החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ,מס' )33 (468
שהתקיימה בירושלים ט' שבט תשס"ט )(17.3.2009
U

U

השתתפו :פרופ' נחום פינגר -סגן יו"ר המל"ג ,פרופ' שמעון אולמן ,מר נתנאל איזק  ,פרופ' תמר אלכסנדר ,פרופ'
רות בייט מרום ,פרופ' דפנה ברק ארז ,פרופ' שלמה גרוסמן ,מר בועז טופורובסקי ,פרופ' בתיה לאופר ,דר' ציפי
ליבמן ,פרופ' ברוך נבו ,פרופ' מאיר ניצן ,פרופ' פייסל עזייזה ,מר זאב שור.
גב' ריקי מנדלצוויג -סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג.
U

U

נעדרו ,:פרופ' פואד פארס  ,פרופ' אורי קירש ,פרופ' זוהר גושן ,פרופ' עזרי תרזי ,פרופ' פנינה קליין ,פרופ' חיה
קלכהיים,
U

U

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

U

סדר היום:
מידע
.1
אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 312 (467מיום . 24.2.09
.2
נוהל קבלת החלטות בכתב:
.3
 3.1המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות חו"ל מיום :24.2.09
 1בקשת המכללה לישראל לשינוי תוקף הרישיונות לתארים Master of Science in
 Information Technologyמטעם  -Clark Universityהארכה טכנית
 3.2המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום:
 .1בקשת המרכז האקדמי "רופין" לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגר" ) (B.Scבביוטכנולוגיה
ימית -המלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור ,פרסום והרשמה.
 .2הארכת האישור של אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ,לרשום סטודנטים לתוכנית
הלימודים לתואר ראשון "בוגר במדעים"  B.scבהנדסה תעשיה וניהול -לשנת הלימודים תש"ע
 .3.3המלצות ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום:
 .1דוח הוועדה שבדקה את תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edב" בליקויי למידה :הערכה
והתערבות חינוכית " של המכללה האקדמית בית ברל – אישור פרסום והרשמה
 .2דוח הוועדה שבדקה את תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבניהול ותכנון מערכות חינוך של
המכללה האקדמית הדתית ע"ש ליפשיץ – אישור פרסום והרשמה
 .3בקשתה של "המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין" להוסיף את המילה "אקדמית" לשמה.
 .4בקשת מכללת גבעת וושינגטון לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed.
במדעים במסלול היסודי  -המלצה בדבר אישור פרסום והרשמת סטודנטים
 3.4המלצות הוועדה מהלווה לחרדים מיום :21.1.2009
 .1בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים מכינה קדם אקדמית למגזר החרדי בצפון הארץ,
בחיפה.
 2.בקשת המכללה האקדמית צפת לקבל אישור לפתוח מכינות קדם אקדמיות ותוכניות אקדמיות
לחרדים בין כולי המכללה.
U

U

U

U

U

U
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3.5

המלצות הוועדה המלווה לחרדים מיום :24.2.2009
 .1בקשת הקריה האקדמית קרית אונו לקבל אישור לפתוח במכללה החרדית בירושלים תוכניות
לימודים לתואר "בוגר" במינהל עסקים ולתואר "בוגר" במשפטים.
 .2בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים לקבל אישור לפתוח במכללה החרדית בירושלים
תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי המחשב )לגברים(
 .3בקשת אוניברסיטת בר-אילן לקבל אישור לפתוח במכללה החרדית בירושלים תוכניות לימודים
לתואר "בוגר" בחינוך לגיל הרך-ראשי ,יסודות החינוך-משני ,תוכנית אקדמיזציה )השלמה
לתואר(.
 .4בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקבל אישור לפתוח במכללה החרדית בירושלים תוכניות
לימודים לתואר "בוגר" דו-מחלקתי פסיכולוגיה-חינוך.
 .5בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים מכינה קדם אקדמית למגזר החרדי בצפון ,בחיפה.
 .6בקשת המכללה האקדמית צפת לקבל אישור לפתוח מכינה קדם אקדמית למגזר החרדי.
אישור הרכבי ועדות:
 .1בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי )(B.A.
בלוגיסטיקה.
 .2בקשת מכון לנדר  -מרכז אקדמי ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון  B.A.בלימודי
ירושלים וארץ ישראל.
 .3בקשת המכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" ,לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )(M.Ed
בהוראה ולמידה במערכות משלבות.
דיווחים:
 .1דיווח המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין אודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה
בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה :מסלול בי"ס יסודי

3.6

U

3.7

U

U

)נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה(
.4

המלצות ועדות המשנה של המועצה:
U

 4.1המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום :13.1.09
 .1בקשת "הקמפוס האקדמי מאר אליאס" )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה
ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בכימיה – המלצת ועדת המשנה – דיון חוזר.
 4.2המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום :24.2.09
 .1בקשת מכללת אורט להנדסה ע"ש הרמלין )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה
ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת מכונות – המלצת ועדת המשנה.
 .2בקשת מכללת אורט להנדסה ע"ש הרמלין )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה
ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסה רפואית– המלצת ועדת המשנה.
 .3חידוש/הארכת ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון ). (B.Sc.
 .4בקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל להכיר בתואר הראשון "בוגר במדעים"
) (B.Sc.במדעי התזונה ,בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש – המלצת ועדת המשנה.
 4.3המלצות ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום :24.2.09
 .1דוח הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית לחינוך – גבעת וושינגטון להעניק תואר
"בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במבנה דו-חוגי בספרות במסלולים :בי"ס יסודי ,על יסודי – המלצת
ועדת המשנה.
 .2הארכת ההסמכה הזמנית לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר "בוגר"  B.Aבכלכלה – המלצת
ועדת המשנה.
U

U

U
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 .4.4המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום :24.2.09
 .1דו"ח הוועדה הבודקת את בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון
) (B.A.בשתי תכניות לימודים חד חוגיות :כלכלה ובנקאות; כלכלה ולוגיסטיקה – המלצת ועדת
המשנה.
 .2דו"ח הוועדה הבודקת את בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקבל הסמכה להעניק תואר
ראשון ) (B.Aבמנהל עסקים – המלצת ועדת המשנה.
 .3חידוש/הארכת ההסמכה של שנקר להעניק תואר ראשון ) (B.Des.בעיצוב פנים -מבנה וסביבה -
המלצת ועדת המשנה.
 .5שונות.
נושאים שלא היו על סדר היום:
 .1הוספת חבר לוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים באדריכלות.
 .2גביית תוספת שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.
U

U

*
.1

*

*

מידע
יו"ר ות"ת ,פרופ' גרוסמן:
 .1דיווח על מגעים עם האוצר לקידום הסעיף שנקבע בתקציב למטרת קליטת מדענים חוזרים ,על סך 950
אלף ש"ח .לאור חשיבות הנושא ,הביע תקווה שניתן יהיה להגיע עם האוצר להבנות על העברת הכספים
למוסדות בהקדם האפשרי.
 .2עדכן את חברי המל"ג אודות פרסום דו"ח מבקר המדינה על מערכת ההשכלה הגבוהה .הערותיו
והמלצותיו של מבקר המדינה ,כפי שמתפרסמות בדו"ח יובאו בטווח הזמן הקרוב לדיון רציני ומעמיק
במליאת המועצה להשכלה גבוהה ובמליאת הוועדה לתכנון ולתקצוב.
פרופ' נחום פינגר ,סגן יו"ר המל"ג:
על שולחן ישיבת המועצה הונחו מספר מסמכים:
 .1סדר יום מתוקן ומעודכן של הישיבה לאחר שהתגלו מספר טעויות טכניות ומספר תת-סעיפים נשמטו
בטעות מסדר היום המקורי אשר נשלח לחברים.
 .2הצעה להרכב ועדה לגיבוש כללים לחוק זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים.
 .3מסמך נוסף במסגרת בקשת "הקמפוס האקדמי מאר אליאס )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד
להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לתואר ראשון בכימיה".
 .4ביקש להזכיר לחברי המל"ג כי ישיבת המל"ג הבאה תתקיים ביום .31.3.2009
 .5עקב חג הפסח ,לא יתקיימו ישיבות של ועדות המשנה ושל מל"ג במהלך חודש אפריל .ועדת המשנה
לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך לא תקיים ישיבה ביום  31.3.2009בשל ביקור מתוכנן בקמפוס
האו"פ בירושלים .לאור לוח הזמנים שנוצר וכדי לא לעכב נושאים של המוסדות ,המלצות ועדת המשנה
לענייני אוניברסיטאות מישיבתה ביום  5.5.2009יובאו לדיון במליאת המל"ג עוד באותו היום.
 .6מסר כי ביום  24.3.2009תדון ועדת המשנה להערכת איכות ואבטחתה במל"ג בדוחות הוועדה להערכת
איכות הלימודים בכלכלה בהשתתפות יו"ר הוועדה ,פרופ' דייויד קרפס מאוניברסיטת סטנפורד .דוחות
הוועדה והמלצות ועדת המשנה יובאו לדיון במל"ג בישיבתה הבאה ביום  .31.32009בשל העובדה כי
כבר הופיעו פרסומים בנושא בתקשורת ,ובימים בהם יבקר פרופ' קרפס בארץ הוא גם ייפגש עם
עיתונאים בנושא ,הוחלט על כן להקדים את משלוח הדוחות לחברי המל"ג .הדוחות ישלחו כבר בימים
הקרובים לעיון החברים .עם זאת וכאמור ,הדיון במל"ג יתקיים בישיבתה ביום .31.3.2009
U

U

U

4

פרופ' פייסל עזייזה :ביקש למחות על הוצאת הפרטים הקשורים להצבעות חברי מל"ג בנושא מאר אליאס
במהלך ישיבתה האחרונה של המל"ג הוסבר לפרופ' פייסל עזאייזה כי בעקבות המשך הדיון שיתקיים בנושא
בישיבה הנוכחית של המל"ג תתקיים הצבעה חוזרת ולכן ההצבעה הקודמת לא נכללה בקובץ ההחלטות מיום
.24.2.09
********
U

U

נושאים שהתקיימו עליהם הצבעה
 550 /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
.31.5.2009
נערכה הצבעה:
בעד – 13
אין נמענים ואין מתנגדים
פרופ' שלמה גרוסמן לא השתתף בהצבעה.
U

 551 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' נחום פינגר – סגן יו"ר המל"ג
המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' נחום פינגר ,כסגן יו"ר המל"ג ,עד ליום
.31.5.2009
נערכה הצבעה:
בעד – 13
אין נמענים ואין מתנגדים
פרופ' נחום פינגר לא השתתף בהצבעה.
U

 552 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' אורי קירש – חבר ות"ת וסגן יו"ר ות"ת
המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' אורי קירש ,כחבר ות"ת וכסגן יו"ר
ות"ת ,עד ליום .31.5.2009
********
נערכה הצבעה:
בעד – 14
אין נמענים ואין מתנגדים
********
U

 553 /11הארכת תקופת כהונתו של פרופ' משה מנדלבאום – חבר ות"ת
המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' משה מנדלבאום ,כחבר ות"ת ,עד ליום
.31.5.2009
********
נערכה הצבעה:
בעד – 14
אין נמענים ואין מתנגדים
********
U
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אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 312 (467מיום . 24.2.09
פרופ' ציפי ליבמן העירה לגבי חוסר בהירות בהחלטה מס'  548/11בעניין "מינוי חברים לוועדה הבוחרת
נאמני ההקדש תיאטרון הלאומי "הבימה" .להלן נוסח ההחלטה המעודכן:
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  24.2.2009בנושא בחירת נציגים מומלצים מטעמה כחברים
בוועדה הבוחרת נאמני ההקדש תיאטרון הלאומי "הבימה" ,ומחליטה להמליץ למועצה הישראלית לתרבות
ואמנות על שלושה מועמדים -פרופ' יצחק בן מרדכי )אוניברסיטת בן גוריון בנגב( ,פרופ' דוד שויחט
)המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה( וד"ר אריאל הירשפלד )האוניברסיטה העברית בירושלים(.
U

U

תוצאות ההצבעה:
* עבור המלצה לכל שלושת המועמדים יחד :פרופ' יצחק בן מרדכי ,פרופ' דוד שויחט ,ד"ר אריאל הירשפלד 6 :
קולות.
* עבור המלצה לפרופ' יצחק בן מרדכי בלבד 4 :קולות
* עבור המלצה לד"ר אריאל הירשפלד בלבד 1 :קולות
עפ"י רב קולות הוחלט להמליץ למועצה הישראלית לתרבות ואמנות על כל שלושת המועמדים אשר הוצעו על
ידי המוסדות להשכלה גבוהה.
U

U

החלטות
נוהל קבלת החלטות בכתב:
 554 /11בקשת המכללה לישראל לשינוי תוקף הרישיונות לתארים Master of Information Technology
 in Scienceמטעם  -Clark Universityהארכה טכנית
בישיבתה ביום  17.3.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה לישראל שלוחת Clark
 Universityמארה"ב ,להאריך את תוקף הרישיון של התכנית לתואר Master of Science in Information
 Technologyבמרכז הלימוד ברמת גן ,והחליטה להאריך טכנית את הרישיון הזמני לתכנית לתקופה של
שנה נוספת ,דהיינו עד .3.4.2010
U

U

U

 555 /11בקשת המרכז האקדמי "רופין" לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגר" ) (B.Scבביוטכנולוגיה ימית -
המלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור ,פרסום והרשמה.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  17.03.2009בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת
המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  24.02.2009בעניין בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית
לימודים לתואר "בוגר" ) (B.Scבביוטכנולוגיה ימית ומחליטה כדלקמן:
 . .1להודות לועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' עודד בז'ה על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה לה.
 . .2לאמץ את המלצת הוועדה ולאשר למרכז האקדמי רופין לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית
הלימודים לתואר "בוגר" ) (B.Scבביוטכנולוגיה ימית ולרשום אליה תלמידים.
 . .3לחייב את המרכז האקדמי רופין להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע
לתלמיד)ה( כי המרכז האקדמי רופין אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בביוטכנולוגיה
ימית ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המרכז האקדמי רופין להעניק את התואר
האקדמי הנ"ל.
 . .4על המרכז האקדמי רופין 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".
U
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 . .5לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים
לבדיקתה לקראת שלב ההסמכה ,לרבות יישום המלצותיה של הוועדה ,כפי שמופיעות בהמלצות
הוועדה".
 556 /11הארכת האישור של אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ,לרשום סטודנטים לתוכנית
הלימודים לתואר ראשון "בוגר במדעים"  B.scבהנדסה תעשיה וניהול -לשנת הלימודים תש"ע.
בהמשך להחלטות המועצה להשכלה גבוהה מיום  ,9.5.2006מיום  23.1.2007ומיום  15.7.2008מחליטה
המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה כדלהלן:
 .1לאשר למכללת אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב ,לרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים
לתואר ראשון "בוגר במדעים"  B.Scבהנדסה תעשיה וניהול .בשלב זה אישור הרישום הינו לשנת
לימודים אחת – תש"ע.
 .2על המכללה למלא אחר כל דרישות הוועדה המקצועית בכלל ועל הדרישות שלהלן  ,בפרט:
• העסקת שני חברי סגל נוספים במשרה מלאה בתוכנית בשנה"ל תש"ע.
• העסקת הרמ"ח העומד כיום בראש התוכנית במשרה מלאה .כמו כן ,על המכללה להמשיך
במאמציה לגיוס נוסף של אנשי סגל לתוכנית.
 .3הוועדה המקצועית – בראשותו של פרופ' לדני  -תמשיך ותעקוב אחר התנהלות התכנית במוסד ,תוך
שימת דגש על נושא הסגל .
U

 557 /11דוח הוועדה שבדקה את תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edב" בליקויי למידה :הערכה והתערבות
חינוכית" של המכללה האקדמית בית ברל – אישור פרסום והרשמה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מישיבתה ביום  24.2.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' לאה קוזמינסקי על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2לאשר למכללה האקדמית בית ברל לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים לתואר שני
) (M.Edבליקויי למידה :הערכה והתערבות חינוכית ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את
הלימודים.
 .3על המכללה להקפיד שלא תהיה התייחסות בכתב או בעל פה לתכנית כמכשירה סטודנטים
לאבחון בכלל ולאבחון דידקטי בפרט.
 .4הוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' לאה קוזמינסקי תמשיך ללוות את המכללה לקראת
הסמכתה להעניק תואר שני ) (M.Edבתכנית.
U

 558 /11דו"ח הוועדה שבדקה את תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבניהול ותכנון מערכות חינוך של
המכללה האקדמית הדתית ע"ש ליפשיץ – אישור פרסום והרשמה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מישיבתה ביום  24.2.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2לאשר למכללה האקדמית הדתית ע"ש ליפשיץ לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.Edבניהול וארגון מערכות חינוך ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את
הלימודים.
 .3עד לשלב ההסמכה על המכללה לפעול בנושאים הבאים:
א .רכישת ספרים נוספים הקשורים למינהל החינוך ,מנהיגות חינוכית וארגון בית הספר.
ב .חיזוק המרכיב הפרקטי בפרויקט הסיום שהוצע על ידי המכללה.
ג .הקפדה על גיוס סגל הוראה בעל ידע וניסיון בתחום מינהל החינוך/מנהיגות חינוכית על
היבטיו השונים.
U

7

 .4הוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה תמשיך ללוות את המכללה לקראת
הסמכתה להעניק תואר שני ) (M.Edבתכנית.
 559 /11בקשתה של "המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין" להוסיף את המילה "אקדמית" לשמה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מישיבתה ביום  24.2.2009ומחליטה לאשר למכללה לחינוך ע"ש דוד ילין להוסיף את המילה "אקדמית"
לשמה ,כך ששמה יהיה# :המכללה האקדמית לחינוך ע#ש דוד ילין/#
U

 560 /11בקשת מכללת גבעת וושינגטון לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במדעים
במסלול היסודי  -המלצה בדבר אישור פרסום והרשמת סטודנטים
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  24.2.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דוד חן על ההמלצה שהגישה ועל עבודתה עד כה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה הבודקת במלואה ולאשר למכללה האקדמית לחינוך –גבעת וושינגטון
לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במדעים במסלול
היסודי ולרשום אליה תלמידים.
 .3לחייב את מכללת גבעת וושינגטון )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה
לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי מכללת גבעת וושינגטון עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר
ראשון במדעים ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל מכללת גבעת וושינגטון הסמכה
להעניק תואר "בוגר בהוראה" במדעים .ב .אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את
התואר במדעים היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התכניות הקיימות והמאושרות
במכללה.
 .4בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה ,תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתכנית
הלימודים הנדונה פעם נוספת ,ותבחן את התפתחות ואת התקדמות המוסד בנושאים השונים
כמפורט בגוף ההמלצה :תכנית הלימודים ,סגל ההוראה ,תנאי קבלה ,פרופיל הסטודנטים ,תשתיות
פיזיות וספריה.
 .5בהתאם להמלצת הוועדה הבודקת ,יש להעלות את סף הקבלה הנוגע לציון בבגרות במקצוע מדעי
בן  5יח"ל כך שגם הוא יעמוד על ציון  75לפחות .במקצוע מדעי בן  3יח"ל מספיק לדרוש ציון של 90
לפחות.
U

 561 /11בקשת הקריה האקדמית קרית אונו לקבל אישור לפתוח במכללה החרדית בירושלים תוכניות לימודים
לתואר "בוגר" במינהל עסקים ולתואר "בוגר" במשפטים.
א .עקרונות המועצה להשכלה גבוהה לאישור תוכניות אקדמיות של מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים,
המוצעות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות ,אותן הקימו ות"ת ומל"ג ,הם:
א .1.התוכניות האקדמיות המוגשות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות הינן תוכניות
אקדמיות הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה ומאושרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
א .2.על התוכניות האקדמיות המוגשות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות ,להיות זהות
מבחינה אקדמית לתוכניות האקדמיות המקבילות ,הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.
א. 3.על סגל ההוראה האקדמי בתוכניות האקדמיות שהוגשו להפעלה במסגרות הארגוניות
החרדיות ,להיות זהה\ דומה ברובו ,לסגל ההוראה האקדמי המלמד בתוכניות האקדמיות
המקבילות ,הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.
א .4.הפעלתן הלכה למעשה של התוכניות האקדמיות במסגרות הארגוניות במגזר החרדי תיעשה
לאחר קבלת "אור ירוק" )תקציבי( מות"ת.
U
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ב/

ג/

הקריה האקדמית אונו מתחייבת לשלם עבור כל שימוש במתקני מכללה חרדית ירושלים ,ואין באופן
ההתקשרות שלה עם המכללה החרדית משום שימוש או הסתמכות על תקציבי ות"ת .כמו כן,
מתחייבת הקריה האקדמית אונו שלא לבקש בעתיד תקצוב מות"ת עבור פעילותה זו במכללה חרדית
ירושלים.
על בסיס עקרונות והתחייבויות אלה ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את בקשת הקריה
האקדמית אונו לקבל אישור לפתוח ,מחוץ לקמפוס הראשי ,במכללה החרדית בירושלים ,תוכניות
לימודים לתואר "בוגר" במינהל עסקים ולתואר " בוגר" במשפטים.
ג 1.המכללה החרדית ירושלים תשמש אכסניה לקיום תוכניות-הלימודים לתואר "בוגר" במינהל
עסקים ולתואר "בוגר" במשפטים של הקריה האקדמית אונו .
ג 2.הפעלת התוכניות לתואר "בוגר" של הקריה האקדמית אונו במכללה החרדית ירושלים תיעשה
בצורה ישירה על ידי החוג למינהל עסקים והחוג למשפטים בקריה האקדמית אונו,
המופקדים על התוכניות המקבילות המתקיימת בקמפוס הראשי.
ג 3.התלמידים שיירשמו לתוכניות אלו יהיו תלמידים של הקריה האקדמית אונו.
ג 4.פטור מאנגלית יינתן לתלמיד שהשיג  134בחלק של אנגלית במבחן הפסיכומטרי או 234
במבחן אמי"ר.
תלמיד שלא הצליח במבחן הפטור ,יהיה חייב ללמוד קורסים באנגלית )מספר הקורסים
ייקבע על פי הציון שהשיג באחד המבחנים הנ"ל( ולהגיע לרמת הפטור לכל היותר עד תחילת
שנה ג' ללימודיו בתכנית.
ג 5.התארים האקדמיים שיוענקו לבוגרים יהיו זהים לתארים המוענקים לבוגרי התוכניות
המקבילות המתקיימות בקמפוס הראשי של הקריה האקדמית אונו.

 562 /11בקשת המכללה האקדמית "הדסה" ירושלים לקבל אישור לפתוח במכללה החרדית בירושלים תוכנית
לימודים לתואר "בוגר" במדעי המחשב )לגברים(
א .עקרונות המועצה להשכלה גבוהה לאישור תוכניות אקדמיות של מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים,
המוצעות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות ,אותן הקימו ות"ת ומל"ג ,הם:
א .1.התוכניות האקדמיות המוגשות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות הינן תוכניות
אקדמיות הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה ומאושרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
א .2.על התוכניות האקדמיות המוגשות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות ,להיות זהות
מבחינה אקדמית לתוכניות האקדמיות המקבילות ,הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.
א .3.על סגל ההוראה האקדמי בתוכניות האקדמיות שהוגשו להפעלה במסגרות הארגוניות
החרדיות ,להיות זהה\ דומה ברובו ,לסגל ההוראה האקדמי המלמד בתוכניות האקדמיות
המקבילות ,הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.
א .4.הפעלתן הלכה למעשה של התוכניות האקדמיות במסגרות הארגוניות במגזר החרדי תיעשה
לאחר קבלת "אור ירוק" )תקציבי( מות"ת.
על בסיס עקרונות אלו ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את בקשת המכללה האקדמית
ב/
"הדסה" ירושלים לקבל אישור לפתוח ,מחוץ לקמפוס הראשי ,במכללה החרדית בירושלים ,תוכנית
לימודים לתואר "בוגר" במדעי המחשב )לגברים(.
ב 1.המכללה החרדית ירושלים תשמש אכסניה לקיום תוכנית-הלימודים לתואר "בוגר" במדעי
המחשב של המכללה האקדמית "הדסה" ירושלים.
ב 2.הפעלת התוכנית לתואר "בוגר" במדעי המחשב תיעשה בצורה ישירה על ידי החוג למדעי
המחשב במכללה האקדמית הדסה ,המופקד על התוכנית המקבילה המתקיימת בקמפוס
הראשי.
ב 3.התלמידים שיירשמו לתוכנית זו יהיו תלמידים של מכללה אקדמית הדסה ירושלים.
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ב 4.התואר האקדמי שיוענק לבוגרים יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכנית המקבילה
המתקיימת בקמפוס הראשי של מכללה אקדמית הדסה.
ב 5.הפעלתה הלכה למעשה של התוכנית האקדמית במסגרת הארגונית במגזר החרדי במכללה
החרדית ירושלים תיעשה לאחר קבלת "אור ירוק" )תקציבי( מות"ת.
 563 /11בקשת אוניברסיטת בר אילן לקבל אישור לפתוח במכללה החרדית בירושלים תוכניות לימודים לתואר
"בוגר" בחינוך לגיל הרך-ראשי ,יסודות החינוך-משני ,תוכנית אקדמיזציה )השלמה לתואר(
א .עקרונות המועצה להשכלה גבוהה לאישור תוכניות אקדמיות של מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים,
המוצעות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות ,אותן הקימו ות"ת ומל"ג ,הם:
א .1.התוכניות האקדמיות המוגשות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות הינן תוכניות
אקדמיות הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה ומאושרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
א .2.על התוכניות האקדמיות המוגשות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות ,להיות זהות
מבחינה אקדמית לתוכניות האקדמיות המקבילות ,הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.
א .3.על סגל ההוראה האקדמי בתוכניות האקדמיות שהוגשו להפעלה במסגרות הארגוניות
החרדיות ,להיות זהה\ דומה ברובו ,לסגל ההוראה האקדמי המלמד בתוכניות האקדמיות
המקבילות ,הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.
U
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ב/

א .4.הפעלתן הלכה למעשה של התוכניות האקדמיות במסגרות הארגוניות במגזר החרדי תיעשה
לאחר קבלת "אור ירוק" )תקציבי( מות"ת.
על בסיס עקרונות אלו ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את בקשת אוניברסיטת בר-אילן
לקבל אישור לפתוח מחוץ לקמפוס הראשי ,במכללה החרדית בירושלים ,תוכנית לימודים לתואר
"בוגר" בחינוך לגיל הרך-ראשי ,יסודות החינוך-משני ,תוכנית אקדמיזציה )השלמה לתואר(.
ב 1.המכללה החרדית ירושלים תשמש אכסניה לקיום תוכנית-הלימודים לתואר "בוגר" בחינוך לגיל
הרך-ראשי ,יסודות החינוך-משני ,תוכנית אקדמיזציה )השלמה לתואר( של אוניברסיטת בר
אילן.
ב 2.הפעלת התוכנית לתואר "בוגר" בחינוך לגיל הרך-ראשי ,יסודות החינוך-משני ,תוכנית
אקדמיזציה )השלמה לתואר( תיעשה בצורה ישירה על ידי ביה"ס לחינוך של אוניברסיטת בר
אילן ,המופקד על התוכנית המקבילה המתקיימת בקמפוס הראשי.
ב 3.התלמידות שתירשמנה לתוכנית זו תהיינה תלמידות של אוניברסיטת בר אילן.
ב 4.התואר האקדמי שיוענק לבוגרות יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכנית המקבילה
המתקיימת בקמפוס הראשי של האוניברסיטה.
ב 5.הפעלתה הלכה למעשה של התוכנית האקדמית במסגרת הארגונית במגזר החרדי במכללה
החרדית ירושלים תיעשה לאחר קבלת "אור ירוק" )תקציבי( מות"ת.

 564 /11בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לקבל אישור לפתוח במכללה החרדית בירושלים תוכניות לימודים
לתואר "בוגר" דו-מחלקתי פסיכולוגיה-חינוך
א .עקרונות המועצה להשכלה גבוהה לאישור תוכניות אקדמיות של מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים,
המוצעות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות ,אותן הקימו ות"ת ומל"ג ,הם:
א .1.התוכניות האקדמיות המוגשות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות הינן תוכניות
אקדמיות הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה ומאושרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
א .2.על התוכניות האקדמיות המוגשות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות ,להיות זהות
מבחינה אקדמית לתוכניות האקדמיות המקבילות ,הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.
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א .3.על סגל ההוראה האקדמי בתוכניות האקדמיות שהוגשו להפעלה במסגרות הארגוניות
החרדיות ,להיות זהה\ דומה ברובו ,לסגל ההוראה האקדמי המלמד בתוכניות האקדמיות
המקבילות ,הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.
א .4.הפעלתן הלכה למעשה של התוכניות האקדמיות במסגרות הארגוניות במגזר החרדי תיעשה
לאחר קבלת "אור ירוק" )תקציבי( מות"ת.
ב /על בסיס עקרונות אלו ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את בקשת אוניברסיטת בן גוריון
בנגב לקבל אישור לפתוח ,מחוץ לקמפוס הראשי ,במכללה החרדית בירושלים ,תוכנית לימודים
לתואר "בוגר" דו-מחלקתי פסיכולוגיה-חינוך.
ב 1.המכללה החרדית ירושלים תשמש אכסניה לקיום תוכנית-הלימודים לתואר "בוגר" דו-
מחלקתי פסיכולוגיה-חינוך של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
ב 2.הפעלת התוכנית לתואר "בוגר" דו-מחלקתי פסיכולוגיה-חינוך תיעשה בצורה ישירה על ידי
החוגים האקדמיים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,המופקדים על התוכנית המקבילה
המתקיימת בקמפוס הראשי.
ב 3.התלמידות שתירשמנה לתוכנית זו תהיינה תלמידות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
ב 4.התואר האקדמי שיוענק לבוגרות יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכנית המקבילה
המתקיימת בקמפוס הראשי של האוניברסיטה.
ב 5.הפעלתה הלכה למעשה של התוכנית האקדמית במסגרת הארגונית במגזר החרדי במכללה
החרדית ירושלים תיעשה לאחר קבלת "אור ירוק" )תקציבי( מות"ת.
 565 /11בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים מכינה קדם אקדמית למגזר החרדי בצפון הארץ ,בחיפה
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להיעתר בחיוב לבקשת אוניברסיטת חיפה ולאשר לה לפתוח מכינה
קדם אקדמית למגזר החרדי ,בתיאום עם האגודה לקידום החינוך.
U

 566 /11בקשת המכללה האקדמית צפת לקבל אישור לפתוח מכינה קדם-אקדמית
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להיעתר בחיוב לבקשת המכללה האקדמית צפת ולאשר לה לפתוח
בשלב זה מחזור אחד )"פיילוט"( של מכינה קדם אקדמית למגזר החרדי ,בתיאום עם האגודה לקידום
החינוך.
הערת ות"ת :האישור לפתיחת המכינה לחרדים במכללה האקדמית צפת מותנה בכך שהמימון למכינה
כמימון "ייעודי" )לימודים למגזר החרדי( יאושר ע"י משרד האוצר .תהליך ההדיינות של ות"ת עם
משרד האוצר על אישור המימון ה"ייעודי" ללימודים במגזר החרדי נמצא בעיצומו.
U
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 567 /11אישור הרכבי ועדות;
בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי ) (B.A.בלוגיסטיקה.
בישיבתה ביום  17.03.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל ומחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת
הרלוונטיים ו /או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .3לאשר את הרכב הועדה כלהלן:
• פרופ' עדי רווה – בית ספר למנהל עסקים האוניברסיטה העברית  -יו"ר
• פרופ' אלי אברמוב -המשנה לראש הקמ"ג
• ד"ר אמנון גונן – דיקן הפקולטה לניהול טכנולוגיה ,המכון הטכנולוגי חולון
U
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• גב' מעיין גורמס-כהן – רכזת הוועדה.
בקשת מכון לנדר  -מרכז אקדמי ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון  B.A.בלימודי
ירושלים וארץ ישראל.
בישיבתה ביום  17.03.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת
ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל ומחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת
הרלוונטיים ו /או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .3על המוסד להשמיט מתנאי הקבלה באנגלית המופיעים בבקשה את מבחן המיון הפנימי של המוסד
לרמת האנגלית .בהמשך לכך ,על המוסד להגיש לבחינת הועדה בקשה מעודכנת.
 .4לאשר הרכב ועדה כלהלן:
• פרופ' יהושע בן-אריה הפקולטה למדעי החברה ,גאוגרפיה -אמריטוס האוני' העברית )יו"ר(
• ד"ר עירית עמית-כהן – המחלקה לגאוגרפיה וסביבה והמחלקה ללימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה -אוניברסיטת בר-אילן.
• פרופ' יהודה גרדוס -הפקולטה למדעי הרוח והחברה -אוניברסיטת בן גוריון
• גב' מעיין גורמס-כהן – רכזת הוועדה.
בקשת המכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" ,לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )(M.Ed
בהוראה ולמידה במערכות משלבות.
בישיבתה ביום  17.3.2009אישרה המועצה להשכלה גבוהה במסגרת נוהל קבלת החלטות בכתב ,את
הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדתית לחינוך ,שאנן לפתוח תוכנית לימודים
לתואר שני ) (M.Edבהוראה ולמידה במערכות משלבות.
להלן ההרכב שאושר:
פרופ' נירה חטיבה – המרכז לקידום הוראה ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר
•
פרופ' תום גומפל – המגמה לחינוך מיוחד ,ביה"ס לחינוך ,האוניברסיטה העברית.
•
ד"ר דורית פטקין – חינוך מתמטי ,מכללת סמינר הקיבוצים.
•
גב' אפרת לקס – מרכזת הוועדה
•
U
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דיווחים:

 568 /11דיווח המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין אודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה
בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה :מסלול בי"ס יסודי
 .1המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית לחינוך ולספורט –
אוהלו בקצרין ומחליטה לאשר למכללה להפעיל החל בשנה"ל תשס"ט ולא יאוחר מתום תקופת
המעבר )אוקטובר  (2010את המסלול היסודי בהתמחויות אנגלית ,יהדות ,טבע בהתאם למתווים
המנחים בהכשרה להוראה )החלטת המל"ג מיום  21.11.2006ותוספת להחלטת המל"ג האמורה
בדבר "היקף לימודי האנגלית כתנאי להכשרה להוראת אנגלית"(.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ולספורט – אוהלו בקצרין ,להעניק תואר "בוגר בהוראה"
 B.Ed.במסלול היסודי )א'-ו'( ולא כפי שהיה עד כה במסלול היסודי )ג'-ו'(.
 .3להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ולספורט – אוהלו בקצרין להעניק תואר "בוגר בהוראה"
 B.Ed.במסלול היסודי 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.
 .4לציין בפני המכללה ,כי עמידת מסלול החינוך המיוחד )גילאי  (6-21בהחלטת המתווים תיבדק
במסגרת הוועדה המלווה המקצועית לשלב הסמכת המכללה להעניק תואר "בוגר בהוראה" בחינוך
מיוחד במסלול היסודי.
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 .5לאשר את הפעלת תכניות הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה( ,לפי המתווים ,במסלול
היסודי 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:
 .1ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע ,במדעי
החיים ובמדעים המדויקים — .70
 .2הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של  75לפחות.
 .3הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני
המל"ג בנושא.
 .4הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת הוראה
לא יפחת מארבע שנים.
 .6הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.

)נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה(
 569 /11בקשת "הקמפוס האקדמי מאר אליאס" )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים
בו תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בכימיה – המלצת ועדת המשנה – דיון חוזר.
בישיבתה ביום  17.03.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת
וועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה  ,וזאת לאחר שאושרו השינויים שנעשו בתוכנית הלימודים
בהתאם להמלצות ועדת המשנה ,ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דניאל מנדלר שבדקה את בקשת "הקמפוס האקדמי מאר
אליאס" )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר
ראשון ) (B.Sc.בכימיה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת ,ולהעניק לקמפוס האקדמי מאר אליאס )להלן – המוסד( היתר
לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולפתוח את שנה א' של תכנית הלימודים לתואר ראשון )(B.Sc.
בכימיה ולרשום אליה תלמידים .פתיחת שנה ב' של התכנית מותנית באישור המועצה.
 .3בתום שנה א' להפעלת התוכנית על המוסד להציג בפני וועדת הבדיקה לקראת מתן הכרה והסמכה,
תשתיות פיזיות )מעבדות וספריה( הולמות לקיומה הבסיסי של התוכנית.
 . .4בהתאם להמלצת ות"ת ,על המוסד להמציא אישור רשם העמותות לתקנון המוסד ולשינוי שם
העמותה.
 .5על המוסד להוסיף לתנאי הקבלה לתוכנית הלימודים ציון של  115נקודות במבחן יע"ל.
 .6על המוסד להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי הקמפוס האקדמי מאר
אליאס עדיין אינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בכימיה,
וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יקבל הקמפוס האקדמי מאר אליאס הכרה ולא יוסמך
להעניק תואר ראשון בכימיה) .כל זאת בהתאם לנוסח המופיע כנספח להמלצת הוועדה הבודקת(.
 . .7להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות הקמפוס ותכנית
הלימודים לתואר ראשון בכימיה תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה .המועצה
U
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ממליצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' דניאל מנדלר בבקשה לשמש כוועדה לבדיקת ההכרה
וההסמכה.
 . .8על המוסד 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".
 . .9החלטת המועצה להענקת היתר כאמור לעיל ,תכנס לתוקפה רק לאחר שהמוסד ימציא התחייבותו
והתחייבות שלוחת אוניברסיטת אינדיאנפוליס בישראל ,כי החל מיום קבלת ההיתר השלוחה לא
תרשום סטודנטים חדשים ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים ,בכל תוכניות הלימוד ,וכי פעילותה
תסתכם בסיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בה בלבד ,בכפוף לרישיון בר תוקף מהמועצה
להשכלה גבוהה.
 .10כן ,יתחייב המוסד ,כתנאי לכניסת ההיתר לתוקפו ,כי תלמידים שהחלו לימודיהם בשלוחת
אוניברסיטת אינדיאנפוליס ,יקבלו )אם יעמדו בכל התנאים( תואר אקדמי ממוסד האם בחו"ל.
הקמפוס האקדמי מאר אליאס אינו רשאי לקבל תלמידים שהחלו את לימודיהם בשלוחה להמשך
לימודים בתכניות שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחתן במסגרת ההיתר.
 .11תנאי למתן הכרה לקמפוס האקדמי מאר אליאס והסמכה להעניק את התואר האקדמי האמור
יהיה ,בין היתר ,סיום כל הפעילות של שלוחת אוניברסיטת אינדיאנפוליס בישראל.
עפ"י סעיף 21ד')א( לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-החלטת המועצה בדבר מתן ההיתר
טעונה אישור הממשלה.
תוצאות ההצבעה:
בעד10-
נגד3 -
נמנע1-
ההחלטה התקבלה
U

 570 /11בקשת מכללת אורט להנדסה ע"ש הרמלין )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה
ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת מכונות – המלצת ועדת המשנה
המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה ביום  17.3.09את ההחלטה הבאה:
א .להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ראובן שגב שבדקה את התוכנית ,על עבודתה ועל
הדו"ח שהגישה.
ב .לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ולהתיר למכללת אורט להנדסה ע"ש
הרמלין לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר במדעים"
) (B.Sc.בהנדסת מכונות ,לפרסם את התוכנית ולרשום אליה תלמידים בתנאים הבאים:
 .1על המכללה לגייס  5חברי סגל נוספים לתוכנית הלימודים )גיוס חבר סגל בכל שנה(.
 .2על המכללה לחזק את הספרייה ולרכוש ספרות מקצועית בהתאם לדרישת הוועדה המקצועית.
 .3על המכללה להקים מעבדות ולרכוש ציוד מתאים בהתאם לדרישת הוועדה המקצועית .עם קבלת
 .4האישור לפתיחת התוכנית תציג המכללה תוכנית הכוללת לוח זמנים לבניית המעבדות ולרכישת
הציוד בהתאם.
 .5בהתאם לדרישת ועדת המשנה על המכללה לחזק את תחום מכניקת המוצקים.
 .6על המכללה להעביר לועדת המשנה רשימת פטורים הניתנים להנדסאים המתקבלים לתוכנית
 .7הלימודים הנדונה.
ג . .למנות וועדה מלווה לקראת הכרה והסמכה ,אשר תעקוב אחר התנהלות התוכנית במוסד ויישום
המלצות הוועדה המקצועית.
U
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ד . .במידה והמכללה לא תוסמך על ידי המל"ג להעניק תואר  B.Sc.בהנדסת מכונות ,תופעל על ידה רשת
ביטחון שקבלה מהמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
ה .לאמץ את המלצות ות"ת* מישיבתה ביום  , 25.2.2009לפיהן:
א .במהלך שנת הפעילות הראשונה מתבקש המוסד להגיש לות"ת תקציב מעודכן ,המבוסס על
נתונים בפועל לעומת הנתונים המוצגים בתקציב הנוכחי.
ב .המוסד נדרש להציג הסכם חתום מול אורט ישראל שבו ישנה הסכמה בין  2הצדדים לעניין אופן
פירעון ההלוואה מתוך העודפים התפעוליים לפני פחת ומימון.
ג .המוסד מתבקש להוסיף לדוחות הכספיים באור בסוף הדו"ח לגבי העמידה בתנאי פירעון
ההלוואה .כך שאם המוסד לא יעמוד בתנאי פירעון ההלוואה ,יש לציין זאת בביאור שהמוסד לא
עומד בתנאי הפירעון ולכן המוסד טרם חייב להחזיר את ההלוואה .אך אם המוסד יעמוד בתנאי
הפירעון יש לציין זאת בביאור .כמו כן יש לציין את סכום ההלוואה שנפרעה ואת יתרת ההלוואה
שטרם נפרעה.
ד .כניסתו לתוקף של ההיתר תותנה בהעברת התחייבות המוסד בנוסח שיוסכם על המחלקה
המשפטית ,כי המוסד יכבד את החלטות ות"ת בעניין ההנחיות התאגידיות לאחר שהנושא יובא
במלואו לאישור ות"ת .בכל מקרה לא יקבל המוסד הכרה לפני שיעמוד באופן מלא בהנחיות
ות"ת.
* נוסח החלטת הות"ת טרם אושר

עפ"י סעיף 21ד')א( לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-החלטת המועצה בדבר
מתן ההיתר טעונה אישור הממשלה
U

U

תוצאות ההצבעה:
בעד10 -
נגד1 -
נמנע1-
ההחלטה התקבלה
U

 571 /11בקשת מכללת אורט להנדסה ע"ש הרמלין )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים
בו תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסה רפואית– המלצת ועדת המשנה
המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה ביום  17.3.09את ההחלטה הבאה:
 . .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מאיר ניצן שבדקה את התוכנית ,על עבודתה ועל
הדו"ח שהגישה.
 . .2לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ולהתיר למכללת אורט להנדסה ע"ש
הרמלין לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר במדעים"
) (B.Sc.בהנדסה רפואית ,לפרסמה ולרשום אליה תלמידים בתנאים הבאים:
א .על המכללה לגייס  2חברי סגל נוספים לתוכנית הלימודים לקראת השנה השנייה ללימודים.
ב .על המכללה לחזק את הספרייה ולרכוש ספרות מקצועית בהתאם לדרישת הוועדה המקצועית.
ג .על המכללה להקים מעבדות ולרכוש ציוד מתאים בהתאם לדרישת הוועדה המקצועית .עם
קבלת האישור לפתיחת התוכנית תציג המכללה תוכנית הכוללת לוח זמנים לבניית המעבדות
ולרכישת הציוד בהתאם.
ד .על המכללה להעביר לועדת המשנה רשימת פטורים הניתנים להנדסאים המתקבלים לתוכנית
הלימודים הנדונה.
U
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 . .3למנות וועדה מלווה לקראת הכרה והסמכה ,אשר תעקוב אחר התנהלות התוכנית במוסד ויישום
המלצות הוועדה המקצועית.
 . .4במידה והמכללה לא תוסמך על ידי המל"ג להעניק תואר  B.Sc.בהנדסה רפואית ,תופעל על ידה רשת
ביטחון בחוג להנדסת מכונות במכללה או רשת הבטחון שקבלה מהמכללה האקדמית להנדסה אורט
בראודה בחוג להנדסת מכונות או בחוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
 . .5לאמץ את המלצות ות"ת* מישיבתה ביום  , 25.2.2009לפיהן:
א .במהלך שנת הפעילות הראשונה מתבקש המוסד להגיש לות"ת תקציב מעודכן ,המבוסס על
נתונים בפועל לעומת הנתונים המוצגים בתקציב הנוכחי.
ב .המוסד נדרש להציג הסכם חתום מול אורט ישראל שבו ישנה הסכמה בין  2הצדדים לעניין אופן
פירעון ההלוואה מתוך העודפים התפעוליים לפני פחת ומימון.
ג .המוסד מתבקש להוסיף לדוחות הכספיים באור בסוף הדו"ח לגבי העמידה בתנאי פירעון
ההלוואה .כך שאם המוסד לא יעמוד בתנאי פירעון ההלוואה ,יש לציין זאת בביאור שהמוסד לא
עומד בתנאי הפירעון ולכן המוסד טרם חייב להחזיר את ההלוואה .אך אם המוסד יעמוד בתנאי
הפירעון יש לציין זאת בביאור .כמו כן יש לציין את סכום ההלוואה שנפרעה ואת יתרת ההלוואה
שטרם נפרעה.
ד .כניסתו לתוקף של ההיתר תותנה בהעברת התחייבות המוסד בנוסח שיוסכם על המחלקה
המשפטית ,כי המוסד יכבד את החלטות ות"ת בעניין ההנחיות התאגידיות לאחר שהנושא יובא
במלואו לאישור ות"ת .בכל מקרה לא יקבל המוסד הכרה לפני שיעמוד באופן מלא בהנחיות
ות"ת.
* נוסח החלטת הות"ת טרם אושר.

עפ"י סעיף 21ד')א( לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ,1958-החלטת המועצה בדבר
מתן ההיתר טעונה אישור הממשלה
U

U

תוצאות ההצבעה:
בעד10 -
נגד1 -
נמנעים2-
ההחלטה התקבלה
U

 572 /11חידוש/הארכת ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי
הסביבה
בישיבתה ביום  17.3.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הארכת הסמכת המכללה האקדמית תל-
חי להעניק התואר הראשון ) (B.Sc.במדעי הסביבה והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני
טכנולוגיה והנדסה ולהאריך את הסמכת המוסד בשלוש שנים נוספות ,דהיינו עד .4.4.2012
נערכה הצבעה
בעד13-
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

U

 573 /11בקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל להכיר בתואר הראשון "בוגר במדעים"
במדעי התזונה ,בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש – המלצת ועדת המשנה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  17.3.09בנושא שבנדון ,והחליטה לאמץ את המלצת וועדת
המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ולהכיר בתואר הראשון "בוגר במדעים"  B.Sc.במדעי התזונה של
U

)(B.Sc.
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המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל ,בהתאם לסמכותה לפי סעיף 28א' לחוק המועצה להשכלה
גבוהה ,תשי"ח.1958-
בנוסף ,מחליטה המל"ג לאמץ את המלצת וועדת המשנה למכללה ,למנות את גב' אולגה רז הנמצאת
בשלבי הסיום של התואר השלישי ,לראשות המחלקה בהיקף של  70אחוז משרה לפחות.
תוצאות ההצבעה:
בעד12-
נמנע2-
ההחלטה התקבלה
U

 574 /11דוח הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית לחינוך – גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר
בהוראה" ) (B.Ed.במבנה דו-חוגי בספרות במסלולים :בי"ס יסודי ,על יסודי – המלצת ועדת המשנה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  24.2.2009ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדת הבדיקה – בראשות פרופ' זיוה שמיר  -על עבודתה ועל הדו"ח שהגישו.
 . .2לאמץ את דו"ח ועת הבדיקה במלואו ולהסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
להעניק תואר "בוגר בהוראה"  B.Ed.בספרות במסלולים :יסודי ,על יסודי .ההסמכה הנה לתקופה
של שלוש שנים ,כאשר לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה ייבדקו התכניות בשנית
בהתאם למפורט בדו"ח הוועדה לשלב ההסמכה )פברואר  (09ובהתאם להחלטות המועצה הנוגעות
לעניין ,לרבות הנושאים הבאים:
א .האם סגל המורים באותה עת ראוי מבחינת הרכבו ,איכותו ומחויבותו העתידית למכללת גבעת
וושינגטון ולתכניות הלימודים.
ב .האם תוכנית הלימודים ,לרבות תכנית ההכשרה להוראה כולל העבודה המעשית מכיתות א'-ו',
מתנהלת כסדרה ורמתה נשמרת ,בין היתר בהתאם להערות בגוף הדו"ח.
ג .האם רמת התלמידים ממשיכה להיות ראויה.
ד .האם מכללת גבעת וושינגטון פועלת בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה ומדיניותה
בנושאים שונים.
ה .האם התפתחותה הפיזית של הספרייה משביעה רצון.
תוצאות ההצבעה:
בעד13-
נמנע1-
ההחלטה התקבלה
U

U

U

 575 /11הארכת ההסמכה הזמנית לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר "בוגר"  B.Aבכלכלה – המלצת ועדת
המשנה
מועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  17.3.2009בהמלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות
ומכללות לחינוך מיום  24.2.2009בעניין מתן הארכת ההסמכה לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר
"בוגר "  B.A.בכלכלה במתכונת חד חוגית ובמתכונת חד חוגית עם חטיבה ,ומחליטה כדלהלן:
א .להאריך את הסמכת האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר "בוגר "  B.A.בכלכלה במתכונת חד
חוגית ובמתכונת חד חוגית עם חטיבה לשלוש שנים ,דהיינו עד לסוף שנת הלימודים תשע"א.
ב .לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית תגיש האוניברסיטה הפתוחה דו"ח התפתחות ,אשר יועבר
לבחינתו של מומחה מהתחום לחוות דעתו אודות חידוש ההסמכה.
ג .חוות הדעת של המומחה תועבר לוועדת המשנה לגיבוש המלצה מסכמת למועצה להשכלה גבוהה
בשאלת ההסמכה הקבועה בתוכנית".
U

U

U

17

תוצאות ההצבעה:
בעד12-
לא השתתף בהצבעה1-
ההחלטה התקבלה
U

 576 /11דו"ח הוועדה הבודקת את בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון
) (B.A.בשתי תכניות לימודים חד חוגיות :כלכלה ובנקאות; כלכלה ולוגיסטיקה – המלצת ועדת
המשנה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  17.3.2009בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת וועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  24.02.09ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' בנטל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 . .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה זמנית להעניק
תואר ראשון ) (B.Aבשתי תכניות הלימודים החד חוגיות :בכלכלה ובנקאות וכלכלה ולוגיסטיקה,
וזאת לתקופה של  3שנים.
 . .3לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תיבדק ההתפתחות שחלה בתוכניות הלימודים
בכלכלה ובנקאות ובכלכלה ולוגיסטיקה ,תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח ,במיוחד בנושאי
סגל ההוראה ואיכות התלמידים ,ובהתאם להחלטות המועצה הנוגעות לעניין ,ומדיניותה בנושאים
שונים.
תוצאות ההצבעה:
בעד13-
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

 577 /11בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמנהל עסקים -
דו"ח הוועדה הבודקת לקראת מתן הסמכה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  17.03.2009בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצות
ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' חזי אופיר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק
תואר ראשון ) (B.Aבמנהל עסקים למשך שלוש שנים.
 .3בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
שהועלו בדו"ח ,לרבות עמידת התוכנית בהחלטת מל"ג מיום  26.02.2008בדבר ה"קריטריונים
לפתיחתן וקיומן של תוכניות לימודים במנהל עסקים".
:תוצאות ההצבעה
בעד – 13
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

U

 578 /11חידוש/הארכת ההסמכה של שנקר להעניק תואר ראשון ) (B.Des.בעיצוב פנים -מבנה וסביבה -
המלצת ועדת המשנה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מישיבתה ביום  ,24.2.2009ומחליטה להעניק לשנקר הסמכה קבועה להעניק תואר ראשון
) (B.Des.בעיצוב פנים-מבנה וסביבה.
תוצאות ההצבעה:
בעד – 13
U

U
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ההחלטה התקבלה פה אחד

נושא שלא היה על סדר היום:
 579 /11הוספת חבר לוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים באדריכלות
המל"ג מאשרת את הרכב הוועדה להערכת איכות לימודי האדריכלות כלהלן:
U

Prof. David E Leatherbarrow, Department of Architecture, University of Pennsylvania,
U.S.A - Committee Chair
Ms. Bracha Chyutin, Chyutin Architects LTD., Israel
Prof. Michael Gelick, School of Architecture, University of Illinois Chicago, U.S.A
Prof. Yehuda Kalay, Department of Architecture, College of Environmental Design,
University of California, Berkeley, U.S.A
Prof. Moshe Margalith, School of Architecture, Tel-Aviv University, Israel
Prof. Thomas W Maver, Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art,
Scotland

•

•
•
•
•
•
•

גב' עליסה אלון ,מרכזת הוועדה

גביית שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה
חברי מל"ג  -נציגי הסטודנטים העלו לדיון את בעיית התוספת לשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.
בעקבות הדיון שהתקיים הוחלט כלהלן:
U

 578 /11ה ח ל ט ה
המועצה להשכלה גבוהה תפנה לות"ת בהמלצה לעשות ככל יכולתה על מנת לעכב את גביית התוספת
לשכר הלימוד על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ,עד לדיון שצפוי להתקיים בות"ת ,בהשתתפות נציגי,
הסטודנטים ביום .25.3.09
U

התקיימה הצבעה על נוסח ההצהרה דלעיל:
בעד 13 -
אין מתנגדים
אין נמנעים0
ההחלטה התקבלה פה אחד

