
 
U 58(  493ישיבה מס'  להשכלה גבוהה האחת עשרה המועצההחלטות מישיבת    ( 

U 21.12.2010 (ע"א , תש יד טבתביום שהתקיימה בירושלים ( 
 

1109/11 U טענות בדבר חפש אקדמי פלורליזם הטייה 
את ההחלטה המועצה להשכלה גבוהה   ון בנושא דלעיל, קיבלהישהקדישה ארבע ישיבות לדלאחר 

 :ןהלכדל
 גילוי דעת מטעם המועצה להשכלה גבוההU .א

בתוקף מעמדה כמוסד הממלכתי לענייני השכלה הגבוהה בישראל, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, 
, ומתוך הכרה בחשיבות העליונה של החופש האקדמי והמצוינות האקדמית ומתוך 1958-התשי"ח

 ועצה להשכלה גבוהה מצהירה כי:שלילה מוחלטת של ניסיונות לפוליטיזציה בחיים האקדמיים, המ
החופש האקדמי הינו ערך יסוד בהשכלה ובמחקר והוא ערך שעליו יש להגן על מנת להבטיח  .1

את המצוינות בהשכלה הגבוהה בישראל. הוא חשוב למחקר ולהוראה וחיוני להיותה של 
 ישראל חברה חופשית.

 יש לדחות כל ניסיון  לפוליטיזציה של האקדמיה. .2
בו סטודנטים או מרצים יסבלו מדחייה, השתקה, הדרה או אפליה בשל  יש למנוע מצב .3

 מאפייניהם או השקפותיהם האישיות, ובכלל זה עמדותיהם הפוליטיות.
מינויים של מרצים וקידומם צריכים להתבסס על מצוינות (במחקר ובהוראה), ולא על  .4

נויים והקידומים שיקולים זרים כלשהם, ובכלל זה עמדותיהם הפוליטיות. כמו כן, המי
 צריכים להיעשות על פי כללים אקדמיים ברורים ובתהליך מסודר שניתן לבחנו.

החופש האקדמי הוא החופש לחקור ולחשוב ללא מגבלה, וביחס לתלמידים המחויבות של  .5
המוסד היא לחתור לחשיפתם למבט מקיף, ככל שניתן, על מגוון המידע והטיעונים 

 רוכשים במהלך לימודיהם. הרלוונטיים בתחומי הידע שהם
     השמירה על האמור בגילוי הדעת היא באחריות המוסדות האקדמיים. היא נובעת מהמחויבות  .ב

 אקדמי, והיא חיונית לשמירה על אמון הציבור במערכת ההשכלה הגבוהה. לחופש
הנדרש, במקרים בהם תוגשנה תלונות בנושאים אלה, על המוסדות לפעול לבדיקתן ולטיפול בהן, לפי  .ג

בדרכים מתאימות. בתוקף תפקידה, על המועצה להשכלה גבוהה לוודא שאכן המוסדות מקיימים 
 אחריותם זו.

המועצה להשכלה גבוהה תקיים דיאלוג עם המוסדות להשכלה גבוהה בכל הנוגע ליישום של האמור  .ד
 בגילוי הדעת, ותסייע להם בכך.

**** 
 הצבעה: התקיימה

 בעד  19
 אין מתנגדים

 נמנעים  ואין 
 ההחלטה התקבלה פה אחד

**** 
 

1110/11U  בעניין חרם אקדמי על ישראל 21.12.10החלטת המועצה להשכלה גבוהה מישיבתה ביום 
ון בנושא דלעיל, קיבלה  המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה ילאחר שהקדישה ארבע ישיבות לד

 כדלהלן:
שראל, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, בתוקף מעמדה כמוסד הממלכתי לענייני השכלה הגבוהה בי

, ומתוך הכרה בחשיבות העליונה של החופש האקדמי והמצוינות האקדמית, המועצה 1958-התשי"ח
להשכלה גבוהה מצהירה כי קריאה לחרם אקדמי על ישראל פסולה מעיקרה, מאיימת על המוסדות  

 ערכת אקדמית חופשית בישראל. להשכלה גבוהה ועל חבריהם, ושוללת את עצם קיומה ופעולתה של מ
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לפיכך, המועצה להשכלה גבוהה רואה בקריאה לחרם אקדמי על ישראל מצד אנשי מוסדות השכלה 
 גבוהה בישראל ערעור אושיותיה של מערכת ההשכלה הגבוהה.

 ת את הדעת לעניין, ולגבש דרכי התמודדות.המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסדות לת
 

**** 
 הצבעה: התקיימה

 בעד  16
 נמנעים 2

 אין מתנגדים 
 ההחלטה התקבלה 

**** 
 

 נושאים שנדונו בוועדות המשנה
4.  Uת המשנהוהמלצות ועד:U  

4.1      U 30.11.10המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 
 

1111/11 Uראה"   (הארכת הסמכה (טכנית) של מכללת סמינר הקיבוצים להעניק תואר "בוגר בהוB.Ed.          (
U U) "במדיה דיגיטאלית למסלול העל יסודי ותואר "בוגר בהוראהB.Ed בתקשורת וקולנוע למסלול (
U Uי"ב)-העל  יסודי (כיתות ז 

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת וועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות  
 :ומחליטה כלהלן 30.11.2010לחינוך מישיבתה ביום  

להאריך (טכנית) את ההסמכה הזמנית של מכללת סמינר הקיבוצים להעניק תואר "בוגר  .1
יסודי ותואר "בוגר -) באמנות עם התמחות במדיה דיגיטלית למסלול העלB.Edבהוראה"  (

 . 2011) בתקשורת וקולנוע בשנה נוספת, עד דצמבר B.Edבהוראה" (
 את שלב ההסמכה.למנות וועדה אשר תבדוק את תכניות הלימודים לקר .2
בשל האיחוד שנעשה בשנים האחרונות בין מכללת סמינר הקיבוצים והמכללה להוראת  .3

הטכנולוגיה, תתבקש הוועדה לתת דעתה בנושא התקדמות התכנית לאור איחוד המכללה 
 להוראת הטכנולוגיה עם מכללת סמינר הקיבוצים.

**** 
 ההצבעה: התקיימה

 בעד -16
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
 פרופ' ציפי ליבמן לא השתתפה בהצבעה

 ההחלטה התקבלה
**** 

1112/11U "הארכת הסמכה (טכנית) של מכללת גורדון לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה )B.Ed. (  U

     Uגילאי-חוגית במסלול רב-וספרות אנגלית במתכונת חדה בהוראת שפ. 
     ענייני אוניברסיטאות ומכללות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת וועדת המשנה ל    

מכללת יך (טכנית) את ההסמכה הזמנית של להארומחליטה  30.11.2010לחינוך מישיבתה ביום  
חוגית -במתכונת חד ,) בהוראת שפה וספרות אנגלית.B.Edלהעניק תואר "בוגר בהוראה" ( ,גורדון 
 ).2011לאי, בשנה נוספת (עד דצמבר גי-במסלול רב 

**** 
 ההצבעה: מההתקיי

 בעד -16
 אין מתנגדים 
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 אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

**** 
 

1113/11U הארכת הסמכה (טכנית) של המכללה האקדמית להוראת האומנות ולחינוך, מיסודן של 
   U תואר "בוגר בהוראה" (להעניק מכללות אפרתה ואמונהB.Ed בתכנית הלימודים ב"הוראת (  U

     Uיסודי. מתמטיקה" למסלול העל 
 

  המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת וועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות         
 כלהלן:ומחליטה  30.11.2010לחינוך מישיבתה ביום      

להאריך (טכנית) את ההסמכה הזמנית של מכללת אפרתה להעניק תואר "בוגר בהוראה"  .1
)B.Edה" למסלול העל יסודי, בשנה נוספת (עד דצמבר ) בתכנית הלימודים ב"הוראת מתמטיק

2011.( 
 להקים צוות חדש שיבדוק את תכנית הלימודים וימליץ למל"ג בעניין ההסמכה. .2

**** 
 ההצבעה: התקיימה

 בעד -17
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

**** 
4.2     .U1.1030.1ענייני טכנולוגיה והנדסה מיום המלצת ועדת המשנה ל 

1114/11U  לפרסם ולרשום סטודנטים   לפתוח מוסד להשכלה גבוהה, למרכז האקדמי דןמתן היתר U
 U לתוכנית הלימודים לתואר ראשון(B.Sc)   במדעי המחשב ותואר ראשון(B.A) במערכות מידעU

 Uבקשת המוסד לקיום רשת בטחון לתשתיות הפיסיות (לאור החלטת מל"ג מיום -ניהוליות U
 U27.7.10U.                                                 
                   

מוסדות שאינם  יהמועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לעניינ
 ומחליטה כלהלן: 21.12.10אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 

את להודות לועדות בראשותם של פרופ' שיזף רפאלי ופרופ' אברהם סידי על שבדקו  .1
בקשת המרכז האקדמי דן (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו 

 .(.B.A)ובמערכות מידע ניהוליות  (B.Sc)תכניות לימודים לתואר ראשון במדעי המחשב 
בכפוף להסכם רשת הביטחון הפיסית שהוגש על ידי המוסד עם מכללת "היי טק", לאמץ  .2

ניק למרכז האקדמי דן היתר לפתוח מוסד להשכלה את דוחות הוועדות הבודקות ולהע
גבוהה ולאשר פרסום ורישום סטודנטים לתכניות הלימודים לתואר ראשון במדעי 

 . (.B.A)ובמערכות מידע ניהוליות   (B.Sc)המחשב 
המועצה רושמת בפניה את דיווחו של פרופ' שיזף רפאלי בדבר ביקורו במתחם החלופי  .3

 קדמית. לפיו המבנה ראוי להוראה א
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 לפיה: 17.11.10המועצה מאמצת  את המלצת ות"ת מיום  .4

המוסד יוכל לפתוח את שנת הלימודים השניה , רק לאחר קבלת אישור ות"ת כי  •
הסתיימו ההתאמות בבניין המיועד לפעילות המוסד, לשביעות רצון הוועדה 

 האקדמית שבדקה את המוסד.
 לתו מרשות התאגידים. על המוסד להמציא את אישור ניהול תקין עם קב •
אם יפעיל המוסד את "רשת הביטחון" וישכור את המבנה ברחוב המשכית בהרצליה  •

בהתאם להסכם עם מכללת היי טק הדרכה וטכנולוגיה בע"מ על מנת לקיים פעילות 
של המכללה באופן מיידי, יהיה על המוסד להגיש תקציב מעודכן לות"ת הכולל את 

 עלויות השכירות הנוספות.  
עם השלמת ביצוע ההתאמות במבנה החדש יעביר המוסד לות"ת את דוחותיו  •

 הכספיים החתומים האחרונים ותקציב מעודכן לשלוש שנות הפעילות הראשונות. 
המוסד יגיש לות"ת מידי שנה דו"ח החתום על ידי רו"ח מבקר המפרט את הפעילויות  •

ם משותפים בשני הגופים שהתבצעו בין גו'ן ברייס למוסד וכן רשימת בעלי תפקידי
 הכוללת את שמם, תפקידם ומשכורתם השנתית. 

 .    כתנאי לפתיחת שנת הלימודים על המוסד להגיש את המידע הבא:5
טבלה המפרטת את היקפי המשרה של הסגל העתידי במוסדות להשכלה גבוהה  .1

 וחברות פרטיות.
סיכומטרי הוספת תנאי נוסף לקבלת פטור ממבחן המיון במתמטיקה בציון פ .2

יח"ל  4שנים האחרונות ולפחות  10 -ומעלה בפרק חשיבה כמותית ב 120בגובה 
 . 80במתמטיקה בציון 

לחייב את המרכז האקדמי דן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה)  .6
על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי דן אינו מוסד מוכר להשכלה 

וסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון במערכות מידע ניהוליות ובמדעי גבוהה ואינו מ
המחשב, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יקבל המרכז האקדמי דן הכרה ולא 

יוסמך להעניק תואר ראשון במערכות מידע ניהוליות ובמדעי המחשב. (כל זאת 
 בהתאם לנוסח המופיע כנספח להמלצת הוועדה הבודקת).

  ם ועדות בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכות שתבדוק את התפתחות להקי .  7
       המכללה ותכניות  הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע ניהוליות ובמדעי המחשב 

 תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה. המועצה ממליצה לפנות לוועדות 
 בבקשה לשמש כוועדות לבדיקת בראשותם של פרופ' שיזף רפאלי ופרופ' אברהם סידי 

 ההכרה וההסמכות.
   תחילת לימודים במבנה המיועד בפתח תקווה, יבקר נציג אחת הוועדות  . לקראת8

הבודקות ויאשר את התאמת תשתיות המוסד ללימודים אקדמיים ראויים. הנושא יובא 
 לדיווח בפני מל"ג.  

ר מתן , החלטת המועצה בדב1958-"חד (א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי 21עפ"י סעיף 
 ממשלה.ההיתר טעונה אישור 

**** 
הצבעה: התקיימה  

בעד 18  
 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 
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1115/11 Uמכללה האקדמית להנדסה בירושלים, להעניק תואר ראשון ל ההארכה (טכנית) של הסמכ   U

   U B.Sc. בהנדסת אלקטרוניקה 
           את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה  מאמצת ועצה להשכלה גבוהה המ          

 כלהלן:ומחליטה  30.11.2010מיום          
 .B.Scלהאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים להעניק תואר ראשון 

 .31.12.2011אלקטרוניקה עד ליום   בהנדסת 
**** 

הצבעה: התקיימה  
בעד 18  

 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

4.3   U0.11.103אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום ועדת המשנה למוסדות שאינם  תוהמלצ 
1116/11  Uהקריה האקדמית אונו"ל" ת הקריה האקדמית קרית אונו לשנות את שמהבקש 
 ה למוסדות שאינם מאמצת את המלצת ועדת המשנ המועצה להשכלה גבוהה     
   את  האקדמית קרית אונו לשנות  , ומאשרת לקריה 30.11.2010 אוניברסיטאות מיום    
 הקריה האקדמית אונו"." -ל שמה    

**** 
הצבעה: התקיימה  

בעד 18  
 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

1117/11U ן (חי להעניק תואר ראשו-הסמכת המכללה האקדמית תלB.A.ערעור המוסד על -) בחינוך 
  U לגבי פטור באנגלית 9.11.2010החלטת מל"ג מיום 

למוסדות שאינם אוניברסיטאות ועדת המשנה המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת 
 :ומחליטה כלהלן 30.11.2010ביום ושלוחות מחו"ל מישיבתה 

יום במכללה לגבי חובות האנגלית לבקשת המכללה להמשיך, בשלב זה, בנוהל המקובל כ תלהיענו .1
 עד לרמת פטור.

החלטת מל"ג שתתקבל בנוגע לדיון העקרוני בספי הקבלה באנגלית במוסדות להשכלה גבוהה,  .2
 חי.-תחול גם על המכללה האקדמית תל

**** 
הצבעה: התקיימה  

בעד 18  
 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

1118/11U בלימודים תוכנית הלימודים לתואר ראשון מית ספיר לשנות את שם בקשת המכללה האקד U
  U המתקיימת במוסד ללימודים רב תחומייםכלליים 

 למוסדות שאינם ועדת המשנה    המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת              
 מית ומחליטה לאשר למכללה האקד  30.11.2010ביום אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מישיבתה 

 בלימודים רב תחומיים, כמבוקש. BA-בלימודים כלליים ל  BA-שם התכנית מספיר לשנות את 
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**** 

הצבעה: התקיימה  
בעד 18  

 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 
 
 

4.4     U 2010012.1.המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום: 
1119/11  Uעמידה בהחלטת המל"ג בעניין הניהול  –נוך ודרגתם משך הכהונה של ראשי המכללות לחי  U

  Uהאקדמי 
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצותיה של הוועדה לפיקוח ואכיפה  21.12.2010בישיבתה ביום 

 4.11.2003והחליטה כי מכללות בהן יש חריגות מהחלטת המל"ג לנושא הניהול האקדמי מיום 
שר למשך כהונת ראשי המוסדות ודרגתם, יפעלו ) בא27.4.2010(וכפי שעודכן סופית ביום 

 כדלקמן:
1. Uמכללת אורניםU ,יש למנות ראש מוסד חדש, העומד בהחלטת המל"ג, כאמור לעיל :U עד תחילת

. עד תחילת שנת הלימודים תשע"ב על המוסד לדווח למל"ג על התקדמות הליך Uשנה"ל תשע"ג
 החיפוש והמינוי. 

 
2. Uמכללת חמדת הדרוםUסד חדש, העומד בהחלטת המל"ג, כאמור לעיל, : יש למנות ראש מוU עד

. עד תחילת שנת הלימודים תשע"ב על המוסד לדווח למל"ג על Uתחילת שנה"ל תשע"ג
 התקדמות הליך החיפוש והמינוי. 

 
3. Uסמינר קיבוציםU ,יש למנות ראש מוסד חדש, העומד בהחלטת המל"ג, כאמור לעיל :U תוך שנה

הלימודים תשע"ב על המוסד לדווח למל"ג על  עד תחילת שנת Uמיום החלטת המל"ג זו.
 התקדמות הליך החיפוש והמינוי. 

 
4. Uמכללת אלקאסמיU,יש למנות ראש מוסד חדש, העומד בהחלטת המל"ג, כאמור לעיל :U  עד

. עד תחילת שנת הלימודים תשע"ב על המוסד לדווח למל"ג על Uתחילת שנה"ל תשע"ג
 התקדמות הליך החיפוש והמינוי. 

 
5. Uיץמכללת ליפשU ,יש למנות ראש מוסד חדש, העומד בהחלטת המל"ג :U עד תחילת שנת

. עד תחילת שנת הלימודים תשע"ב על המוסד לדווח למל"ג על התקדמות Uהלימודים תשע"ג
 הליך החיפוש והמינוי. 

 
6. Uמכללת אוהלוU ,יש למנות ראש מוסד חדש, העומד בהחלטת המל"ג :U עד תחילת שנת הלימודים

הלימודים תשע"ב על המוסד לדווח למל"ג על התקדמות הליך החיפוש  . עד תחילת שנתUתשע"ג
 והמינוי. 

 
7. Uמכללת שאנןU ,יש למנות ראש מוסד חדש, העומד בהחלטת המל"ג :U עד תחילת שנת הלימודים

עד תחילת שנת הלימודים תשע"ב על המוסד לדווח למל"ג על התקדמות הליך החיפוש  Uתשע"ג.
 והמינוי. 
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8. Uמכללת דוד יליןUלמנות ראש מוסד חדש, העומד בהחלטת המל"ג,  : ישU עד תחילת שנת
. עד תחילת שנת הלימודים תשע"ב על המוסד לדווח למל"ג על התקדמות Uהלימודים תשע"ג

 הליך החיפוש והמינוי. 
 

9. Uמכללה ירושליםU ,יש למנות ראש מוסד חדש, העומד בהחלטת המל"ג :U עד תחילת שנת
מל"ג על התקדמות הליך החיפוש והמינוי בתוך חצי שנה . על המוסד לדווח לUהלימודים תשע"ג

 מיום ההחלטה.
 

10. Uמכללת גורדוןU ,יש למנות ראש מוסד חדש, העומד בהחלטת המל"ג :U עד תחילת שנת הלימודים
על המוסד לדווח למל"ג על התקדמות הליך החיפוש והמינוי בתוך חצי שנה מיום  Uתשע"ג.

 ההחלטה.
**** 

הצבעה: התקיימה  
בעד 16  

 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

 
4.5     U 14.11.2010המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום 

1120/11  U שינויי נוסח –המנגנון להערכת תחומי לימוד ייחודיים 
להערכת איכות והבטחתה מיום  את המלצת ועדת המשנה,להשכלה גבוהה מאמצת המועצה  .1

תחומי לימוד בנוהל הערכה של  11-ו 8, 5סעיפים לערוך שינויים בחליטה ומ 14.11.10
 .ייחודיים

 ן הנוסח המתוקן:להל .2
U נוהל הערכה של תחומי לימוד ייחודיים שיופעל ע"י המוסדות עצמם 

U:הגדרה 
משני מוסדות בארץ.  Uלא יותרUכתחום לימודים המתקיים ב "תחום ייחודי"לטובת הדיון בנושא הוגדר 

לא יעבור הערכת איכות במסגרת הרגילה של המערכת המל"גית להערכת איכות, כי אם יתבצע  תחום כזה
 באחריות המוסדות בהם מתקיים התחום, ובהתאם למנגנון שנקבע להלן.

U:עקרונות עליהם יושתת המנגנון להערכת תחומי לימוד ייחודיים ע"י המוסדות 
עריך את התחומים הייחודיים (תכנית רב המוסדות יודיעו למל"ג מבעוד מועד מתי בכוונתם לה .1

 שנתית).
במידה שהתחום מתקיים בשני מוסדות, יפעלו המוסדות להערכה משותפת של התחום באמצעות  .2

 ועדה אחת.
התחומים הייחודיים יעברו תהליך של הערכת איכות באמצעות ועדות בינ"ל. נוהל המל"ג למניעת  .3

וועדה על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים. על כתב ניגוד עניינים יתקיים, לרבות החתמת חברי ה
המינוי של הוועדות יחתום נשיא המוסד. חתימה על כתבי המינוי במקרה שבו יעברו הערכה שתי 

תישקל  –לחילופין  -מחלקות בשני מוסדות שונים יכולה להיעשות במשותף ע"י שני הנשיאים או 
הוועדה יישלח ליחידה להערכת איכות  החתמת יו"ר המל"ג. העתק כתב המינוי החתום של

 והבטחתה במל"ג.
חברים, כאשר מרביתם מחו"ל, לרבות יו"ר הוועדה.  3-5 –בעקרון  –הוועדות הבינ"ל ימנו  .4

המוסדות יפעלו לגייס לוועדות אנשי אקדמיה בכירים ממוסדות מובילים בחו"ל. מומלץ לצרף 
 ובלבד שאותו מוסד אינו עובר הערכה. לוועדה חבר ישראלי מתחום רלבנטי/משיק במוסד אחר,
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במידה שבחירת יו"ר הוועדה תיעשה בהתייעצות ועל דעת מוסדות המל"ג, תישא המל"ג בהוצאות  .5
P0Fעם הגורמים הרלבנטיים במל"ג. UמראשUהשתתפותו של היו"ר בוועדה. גובה ההוצאות יתואם 

1 
הערכה עצמית, אשר קודם להערכה באמצעות ועדות בינלאומיות יעברו המחלקות תהליך של  .6

תיעשה עפ"י המתכונת המל"גית המקובלת ותוך הישענות על הנחיות המל"ג לביצוע הערכה 
עצמית. במידה שמוסד מוצא לנכון להוסיף או לשנות את ההנחיות כדי להתאימן לתחום 
הספציפי, הרי שהוא רשאי בהחלט לעשות זאת. תהליך ההערכה העצמית יסתיים בכתיבת דו"ח 

 מית אשר יוגש לוועדה המעריכה הבינ"ל ויהווה את הבסיס להערכה שתבצע הוועדה.הערכה עצ
 המוסדות יעבירו לידיעת היחידה להערכת איכות את ההנחיות שלהם לביצוע הערכה עצמית. .7
בהערכת האיכות בתחומי ההנדסה רצוי לשלב בוועדות (כיושבי ראש או כחברים) אנשי אקדמיה  .8

 , וזאת באמצעות היחידה להערכת איכות.ABETבהמלצת הארגון האמריקאי 
נציגי התחומים שעוברים הערכה יוכלו להשתתף בימי ההשתלמות שעורכת היחידה להערכת  .9

 איכות בנושא הערכה עצמית.
 בסופו של תהליך יעבירו המוסדות למל"ג את החומרים הבאים: א. דו"ח ההערכה העצמית;  .10

בת המוסד לדו"ח הוועדה; ד. דיווח על אופן הטיפול ב. הדו"ח המסכם של הוועדה הבינ"ל; ג. תגו
 של המוסד במסקנות הוועדה והמלצותיה.

 ממצאי הוועדה ותגובת המוסד יוצגו בפני מוסדות המל"ג. .11
**** 

הצבעה: התקיימה  
בעד 18  

 אין מתנגדים
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
**** 

5.  U 30.11.10נוהל קבלת החלטות בכתב מיום:U  
.15 .    U 30.11.10המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום ; 
1121/11U  שני סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר  ורישוםאישור פרסום(M.A.)  ללא תזה במשפט עבריU

  Uשל מכללת שערי משפט  
סיטאות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברמאמצת את המלצת להשכלה גבוהה המועצה 

 ומחליטה כלהלן: 30.11.10  מיום
 להודות לועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' מרדכי אלפרדו ראבילו על עבודתה עד כה ועל .1

 ההמלצה שהגישה לה.
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולאשר למכללת שערי משפט לפרסם את דבר פתיחת  .2

 רשום אליה תלמידים.ללא תזה במשפט עברי ול (.M.A)תכנית הלימודים לתואר שני 
לחייב את מכללת שערי משפט  (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על  .3

לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת שערי  להמלצת הוועדה 3שנוסחה מופיע כנספח הצהרה, 
משפט אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה במשפט עברי  וכי קיימת אפשרות 

 ופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני ללא תזה במשפט עברי. שבס
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו  .4

תנית באישור המועצה תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מו
 . להשכלה גבוהה

וכנית בבדיקתה נה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התלקראת תום השנה הראשו
 לקראת שלב ההסמכה.

                                                      

  שמירה על פיזור הוגן בין המוסדות.בשנה, תוך  יו"ר ועדות 5עד  מל"ג תשתתף בעלותם של 1
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1122/11U  אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית לימודים משולבת במנהל עסקיםB.A.  ובמשפטיםU

 (LL.B.)U של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 
 מיוםנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ועדת המשמאמצת את המלצת להשכלה גבוהה המועצה              

 ומחליטה כלהלן:בנושא שבנדון   30.11.10 
 להודות למומחים שבדקו את תכנית הלימודים ועל חוות הדעת שהגישו. .1
לאמץ את המלצת המומחים וממליצה למועצה לאשר את פתיחת תכנית הלימודים לתואר ראשון  .2

 במסלול משולב במשפטים ובמנהל עסקים. 
ת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל לחייב א .3

תלמיד(ה) על הצהרה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי למשפט ולעסקים אינו מוסמך 
להעניק בשלב זה תואר ראשון במתכונת משולבת במשפטים ובמנהל עסקים וכי קיימת אפשרות 

רכז להעניק תואר ראשון משולב במשפטים ובמנהל עסקים. ב. שבסופו של דבר שלא יוסמך המ
המרכז לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר במשפטים ובמנהל עסקים הוא מתחייב 

 להעניק לסטודנטים רשת ביטחון בתכניות הקיימות במשפטים ובמנהל עסקים. 
ים זאת (בין אם תפוצתו תהא על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימוד .4

תנית באישור המועצה להשכלה בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מו
 . גבוהה

לקראת שלב  לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, המומחים ישובו לבדוק את התכנית .5
 ההסמכה.

 
.25     . U30.11.10מיום  המלצות ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך ; 

1123/11U  בוגר בהוראה" (לתואר חוגית -דואישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית לימודים"(B.Ed U
   U.בחינוך בלתי פורמאלי, במסלול העל יסודי, של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין 

   ניברסיטאות ומכללות ועדת המשנה לענייני אוהמלצת מאמצת את המועצה להשכלה גבוהה                
  :כלהלן ומחליטה 30.11.10מיום לחינוך                

להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' גד יאיר על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה  .1
 עד כה.

חוגית לתואר -דולפתוח תכנית לימודים  למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד יליןלאשר  .2
 .וך חברתי קהילתי, במסלול העל יסודיבחינ) B.Ed"בוגר בהוראה" (

ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את  תתבקש להמשיךהוועדה המלווה  .3
 התואר.

על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת (בין אם  .4
 תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור

 המועצה להשכלה גבוהה".
 

1124/11U  בוגר בהוראה" (לתואר חוגית -דואישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים"(B.Ed  
U Uהמכללה האקדמית לאומנות  –קהילתי, במסלול העל יסודי, של מכללת אמונה -בחינוך חברתיU

 U.ולחינוך מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה 
   ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות המלצת מאמצת את כלה גבוהה המועצה להש             
  מחליטה כדלהלן:ו 30.11.10מיום לחינוך              

להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' גד יאיר על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד  .1
 כה.

של מכללות אפרתה  המכללה האקדמית לאומנות ולחינוך מיסודן-אמונהלאשר למכללת  .2
בחינוך חברתי ) B.Edחוגית לתואר "בוגר בהוראה" (-דולפתוח תכנית לימודים  ואמונה

 .קהילתי, במסלול העל יסודי
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 ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר. תתבקש להמשיךהוועדה המלווה  .3
את (בין אם תפוצתו על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים ז .4

תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה 
 להשכלה גבוהה".

 
 

1125/11U  פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני (אישורM.Ed בניהול וארגון מערכות (U

 U חינוך של המכללה לחינוך, לתיירות ולספורט אוהלו 
 

   את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות  מאמצתהמועצה להשכלה גבוהה              
 ומחליטה כלהלן: 21.12.10מיום לחינוך              

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדוח שהגישה. .1
בר פתיחתה של תכנית לימודים לאשר למכללה לחינוך, לתיירות ולספורט אוהלו לפרסם את ד .2

) בניהול וארגון מערכות חינוך, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה M.Edלקראת תואר שני (
 את הלימודים.

מומחה בתחום  על המכללה לדאוג לכך שאחד המרצים שהואעד לשלב ההסמכה, יהיה  .3
רוב את מערכת רקע בחינוך, ילמד את התיאוריה הניהולית חינוכית ויכיר מק המינהל ובעל

 .החינוך הישראלית בהקשריה הניהוליים
 יש להקפיד כי אותם פריטי הביבליוגרפיה לא יחזרו במספר קורסים. .4
 אם המכללה תרצה לשנות קורסים, היא תוכל לעשות זאת רק באישורה של הוועדה. .5
חל איסור לפטור סטודנטים מהקורסים הנוגעים בתכנים של מבוא למינהל החינוך,  .6

 חינוכית, ומדיניות חינוכית על סמך לימודים קודמים. מנהיגות
הוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה  .7

 להעניק את התואר.
 
1126/11U  העברת הבקשה של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפתוח תכנית לימודים לתואר שניU

  U)M.Edה של ועדה מקצועית ואישור הרכב הוועדה) בהערכה בית ספרית לבדיקת 
 

      ני אוניברסיטאות ומכללות את המלצות ועדת המשנה לעניי מאמצתהמועצה להשכלה גבוהה              
 :להלןומחליטה כ 21.12.10לחינוך מיום  

להקים ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפתוח תכנית לתואר  .1
 בהערכה בית ספרית. )M.Edשני (

 לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת הבקשה, כלהלן: .2
 יו"ר –מנכ"לית ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה)  –פרופ' מיכל בלר  -
 המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה –פרופ' רות בייט מרום  -
 ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב –פרופ' מנוחה בירנבוים  -
 סמינר הקיבוצים –' רות זוזובסקי פרופ -
 גב' אפרת שגיא –מרכזת הוועדה  -

 
Uאישור הרכבי ועדות בודקות 

 
1127/11U  סכנין (בהקמה) לקבל  -אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה הרב תחומית 

U U,תכנית לימודים לתואר ראשון ( היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו, בין היתר.B.A (U

 UבחינוךU. 
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המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות 
 להלן:. ומחליטה כ30.11.2010חו"ל מיום מ
 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. .1
דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת משנה/ במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת  .2

 ות"ת.הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת 
 

 אשר את הרכב הועדה כלהלן:עוד החליטה המל"ג 
 יו"ר.  -אוניברסיטת תל אביב ביה"ס לחינוך והחוג להפרעות בתקשורת,  ––דורית רביד פרופ'  •
  ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן. –ד"ר רחל שיף  •
 מיוחד, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית.=ראש המגמה לחינוך  –ד"ר תום גומפל  •
 מרכזת הוועדה. –גב' שרון הרדון  •
1128/11 U בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות אישור מומחה לבדיקתU

 Uפנים במסגרת תכנית הלימודים לתואר בוגר בעיצוב פנים ( מרחביבתקשורת חזותית בB.Design 
U [Interior]U.( 

      דת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות את המלצות וע מאמצתהמועצה להשכלה גבוהה              
 כלהלן:, ומחליטה 30.11.2010ושלוחות מחו"ל מיום  

להעביר את הבקשה לאור היקפם הנרחב של הקורסים החדשים בהתמחות המוצעת, יש  .1
 לבדיקתו של מומחה. 

 המומחה יתבקש לבדוק, בין היתר, את הנושאים הבאים: .2
 מסגרת תכנית הלימודים הקיימת.היקפם הראוי של קורסי ההתמחות ב .א
 רמתם ואיכותם של התכנים החדשים. .ב

 
 מומחה לבדיקת הבקשה (שם המומחה חסוי בפני המוסד). עוד החליטה המל"ג לאשר

 
1129/11 U תכנית לימודים האקדמית ספיר לפתוח המכללה  בקשתאישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת U

  U שני (במסלול לתואר.AM. ובמסלולM.F.A (. באמנויות הקול והמסך 
 

רסיטאות מיום המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניב
 להלן:ומחליטה כ 21.12.10

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. .1
במסגרת עבודת הועדה,  הועדה תוודא מול ראש התכנית המיועד פרופ' ג'אד נאמן את מידת  .2

 ואר ראשון בתקשורת במוסד האקדמי נצרת.מחויבותו לתכנית הלימודים לת
 אגפי של התייחסותם תתקבל בטרם ג"במל/המשנה בועדת לדיון יובא לאה הוועד ח"דו .3

 .ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים ת"הות
 

 לאשר את הרכב הוועדה כלהלן: עוד החליטה המל"ג
  'יו"ר -ל אביבהחוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת ת-ניצן בן שאולפרופ 
 המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית -ד"ר רעיה מורג 
  'אוניברסיטת תל אביבלקולנוע וטלוויזיההחוג  - אמיל קנבל (אמריטוס)פרופ , 

 מרכזת הוועדה מטעם המל"ג  -גב' אתי נעים
 

5.4       Uדיווחים 
Uלדוחות הוועדה להערכת  מעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע -והחלטה דיווח

אילן ובבית הספר הגבוה -הלימודים  במדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטת בר
  לטכנולוגיה בירושלים 
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המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את הדיווחים שנמסרו בנושא המעקבים אחר ביצוע המלצות 
, אוניברסיטת בר אילן ובי"ס גבוה ועדות להערכת איכות במדעי המחשב על ידי אוניברסיטת חיפה

פרופ' דני דולב ופרופ' עמירם יהודאי שבדקו את הדיווחים שנמסרו  לטכנולוגיה ומודה לצוות הבדיקה:
 על ידי המוסדות בדבר עמידתם בהחלטות הוועדות להערכת איכות.

 23.3.2010את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום מאמצת  המועצה להשכלה גבוהה
באשר למעקב אחר ביצוע המלצות ועדת האיכות בעניין ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים, 

 אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה, ומחליטה כדלהלן:
המלצות המומחים, לפיהן ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים יישם את  לרשום לפניה את  .א

 המלצות הוועדה להערכת איכות.
את אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה על הצעדים שנקטו ליישום המלצות  לציין לטובה .ב

 .דו"ח הוועדה להערכת הלימודים במדעי המחשב
מאוניברסיטת בר אילן ומאוניברסיטת חיפה להגיש בתוך שנתיים לוח זמנים ליישום לבקש  .ג

  המלצות המומחים. 


