החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ,מס' )31 (466
שהתקיימה בירושלים ט' שבט תשס"ט )(3.2.2009
U

U

השתתפו :פרופ' יולי תמיר -יו"ר המל"ג ,פרופ' נחום פינגר -סגן יו"ר המל"ג ,פרופ' רוזה אזהרי ,פרופ' תמר
אלכסנדר ,פרופ' רות בייט מרום ,פרופ' דפנה ברק ארז ,פרופ' שלמה גרוסמן ,פרופ' בתיה לאופר ,דר' ציפי
ליבמן ,פרופ' מאיר ניצן ,פרופ' פייסל עזייזה ,פרופ' פואד פארס ,פרופ' פנינה קליין ,פרופ' חיה קלכהיים.
מר סטיבן סתיו -מנכ"ל המל"ג.
גב' ריקי מנדלצוויג -סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג.
U

U

נעדרו :פרופ' שמעון אולמן ,מר נתנאל איזק ,פרופ' זוהר גושן ,מר בועז טופורובסקי ,פרופ' עזרי טרזי ,פרופ'
ברוך נבו ,פרופ' אורי קירש ,מר זאב שור.
U

U

כמו כן נכחו :גב' מרב אברהמי , ,גב' עליסה אלון ,גב' שרי אנגלנדר ,דר' ורדה בן שאול ,גב' מעיין גורמס-כהן,
גב' פנינה דקל ,גב' בתיה הקלמן ,גב' לילך וייס ,גב' רותם חרמון ,גב' מירי כהן ,מר יובל לידור ,גב' אפרת לקס,
גב' סיגל מורדוך ,גב' מיכל נוימן ,גב' נועה נוף-שטיינר ,גב' יעל עטיה ,גב' מיכל קבצניק ,גב' חוה קליין ,גב' תמר
קרביץ ,גב' אפרת שגיא ,עו"ד נדב שמיר ,גב' מרב שרווינטר ,גב' גלי שפירא-רונן ,מר גל שופר-יועץ השרה.
U

U

סדר היום
מידע.
1.
אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 30 (465מיום . 13.1.09
.2
U

נוהל קבלת החלטות בכתב:
.3
 3.1המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות חו"ל מיום :13.1.09
U

U

. .1בקשת  Pennsylvania College of Optometryמארה"ב לשינוי פרטי הרישיון לקיים תכנית
לימודים לתואר שני  ,M.S. in Clinical Optometryבתל אביב – דיווח.
3.2

המלצות ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום :13.1.09
 .1בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים חד חוגית במסלול רב גילאי
U

לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בקולנוע.
 .2בקשת המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )(M.Ed
בהוראה ולמידה במערכות משלבות – הקמת ועדה.
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 .3בקשתה של המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edבמנהיגות
בית ספרית.
 .4פתיחת התמחות במדע וטכנולוגיה במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבהוראת
המדעים של המכללה האקדמית לחינוך "אורנים" )התוכנית אושרה לפתיחה ביולי .(2007
המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום :13.1.09
 .1בקשת "שנקר בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב" לפתוח תוכנית לימודים בהנדסת פלסטיקה לתואר

3.3

U

שני )עם תזה וללא תזה( לקראת התואר "מוסמך במדעים" ).(M.Sc.
 3.4אישור הרכבי ועדות:
U

•

וועדה לבדיקה בקשת המרכז האקדמי פרס לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון במדעי
התזונה.

•

וועדה לבדיקת תכניות הלימודים המתקיימות במרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך,
חברה לתואר ראשון ) (B.Aבחינוך ולתואר שני ללא תזה ) (M.Aבחינוך.

•

הוספת חבר נוסף לוועדה הבודקת את בקשתה של מכללת גבעת וושינגטון לפתוח תוכנית
לימודים לתואר שני ) (M.Ed.בהוראת תנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו וערכיו.

ועדה לבחינת פריסת תכניות לימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע.
•
 3.5דיווחים
 .1דיווח בדבר עמידת מכללה לחינוך לתיירות ולספורט אוהלו בהחלטת המל"ג בנושא מתווים
מנחים בהכשרה להוראה :מסלול הגן ,מסלול העל-יסודי ,חינוך גופני במסלול רב-גילאי.
 .2דיווח לעניין הכניסה לתוקף של החלטת מל"ג מיום  8.9.2008בנושא פתיחת תכנית הלימודים
U

לתואר שני ) (M.Urb.Des.בעיצוב אורבני בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים –
עמידה בהתניות ות"ת.
)נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה(
המלצות ועדות המשנה של המועצה:
.4
 .4.1המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות חו"ל מיום :15.7.08
U

U

U

 .1בקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל ,להכיר בתואר השני ) ,(.M.Aללא תזה,
4.2

בעבודה סוציאלית ,בהמשך להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש  -המשך דיון.
המלצות ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום :13.1.09
U

 .1דוח הוועדה שבדקה את בקשת מכללה ירושלים להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed
4.3

במתכונת דו-חוגית בגיל הרך ולימודים כלליים במסלול הגן )לידה .(6-
המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום :13.1.09
 .1בקשת "הקמפוס האקדמי מאר אליאס" )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה
U

ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בכימיה.
 .5מועדי פתיחה והסמכה לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה :סעיף  3לכללי המועצה להשכלה גבוהה
)הסמכת מוסד מוכר להענקת תואר מוכר( תשכ"ד.1964-
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נושאים שנוספו לסדר היום:
U

 .1המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות חו"ל מיום :3.2.2009
U

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.דו -חוגי בפוליטיקה וממשל -
המלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור ,פרסום והרשמה.
 .2שונות:
U

 .1הארכת כהונתו של פרופ' נחום פינגר -סיו"ר מל"ג.
 .2הארכת כהונתו של פרופ' שלמה גרוסמן -יו"ר ות"ת.
 .3הארכת כהונתו של פרופ' אורי קירש -חבר ות"ת.
**************
 .1אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 30 (465מיום . 13.1.09
U

לא הגיעו הערות  .ההחלטות מאושרות.

החלטות
נוהל קבלת החלטות בכתב
U

 513 /11בקשת  Pennsylvania College of Optometryמארה"ב לשינוי פרטי הרישיון לקיים תכנית
U

לימודים לתואר שני  ,M.S. in Clinical Optometryבתל אביב  -דיווח
בישיבתה ביום  ,3.2.2009רשמה לפניה המועצה להשכלה גבוהה כי שמה של שלוחת

Pennsylvania

 College of Optometryשונה ,ומעתה ירשם רישיון השלוחה על שם  ,Salus Universityפנסלבניה,
ארה"ב.
 514 /11בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים חד חוגית במסלול רב גילאי לתואר
U

"בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בקולנוע
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  13.1.09והיא מחליטה:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים חד חוגית
U

במסלול רב גילאי לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בקולנוע בהרכב כלהלן:


פרופ' יחיאל לימור ,לשעבר ראש ביה"ס לתקשורת ,מכללת יהודה ושומרון  -יו"ר.
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 פרופ' מיכל פרידמן ,החוג לקולנוע וטלוויזיה ,אוניברסיטת ת"א.
 ד"ר ענר פרמינגר ,המחלקה לתקשורת ועיתונאות ,האוניברסיטה העברית.
 נציג מהאגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך.
 גב' אפרת לקס – רכזת הוועדה.
 .2להנחות את הוועדה לפנות למשרד החינוך לשם חידוד הסוגיות שלהלן:
 .1שאלת הצורך בהכשרת מורים בתחום.
 .2התאמת התכנית להוראת המקצוע במערכת החינוך ,תוך בחינת מקומו של מקצוע הקולנוע
במערכת החינוך.
 515 /11בקשת המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )(M.Ed
בהוראה ולמידה במערכות משלבות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  13.1.09והיא מחליטה:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן לפתוח תכנית לימודים
U

לתואר שני ) (M.Edבהוראה ולמידה במערכות משלבות.
 .2לאור מספר הסטודנטים הקטן במכללה ,תתייחס הוועדה שתוקם לצפי מספרי הסטודנטים
בתוכנית ולהתאמת התשתיות האקדמיות לתוכנית לתואר שני.
 516 /11בקשתה של המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edבמנהיגות בית
ספרית
המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך כדלקמן:
U

U

 .1להקים ועדה לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edשל המכללה האקדמית בית ברל.
 .2התכנית תועבר לבדיקתה של ועדה קיימת הבודקת מספר תכניות לתואר  M.Edבנושא מנהל
החינוך של מכללות לחינוך.
 .3להלן הרכב הוועדה:
• פרופ' יזהר אופלטקה – ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב – יו"ר
• פרופ' יובל דרור – ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב
• ד"ר יוסף קליין – ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר אילן
• ד"ר זהבה רוזנבלט – הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
• גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה
 517 /11פתיחת ההתמחות במדע וטכנולוגיה במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבהוראת
המדעים של מכללת אורנים
U
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המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך ,ולאשר למכללת אורנים לפתוח את ההתמחות במדע וטכנולוגיה במסגרת התכנית לתואר
שני ) (M.Edבהוראת המדעים.
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 518 /11בקשת "שנקר בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב" לפתוח תוכנית לימודים בהנדסת פלסטיקה לתואר
U

שני )עם תזה וללא תזה( לקראת התואר "מוסמך במדעים" )(M.Sc.
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה
כדלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יוסי קוסט על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ולאשר לשנקר לפתוח תוכנית
U

U

לימודים לקראת תואר שני "מוסמך במדעים"  M.Sc.בהנדסת פלסטיקה עם תזה וללא תזה,
לפרסמה ולרשום אליה תלמידים בתנאים הבאים:
א .סטודנטים המתקבלים לתוכנית לתואר שני יחויבו בין השאר בקורסי השלמה על פי פירוט
שיועבר למכללה בהמשך על ידי המל"ג.
ב .במהלך השנה הראשונה ללימודים ,המכללה נדרשת לגייס  2חברי סגל נוספים ,בעלי רקע
הנדסי מהתחום הרלוונטי.
 .3להמליץ למכללה להוסיף לתוכנית הלימודים לקראת התואר הראשון בהנדסת פלסטיקה את
הנושאים החסרים -בהתאם למפורט בדוח הוועדה המקצועית שבדקה את התוכנית.
 .4למנות ועדה מלווה שתעקוב מקרוב אחר התנהלות התוכנית במוסד ויישום המלצותיה של
הוועדה המקצועית וועדת המשנה .על הוועדה המלווה לכלול לפחות  2מהנדסים מהתחום הנדון.
בין השאר תבדוק הוועדה המלווה את רמת התזות המתקיימת בתוכנית.
 519 /11דיווח המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין אודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה
בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה :מסלול הגן ,מסלול העל-יסודי חינוך,
גופני במסלול רב-גילאי
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח מכללת אוהלו ומאשרת למכללה להפעיל החל
בשנה"ל תשס"ט ולא יאוחר מתום תקופת המעבר )אוקטובר  (2010את המסלולים וההתמחויות
הבאים בהתאם למתווים המנחים בהכשרה להוראה )החלטת המל"ג מיום  ,(21.11.2006כמפורט
להלן:
U

•  ..תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמסלול הגן )גן ,א' ,ב'( ,בהתמחויות :יהדות ,תנועה וצליל ,מדעי
הטבע ,הוראה כוללת.
•  ..תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמסלול חטיבת הביניים בהתמחות :הוראת ביולוגיה ומדעי
הסביבה.
•  ..תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמסלול הרב-גילאי בהתמחות :חינוך גופני.
 .1להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ולספורט – אוהלו בקצרין ,להעניק תואר "בוגר
בהוראה"  B.Ed.במסלול הגן )לידה –  (6בהתמחות הגיל הרך ולא כפי שהיה עד כה במסלול הגן
)גן ,א' ,ב'(.
 .2לאשר את תכנית ההרחבה במסלול הגן שהגישה המכללה לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות
א'-ב'.
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 .3להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ולספורט – אוהלו בקצרין להעניק תואר "בוגר בהוראה"
 B.Ed.במסלולים השונים ב"לימודים כלליים" ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה כוללת" .כל זאת
בהתאם לעקרונות ולכללים החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות המל"ג בנושא.
 .4לאשר את הפעלת תכניות הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה( ,לפי המתווים,
במסלולים השונים על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים
דומה במידה רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים )הלומדים לתואר ראשון עם תעודת
הוראה( .לכן תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד .כמו כן:
א .המכללה מתחייבת לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי
ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף  11בהחלטת המל"ג
בנושא המתווים(.
ב .המכללה מתחייבת לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:
א .ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע ,במדעי
החיים ובמדעים המדויקים — .70
ב .הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של  75לפחות.
ג .הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני
המל"ג בנושא.
ד .הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת הוראה
לא יפחת מארבע שנים.
 .5הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
 520 /11הכניסה לתוקף של החלטת מל"ג מיום  8.9.2008בנושא פתיחת תכנית הלימודים לתואר שני
U

) (M.Urb.Des.בעיצוב אורבני בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים – עמידה בהתניות ות"ת
בהמשך להודעתה של גב' חנה גור ,ממונה תחום תקצוב מכללות באגף התקציבים ,מיום 20.1.2009
– לפיה התרחיש התקציבי שהועבר על ידי בצלאל מספק מענה על התנאי האמור בסעיף 4
U

בהחלטת המל"ג מיום  8.9.2008בנושא פתיחת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Urb.Des.בעיצוב
אורבני בבצלאל – ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  31.12.2008בדבר הקצאת מספרי הסטודנטים
לשנה"ל תשס"ט ,המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי ביום  20.1.2009נכנסה לתוקף
החלטתה מיום  .8.9.2008לאור זאת ,מיום  20.1.2009רשאי בצלאל לפרסם את דבר פתיחתה של
תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Urb.Des.ללא תזה בעיצוב אורבני ולרשום אליה תלמידים.
 521 /11אישור הרכבי ועדות
U

בקשת המרכז האקדמי פרס לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Scבמדעי התזונה
מאושר הרכב ועדה כלהלן:
U

U

•  ..פרופ' בטי שוורץ -הפקולטה למדעי החקלאות ,המזון ואיכות הסביבה ,המכון לביוכימיה ,מדעי
המזון והתזונה )יו"ר(
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•  ..פרופ' נחום וייסמן -הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב מרכז רפואי ע"ש סוראסקי יחידה
לתזונה קלינית איכילוב
•  ..פרופ' אברהם רזניק -הפקולטה לרפואה ,הטכניון
•  ..ד"ר זוהר כרם -הפקולטה למדעי החקלאות ,המזון ואיכות הסביבה ,המכון לביוכימיה ,מדעי
המזון והתזונה
•  ..גב' מעיין גורמס -כהן – רכזת הוועדה
U

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים :ניהול; חינוך; חברה להעניק תואר ראשון ) (B.Aבחינוך ותואר

שני ללא תזה ) (M.Aבחינוך
המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא שבנדון בישיבתה ביום  3.2.09והחליטה כלהלן:
 .1לאשר את הרכב הוועדה המלווה את המוסד לשלב ההכרה וההסמכה לתכניות הלימודים לתואר
ראשון בחינוך ולתואר שני ללא תזה בחינוך כלהלן:
פרופ' יזהר אופלטקה -בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב -יו"ר
פרופ' )אמריטוס( מלכה גורודצקי -המחלקה לחינוך ,אוניברסיטת בן גוריון.
ד"ר יוסי קליין -בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן.
גב' מירי כהן -מרכזת הוועדה.
 .2הועדה תונחה ,בין היתר ,לבדוק דוגמאות של שאלוני בחינה ומחברות בחינה )בשלוש רמות :ציון
נמוך ,ממוצע וגבוה( .כמו-כן על הועדה לבקר במוסד ולצפות בשיעורים.
הוספת חבר נוסף לוועדה הבודקת את בקשתה של מכללת גבעת וושינגטון לפתוח תכנית לימודים
U

לתואר שני ) (M.Edבהוראת תנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו וערכיו
החבר הנוסף אושר .להלן ההרכב המלא של הוועדה:
פרופ' נילי שופק – החוג לתנ"ך באוניברסיטת חיפה – יו"ר
פרופ' יוסף עופר – החוג לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן ובמכללת הרצוג
פרופ' מאירה פוליאק – החוג לתנ"ך באוניברסיטת תל אביב
גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה
ועדה לבחינת פריסת תכניות לימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע
פרופ' נירה חטיבה – ראש המחקר לקידום ההוראה באוניברסיטת ת"א – יו"ר.
ד"ר מרים מבורך – ראש מכללת לוינסקי לחינוך.
פרופ' פנינה קליין – בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.
פרופ' זמירה מברך – מדען ראשי של משרד החינוך וראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.
גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.
לגבי הרכב ועדה זו נערכה הצבעה
בעד – 8
נגד – 1
נמנעים – 4
ההחלטה התקבלה
U

U
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 שינוי בהרכבי וועדות להערכת איכות522 /11
שינוי בהרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסה כימית
:המועצה מאשרת את הרכב הוועדה החדש כדלקמן
U

Prof. Thomas F. Edgar, Department of Chemical Engineering, University of Texas, Austin,
USA - Chair
Prof. Zehev Tadmor , Department of Chemical Engineering, the Technion – Israel Institute
of Technology, Israel – co-Chair
Prof. Denn Morton, Department of Chemical Engineering, the City College of New York, USA.
Prof. Josef Merchuk, Department of Chemical Engineering, Ben Gurion University, Israel.
Prof. Stanly l. Sandler, Department of Chemical Engineering, University of Delaware, USA.
1T

1T

.שטיינר תרכז את עבודת הוועדה-גב' נועה נוף
שינוי בהרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בתקשורת
:המועצה מאשרת את הרכב הוועדה החדש כדלקמן
U

Prof. Joseph Cappella, Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania,
USA –Chair
Prof. Hana Adoni (emeritus), Department of Journalism and Communications – The Hebrew University
Prof. Wolfgang Donsbach, Department of Communication, Dresden University of Technology, Germany
Prof. Mordechai Kremnitzer, Law Faculty- Hebrew University, Israel
Prof. Karen Ross, School of Politics and Communication Studies, University of Liverpool,
United Kingdom
Prof. Esther Thorson, School of Journalism, University of Missouri, USA

.גב' מיכל קבצניק תרכז את עבודת הוועדה
 בעבודה,( ללא תזהM.A.)  בקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל להכיר בתואר השני523 /11
 בהמשך להסמכה שנתנה לה ע"י מל"ג יו"ש,סוציאלית
 המועצה להשכלה גבוהה דנה בבקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל ומחליטה.1
U

 בעבודה סוציאלית של המכללה האקדמית יהודה ושומרון,( ללא תזהM.A.) להכיר בתואר השני
1958.- תשי"ח,א' לחוק המועצה להשכלה גבוהה28  בהתאם לסמכותה לפי סעיף,באריאל
 המשך ההכרה.( תינתן ההכרה בתואר למשך שנתיים )מיום קבלת החלטה זו, בשלב ראשון.2
.בתואר זה יהיה מותנה בגיוס של שני חברי סגל בכירים מהתחום המקצועי
: נערכה ההצבעה
13 - בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U
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 524 /11דו"ח הוועדה שבדקה את בקשת מכללה ירושלים להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמתכונת
דו-חוגית בגיל הרך ולימודים כלליים במסלול הגן )לידה (6-
המועצה להשכלה גבוהה קיימה דיון בדו"ח הוועדה שבדקה את בקשת מכללה ירושלים להעניק
תואר "בוגר בהוראה" בתכנית לימודים במבנה דו-חוגי בגיל הרך ולימודים כלליים במסלול הגן
והחליטה:
. .1לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  13.1.2009כלהלן:
א .להודות לוועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' צ'רלס גרינבאום על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
ב .בהתאם להמלצת הוועדה הבודקת להסמיך לתקופה קבועה את מכללה ירושלים להעניק
U

תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במסלול הגן )לידה –  :(6הגיל הרך ולימודים כלליים במתכונת
דו-חוגית.
ג .לפנות למינהל מל"ג לטפל בנושא תחומי חטיבות הלימודים המרכיבים את הלימודים
הכלליים במסלול ,כל זאת בהתאם לעקרונות ולכללים החדשים שנקבעו בנושא זה בהחלטת
המל"ג בנושא "המתווים המנחים בהכשרה להוראה" )נובמבר  (2006ובכפוף להנחיות המל"ג
שנקבעו בהמשך בנושא.
 .2להפנות את תשומת לב המכללה שעליה לעשות מאמץ לתגבר את הסגל המלמד בתכנית בחברי
סגל נוספים בעלי תואר שלישי בתחומים הרלוונטיים להוראה והכשרה במסלול הגן.
נערכה הצבעה
בעד 13 -
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

 525 /11בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.דו -חוגי
U

בפוליטיקה וממשל  -המלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור ,פרסום והרשמה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  3.2.2009בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח
U

תכנית לימודים לתואר ראשון  B.A.דו חוגי בפוליטיקה וממשל והיא מאמצת את המלצת וועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' אבנר דה-שליט על עבודתה עד כה ועל ההמלצה
שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה ולאשר למכללה האקדמית אשקלון לפרסם את דבר פתיחתה של
תכנית הלימודים לתואר ראשון  B.Aבפוליטיקה וממשל במתכונת דו חוגית ולרשום אליה
תלמידים.
 .3לאשר למכללה לקיים את תכנית הלימודים בצירופים הבאים :פוליטיקה וממשל –
קרימינולוגיה; פוליטיקה וממשל – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; פוליטיקה וממשל  -פסיכולוגיה.
 .4לעודד שיתופי פעולה בין מוסדות להשכלה גבוהה ובעיקר בין אוניברסיטאות למכללות לשם
גישה לספריות האוניברסיטאות ואפשרות להשאלה בין-ספרייתית לטובת הסטודנטים
במכללות.
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 .5לחייב את המכללה להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי
המכללה האקדמית אשקלון איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בפוליטיקה וממשל,
וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי הנ"ל.
. 6על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה
גבוהה".
 .7לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים
לבדיקתה לקראת שלב ההסמכה ,לרבות יישום המלצותיה של הוועדה ,כפי שמופיעות בהמלצות
הוועדה.
נערכה הצבעה :
בעד 13 -
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

 526 /11תואר שני במוסדות להשכלה גבוהה :סעיף  3לכללי המועצה להשכלה גבוהה )הסמכת מוסד מוכר
להענקת תואר מוכר( תשכ"ד1964-
המועצה להשכלה גבוהה החלה לדון בנושא שבנדון .במהלך הדיון הועלו מס' שאלות עקרוניות בנוגע
להחלטת מל"ג מיום  ,15.7.2003כפי שעודכנה ביום  , 31.10.2006בנושא לימודים לתואר שני
במוסדות להשכלה גבוהה ,המתייחסת לסעיף  3בכללי המועצה להשכלה גבוהה )הסמכת מוסד מוכר
להענקת תואר מוכר( תשכ"ד .1964-לפיכך הוחלט כי הצוות המקצועי של המל"ג יכין הצעת החלטה
בנדון ,שתובא לדיון נוסף במליאת המל"ג.
U

בקשת "הקמפוס האקדמי מאר אליאס" )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו
תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בכימיה
סיכום
בישיבתה ביום  03.02.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת וועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה
והחליטה להמשיך בדיון בישיבת המועצה העוקבת.
U

 527 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' נחום פינגר -סיו"ר מל"ג
המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' נחום פינגר ,כסיו"ר מל"ג ,עד ליום
.31.3.2009
נערכה הצבעה :
בעד 12 -
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

U
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 528 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' שלמה גרוסמן -יו"ר ות"ת
המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' שלמה גרוסמן ,כיו"ר ות"ת ,עד ליום
.31.3.2009
נערכה הצבעה :
בעד 12 -
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

U

 529 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' אורי קירש -חבר ות"ת.
המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' אורי קירש ,חבר ות"ת/מל"ג ,כסגן
יו"ר ות"ת עד ליום .31.3.2009
נערכה הצבעה :
בעד 12 -
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

