרדית בירושלים ,על מנת לאפשר
המשכיות הפעילות באופן רציף וייחודי שנועד לתת מענה לסטודנטים חרדים בתחום
העבודה הסוציאלית בירושלים במקום המכללה החרדית ,כפי שהובהר בהחלטה בעניין.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלה (בין אם
.5
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא
.6
"תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
ההחלטה תיכנס לתוקף בכפוף לכך שלא תהיה מניעה מבחינת ות"ת לפתוח את תוכניות
הלימודים

414/13

החלטה :אי-מתן אישור למכללה האקדמית ספיר לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון ()B.A.
ב"שיווק טכנולוגי" ל"ניהול ושיווק היי טק"
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 26.12.2017בנושא שבנדון .לאחר עיון בבקשת המכללה ובחוות הדעת התכנונית מיום
 18.12.2017לבקשה זו ,החליטה המל"ג לא לאשר את שינוי השם המוצע מן הנימוקים הבאים:
בהתאם לחוות הדעת מאגף התכנון בות"ת ,המדיניות היא לא לאשר קיומן של תוכניות
.1
לימודים נוספות בתחום הניהול ,בפרט לא תוכניות ברמת תואר ראשון.
שינוי המילה "טכנולוגי" למילה "היי טק" איננה שינוי סמנטי בלבד ובהינתן שהתוכנית
.2
נשארה זהה לתוכנית שאושרה בשמה המקורי ,לא מצאה הוועדה סיבה לאשר את
השינוי הנ"ל ולו גם בשל החשש להטעיית הסטודנטים .זאת ועוד ,השם הקיים משקף
טוב יותר את תכני התוכנית מהשם המוצע.

415/13

החלטה :אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.Sc.במערכות מידע
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות
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מחו"ל בדבר בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
( )B.Sc.במערכות מידע ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
.1
לאשר למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ()B.Sc.
.2
במערכות מידע ולרשום אליה סטודנטים.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם
.3
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך
.4
להעניק בשלב זה תואר ראשון ( )B.Sc.במערכות מידע וכי קיימת אפשרות שבסופו של
דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים
הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון ()B.A.
במכללה האקדמית לישראל ,בהתאם להתחייבות המוסד.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום
.5
הסטודנטים" ,תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל
תשע"ט וזו שלאחריה) .אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה
עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
416/13

החלטה :הכרה זמנית עד יולי  2019בתואר שני ( )M.Sc.ללא תזה בתוכנית הלימודים בתעשיה
וניהול-רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש של אוניברסיטת אריאל בשומרון ,בהמשך להסמכה
הזמנית שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות
ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
להכיר באופן זמני עד יולי  2019בתואר שני ללא תזה ( )M.Sc.בתוכנית הלימודים ברובוטיקה
והנדסת גורמי אנוש במסגרת החוג להנדסת תעשייה וניהול ,של אוניברסיטת אריאל בשומרון,
בהתאם להסמכה הזמנית שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש .במהלך פרק זמן זה ,על האוניברסיטה
לעמוד בכל הדרישות שנקבעו על ידי מל"ג יו"ש לרבות עמידתם באבני הדרך .לאחר שתדון מל"ג
יו"ש בהארכת ההסמכה או לחלופין במתן הסמכה קבועה ,תוכל לשוב אוניברסיטת אריאל ולפנות
למל"ג (ישראל) בבקשה להארכת ההכרה בהסמכה בהתאם.

417/13

החלטה :הכרה זמנית עד ינואר  2022בתואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסה אזרחית (שינוי סימול
תואר) של אוניברסיטת אריאל בשומרון ,בהמשך להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות
ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
לאשר הכרה באופן זמני עד ינואר  2022בשינוי סימול תואר בתוכנית הלימודים לתואר
.1
ראשון ) (B.Sc.בהנדסה אזרחית של אוניברסיטת אריאל בשומרון ,בהמשך להסמכה
הזמנית שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.
במהלך ארבע שנים אלו על האוניברסיטה לעמוד בדרישות שנקבעו על ידי מל"ג יו"ש
.2
לרבות עמידה בתנאים המופיעים בסעיפים (3א) ו(3 -ג) באשר לחברי הסגל בדו''ח
הוועדה המקצועית .לאחר שתדון מל"ג יו"ש בהארכת ההסמכה או לחלופין במתן
הסמכה קבועה ,תוכל לשוב אוניברסיטת אריאל ולפנות למל"ג (ישראל) בבקשה
להארכת ההכרה בהסמכה.

418/13

החלטה :דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה  -רוחבי
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
לאור העבודה כי הוועדה הבינלאומית הנוכחית מצאה שעל אף הממצאים החמורים
.2
בדו"ח הערכה משנת ( 2008של הוועדה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קרפס) ,המצב
בתחום הכלכלה באוניברסיטאות המחקר בישראל הפך מחמור לקריטי (ירידה דרמטית
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בהיקף הסגל והסטודנטים לתארי מחקר מתקדמים ,לצד עלייה חדה במספרי
הסטודנטים לתואר ראשון) ,מחליטה המל"ג כדלקמן:
א .לבחון היטב פתיחת תוכניות  MAמחקריות חדשות בתחום הכלכלה במכללות.
ב .המלצות למוסדות:
בהתבסס על דו"ח הוועדה הבינלאומית ,המל"ג מכירה בכך שתחום הכלכלה
הוא ייחודי ושונה מתחומי דעת אחרים במדעי החברה ,ופונה למוסדות ליישם
את ההמלצות הבאות:
התאמת מדיניות גיוס וקידום הסגל בכלכלה לפרקטיקות הנהוגות
.1
בשוק העבודה הגלובלי בתחום ,ובכלל זה :התאמת לוח הזמנים לגיוס,
גמישות ומהירות במתן הצעות למועמדים מתאימים ,הצעת תנאי
העסקה תחרותיים (עומס הוראה מופחת וריכוז עומס הוראה ,מינויים
משותפים) ,כלים תקציביים נוספים ,תרבות .
פיתוח אסטרטגיות לבינלאומיות ברמת הסגל ,הסטודנטים ,ושפת
.2
ההוראה בכל רמות התואר בתחום ,ובפרט בתוכניות הדוקטורט (ע"י
שילוב סטודנטים בינלאומיים בתוכניות הקיימות ,הגדלת היצע
הקורסים בשפה האנגלית ,אתר אינטרנט מעודכן הכולל את כל
הטפסים והמסמכים הנדרשים ,הסכמי חילופי סטודנטים/תארים
משותפים עם מוסדות מובילים בעולם).
ג .להמליץ לות"ת לבחון את הנושאים הבאים:
תיעדוף ותמיכה בתוכניות בינלאומיות בכלכלה.
.1
הקמת מרכז מחקר לקידום מצוינות בתחום הכלכלה ,על ידי שיתוף
.2
פעולה עם גורמים רלוונטיים בישראל (דוגמת בנק ישראל או משרד
האוצר) ו/או שיתוף פעולה בין מוסדי.
עדכון מודל התקצוב למחקר בתחום הכלכלה כך שיתייחס גם לנתונים
.3
השוואתיים ברמה בינלאומית (דוגמת מדד טילבורג).
מעקב אחר יישום ההחלטה:
בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה ,יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג ,דיווח
בדבר המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל.

419/13

החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה  -אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המל"ג קוראת לאוניברסיטת בן-גוריון ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה
.2
הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.3
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:01.10.2018
א .יש לגבש תוכנית אסטרטגית ל 5-השנים הבאות.
ב .יש להגדיר מדיניות ברורה וקבועה (ברמת המוסד) לגיוס וקידום חברי סגל
בכלכלה.
ג .יש לשחרר את התקן הקיים במחלקה לגיוס נוסף של חבר סגל.
המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:
.4
יש לנסח ולקדם מדיניות בינלאומית אשר תתייחס לתוכנית הלימודים
א.
והזדמנויות לחילופי סטודנטים ,קורסים נוספים באנגלית וגיוס חברי סגל
בהתאם (הסרת הדרישה להוראה בשפה העברית).
ב .יש להרחיב את היצע הקורסים בתוכנית ה .Ph.D.
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החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה  -אוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
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המל"ג קוראת לאוניברסיטת בר-אילן ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה
.2
הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.3
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:01.10.18
יש לנסח באופן מיידי תוכנית אסטרטגית שתכלול התייחסות ל :הגדרת חזונה
א.
ותדמיתה ,תוכנית מותאמת לגיוס חברי סגל ,הרכב וכמות חברי הסגל הנדרשים
למחלקה.
יש להתאים את תהליכי הגיוס והקידום של חברי הסגל לסטנדרטים המקובלים
ב.
בתחום הכלכלה.
יש לשקול מחדש קליטת סגל לדרגת "מדריך" .פרקטיקה זו פוגעת באטרקטיביות
ג.
ובתחרותיות של המחלקה בגיוס סגל.
אין להוריד יותר את דרישות הקבלה למחלקה בכלכלה.
ד.
יש לספק עוזרי הוראה גם למרצים מן החוץ המלמדים קורסי מבוא עמוסים.
ה.
המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:
יש לקדם וליישם מדיניות בינלאומית.
א.
יש להקפיד על הנחייה מתאימה מבחינת תחומי המחקר של חברי סגל למועמדים
ב.
והסטודנטים לתואר שלישי.
יש לפתח ולספק יותר קורסים בשפה האנגלית.
ג.
יש להרחיב את היצע הקורסים בנושאים הקשורים ל.big data and computation :
ד.
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החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה  -אוניברסיטת חיפה
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המל"ג קוראת לאוניברסיטת חיפה ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה
.2
הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.3
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:01.10.18
יש להבטיח כי חמשת התקנים הנוספים לחברי סגל ימולאו ,תוך שמירה על
א.
איכות המחלקה.
יש לקדם את מדיניות ותהליך גיוס חברי סגל באופן בינלאומי ,כלומר לגייס
ב.
חברי סגל בתחום הכלכלה גם מחוץ לישראל.
יש להגדיר הנחיות ברורות ושקופות לקידום הסגל בתוך המחלקה.
ג.
המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:
.4
במידה והמוסד רוצה להגדיל ולפתח את המחלקה לכלכלה ,כך שתהווה מרכז
א.
משמעותי בתחום בצפון הארץ ,יש לפתח תוכנית אסטרטגית רוחבית שתכלול
גם תחומי התמחות נוספים בכלכלה.
ב .יש להגדיר באופן ברור את החזון והמטרות של תוכנית ה .Ph.D.
ג .יש לספק קורסים נוספים בשפה האנגלית.
ד .יש לעדכן את הקורסים והתוכנות הסטטיסטיות בתחום ה .big data
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החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה  -אוניברסיטת תל-אביב
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המל"ג קוראת לאוניברסיטת תל-אביב ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה
.2
הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.3
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:01.10.18
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יש לגבש מודל תקצוב מתאים (ברמת המוסד) אשר יספק משאבים נוספים
א.
ויסיר מכשולים קיימים לצורך צמצום נדרש של יחס סגל-סטודנט.
על מנת להמשיך ולגייס חברי סגל ,מומלץ לצמצם את עומס ההוראה למרצים
ב.
המצויים בשלב מרכזי של הקריירה.
המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:
יש לבחון ולגבש תוכנית עדכנית לתואר הראשון והשני ובכלל זה :פיתוח
א.
קורסים באנגלית ,תוכנית לתואר שני בסטנדרט בינלאומי ועוד.
יש להציע תוכנית למסלול ישיר לדוקטורט עבור בוגרי תואר ראשון.
ב.
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החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה  -האוניברסיטה העברית
בירושלים
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המל"ג קוראת לאוניברסיטה העברית ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה
.2
הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.3
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:01.10.18
על הנהלת המוסד והמחלקה להגיע להסכם בנוגע לתוכנית אסטרטגית ,אשר
א.
תמקם מחדש את המחלקה ברמה בינלאומית גבוהה.
התוכנית האסטרטגית חייבת לכלול גם יעד רצוי לגודל המחלקה ולצורך כך:
ב.
 a.יש לספק מספיק תקנים למחלקה לכלכלה.
 b.יש למלא תקנים המתפנים בעקבות שלילת קביעות או פרישה לגמלאות.
 c.יש לאפשר למחלקה גמישות בתהליך גיוס חברי סגל לתקנים שהתפנו.
המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:
.4
בטווח הארוך ,על המחלקה להתאחד בקמפוס אחד .עד אז ,יש לוודא שהחלוקה
א.
הפיזית לא תיפגע בתקשורת בין חברי הסגל במחלקה.
יש להמשיך ולחזק את ההיבט הבינלאומי בפעילותיה השונות.
ב.
יש לבחון מחדש את מבנה התוכניות לתואר שני ,לשם התייעלות וניצול מיטבי
ג.
של משאבי ההוראה הקיימים.
יש להמשיך לקדם את התוכנית המשותפת לתואר השני עם אוניברסיטת תל
ד.
אביב ,תוך קביעת מדיניות ברורה ומוסכמת בנוגע להוראתה בשפה האנגלית.
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החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה  -האוניברסיטה הפתוחה
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המל"ג קוראת לאוניברסיטה הפתוחה ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה
.2
הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.3
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:01.10.18
על מנת לצמצם את אחוזי הנשירה של הסטודנטים מהתוכנית ,יש לאסוף ולנתח
א.
את הנתונים לגבי אחוזי הנשירה ,הסיבות לנשירה ,והמקומות החלופיים
שבוחרים הסטודנטים.
ב .בטרם תתאפשר פתיחת תוכנית לתואר שני ,יש לגייס עוד שני חברי סגל לפחות.
המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:
.4
א .יש לנתח ולבחון את תפוקות הלמידה של הקורסים המוצעים בתוכנית.
ב .יש להוסיף קורסים בשפה האנגלית לתוכנית הלימודים.
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החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה המכללה האקדמית של תל-
אביב  -יפו
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המל"ג קוראת למכללה האקדמית תל אביב-יפו ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה
.2
הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.3
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:01.10.18
יש להגדיר תהליכי קידום שקופים לחברי הסגל ,אשר יהיו מתואמים עם חזון
א.
המוסד.
על מנת להגיע למסה קריטית ,יש לגייס למחלקה באופן מיידי עוד שני חברי סגל
ב.
לפחות ,בעדיפות למועמדים מתחום הכלכלה היישומית.
המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:
.4
יש להגדיר במסגרת החזון והיעדים את האיזון בין מחקר והוראה במחלקה
א.
לכלכלה.
יש לספק עוזרי הוראה לחברי הסגל ,ניתן להיעזר בסטודנטים בשנה האחרונה
ב.
ללימודיהם (שנה ג').
יש להגדיר מדיניות ברורה להתמודדות עם חברי סגל שקיבלו תוצאות נמוכות
ג.
באופן חריג בסקרי ההוראה.
יש להציע קורסי בחירה נוספים בכלכלה ובמדעי החברה.
ד.
ה .יש לשלב את תחום המחשוב ( )computationבתוכנית הלימודים הנוכחית.
ו .יש לפתח קשרים עם בוגרים ולכלול אותם בפעילויותיו.
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החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה  -המכללה האקדמית של עמק
יזרעאל ע"ש מקס שטרן
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המל"ג קוראת למכללה האקדמית עמק יזרעאל ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה
.2
הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.3
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:01.10.18
לא מומלץ כעת לפתוח תוכנית תואר שני ,בין אם באופן עצמאי ובין אם בשיתוף
א.
פעולה עם מוסד אחר.
אין להגדיל את גודל הכיתות במחלקה.
ב.
יש להוסיף קורסים בשפה האנגלית לתוכנית הלימודים ,כמו גם קורסי מיומנות
ג.
קריאה וכתיבה באנגלית.
המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:
.4
יש לפתח שיתוף פעולה בין המחלקה ובין שוק התעסוקה המקומי (חקלאות ,היי
א.
טק ,מוסדות ממשלתיים ועוד).
יש להציע יותר קורסים בנושאים הקשורים ל.big data and computation :
ב.
יש להמשיך בתוכניות להוספת שנה רביעית לתוכנית הלימודים בחשבונאות.
ג.
יש לאסוף נתונים על נשירת סטודנטים ערבים ובוגרים ערבים ,ולנצל נתונים
ד.
אלו לסייע להרחיב את אפשרויות התעסוקה שלהם.
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החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה  -המכללה האקדמית תל-חי
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המל"ג קוראת למכללה האקדמית תל-חי ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה
.2
הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.3
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:01.10.18
א .יש להגדיר במסגרת החזון והיעדים את האיזון בין מחקר והוראה במחלקה לכלכלה.
ב .יש לנסח מדיניות בינלאומית ברורה ,הכוללת קורסים נוספים בשפה האנגלית.

428/13

החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה  -המסלול האקדמי של
המכללה למינהל
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המל"ג קוראת למכללה למינהל ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית
.2
המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
הערות הוועדה הבינלאומית בעניין התוכנית לתואר שני בכלכלה יישומית תובאנה
.3
לידיעת וועדת המשנה התחומית לחברה וניהול לקבלת החלטה בדבר מתן הסמכה
קבועה לתוכנית.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.4
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:01.10.18
יש להגדיר במסגרת החזון והיעדים את האיזון בין מחקר והוראה במחלקה
א.
לכלכלה.
יש לתת מענה להטרוגניות של רמת הסטודנטים המתקבלים למחלקה.
ב.
יש להוסיף קורסים המועברים בשפה האנגלית וקורסים בנושאים של
ג.
מיומנויות קריאה וכתיבה באנגלית.

429/13

החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה  -המרכז האקדמי רופין
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג
.1
וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המל"ג קוראת למרכז האקדמי רופין ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה
.2
הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
בשלב זה ,לא תאפשר המל"ג לבית הספר לפתוח תוכנית לתואר שני בתחום במצבו
.3
הנוכחי.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.4
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:01.10.18
יש להגדיר תהליכי קידום שקופים לחברי הסגל ,אשר יהיו מתואמים עם חזון
א.
המוסד.
יש לגייס אנשי סגל נוספים בכלכלה על מנת לצמצם את יחסי סגל-סטודנט
ב.
הגבוהים.
המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:
.5
א .יש להגדיר במסגרת החזון והיעדים את האיזון בין מחקר והוראה במחלקה
לכלכלה.
ב .יש לשפר את המעקב אחר בוגרים ,במיוחד בתוכנית לכלכלה וניהול.
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החלטה :דוחות הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -רוחבי
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
המועצה להשכלה גבוהה קוראת לכלל המערכת ,לוות"ת ,למשרד החינוך ולראשי
.2
המכללות האקדמיות לחינוך להכיר בייחודיות הגיל הרך ,בחשיבותה של הגננת
להתפתחות הילדים ומכאן בחשיבות הכשרתה .בהתאם לזאת על התוכניות לגיל הרך
להיות מותאמות להכשרת גננות ראויות.
דו"ח הוועדה והחלטת מל"ג בנושא ,יובאו לידיעת הוועדה לבחינת מבנה ומתווה
.3
ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
לאור ממצאי ועדת ההערכה ,אשר מצביעים על מספר חולשות בסיסיות בכלל התוכניות
.4
לגיל הרך ,ולאחר התייעצות עם משרד החינוך ,החליטה המל"ג כדלקמן:
תנאי קבלה
סף הקבלה למסלול הגיל הרך ישתווה לזה של המסלול לחינוך המיוחד ,כולל
א.
עמידה במבחני שפה בעברית/ערבית ואנגלית.
לצורך פתיחת מחזור לימודים יש צורך במינימום  25סטודנטים אשר עומדים
ב.
בתנאי הקבלה.
סגל
סגל ליבתי
בכל תוכנית לימודים לגיל הרך יהיו לפחות ארבעה חברי סגל בדרגת מרצה
א.
ומעלה שתחום מחקרם בגיל הרך ומועסקים ב 50-אחוזי משרה לפחות בתוכנית
(בנוסף למדריכות הפדגוגיות).
יש לעודד ביצוע מחקרים והשתתפות בכנסים בארץ ובעולם.
ב.
סגל הדרכה
צוות ההדרכה יהיה מגוון ובעל ידע וניסיון בגיל הרך על היבטיו השונים,
א.
כשלפחות אחד מהם בעל מומחיות בחינוך תינוקות ופעוטות בגיל לידה עד
שלוש.
שיעורי ההדרכה יתמקדו בפדגוגיה :תרגום התיאוריות לפרקטיקות הוראה.
ב.
שיעורים אלה לא יהוו תחליף לשיעורים דיסציפלינאריים ,או חינוכיים
תיאורטיים.
על סגל ההדרכה להתעדכן בתוכניות לימודים של משרד החינוך כמו גם בגישות
ג.
ותוכניות חינוכיות חדשות מהעולם.
הכשרה מעשית
קבוצת הדרכה לא תכלול יותר מ 15-סטודנטים.
א.
אותו מדריך ידריך את קבוצת הסטודנטים בשדה ובסדנא.
ב.
התנסות תתקיים בכל אחת משנות הלימודים ,א-ג ,בהיקף של כ 6-שעות
ג.
שבועיות .תגבור ההתנסות בשנה השלישית יכול לבוא כתוספת ולא במקום
התנסות בשנים מוקדמות.
ההתנסות תתקיים בטווח גילאים מגוון (לידה עד שש) כולל שנת התנסות
ד.
במסגרות לגילאי לידה-שלוש.
יש להקפיד על קיום מפגשים אישיים של המדריך עם הסטודנטים לאורך
ה.
הסמסטר.
על כל מוסד שנבדק בתהליך הערכת האיכות לתוכניות לגיל הרך ,לדווח למל"ג עד
.5
לתאריך  ,1.11.2018על אופן עמידתו בכל אחת מההמלצות המפורטות בסעיף 4
שבהחלטה שלעיל.
בנוסף לסעיפים לעיל ,יובאו לדיון בוועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה
.6
במוסדות להשכלה גבוהה בישראל הסעיפים הבאים:

| 14

עמוד

مجلس التعليم العالي

.7

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

תוכנית הלימודים
תוכניות הלימודים המורכבות מלימודי חינוך וחטיבות דיסציפלינאריות אינן
א.
מתאימות לאפיונים הייחודיים של הכשרה להוראה בגיל הרך .על כן ממליצה
הוועדה כי תוכנית הלימודים לגיל הרך תילמד במתכונת חד-חוגית כאשר רובה
המכריע קשור לגיל הרך.
יש לתגבר את לימודי הלשון וההבעה של הסטודנטיות בשפת האם
ב.
(עברית/ערבית).
יש לדאוג לתיאום בין הקורסים מבחינת התכנים ,הרצף ודרישות הקדם.
ג.
יש להקפיד ולהתאים מפתח נקודות זכות בהתאם למקובל במוסדות להשכלה
ד.
גבוהה ,תוך הבחנה בין שיעור ,סמינריון ,עבודה מעשית וסדנה.
על המכללות לוודא שתוכניות הלימודים כוללות את תחומי הדעת הבאים:
ה.
 התפתחות וחינוך של תינוקות ופעוטות (לידה-שלוש).
 שפה :התפתחות שפה ,הבעה בעל פה ,פיתוח עושר לשוני ,גישה לספר וניצני
אוריינות.
 ילדים עם צרכים מיוחדים ,משפחותיהם ודרכי שילובם בגן הילדים.
 משפחה ,יחסי הורים ילדים וקשר עם הורים בחברה משתנה ורב תרבותית.
 ניהול צוות וניהול מסגרת חינוכית.
 חינוך בגיל הרך בעולם דיגיטלי (כמו ספרים דיגיטליים ,משחקי מחשב).
 תזונה נכונה בגיל הרך.
 רב תרבותיות בגיל הרך.
 מדיניות בחינוך בגיל הרך.
 קורסים דיסציפלינאריים המתמקדים בגיל הרך (לדוגמה :מדעים לגיל
הרך ,אומנות לגיל הרך ,חשבון לגיל הרך ,חינוך גופני לגיל הרך).
לוח הזמנים המפורט ליישום המלא של כל ההמלצות ייקבע בתיאום עם משרד החינוך,
ולאחר סיום עבודת ועדת המתווים ,ובכל מקרה לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים
תש"פ ,ספטמבר .2019

431/13

החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -המכללה
האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת אוהלו ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח ,ולפעול
ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע
.3
לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לגבש את התפיסה התאורטית והפרקטית של התוכנית לגיל הרך אשר בשלב זה
א.
אינה קוהרנטית דיה ואינה נטועה מספיק בידע המעודכן בתחום.
להבטיח התאמה בין תכני הקורסים ודרישותיהם להכשרה להוראה בגיל הרך.
ב.

432/13

החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -אורות ישראל,
מכללה אקדמית לחינוך מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
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המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
וקוראת למכללת אורות ישראל ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח,
ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע
לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לשתף את חברי הסגל בתהליכי החשיבה והפיתוח של החוג לגיל הרך.
א.
להקפיד על התאמת הרקע האקדמי של המרצים לתכני הקורסים אותם הם
ב.
מלמדים.
להבנות את תוכנית הלימודים כך שהרחבת הסמכה לעבודה בכיתות א'-ב' לא
ג.
תבוא על חשבון ההתנסות המעשית בגני ילדים.
לבנות מחוונים להערכת ההתנסות שישקפו את תכני ההתנסות ואת הדרישות
ד.
מהסטודנטיות בכל שנה.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – המכללה
האקדמית לחינוך אורנים
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת אורנים ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח,
ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
להרחיב את הסגל בעל תואר שלישי בתחום הגיל הרך.
א.
לצמצם חפיפה בין קורסים ולדאוג לתיאום בתוכנית הלימודים וההכשרה
ב.
המעשית מבחינת תכנים ,דרישות אקדמיות ,רצף לימודי ודרישות קדם.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -המכללה
האקדמית אחוה
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת אחוה ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח ,ולפעול
ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
להסדיר את התיאום והקשר בין המסלולים הקיימים במכללה המכשירים
א.
מחנכות לגיל הרך.
להגדיר במשותף עם הסגל את תפיסת העולם המקצועית של התוכנית.
ב.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -אלקאסמי -
מכללה האקדמית לחינוך
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת אלקאסמי ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח,
ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לשתף את חברי הסגל בתהליכי החשיבה והפיתוח של החוג.
א.
לאפשר גישה למאגר .PsychNet
ב.
לשלב מקורות מחקריים עדכניים בחומרי הקריאה של הקורסים.
ג.
לשפר את רמת מרכז המשאבים לגיל הרך שבו ניתן לעבוד ולהכין את חומרי
ד.
ההוראה לגן.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -אמונה-אפרתה
– מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת אמונה אפרתה ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות
בדו"ח ,ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לשתף את חברי הסגל המלמדים בתוכנית בתכנון תוכנית הלימודים ובהתאמת
א.
קורסי החינוך והחטיבות להכשרת אנשי חינוך לגיל הרך.
לשלב בחומרי הקריאה של הקורסים מקורות מחקריים עדכניים ,גם באנגלית.
ב.
לדאוג לגישה למאגר המידע .PsychNet
ג.
להקצות משאבים ולבנות תשתית שתאפשר עריכת מחקר בקרב סגל הגיל הרך.
ד.

 437/13החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -המכללה
האקדמית בית ברל
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת בית ברל ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח,
ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
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בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לקיים שיתוף הפעולה בין היחידה להכשרת מורים ועובדי חינוך (מסלול עם רוב
א.
יהודי) לבין המכון האקדמי-ערבי לחינוך (מסלול ערבי)( .הנהגת קורסים
משותפים ,הוראת התרבות של האחר ,עבודה מעשית עם האוכלוסייה
ה"שנייה" ,מפגשים מקצועיים בין תלמידי שני המסלולים על פרויקטים
משותפים ועוד).
לקיים קשר ממוסד בין ראשי התוכנית וחברי הסגל הדיסציפלינארי.
ב.

438/13

החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -המכללה
האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת גבעת וושינגטון ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות
בדו"ח ,ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לנצל את ייחודיות המכללה בתחום החינוך הגופני ולשלבה בתחום הגיל הרך.
א.
לגייס חברי סגל העוסקים במחקר למסלול הגיל הרך.
ב.
למסד את הקשר בין סגל הגיל הרך למרצים הדיסציפלינאריים ולהתאים את
ג.
ההוראה בקורסים הדיסציפלינאריים להכשרת עובדי הוראה בגיל הרך.
לשלב בחומרי הקריאה של הקורסים מקורות מחקריים עדכניים.
ד.
לדאוג לגישה למאגר המידע .PsychNet
ה.
לתגמל את עבודת המדריכות הפדגוגיות על פי שעות עבודתן בפועל.
ו.

439/13

החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -המכללה
האקדמית לחינוך ע"ש א.ד .גורדון
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת גורדון ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח ,ולפעול
ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע
.3
לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לפעול באופן אקטיבי לשדרוג רמת ההשכלה האקדמית של חברי הסגל בחוג לגיל
א.
הרך כך שרובם המכריע יהיו בעלי תואר שלישי.
ליצור מנגנון מרכזי ( )Top-Downבחוג ,האחראי על מבנה הקורסים והדרישות
ב.
בהם.
לשלב בחומרי הקריאה של הקורסים מקורות מחקריים עדכניים.
ג.
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ליצור תיאום ורצף בין הקורסים השונים וההכשרה המעשית מבחינת תכנים,
מטלות ודרישות הקדם.
להנגיש את כל שטחי המכללה לבעלי מוגבלויות.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – המכללה
האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת דוד ילין ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח,
ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לשלב בחומרי הקריאה בקורסים מקורות מחקריים עדכניים.
א.
להעמיק את הבנת הסטודנטים לגבי הגישה האקולוגית-מערכתית וביטוייה
ב.
בהכשרה המעשית ובעשייה החינוכית של הגננת.
ליצור תיאום ורצף בין הקורסים השונים וההכשרה המעשית מבחינת תכנים,
ג.
מטלות ודרישות הקדם.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -המכללה
האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללה הערבית חיפה ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח,
ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לשלב בחומרי הקריאה בקורסים מקורות מחקריים עדכניים.
א.
להבטיח קשר בין נושאי הקורסים הנלמדים בכל שנה לבין ההתנסות המעשית.
ב.
ללמד את הסטודנטיות לכתוב עבודות בהירות על פי כללי כתיבה אקדמיים
ג.
מקובלים.
על המדריכות הפדגוגיות לשמור על קשר עם הגננות המאמנות ולהדריך אותן
ד.
(תוך שילוב דרכי הוראה עדכניות).
לתגבר את הסיוע והייעוץ לסטודנטים ולדאוג למתן מידע מסודר בנוגע למלגות.
ה.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -המכללה
האקדמית לחינוך חמדת הדרום
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת חמדת הדרום ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח,
ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
ליצור תיאום ורצף בין הקורסים השונים וההכשרה המעשית מבחינת תכנים,
א.
מטלות ודרישות הקדם.
לשלב בחומרי הקריאה בסילבוסים מקורות מחקריים עדכניים.
ב.
לחשוף את הסטודנטים להתנסות במגוון מתודות מחקריות בעברית ובאנגלית.
ג.
לקיים הדרכה פדגוגית הקשורה להתנסות בפועל בשדה ,ובהיקף מתאים
ד.
לצרכים ,תוך התאמת משרת המדריכות הפדגוגיות והיקף שעות העסקתן
למטלות הנדרשות מהן בפועל.
להקים מרכז משאבים שיהווה מקום למפגש ועבודה של הסטודנטים ויאפשר
ה.
להן להיחשף לשיטות עבודה וחומרים ,ולקבל הדרכה וסיוע בהכנת פעילות
ולעבודה בגן.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -מכללת לוינסקי
לחינוך
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת לוינסקי ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח ,ולפעול
ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע
.3
לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לשלב בחומרי הקריאה בסילבוסים מקורות מחקריים עדכניים.
א.
ליצור תיאום ורצף בין הקורסים השונים וההכשרה המעשית מבחינת תכנים,
ב.
מטלות ודרישות הקדם.
לאפשר לחברי סגל הגיל הרך תנאים פיזיים מתאימים למימוש הדרישות
ג.
המוצבות להם בהוראה ,במחקר וביצירת קשר עם סטודנטים ועמיתים.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -מכללה ירושלים
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללה ירושלים ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח,
ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לאתר חברי סגל בעלי פוטנציאל ללימודים אקדמיים מתקדמים בגיל הרך
א.
ולקדמם על-מנת שיהוו את עתודת המרצים בתחום זה במכללה.
לשלב בחומרי הקריאה מקורות מחקריים עדכניים.
ב.
להגדיל את מספר הקורסים העוסקים בשיטות מחקר – לפחות קורס אחד בכל
ג.
אחד מסוגי המחקר – איכותני וכמותני.
לעקוב באופן שיטתי אחר הגורמים לנשירת סטודנטיות.
ד.
לתאם בין תכני הקורסים העיוניים לבין תכני ההדרכה והשיעור המלווה וכן בין
ה.
המרצים בקורסים העיוניים למדריכות הפדגוגיות.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -מכללת סכנין
להכשרת עובדי הוראה
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת סכנין ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח ,ולפעול
ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
על המכללה לקבוע ולפרסם כללים ברורים לקידום חברי סגל.
א.
לשלב בחומרי הקריאה מקורות מחקריים עדכניים ,במקביל יש לצמצם בחלק
ב.
מהקורסים את רשימות קריאת החובה ולמקד אותן.
לתקן את חוסר השוויון המובנה בתהליך ההכשרה המעשית בין הסטודנטיות
ג.
המקבלות הכשרה במסגרת דגם "אקדמיה-כיתה" לבין אלה המקבלות הכשרה
במסלול המסורתי.
ליצור תיאום ורצף בין הקורסים השונים וההכשרה המעשית מבחינת תכנים,
ד.
מטלות ודרישות הקדם.
לחשוף את הסטודנטים להתנסות במגוון מתודות מחקריות בעברית ובאנגלית.
ה.
להרחיב את התשתיות הפיזיות על מנת לקיים תוכנית לימודים לגיל הרך.
ו.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – סמינר
הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת סמינר הקיבוצים ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות
בדו"ח ,ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג
.3
בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
לבחון מחדש את נתיבי הלימוד במחלקה לגיל הרך וכן את תוכנית הלימודים
א.
בפועל ולהגדיר ביתר בהירות את ייחודיותו של כל נתיב.
לשלב בחומרי הקריאה מקורות מחקריים עדכניים.
ב.
להעלות את רמת הדרישות האקדמיות מהסטודנטים ולטפל בנושא אינפלציית
ג.
הציונים.
לדאוג להתאמה של הרחבת ההסמכה לכיתות א'-ב' ולחינוך מיוחד ,מבלי לפגוע
ד.
בהכשרה לגיל הרך.
ליצור מרחבי עבודה אישיים למרצים ולמדריכים הפדגוגיים.
ה.

 447/13החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -המכללה האקדמית
לחינוך ע"ש קיי
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה
כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה
.1
היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת קיי ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח ,ולפעול ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע
.3
לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת
.4
ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש מיוחד על יישום
ההמלצות הבאות:
לגייס ולקדם אנשי סגל ערביים במסלול הגיל הרך ,להרחיב את סגל המרצות והמרצים
א.
במסלול הבדווי ולתמוך בפעילות מחקר בקרב סגל זה.
לפעול למתן ביטויים נוספים למפגש היהודי-בדווי המתקיים במסלול( .מועדי בחינות,
ב.
התאמת לוח השנה האקדמית ,שילוט דו לשוני מקיף).
להבטיח רצף לימודים בין הקורסים בשנים השונות ולהימנע מחזרתיות של תכנים
ג.
בקורסים השונים.
במסלול הבדווי יש לדאוג להלימה טובה יותר לגיל הרך של קורסים הנוגעים לתחום
ד.
האוריינות והשפה.
לבדוק באופן מעמיק את תופעת הנשירה ,במיוחד בקרב סטודנטיות בדוויות ,ולבחון
ה.
דרכים לשיפור תהליך הקבלה והתמיכה בסטודנטיות המתאימות להיות גננות.
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החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -המכללה
האקדמית הדתית לחינוך שאנן
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת שאנן ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח ,ולפעול
ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע
.3
לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
להבטיח שאנשי סגל יהיו בעלי התמחות מעשית ומחקרית בתחום הגיל הרך.
א.
על המכללה לקבוע ולפרסם כללים ברורים לקידום חברי סגל.
ב.
לחשוף את הסטודנטים להתנסות במגוון מתודות מחקר בעברית ובאנגלית
ג.
ולשלב מקורות מחקר עדכניים בחומרי הקריאה של הקורסים.

 449/13החלטה :דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך  -המכללה
האקדמית לחינוך תלפיות
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך
והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על
.1
עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה,
.2
וקוראת למכללת תלפיות ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח ,ולפעול
ליישומן.
על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע
.3
לדו"ח הרוחבי עד ליום .1.11.2018
בנוסף לאמור לעיל ,על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח
.4
ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום  1.11.2018על יישום המלצות אלה ,תוך דגש
מיוחד על יישום ההמלצות הבאות:
ליצור תיאום ורצף בין הקורסים השונים וההכשרה המעשית מבחינת תכנים,
א.
מטלות ודרישות הקדם.
לחשוף את הסטודנטים להתנסות במגוון מתודות מחקר בעברית ובאנגלית
ב.
ולשלב מקורות מחקר עדכניים בחומרי הקריאה של הקורסים.
לחשוף את הסטודנטיות למגוון גישות חינוכיות לגיל הרך (מעבר לגישות
ג.
המקובלות במשרד החינוך).
450/13

החלטה :עדכון החלטת מל"ג בדבר פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
משנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה לבחינה מחודשת של נושא "פטור מלימודים אקדמיים
על בסיס לימודים לא אקדמיים" ,והחליטה כלהלן:
 .1פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים אפשרי רק בלימודים ברמת התואר
הראשון .לא תתאפשר הענקת פטור על בסיס לימודים לא אקדמיים במסגרת הלימודים
לתואר שני.
 .2מוסד להשכלה גבוהה רשאי ,אך לא חייב ,להעניק פטור מלימודים אקדמיים ברמת התואר
הראשון על בסיס לימודים לא אקדמיים (לרבות לימודי חוץ במוסד אקדמי)  ,עד להיקף
מקסימלי של  30נ"ז ,על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים בלבד ,שקיימת הלימה בתכנים
בינם לבין קורסים מקבילים בתוכנית האקדמית .לא יינתן פטור ממקצועות
יסוד/ליבה/מבואות הנלמדים בתכנית האקדמית.
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לימודים לא אקדמיים לעניין זה הם לימודים במוסד על–תיכוני הנפרשים על פני שנתיים
לפחות או לימודי חוץ במוסד אקדמי.
מתן פטור בהיקף המקסימלי המותר ( 30נ"ז) אפשרי רק לגבי מי שסיים את הלימודים הלא
אקדמיים וקיבל תעודה המעידה על סיום לימודיו ,כאשר אלה התקיימו עד שש שנים לפני
מועד תחילת הלימודים האקדמיים.
בהתאם להחלטת מל"ג מיום  14.2.17בדבר מתן פטור מלימודים אקדמיים להנדסאים,
מוסדות אקדמיים יוכלו להגיש בקשות למל"ג לקיים תכנית ייעודית לתואר ראשון
להנדסאים ,במסגרתן יתאפשר פטור של עד שליש מנקודות הזכות לתואר האקדמי ,וזאת
בהתאם לרקע ולהכשרה שקיבל ההנדסאי במסגרת לימודיו הקודמים ובהתאם לרלבנטיות
של לימודי ההנדסאות לתואר .על התכנית הייעודית לעמוד במתווה המופיע בהחלטות המל"ג
ביחס לפתיחת תכניות ייעודיות לאוכלוסיות מוגדרות.
ניתן יהיה לאפשר הענקת פטור לאחר שש שנים ,ובתנאי שהפטור מוענק לשיקול דעתו של
המוסד למי שעוסק בתחום ,דהיינו באופן אינדיבידואלי על בסיס ניסיונו המקצועי של
המועמד .במקרה זה ניתן יהיה לאפשר פטור של עד  15נ"ז (מתוך סך הנ"ז בסעיפים  4-5שלעיל)
בגין מקצועות הבחירה בלבד.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  ,1.5.12היקפו המקסימלי של הפטור יהיה עד  40מהיקף
נקודות הזכות לתואר האקדמי באשר לקבלת הנדסאים לתוכניות לימודים קיימות לתואר
ראשון בהנדסה.
ניתן להעניק פטור על בסיס פרטני (אינדיבידואלי) או על בסיס הסדר עם מוסד לימודים על-
תיכוני .במקרים של הסדר כזה ,יש לקבל את אישור המועצה בטרם הפעלתו של ההסדר.
החלטה זו מבטלת את החלטות המועצה הקודמות בנושא ,ומחליפה אותן.

 451/13החלטה :נוהל טיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים שונים :הצעה לעדכון החלטת
מל"ג מיום 3.3.2015
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה ,והחליטה כלהלן:
לצורך טיפול שוטף בבקשות להמלצת המל"ג על מינוי מועמדים לגופים חיצוניים ,ימונה צוות
.1
פנימי קבוע (להלן" :הצוות") אשר יכלול ארבעה חברים :סגן יו"ר מל"ג בראש הצוות ועוד
שלושה חברי מל"ג :חבר מל"ג אחד מכל ועדת משנה תחומית.
סגן יו"ר מל"ג יגבש את הרכב הצוות ,בהתייעצות עם יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות.
.2
הרכב הצוות יאושר ע"י המל"ג וילווה בעבודתו ע"י נציג הלשכה המשפטית של המל"ג .את
עבודת הצוות ירכז מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית.
הצוות יטפל במגוון הבקשות המגיעות אל שולחנה של המל"ג בכל הקשור למינוי/המלצה על
.3
מועמדים לגופים חיצוניים ,ויגיש את המלצותיו המפורטות למועצה להשכלה גבוהה בכל
בקשה ובקשה.
במסגרת תפקידו ,יקיים הצוות התייעצויות עם המוסדות להשכלה גבוהה (באמצעות
.4
ארגוניהם המייצגים ובאמצעות פנייה ישירה לראשי המוסדות שאינם מיוצגים ע"י ארגון
כלשהו) ועם חברי המל"ג ,לצורך גיבוש המלצתו על המועמדים .ככל שהחוק שבמסגרתו נעשה
המינוי אינו מגביל כי המינוי יהיה דווקא ממוסד מוכר בישראל ,יפנה הצוות גם למל"ג יו"ש
לקבלת מועמדים מטעם המוסדות שבאחריותה.
במסגרת הגשת המלצתו לרשימת המועמדים לגופים החיצוניים ,יציג הצוות את כל המועמדים
.5
שהוצעו ומתוכם יציע את רשימת המועמד/ים המומלץ/ים 1למל"ג ,בצירוף הנימוקים להמלצה.
ככלל ,המלצות הצוות למליאת המל"ג (בצירוף כל החומר הרלוונטי וקורות החיים) יובאו
.6
למל"ג בהתאם לקבוע בסעיף  6לסדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה שכותרתו "קבלת
החלטות בנוהל מיוחד".
למען הסר ספק יודגש כי ,בכל בקשה להמלצה על מועמדים לגופים חיצוניים ,תתקבל ההחלטה
.7
על ידי מליאת המועצה להשכלה גבוהה.
לאחר קבלת ההחלטה במל"ג ,יודיע סגן יו"ר המל"ג או מי מטעמו על ההחלטה לגורם המוסמך
.8
שפנה בבקשה.
 .9הצוות יגיש למל"ג אחת לשנתיים דו"ח על הבקשות שנדונו וההחלטות שהתקבלו.

 1לאחר שנתנו הסכמה עקרונית לכהן בתפקיד  -בכפוף לקבלת אישור המל"ג.
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החלטה :הארכת ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית תל-אביב-יפו להעניק תואר פרופסור
חבר בתחומים מדעי המחשב ומדעי ההתנהגות באופן עצמאי
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה מיום  16.1.2018בדבר בקשת המכללה האקדמית
תל-אביב-יפו להארכת ההסמכה של המוסד להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים מדעי המחשב
ומדעי ההתנהגות באופן עצמאי ,והיא החליטה כלהלן:
להאריך את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית תל אביב יפו להעניק תואר פרופסור
א.
חבר באופן עצמאי בתחומים מדעי ההתנהגות ומדעי המחשב בחמש שנים נוספות ,מיום
קבלת החלטה זו ,בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.
במהלך חמש השנים של תקופת ההסמכה ,תעביר המכללה האקדמית תל אביב יפו דיווח
ב.
שנתי לבחינתו של פורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של
המל"ג ,בסופה של כל שנה אקדמית .באמצעות דיווח זה יקיים הפורום מעקב אחר
תהליך הענקת תארי פרופסור חבר באופן עצמאי על ידי המוסד ויוודא שלא חל שינוי
(לרעה) במצבת הפרופסורים במוסד ,באופן כזה שיחייב את המל"ג לדון מחדש בהסמכה
שניתנה למוסד.
הדיווח השנתי יכלול את הפרטים הבאים:
רשימה של כל חברי הסגל ה"ליבתי" במוסד אשר בעלי תואר פרופסור חבר
.1
ופרופסור מן המניין ,התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה
וקידום חברי סגל המועמדים להעלאה לדרגות פרופסור חבר ,הרכב המועצה
האקדמית העליונה של המוסד והרכב ועדת המינויים המוסדית.
רשימה של חברי הסגל להם הוענק תואר פרופסור חבר בתחומים מדעי
.2
ההתנהגות ומדעי המחשב מכוח ההסמכה בשנת הדיווח והתיקים של חברי
הסגל שנדונו לקבלת תואר פרופסור חבר בתחומים מדעי ההתנהגות ומדעי
המחשב מכוח ההסמכה בשנת הדיווח -אלו שאושרו וגם אלו שנדחו.
ההסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי מותנית בכך שהמכללה האקדמית
ג.
תל אביב יפו תמשיך לפעול בהליכים הפנימיים שלה להגשת מועמדים לקבלת תואר
פרופסור ,על פי תקנון המל"ג מיום ( 8.7.2014כפי שעודכן ביום 3.3.2015 ,28.10.2014
וביום  )12.1.2016בדבר מינוי פרופסורים במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר
פרופסור חבר באופן עצמאי.
ההחלטה שפורטה לעיל נשענת על החלטת המל"ג מיום  19.4.2005בה נקבעו המתווה
ד.
והקריטריונים הייחודיים למתן הסמכה למכללות אקדמיות להעניק תואר פרופסור חבר
בתחומים ספציפיים באופן עצמאי ,ועל החלטת המל"ג מיום  4.11.2003בדבר הניהול
האקדמי של המכללות האקדמיות (כפי שתוקנה ביום  15.2.2005ועודכנה ביום 1.7.2008
וביום  .)27.4.2010ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית תל אביב יפו מותנית בהמשך
עמידת המוסד בהחלטות אלה ובדיווחים תקינים לפורום יושבים הראש של הוועדות
העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג.
חידוש ההסמכה בתום חמש השנים מותנה בהחלטה של המל"ג ,לאור עמידת המוסד
ה.
בתנאי ההסמכה שפורטו בהחלטה זו ובדיווחים תקינים לפורום יושבי הראש של
הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג ,לשביעות רצונו.

 453/13החלטה :הארכת ההסמכה שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים
מדעי המחשב ,פסיכולוגיה וכלכלה באופן עצמאי
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה מיום  16.1.2018בדבר בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה
להארכת ההסמכה של המוסד להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים מדעי המחשב ,פסיכולוגיה
וכלכלה באופן עצמאי ,והיא החליטה כלהלן:
להאריך את ההסמכה שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר פרופסור חבר באופן
א.
עצמאי בתחומים מדעי המחשב ,פסיכולוגיה וכלכלה בחמש שנים נוספות ,מיום קבלת
החלטה זו ,בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.
במהלך חמש השנים של תקופת ההסמכה ,יעביר המרכז הבינתחומי הרצליה דיווח שנתי
ב.
לבחינתו של פורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג ,בסופה
של כל שנה אקדמית .באמצעות דיווח זה יקיים הפורום מעקב אחר תהליך הענקת תארי
פרופסור חבר באופן עצמאי על ידי המוסד ויוודא שלא חל שינוי (לרעה) במצבת הפרופסורים
במוסד ,באופן כזה שיחייב את המל"ג לדון מחדש בהסמכה שניתנה למוסד.
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הדיווח השנתי יכלול את הפרטים הבאים:
רשימה של כל חברי הסגל ה"ליבתי" במוסד אשר בעלי תואר פרופסור חבר ופרופסור
.1
מן המניין ,התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי
סגל המועמדים להעלאה לדרגות פרופסור חבר ,הרכב המועצה האקדמית העליונה
של המוסד והרכב ועדת המינויים המוסדית.
רשימה של חברי הסגל להם הוענק תואר פרופסור חבר בתחומים מדעי המחשב,
.2
פסיכולוגיה וכלכלה מכוח ההסמכה בשנת הדיווח והתיקים של חברי הסגל שנדונו
לקבלת תואר פרופסור חבר בתחומים מדעי המחשב ,פסיכולוגיה וכלכלה מכוח
ההסמכה בשנת הדיווח -אלו שאושרו וגם אלו שנדחו.
ההסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי מותנית בכך שהמרכז הבינתחומי
הרצליה ימשיך לפעול בהליכים הפנימיים שלו להגשת מועמדים לקבלת תואר פרופסור ,על פי
תקנון המל"ג מיום ( 8.7.2014כפי שעודכן ביום  3.3.2015 ,28.10.2014וביום  )12.1.2016בדבר
מינוי פרופסורים במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי.
ההחלטה שפורטה לעיל נשענת על החלטת המל"ג מיום  19.4.2005בה נקבעו המתווה
והקריטריונים הייחודיים למתן הסמכה למכללות אקדמיות להעניק תואר פרופסור חבר
בתחומים ספציפיים באופן עצמאי ,ועל החלטת המל"ג מיום  4.11.2003בדבר הניהול
האקדמי של המכללות האקדמיות (כפי שתוקנה ביום  15.2.2005ועודכנה ביום 1.7.2008
וביום  .)27.4.2010ההסמכה שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה מותנית בהמשך עמידת
המוסד בהחלטות אלה ובדיווחים תקינים לפורום יושבים הראש של הוועדות העליונות
למינוי פרופסורים של המל"ג.
חידוש ההסמכה בתום חמש השנים מותנה בהחלטה של המל"ג ,לאור עמידת המוסד בתנאי
ההסמכה שפורטו בהחלטה זו ובדיווחים תקינים לפורום יושבי הראש של הוועדות העליונות
למינוי פרופסורים של המל"ג ,לשביעות רצונו.

 454/13החלטה :מתן הסמכה למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר פרופסור חבר בתחום הביוטכנולוגיה
באופן עצמאי
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה מיום  16.1.2018בדבר בקשת המכללה האקדמית תל חי לקבל
הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר בתחום הביוטכנולוגיה באופן עצמאי ,והיא החליטה כלהלן:
להעניק למכללה האקדמית תל-חי הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בתחום
א.
הביוטכנולוגיה לשלוש שנים מיום קבלת החלטה זו ,בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.
במהלך שלוש השנים של תקופת ההסמכה ,תעביר המכללה האקדמית תל חי דיווח שנתי
ב.
לבחינתו של פורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג ,בסופה
של כל שנה אקדמית .באמצעות דיווח זה יקיים הפורום מעקב אחר תהליך הענקת תארי
פרופסור חבר באופן עצמאי על ידי המוסד ויוודא שלא חל שינוי (לרעה) במצבת הפרופסורים
במוסד ,באופן כזה שיחייב את המל"ג לדון מחדש בהסמכה שניתנה למוסד.
הדיווח השנתי יכלול את הפרטים הבאים:
רשימה של כל חברי הסגל ה"ליבתי" במוסד אשר בעלי תואר פרופסור חבר ופרופסור
.1
מן המניין ,התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי
סגל המועמדים להעלאה לדרגות פרופסור חבר ,הרכב המועצה האקדמית העליונה
של המוסד והרכב ועדת המינויים המוסדית.
רשימה של חברי הסגל להם הוענק תואר פרופסור חבר בתחום הביוטכנולוגיה מכוח
.2
ההסמכה בשנת הדיווח והתיקים של חברי הסגל שנדונו לקבלת תואר פרופסור חבר
בתחום הביוטכנולוגיה מכוח ההסמכה בשנת הדיווח -אלו שאושרו וגם אלו שנדחו.
ההסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי מותנית בכך שהמכללה האקדמית תל חי
ג.
תמשיך לפעול בהליכים הפנימיים שלה להגשת מועמדים לקבלת תואר פרופסור ,על פי תקנון
המל"ג מיום ( 8.7.2014כפי שעודכן ביום  3.3.2015 ,28.10.2014וביום  )12.1.2016בדבר מינוי
פרופסורים במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי.
ההחלטה שפורטה לעיל נשענת על החלטת המל"ג מיום  19.4.2005בה נקבעו המתווה
ד.
והקריטריונים הייחודיים למתן הסמכה למכללות אקדמיות להעניק תואר פרופסור חבר
בתחומים ספציפיים באופן עצמאי ,ועל החלטת המל"ג מיום  4.11.2003בדבר הניהול
האקדמי של המכללות האקדמיות (כפי שתוקנה ביום  15.2.2005ועודכנה ביום 1.7.2008
וביום  .)27.4.2010ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית תל חי מותנית בהמשך עמידת
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המוסד בהחלטות אלה ובדיווחים תקינים לפורום יושבים הראש של הוועדות העליונות
למינוי פרופסורים של המל"ג.
חידוש ההסמכה בתום שלוש השנים מותנה בהחלטה של המל"ג ,לאור עמידת המוסד בתנאי
ההסמכה שפורטו בהחלטה זו ובדיווחים תקינים לפורום יושבי הראש של הוועדות העליונות
למינוי פרופסורים של המל"ג ,לשביעות רצונו.

 455/13החלטה :חריגה ממכסת הסטודנטים שאושרה במל"ג במקצועות הפרא-רפואיים בקריה
האקדמית אונו
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  16.1.2018בנושא החריגה ממכסת הסטודנטים שאושרה במל"ג במקצועות
הפרא-רפואיים בקריה האקדמית אונו .לאחר שהוועדה שמעה את נציגי המוסד ואת התחייבותו לפעול
בהתאם להחלטות המל"ג בעניין מספר הסטודנטים המקסימלי שהמוסד רשאי לקלוט לתוכניות
הלימודים בהפרעות בתקשורת ובריפוי בעיסוק ,החליטה המל"ג כלהלן:
לרשום לפניה את התנצלות המוסד על חריגה מהחלטות המל"ג ואת הצהרתו כי הוא מתחייב
.1
לעמוד במכסת הסטודנטים כפי שנקבעה על ידי המל"ג בהחלטותיה מיום  26.7.2011ומיום
 ,17.5.2016דהיינו :קבלת עד  40סטודנטים באוכלוסייה הכללית לשנה א' בכל מחזור לימודים
בכל אחת מתוכניות הלימודים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת .בתוכניות
לחרדים ,מכסת הסטודנטים המקסימלית תהיה בהתאם לאישורים אשר ניתנו על ידי מל"ג.
הקריה האקדמית אונו תדווח בראשית כל שנת לימודים על מספר הסטודנטים שנקלטו לשנה
.2
א' בכל אחת מהתוכניות האמורות (בתוכניות הרגילות ובתוכניות לחרדים) ,ותוכל לרשום
סטודנטים לשנת הלימודים העוקבת בכפוף לעמידתה בהחלטות המל"ג לגבי מספרי
הסטודנטים.
456/13

החלטה :חריגת הקריה האקדמית אונו מכללי המל"ג והחלטותיה בנוגע לקבלת סטודנטים
חרדים ללא תעודת בגרות וקיום תוכנית לימודים לתואר שני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך
וארגונים עסקיים בהפרדה מגדרית
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה על מכלול החריגות מכללי המל"ג והחלטותיה שנעשו ע"י הקריה האקדמית אונו,
שגובשה לאחר שהחריגות נבחנו בישיבות ועדת המשנה בשנה האחרונה ,לרבות החריגות שדווחו
במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג ,ולאחר שהוועדה שמעה את הנהלת המוסד ואת
התחייבותם לפעול בהתאם לכללי המל"ג והחלטותיה ,החליטה המועצה לאמץ את המלצת ועדת
המשנה מיום  13.3.2018כלהלן:
לרשום לפניה את התנצלות הקריה האקדמית אונו על חריגה מכללי המל"ג והחלטותיה
.1
ואת התחייבות המוסד לפעול באופן מלא בהתאם לכללי המל"ג ,החלטותיה ונהליה.
בישיבתה ביום  4.4.2017החליטה המועצה להשכלה גבוהה על הפסקת הדיונים בבקשות
.2
של הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכניות לימודים חדשות זאת בשל ריבוי החריגות
שביצע המוסד .לאור האמור לעיל ,ולאחר שהמוסד תיקן את החריגות האמורות ,ולאחר
שהשתכנעה כי הקריה האקדמית אונו פועלת ותפעל בהתאם לכללי המל"ג ,החלטותיה
והנחיותיה ,מחליטה המועצה לחדש את הדיונים בדבר מתן אישור פרסום והרשמה של
תוכניות חדשות.
חידוש הדיונים בפתיחת תוכניות חדשות במוסד כמצוין בסעיף  2לעיל ,כפוף לקבלת
.3
הצהרה חתומה ע"י נשיא המוסד והמנכ"ל כי למיטב ידיעתם לא מתקיימות נכון לרגע זה
חריגות במוסד.

 457/13החלטה :להמלצה על מועמד לכהונה כחבר מועצת המרכז למורשת מלחמת ששת הימים ,על פי חוק
המרכז למורשת מלחמת ששת הימים ,שחרור ירושלים ואיחודה ,בגבעת התחמושת ,תשע"ג2017-
סעיף (.7א)( )7לחוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים ,שחרור ירושלים ואיחודה ,בגבעת
התחמושת ,תשע"ז 2017-קובע כי למרכז תהיה מועצה בת  13חברים ,שימנה השר לירושלים ומורשת,
והם ,בין השאר:
איש סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה ,שימונה לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה; בפסקה
זו" ,מוסד להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:
מוסד שהוכר לפי סעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח( 1958-בפסקה זו  -חוק
(א)
המועצה להשכלה גבוהה);
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(ב)
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מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(ג)
בהתאם לסעיף זה ,ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה
גבוהה ,נבחנו ע"י המל"ג  5מועמדים ,ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה
ביום ד' בניסן תשע"ח ( )20.3.2018להמליץ על פרופ׳ יוסף כץ ,מהמחלקה לגאוגרפיה וסביבה
באוניברסיטת בר אילן (תחום מחקר אקדמי :גיאוגרפיה היסטורית בעת החדשה ובכללה תקופת
מלחמת ששת הימים) ,כמועמד המל"ג לכהונה במועצת המרכז למורשת מלחמת ששת הימים.
458/13

החלטה :בקשת המכללה האקדמית הדסה לשנות את שם הדומיין של המוסד
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( )20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הצוות
הפנימי לאישור שמות דומיין לאשר את בקשת המכללה האקדמית הדסה לשנות את שם הדומיין
שלה מ hadassah.ac.il-ל.hac.ac.il-

459/13

החלטה :אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר-אילן להארכת הסמכה להעניק
תואר דוקטור ברפואה  M.D.בפקולטה לרפואה בצפת
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( )20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה והנדסה בדבר אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר
אילן להארכת הסמכה להעניק תואר דוקטור ברפואה  M.D.בפקולטה לרפואה בצפת והיא החליטה
לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
 פרופ' ערן לייטרסדורף  -הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,יו"ר
 פרופ' חיים ביטרמן  -הפקולטה לרפואה ,הטכניון ,מנכ"ל בית החולים אסותא אשדוד
 פרופ' שאול סופר  -הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 פרופ' יואל יערי  -הפקולטה לרפואה ,בית הספר לנוירוביולוגיה רפואית ,האוניברסיטה
העברית בירושלים

 460/13החלטה :אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפתוח
תוכנית לימודים לתואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בחינוך לקיימות  -סביבה ,חברה ,בריאות
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפתוח תוכנית
א.
לימודים לתואר שני ( )M.Ed.בחינוך לקיימות – סביבה ,חברה ,בריאות.
ב .לאשר את הסוקרים הבאים:
 ד"ר דניאל מישורי  -ביה"ס ללימודי הסביבה ,אוניברסיטת תל אביב
 ד"ר יעל פרג  -ביה"ס לקיימות ,המרכז הבינתחומי בהרצליה
החלטה :אישור הרכב ועדה מקצועית רוחבית בתחום מדע הנתונים והמידע
461/13
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח ( ,)20.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר אישור הרכב הוועדה המקצועית הרוחבית בתחום מדעי הנתונים והמידע והיא החליטה לאשר
את ההרכב הבא:
 פרופ' אביגדור גל  -הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול -הטכניון מכון טכנולוגי לישראל ,יו"ר
 פרופ' סהרון רוסט  -החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים ,אוניברסיטת תל אביב
 פרופ' אריה קנטרוביץ  -המחלקה למדעי המחשב ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 פרופ' אבי רוזנפלד  -הפקולטה להנדסה ולמדעי המחשב ,המרכז האקדמי לב
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נספחים

נספח א'  -נספח להחלטה 395/13
תוכנית "לימודי העשרה" במסגרת התואר הראשון
במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת
שלב ג'
א .מבוא ורציונל
הוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן" :ות"ת") והמועצה להשכלה גבוהה (להלן" :מל"ג") רואות כחלק מהיעדים של
ההשכלה הגבוהה ,גם יעד של הכשרת אזרחים משכילים ,רחבי אופקים ובעלי יכולת חשיבה ביקורתית,
המסוגלים להשתתף בשיח תרבותי ואזרחי ברמה גבוהה תוך יכולת ניתוח סוגיות חברתיות ותרבותיות בעלות
חשיבות .לשם כך ,על בוגר המערכת להשכלה גבוהה להיחשף לתחומי ידע מגוונים מעבר לאלו שהוא בחר
להתמחות בהם.
בהתאם לרעיון זה ,ביום  8.8.2010הגדירה ות"ת את "לימודי ההעשרה" כלימודים מרחיבי ידע בתחומי ידע
שונים ומגוונים במסגרת התואר הראשון ,מעבר לתחום הידע בו העמיק הבוגר במהלך לימודיו .בנוסף ,החליטה
ות"ת לעודד את פיתוחן וקיומן של תכניות ללימודי העשרה במגוון תחומים במסגרת לימודי התואר הראשון
במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת (להלן" :המוסדות") ,בהיקף שבין  6נ"ז ל  10נ"ז ולהקצות
משאבים כהשתתפות בעלות פיתוח התכניות.
מטרת התמיכה בתכניות אלו היא עידוד פיתוח והפעלת תכנית אשר תלמד במסגרת לימודי תואר ראשון ואשר
תכלול קורסים ייחודיים וייעודיים לה (להלן "התכנית") .כפי שיפורט להלן ,תכנית המוגשת לתקצוב יכולה
לכלול מספר קורסים קיימים מתכניות לימודים דיסציפלינאריות ,אך התקצוב מיועד אך ורק לפיתוח קורסים
חדשים ייחודיים לתכנית.
השלב הראשון של התכנית התפרסם במאי  ,2011ובמסגרתו נכללו  3פעימות ,בהן זכו  9מוסדות בהשתתפות
ות"ת לפיתוח קורסי העשרה או שדרוג קורסים קיימים.
בשלב ב' של התכנית חלו מספר שינויים באופן השיפוט של התכניות והתווספו מסלולי תמיכה בלימודי העשרה,
לרבות שיתופי פעולה בין מוסדות ,קורסי דגל וחינוך פיננסי .מודל התמיכה של ות"ת תמך בכמחצית מהקורסים
שנפתחו מדי שנה ,בכפוף לנוסחת מקסימום קורסים שחושבה לכל מוסד.
לאחר בחינה וניתוח מעמיק של התכניות הקיימות במוסדות המשתתפים בתכנית "לימודי העשרה" ,ובדיקת
הצרכים והנכונות של מוסדות נוספים ,הוחלט לצאת בשלב ג' של תכנית לימודי העשרה .מטרת התכנית בשלב
זה היא לאפשר למוסדות שכבר משתתפים בתכנית ,להמשיך לחזק ,לגוון ולמצות את היקפה ,ובנוסף לאפשר
למוסדות נוספים להשתלב אף הם בתכנית.
במסגרת התכנית הנוכחית ,מוצעים שני מסלולי תמיכה:
 .1פיתוח קורסי העשרה בין דיסציפלינרית ("תכנית בסיסית") .לרבות אשכולות קורסים בנושאים:
 מיזם "תקווה ישראלית באקדמיה". חינוך ליזמות מדעי הנתונים ()Data Sciences .2פיתוח קורסי העשרה תוך שיתופי פעולה בין מוסדות מתוקצבים.
כמו כן ,בתכנית החדשה יהיה שינוי באופן תמיכת ות"ת בפיתוח הקורסים לעומת השלבים הקודמים.
יודגש כי בכל מקרה ,התקצוב במסגרת התכנית כפי שיוצג להלן ,הוא עבור התנעת התהליך במוסדות ,ועל כן
אינו משקף תקצוב מלא של התכניות או מקור למימון שוטף שלהן.
לצורך ליווי התכנית ,קיום דיונים בנושאים עקרוניים הקשורים אליה ואישור בקשות לפתיחת תכניות שיוגשו
על ידי המוסדות ,תוקם "ועדת היגוי ללימודי העשרה".
התכניות שיוגשו על ידי המוסדות יישפטו ויאושרו על ידי ועדת ההיגוי על פי הקריטריונים הבאים:
רמה אקדמית של הקורסים ,יעודיות הקורסים והתאמתם לתוכנית ,פריסה ואיזון דיסציפלינאריים ,מידת
ההתאמה לחזון הכללי שהוגדר לתכנית וקריטריונים נוספים שייקבעו על ידי ועדת ההיגוי בהתאם לצורך.
ועדת ההיגוי תדווח לות"ת ולמל"ג על החלטותיה .הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת ומל"ג.
ב .מטרת התכנית
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מטרת התכנית היא לעודד פיתוח וקיום לימודי העשרה במסגרת לימודי התואר הראשון במוסדות המתוקצבים
ע"י ות"ת .הנושאים והתכנים ייבחרו מתוך מטרה לחשוף את הסטודנט לדרכי מחשבה שונות מאלה אליהן
יתוודע במהלך לימוד המקצוע בו הוא מתמחה ,ולפתוח צוהר לגישות שונות להבניית ידע אנושי.
מעבר לתכנית הבסיסית בה מוצעים קורסים לסטודנטים מדיסציפלינה השונה מזו שאליה הם משתייכים
(לדוגמא ,סטודנטים מתחום מדעי הטבע ,יבחרו קורסים מתחומי מדעי החברה ו/או הרוח ואילו סטודנטים
ממדעי הרוח יבחרו קורסים מתחומי מדעי הטבע ו/או חברה ,וכן הלאה) ,מציעה התכנית הנוכחית לפתוח בפני
כלל הסטודנטים במוסד ,קורסים המשתייכים לאשכולות מוגדרים ,אשר יפגישו את הסטודנט עם תחומים
ונושאים הנמצאים על סדר יומה העדכני של מערכת ההשכלה הגבוהה והאקדמיה.
בנוסף ,תאפשר התכנית הנוכחית גם למוסדות קטנים יותר ו/או בעלי מגוון תחומים מצומצם ,להשתלב בתהליך
במסגרת מסלול שיתופי פעולה כפי שיפורט להלן.
ג .תנאי סף להגשת הצעות:
ההנחיות דלהלן מפרטות את הקריטריונים והתנאים לכל אפשרות הגשה .כל מוסד יוכל לבחור את המסלול או
את תמהיל המסלולים המתאימים לו.
יודגש כי תכנון ויישום תכניות ללימודי העשרה יתבססו על תהליכים פנימיים בתוך כל מוסד במסגרת החופש
האקדמי שלו ותפיסתו האקדמית לגבי מסגרת הלימודים לתואר ראשון ,ולא יושתתו על דגם בלעדי כזה או
אחר .מכל מקום ,על ההצעות לכלול את התפיסה הייחודית של המוסד לנושא לימודי העשרה ,ולהדגיש את
הפילוסופיה החינוכית והחזון שלו.
בכל האפשרויות המפורטות להלן ,זכאים להגיש הצעה מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת אשר
נכון לשנה"ל תשע"ח מתקיימים בהם שני התנאים המצטברים הבאים:
מוסד מוכר להשכלה גבוהה מתוקצב ע"י ות"ת בעל גיוון דיסציפלינארי ,המוסמך להעניק
א.
תואר ראשון בשמונה תכניות לימוד לפחות.
מוסד מוכר להשכלה גבוהה מתוקצב ע"י ות"ת בו לומדים לפחות  2,500סטודנטים לתואר
ב.
ראשון ושני בפועל (עפ"י נתוני האגף לתכנון ומדיניות של המל"ג).
בהתאם לאפשרות של שיתופי הפעולה בין מוסדות ,יכולים המוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת אשר אינם
עומדים בפני עצמם באחד או בשניים מתנאי הסף ,להגיש את ההצעה עם מוסד נוסף ,בתנאי שביחד הם עומדים
בשני התנאים המצטברים לעיל.
כמו כן ,נציין כי מוסדות להם עד  5,000סטודנטים לתואר ראשון (עפ"י נתוני הלמ"ס המועברים לות"ת) יוכלו
לזכות בהשתתפות של עד  10קורסי העשרה בכלל האפשרויות .מוסדות להם יותר מ 5,000 -סטודנטים לתואר
ראשון (עפ"י נתוני הלמ"ס המועברים לות"ת) ,יוכלו לזכות בהשתתפות של עד  20קורסי העשרה בכלל
האפשרויות.
ד .מבנה הבקשה
על המוסדות להגיש הצעותיהם בהתאם לקווים המנחים המפורטים להלן:
 .Iכללי:
 )1תכנית בסיסית
על המוסד להציע תוכנית הכוללת מגוון קורסי העשרה (בהיקף כפי שמופיע בסעיף ה' להלן) ,בהם הסטודנט
ייחשף לתחומים שאינם בתחום לימודי ההתמחות שלו ,ואשר מתוכם עליו לבחור קורסים בהיקף של  10-6נ"ז
במסגרת נקודות הזכות הנדרשות לתואר .הקורסים יוצעו במגוון תחומי ידע ,ויהיו קורסים ייחודיים
המותאמים במיוחד לתלמידים הבאים מחוץ לדיסציפלינה.
המוסד יקבע כללים ברורים המגדירים את תחומי הידע לצורך חיוב והשתלבות של כלל הסטודנטים לתואר
ראשון בתכנית .תחומי הידע יוגדרו באופן רחב ,כך שלמשל ,תלמידי מדעי הרוח ייחשפו לחשיבה מדעית
כמותנית ותלמידי מדעי הטבע ייחשפו לחשיבה ויצירה במדעי הרוח.
על המוסד מגיש הבקשה ,לתאר באופן מפורט את קהל היעד לקורסים השונים המוצעים בתכנית ,ובכל מקרה
לסטודנטים יהיה חופש בחירה של קורסים.
במסגרת התכנית ,מוסדות יוכלו להגיש גם קורסים מקוונים ודיגיטליים אשר ייפתחו ויאפשרו נגישות לקהל
יעד גדול יותר ובהתאם לצורך ולמבנה הקורס ,יוכלו להיות בעלי היקף נ"ז גבוה יותר.
אשכולות קורסים בתחומים מוגדרים:
כחלק מהתכנית הבסיסית ,מוזמנים המוסדות להגיש קורסים שונים המשתייכים לאשכולות המתמקדים
בשלושה תחומים העומדים כיום במרכז העשייה והשיח האקדמי בישראל:
א .אשכול "תקווה ישראלית באקדמיה".
ב .אשכול "חינוך ליזמות".
ג .אשכול "מדעי הנתונים" ()Data Sciences
יודגש כי לאור החשיבות והרוחביות של תחומים אלה ,הקורסים המשתייכים לאשכולות ,יוצעו לכלל
הסטודנטים במוסד מבלי קשר לתחום העיקרי בו לומד הסטודנט.
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להלן הסבר ופרוט על התכנים הרלוונטים לכל אחד מהאשכולות:
א'' .תקווה ישראלית באקדמיה''
תקווה ישראלית באקדמיה הוקמה מתוך הבנת הנכסים הייחודיים – החברתיים ,הכלכליים והחינוכיים – של
השדה האקדמי :תהליך הפיכתה של החברה הישראלית בעשורים האחרונים מחברה המורכבת מרוב ומיעוט
ברורים ,לחברה המורכבת מארבעה מגזרים או "שבטים" מרכזיים שמתקרבים זה אל זה בגודלם :חילונים;
דתיים-לאומיים; חרדים; ערבים.
המוסדות מוזמנים להציע ,כחלק מהתוכנית הבסיסית ,אשכול קורסים אשר יעסקו בשותפות בין הקבוצות
השונות בחברה הישראלית ובהתייחס לממדי עשייה שונים הנוגעים למרחב האקדמי.
ב .חינוך ליזמות
במאה ה 21 -הופכת היזמות להיות מיומנות בסיסית הנדרשת לסטודנטים ולחוקרים .על מנת להכשיר ולקדם
את החשיפה ליזמות והפעילות בתחום ,חיוני לכלול בתהליך במסגרת הקמפוס האקדמי ,גם חולייה של חינוך
והכשרה לפעילות יזמות.
במסגרת הקול הקורא לתכנית לעידוד יזמות וחדשנות באקדמיה ,שיצאה למוסדות על ידי ות"ת ומל"ג בחודש
מרץ  ,2018התבקשו המוסדות להציע קורסים ,סדנאות והכשרות חדשות הרלוונטיות לעולם היזמות .המוסדות
מוזמנים לכלול קורסים מסוג זה ,אשר יהיו פתוחים לכלל הסטודנטים בקמפוס ,במסגרת אשכול "חינוך
ליזמות" של לימודי העשרה.
ג .מדעי הנתונים ()Data Sciences
תחום הנדסת הנתונים והמידע ( )Data Scienceהוא תחום חקר חדש בישראל ובעולם ,אשר מקנה כלים
ומיומנויות לניתוח ומיצוי נתונים על מנת להפיק ידע חדש ,בין היתר במטרה לתמוך בתהליכי קבלת החלטות.
בעשורים האחרונים ,גדלו באופן משמעותי כמות וזמינות הנתונים המיוצרים בפורמטים שונים ( טקסט,
תמונות ,אודיו ,וידיאו ,נתוני חיישנים ועוד)  .במקביל ,חלו התפתחויות בחומרה ייעודית לתקשורת ,אחסון
ועיבוד נתונים ,וגדל ההיצע של שיטות חדשות לניתוח ועיבוד נתונים (כדוגמת  ,)deep learningאשר מאפשרים
התקדמות מהירה של התחום כיום .ניתוח מתוחכם של מסדי נתונים רחבים ומגוונים ( )big dataיכול לגלות
בהם תבניות ודגמים שאחרת לא היו מתגלים ,והפקת תובנות חדשות בתחומים מגוונים ,חלקם בעלי פוטנציאל
יישומי גבוה.
המוסדות מוזמנים להציע קורסים בתחום זה המיועדים כאמור לכלל הסטודנטים במוסד במסגרת לימודי
העשרה.
 )2שיתופי פעולה בין מוסדות מתוקצבים
כיוון שלא בכל המוסדות המשתתפים בתכנית קיימת הפריסה הדיסציפלינארית הדרושה לתכנית ,ולא לכל
מוסד יש די סגל ומרצים שיכולים להציע קורסי העשרה ,ות"ת ומל"ג מעוניינות לקדם יוזמות לשיתופי פעולה
בין מוסדות מתוקצבים שיציעו קורסים משותפים.
בהתאם לכך ,גם מוסדות אשר אינם עומדים באופן עצמאי בתנאי הסף לעיל אך עומדים בהם ביחד ,יוכלו להציע
קורסים בשיתוף פעולה במסגרת התכנית ,בדרכים הבאות:
 .1במידה ובמוסד מסוים קיים מערך מאושר ללימודי העשרה ,המוסד יוכל להציע את הקורסים שפיתח
במסגרת התכנית שלו למוסד אחר (להלן "המוסד הרוכש") ,אשר אין לו את היכולת העצמאית לקיום
תכנית ללימודי העשרה בתחום זה או אחר .ככלל ,מרצה הקורס יגיע אל המוסד הרוכש על מנת להעביר
את הקורס לתלמידי המוסד ,או שהקורס יועבר באופן מקוון.
 .2פיתוח תכנית חדשה הכוללת קורסים ללימודי העשרה בשיתוף פעולה של מספר מוסדות אשר עומדים יחדיו
בתנאי הסף שפורטו לעיל.
כל הצעה לשת"פ בין מוסדות תובא לדיון ואישור פרטני בפני ועדת ההיגוי ,לרבות מהות שיתוף הפעולה
מתכונתו ויעדיו.
 .IIחזון ורציונל2
כל הצעה תכלול תיאור של החזון המנחה את המוסדות בפיתוח וקיום התכנית ,לרבות הגדרת פרופיל הבוגר
אותו בכוונתם להכשיר וכיצד התכנית מקדמת הכשרה זו .רכיב זה של ההצעה דורש תשומת לב מיוחדת מכיוון
שכפי שיפורט להלן ,על ההצעה לפרט כיצד כל קורס המוצע לתכנית מממש חלק זה או אחר בחזון העומד בבסיס
ההצעה.
הקורסים שיוצעו בתכנית יהיו ברמה אקדמית גבוהה שתשתקף ,בין היתר ,בדרישות הקורס ,מטלות הקריאה
ובמדדים להערכת הישגי הסטודנטים.
סגל ההוראה בקורסים בתכנית המוצעת יכללו מרצים בעלי ניסיון מן הסגל האקדמי הקיים במוסד ,3המסוגלים
לעורר עניין בציבור סטודנטים רחב ומגוון ובעלי מוניטין בתחומם.
 2גם מוסד אשר התחיל בהקמת תכנית ללימודי העשרה יידרש לכלול סעיף זה בהצעת המשך שיגיש.
 3מקרים חריגים יידונו בוועדת ההיגוי.
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 .IIIהתוכנית והקורסים
ההצעה תבהיר את היקף קורסי ההעשרה שיידרש מכלל תלמידי המוסד במסגרת החובות הנדרשות לתואר
הראשון ,ומהם כללי המוסד בהקשר זה.
התכנית תוכל להיבנות בהדרגה ,ועל המוסד להציג את המתווה להתפתחות התכנית ובכלל זה התייחסות ל:
אלו סטודנטים יחויבו בהשתתפות בתכנית בכל שלב וכמה קורסים יפותחו בכל שנה בהתאם למתווה.
התכנית הכוללת שתוגש לבחינת הוועדה יכולה לכלול קורסים קיימים (שלא יתוקצבו במסגרת התוכנית) ,אך
לאור מטרתה הייחודית של התכנית ,מרבית הקורסים יהיו קורסים ייחודיים שיפותחו לצורך התכנית .מכל
מקום ,גם בין הקורסים הקיימים שלא יוגשו לתקצוב ,לא יהיו קורסים המהווים קורסי מבוא ויסוד בליבן של
הדיסציפלינות הקיימות (כגון :מבוא לכלכלה א'/ב' ,מבוא לפסיכולוגיה ,חדו"א וכיו"ב).
בגוף הבקשה ,ישלב המוסד טבלה (כמצ"ב) הכוללת רשימה מפורטת של כל הקורסים המיועדים להיכלל
בתכנית ,בין אם קיימים (אם יהיו כאלה) ובין אם חדשים ,תוך התייחסות לפרטים המופיעים בטבלה הבאה:
שם
הקורס

שיוך לחוג סמסטר היקף נ"ז
ולפקולטה נלמד

סטטוס העסקה
שם המרצה דרגת המרצה
של המרצה במוסד

במידה ומתוקשב
מהות
וסוג
התקשוב

מקום
השידור

ביחס לכל אחד מהקורסים החדשים בתכנית המוגשים לתקצוב יפורט המידע הבא:
 .1שם הקורס.
 .2מועד מתוכנן לפתיחתו.
 .3סילבוס מלא כולל נ"ז ,אופן קביעת הציון הסופי ורשימת קריאה מפורטת.
 .4קהל היעד של הקורס.
 .5אופן השתלבותו של הקורס בחזון התכנית תוך התייחסות למרכיב הספציפי שאותו הוא מממש.
 .6פרטי המרצה ,לרבות דרגה וסטאטוס העסקה שלו ,היקף משרה ,שיוך פקולטטי וקורות חיים
מלאים של המרצה.
 .IVתשתיות ,אדמיניסטרציה וניהול התכנית
תנאי מוקדם לאישור תכנית יהיה קיום תשתית אדמיניסטרטיבית לניהולה ,שתבחן על ידי ועדת ההיגוי .ההצעה
תפרט את האופן שבו ימלא המוסד אחר הדרישות כלהלן:
על המוסד להקים מנגנון מנהלי שיעסוק בתיאום הקורסים אל מול הפקולטות השונות ,רישום סטודנטים
לקורסים ,עיבוד משובי שביעות רצון (סטודנטים וסגל) ,איסוף נתונים ודיווחים ומתן מענה לסטודנטים ולסגל.
במסגרת המנגנון ימונה איש אקדמיה בכיר שיהיה מחויב לתכנית ואחראי עליה מבחינת ניהול אדמיניסטרטיבי,
מעקב ופיקוח .אותו אדם יעמוד בראש ועדת היגוי פנים מוסדית שתקבע את הרציונל ,מבנה התכנית ותכניה,
ותלווה את התכנית לאורך כל פעילותה.
 .Vהגשת הבקשה:
 .1ההצעה תוגש על ידי הנהלת המוסד ובחתימתם.
 .2ההצעה תפרט את לוח הזמנים להקמת התכנית ולהפעלתה.
 .3התכנית תתחיל לפעול לאחר אישורה הסופי על ידי ועדת ההיגוי.
 .4את ההצעות המלאות יש להגיש עד ל 20.9.2018-לידי גב' רחל טסמה מהאגף להערכת איכות
והבטחתהrachelt@che.org.il .
 .5בשאלות בענייני תקציב ,הנכם מוזמנים לפנות למתן מורmatanm@che.org.il :
 .6בשאלות בעניינים נוספים לגבי התכנית ,הנכם מוזמנים לפנות לרחל טסמה rachelt@che.org.il
ה.
.1

.2

.3

תקצוב הבקשה במסלולים השונים
מוסד בו עד  5,000סטודנטים לתואר ראשון (לפי נתוני הלמ"ס המועברים לות"ת ,נכון לשנת תשע"ז)
יוכל לזכות בתקצוב של עד  10קורסי העשרה חדשים במצטבר לכלל מסלולי ההגשה .כלומר ,סך
הקורסים שיתוקצבו יעמוד על עד  10קורסים.
מוסד בו  5,000סטודנטים ומעלה בתואר ראשון (לפי נתוני הלמ"ס המועברים לות"ת ,נכון לשנת
תשע"ז) יוכל לזכות בתקצוב של עד  20קורסי העשרה חדשים במצטבר לכלל מסלולי ההגשה .כלומר,
סך הקורסים שיתוקצבו יעמוד על עד  20קורסים.
המוסדות יוכלו להגיש תכניות הכוללות מספר רב יותר של קורסים ,אך תקצוב ות"ת יאושר רק למכסת
הקורסים הנ"ל .כמו כן ,יש לציין כי ות"ת תתקצב את הקורס בשנת פתיחתו בלבד.
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 .4השתתפות ות"ת בכל קורס חדש בתכנית הבסיסית תהיה בגובה של  25אלש"ח ,בכפוף למימון משלים
של  5אלש"ח לקורס מצד המוסד.
 .5השתתפות ות"ת בקורסים הנעשים בשיתוף פעולה תיושם באופן הבא:
א .מוסד רוכש :כפי שהוזכר לעיל ,כאשר מוסד מציע קורסים שפיתח במסגרת לימודי העשרה ,המוסד
יוכל להציע את הקורסים שפיתח במסגרת התכנית שלו למוסד אחר (המוסד הרוכש) .השתתפות ות"ת
תהא עבור המוסד הרוכש על סך  10אלש"ח ,בכפוף למימון משלים של עד  5אלש"ח במידה ומדובר
בשיתוף פעולה הדדי ,כלומר ,הקורס פותח על ידי מספר מוסדות ,תקצוב הקורס כולו יעמוד על 25
אלש"ח" .ח לקורס מצדו.
ב .אותם המוסדות המפתחים יבחרו כיצד לחלק ביניהם את הסכום .כמו כן ,הקורס ייספר כחלק ממכסת
קורסי ההעשרה של המוסד באופן יחסי שווה (לדוגמא ,אם שני מוסדות פיתחו את הקורס במשותף,
יחשב כחצי קורס בכל מוסד).
 .6העברת התקציב עבור קורס שאושר על-ידי ועדת ההיגוי תהיה בכפוף לפתיחתו בפועל ,כאשר מספר
הסטודנטים הלומדים בקורס לא יפחת מ 20-ולא יעלה על  150סטודנטים .ועדת ההיגוי רשאית לאשר
כחריג תכנית הכוללת עד שני קורסים המיועדים למספר גדול יותר של סטודנטים ,וזאת כאשר
ההשקעה בקורס גדולה במיוחד ואיכות המרצים יוצאת דופן.
 .7לא יאושרו ו/או יתוקצבו במסגרת תוכנית זו קורסים שאושרו להפעלה בקולות קוראים קודמים ,גם
אם לא נפתחו כלל.
 .8שריון התקציב עבור התכניות המאושרות יהיה ל 3 -שנים .במידה וקורס לא ייפתח במהלך תקופה זו,
תבוטל השתתפות ות"ת עבורו.
 .9למען הסר ספק ,יובהר כי תכנית אשר לא תאושר על-ידי ועדת ההיגוי לא תזכה את המוסד בתמיכת
ות"ת בעבורה.
 .10כמו כן ,התקצוב עבור הקורסים שאושרו בשלבים א' וב' של תכנית לימודי העשרה יוכל להיות מנוצל
עד שנת תשע"ט בלבד.
תקצוב חד-פעמי
מוסד אשר יעמוד בקריטריונים האמורים ויפתח  10קורסים חדשים ומעלה ,יזכה בהשתתפות חד-פעמית בגובה
 80אלף  ₪עבור עלויות בניית תשתית אדמיניסטרטיבית הדרושה לניהול התכנית .מוסד אשר קיבל כבר במסגרת
קולות קוראים קודמים תקצוב חד-פעמי ,לא יתוקצב שנית.
ו .אופן אישור ההצעות והתכניות
ועדת ההיגוי תבחן את ההצעות על סמך החומר שיוגש לה על ידי המוסד ,בהתאם לקווים המנחים המפורטים
במסמך זה ,ותחליט אלו תכניות לאשר ולתקצב .תכנית אשר לדעת ועדת ההיגוי לוקה בחסר תוכל להישלח
למוסד המציע ,למקצה שיפורים.
ז .מעקב
ועדת ההיגוי תקיים מעקב אקדמי ותקציבי אחר התכנית בשלב הפיתוח ובתום השנה הראשונה להפעלתה.
מוסדות להם יאושרו תכניות על-ידי ועדת ההיגוי ,יגישו לאגף התקצוב בות"ת עד ה 30 -בספטמבר בכל שנה
דיווח על הקורסים שנפתחו ומספר הסטודנטים בהם ,בחתימת סמנכ"ל הכספים של המוסד בפורמט הדיווח
שיצורף למכתבי הזכייה .תקציב המוסד השנתי במסגרת קול קורא זה יחושב ויועבר בכפוף לכך.
כאמור בדגשי התקצוב ,התקציב הכולל של המוסד בתוכנית זו ישוריין למשך שלוש שנים.
ח .שינויים בתוכנית
מל"ג ,ות"ת ו/או ועדת ההיגוי שומרות לעצמן את הזכות לערוך שינויים בין השלבים השונים של התוכנית ככל
שיידרש.
********************************

נספח ב'  -נספח להחלטה 396/13
מצורפת רשימת ההחלטות של המל"ג לגבי הצעות לתוכניות לימודים חדשות שנדונו במסגרת התוכנית הרב
שנתית ונכללו במסמך  9834שנדון בישיבת המל"ג מיום :20.3.2018

אוניברסיטאות:
 .Iהאוניברסיטה העברית
 .1לימודי האדם – המאה ה –  21לתואר ראשון – מאושר להגשה.
 .2יחסי אדם-מחשב לתואר שני – מאושר להגשה.
 .3תוכנית משותפת בהיסטוריה של ע"י ויהדות בת זמנינו ומנע"ס :ניהול מוסדות העולם היהודי לתואר
ראשון – אינו מאושר להגשה.
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 .IIהטכניון
 .1הנדסה מולקולרית לתואר ראשון – מאושר להגשה.
 .IIIאוניברסיטת תל אביב
 .1הנדסת תוכנה לתואר ראשון – מאושר להגשה.
מכללות אקדמיות:
 .Iהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
 .1הנדסת איכות ואמינות לתואר שני (ערעור חבר מל"ג)– מאושר להגשה.
 .IIהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
 .1ארכיטקטורה לתואר ראשון חד-חוגי  – B.Archמאושר להגשה.
 .IIIהמכללה האקדמית ספיר
 .1תואר שלישי משותף במשפטים למכללה האקדמית ספיר ולאוניברסיטת בן גוריון – אינו מאושר
להגשה.
 .IVהמכללה האקדמית אחווה
 .1מדעי המחשב לתואר ראשון – מאושר להגשה במתכונת דו-חוגית.
 .Vהמכללה האקדמית של תל אביב יפו
 .1לימודי צעירים לתואר שני (ללא תזה) – אינו מאושר להגשה אך בעקבות הדיון וההצבעה ,כן מאושר
להגשה.
 .2ממשל דיגיטלי לתואר שני (ללא תזה) – אינו מאושר להגשה.
 .VIעזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
 .1הנדסה אזרחית לתואר ראשון  B.Sc.חד-חוגי – מאושר להגשה.
 .2יעוץ הנדסי-ארגוני לתואר שני  – M.Sc.מאושר להגשה כהתמחות בתוך תוכנית חדשה לתואר שני
בהנדסת תעשייה וניהול .במסגרת תוכנית זו תילמד גם ההתמחות במדע הנתונים כפי שאושרה במסגרת
התר"ש.
 .VIIבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
 .1עיצוב משחקים לתואר ראשון  – B.Des.מאושר להגשה.
 .2תרבות חזותית וחומרית לתואר ראשון  – B.Aמאושר להגשה.
 .3איור לתואר ראשון  –B.Des.אינו מאושר להגשה.
 .VIIIהמכללה האקדמית בית ברל
 .1קרימינולוגיה קהילתית – חינוכית לתואר  B.Aדו-חוגי – מאושר להגשה.
 .2לימודי ילדים ונוער לתואר  B.Aדו-חוגי – מאושר להגשה.
הערה כללית :כזכור ,במסגרת הפעימה השניה איפשרנו למכללות לחינוך שעברו לות"ת להגיש  1-2תוכניות
תומכות חינוך עפ"י כללים שקבע הצוות הפנימי שליווה את הנושא .שתי התוכניות הללו עומדות
בקריטריונים שנקבעו ועל כן המוסד רשאי לבחור תוכנית אחת מבין השתיים הנ"ל על מנת לשלבה עם
התוכנית לתואר ראשון דו-חוגי שאושרה לו בחינוך ותרבות דיגיטלית .הוועדה התחומית ממליצה למוסד
להגיש את התוכנית בקרימינולוגיה קהילתית-חינוכית על פני התוכנית בלימודי ילדים ונוער.
 .3תוכנית חינוך בינלאומי  -גלובלי  – M.Edמאושר להגשה.
 .4תוכנית  M.Ed - STEMבמקום  – M.Aמאושר להגשה.
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