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11 /716  Uבוגר  וארחוגית במסלול רב גילאי לת-בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים חד" U
  U.) "בהוראהB.Ed פרסום והרשמהלקראת אישור  המקצועית דו"ח הוועדה -) בקולנוע  

 והוא ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את  נושא הנדון,ב 19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום    
 ההחלטה כלהלן:  

 ו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יחיאל לימור על הד  . .1
חוגית במסלול -לאשר למכללה האקדמית בית ברל לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים חד  . .2

) בקולנוע, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את B.Edגילאי לתואר "בוגר בהוראה" (-רב
 הלימודים. 

), יהיה על המכללה 30על לקראת שלב ההסמכה, ובמידה ומספר הסטודנטים בתכנית יגדל (מ  . .3
 בקולנוע. .Ph.Dלהגדיל את מספר המרצים במינוי בעלי 

במידה והתכנית תורחב ומספר הסטודנטים בה יגדל, יש לשמור על היחס הקיים כעת, בעת אישור   . .4
 פתיחת התכנית, בין הציוד (חדרי עריכה, מצלמות ועוד) לבין מספר הסטודנטים.

 .15המעשיות מספר הסטודנטים לא יעלה על על המכללה להקפיד כי בסדנאות   . .5
 לקראת שלב ההסמכה יהיה על המכללה להמציא לוועדה המלווה:  . .6
 רשימת כתבי העת המצויים במאגרים האלקטרוניים של המכללה.  . .7
פירוט של הציוד הייעודי שנרכש לביצוע התכנית, לאור התחייבות מנכ"ל המכללה כי בתכנית   . .8

 יון שקל לרכישת ציוד.יושקעו בשנתיים הקרובות מיל
עם מתן אישור המל"ג לפתיחת התכנית, מתחייבת המכללה למנות את ראש התכנית בהיקף של   . .9

 משרה מלאה.
עד להסמכה, על המכללה למלא אחר המלצות הוועדה ולהתייחס להערותיה כפי שנמסרו לה בביקור   .10

אסטרטגית של פיתוח דרכי -הוועדה במכללה ובמכתב שלאחריו. ובכללן, לפעול לשילוב הוראה מטה
 וכלי חשיבה בתכנית. 

 
************ 

 התקיימה הצבעה:
 3 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 פה אחדההחלטה התקבלה 

************ 
 

11/717  U המכללה האקדמית דתית לחינוך שאנן לפתוח תכנית  בקשת – 9.6.2009עדכון החלטת מל"ג מיוםU

 U) לימודים לתואר שניM.Ed  (" בEducational Linguistics" .(עדכון שם התוכנית בעברית) ; 
 בנושא שבנדון והוא ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את  19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום  
 ההחלטה כלהלן: 

 :ה על ידה למל"ג, כדלקמןשם התכנית שהוגשעל המכללה לשנות את 
 .הוראת אנגלית כשפה זרה  בעברית:
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 .Teaching English as a Foreign Languageבאנגלית: 
************ 

 התקיימה הצבעה:
 3 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 פה אחדההחלטה התקבלה 

************ 
 

11 /718 U) בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשוןB.A בקרימינולוגיה (.U

 Uלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור, פרסום והרשמההמ-במתכונת דו חוגית. 
המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית בבקשת  19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום   

חוגית ובהמלצת הוועדה הבודקת בדבר -) בקרימינולוגיה במתכונת דו.B.Aלתואר ראשון (לימודים  
 :מליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את ההחלטה כלהלןאישור פרסום והרשמה לתוכנית והוא מ 

 על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה לה.רטנר להודות לועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' אריה   . .1
לאמץ את המלצת הוועדה ולאשר למכללה האקדמית עמק יזרעאל לפרסם את דבר פתיחתה של   . .2

 מתכונת דו חוגית ולרשום אליה תלמידים.בקרימינולוגיה ב B.Aתוכנית הלימודים לתואר ראשון 
סיום כל קורס בציון -כמקובל בכל מוסד אקדמי, על המכללה לדרוש כתנאי לזכאות לקבלת התואר  . .3

 עובר.
לחייב את המכללה להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי   . .4

שלב זה תואר ראשון בקרימינולוגיה,  וכי המכללה האקדמית עמק יזרעאל איננה מוסמכת להעניק ב
 קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי הנ"ל.

להעניק לסטודנטים רשת ביטחון בכל אחת מתוכניות הלימודים לתואר על המכללה להתחייב   . .5
ולוגיה  במתכונת וזאת למקרה שלא תוסמך להעניק תואר אקדמי בקרימינ ידה-ראשון המוצעות על

 דו חוגית.
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים   . .6

לבדיקתה לקראת שלב ההסמכה, לרבות יישום המלצותיה של הוועדה, כפי שמופיעות בהמלצות 
 הוועדה.

קדמי בכיר מופיע היקף על המכללה להעביר למזכירות המועצה הבהרה מדוע בטבלת סגל הוראה א  . .7
 .ש"ש 8משרה מלאה בסך 

************ 
 התקיימה הצבעה:

 3 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 פה אחדההחלטה התקבלה 
************ 

 
11 /719 U אורט בראודה, לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  -בקשת  המכללה האקדמית להנדסהM.Sc  ללא U

  Uמומחים.פנייה ל -תזה בהנדסת מערכות 
 בנושא שבנדון והוא ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את  19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום    

 ההחלטה כלהלן:   
תועבר בקשת המכללה  19.5.2009בהמשך להחלטת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום   . .1

ללא תזה בהנדסת  .M.Scאר שני האקדמית להנדסה אורט בראודה, לפתוח תוכנית לימודים לתו
גוריון, ופרופ' אהרון שנהר -מערכות,לבדיקת שני מומחים, פרופ' דב דביר מאוניברסיטת בן

 אילן. -מאוניברסיטת בר
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המומחים ישלימו את עבודת הוועדה שבדקה את התוכנית שבנדון ויגבשו המלצה בעניין בקשת   . .2
הוועדה המקצועית שבדקה את התוכנית, המכללה, וזאת בהסתמך גם על הדוח המסכם שהגישה 

 וכן על ביקור שיקיימו המומחים במכללה.
************ 

 התקיימה הצבעה:
 3 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 פה אחדההחלטה התקבלה 

************ 
 

11 /720 Uב"יס גבוה להנדסה ועיצוב לרשום תלמידים לתואר ראשון ( -בקשת שנקרB.Sc. בהנדסת תוכנה (U  
   U הלימודים תש"ע. לשנת 
 בנושא שבנדון והוא ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את  19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום    

 ההחלטה כלהלן:   
 לאשר לשנקר, בשלב זה,  לרשום סטודנטים לתואר ראשון לתוכנית בהנדסת תוכנה לשנה"ל תש"ע.   .1
עית תמשיך בליווי ובדיקת תוכנית הלימודים ותקבל במהלך שנה"ל הקרובה הוועדה המקצו  .2

 החלטה 
 בעניין הנדון.        

************ 
 התקיימה הצבעה:

 3 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 פה אחדההחלטה התקבלה 
************ 

 
11 /721  U) בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשוןB.Aות ) בכלכלה וחשבונא U

  U דו"ח הוועדה הבודקת. –ולרשום אליה תלמידים 
 בבקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים  19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום    

 לתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, והוא ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את ההחלטה כלהלן:  
 ל הדו"ח שהגיש לו.להודות לצוות הבדיקה על עבודתו וע  . .1
לאמץ את המלצות צוות הבדיקה ולאשר למכללה האקדמית ספיר לפרסם את דבר תכנית הלימודים   . .2

 בכלכלה וחשבונאות ולרשום אליה תלמידים. )B.A(לתואר ראשון 
לחייב את המכללה האקדמית ספיר (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם   . .3

לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית ספיר איננה מוסמכת להעניק ללימודים על הצהרה, 
בכלכלה וחשבונאות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך ) B.A(בשלב זה תואר ראשון 

 המכללה להעניק את התואר האקדמי בכלכלה וחשבונאות.
תום שנה א' להפעלת  על המכללה להמשיך ולעבות את מספר חברי הסגל הבכיר בחשבונאות. עד  . .4

התכנית תגיש המכללה דיווח למל"ג אודות הוספת אנשי סגל בכיר, שיועסקו במשרה במוסד, 
 מתחום החשבונאות.

 החשבונאות. על המכללה להוסיף לספריה חומרים בתחום  . .5
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, צוות הבדיקה יתכנס לדון בתוכנית הלימודים   . .6

את שלב ההסמכה, לרבות יישום המלצותיו של צוות הבדיקה, כפי שמופיעות לבדיקתה לקר
 בהמלצות הצוות.

 החלטת המל"ג מותנית בהמלצתה החיובית של ות"ת.  . .7
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************ 
 התקיימה הצבעה:

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 פה אחדההחלטה התקבלה 
************ 

 
11 /722  U הוראת אמנות וחינוך מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה" ל תהמכללה האקדמי –"אמונה בקשת U

  Uת .לתכניות לימודים של המכללה המאוחד לפרסם ולרשום תלמידים 
 , דן צוות נוהל קיץ 15.7.2008בהתאם לאישור המועצה לאיחוד של מכללות אמונה ואפרתה מיום    

 ה לקבל (בנוהל קיץ) את ההחלטה כלהלן:בנושא שבנדון, והוא ממליץ למועצ 19.08.2009בישיבתו ביום   

המכללה האקדמית להוראת  -לאשר למכללת אמונה ולמכללת אפרתה תחת שמן החדש "אמונה  . .1
להתחיל מחזורי ו לרשום סטודנטים, האמנות ולחינוך, מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה" לפרסם

תה ואמונה. התכניות בתכניות הלימודים כפי שהתקיימו במסגרת המכללות אפר חדשים לימוד
יב'; אמנות, -בתכניות: עיצוב גרפי לכיתות א' B.Edשהתקיימו במכללת אמונה לקראת תואר 

 B.Edיב'; והתכניות שהתקיימו במכללת אפרתה לקראת תואר -ו' ולכיתות ז'-תיאטרון לכיתות א'
קרא, לימודים מ –ו') בהתמחויות -); מסלול יסודי (כיתות א'6-בתכניות הבאות: הגיל הרך (לידה

תנ"ך, תושב"ע, היסטוריה, ספרות,  –י') בהתמחויות -יסודי (כיתות א'-כלליים; מסלול על
 מתמטיקה, לשון עברית; מסלול החינוך המיוחד לגילאי הגן ולגילאי ביה"ס. 

המכללה האקדמית להוראת  -לאשר למכללת אמונה ולמכללת אפרתה תחת שמן החדש "אמונה  . .2
להתחיל מחזור ו לרשום סטודנטים, ודן של מכללות אפרתה ואמונה" לפרסםהאמנות ולחינוך, מיס

בתכנית הלימודים כפי שקיבלה אישור לכך מהמל"ג במסגרת מכללת אפרתה לקראת  חדש לימודים
 תחומית.-בתכנית: האגדה והוראתה בראייה רב M.Edתואר 

מאוחדת" וייחשבו ד' ל"מכללה ה -החל משנת תש"ע יירשמו תלמידי התכניות של שנים א'  . .3
 כסטודנטים מן המניין במכללה. 

החל בשנת הלימודים תש"ע, חל איסור על מכללת אפרתה ועל מכללת אמונה לרשום תלמידים   . .4
 חדשים לתכניות הלימודים אשר התקיימו עד כה במסגרתן.

ור בהתאם לכללי המועצה להשכלה גבוהה, בכל פרסום הנוגע לתכניות הלימודים הנ"ל שקיבלו איש  . .5
פרסום והרשמה במסגרת "המכללה המאוחדת" (בין אם תפוצתו תהיה בין כתלי המוסד ובין אם 

מחוץ להם), יש לציין מפורשות עם כוכבית ובאופן בולט וברור כי "הענקת התואר מותנית באישור 
 המועצה להשכלה גבוהה".

ות לחינוך, בתחילת באחת מישיבותיה הראשונות של ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכלל  . .6
שנת העבודה הבאה (תש"ע), תקיים הוועדה דיון מעמיק בנושא ותביא בפני המועצה את המלצתה 
גם בדבר  הסמכת "המכללה המאוחדת" להעניק את התואר האקדמי בתכניות לעיל, וכן על ביטול 

 ההכרה וההסמכות  שהוענקו למכללות אמונה ואפרתה.
************ 

 התקיימה הצבעה:
 4 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 פה אחדההחלטה התקבלה 

************ 
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11 /723   U תכניותלפרסם ולרשום תלמידים ל רחובות" -"אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך בקשתU   
  Uאלקנה" –מכללה אקדמית לחינוך  , הלימודים שנלמדות במכללת "אורות ישראל. 

 , דן צוות 14.7.2009ד של מכללות מורשת יעקב ואורות ישראל מיום בהתאם לאישור המועצה לאיחו   
  בנושא שבנדון, והוא ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את  19.08.2009נוהל קיץ בישיבתו ביום   
 ההחלטה כלהלן:  

להתחיל ו לרשום סטודנטים, רחובות לפרסם-לאשר למכללת אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך .1
בתכניות הלימודים כפי שמתקיימים במסגרת מכללת אורות ישראל מכללה  חדשים מודמחזורי לי

א לחוק המל"ג. 28מכוח סעיף  אלקנה והתואר הראשון שלהן הוכר ע" מל"ג ישראל -אקדמית לחינוך
* הן: B.Edאלקנה שהתואר שלהם הוכר ע"י מל"ג ישראל  לקראת תואר -התכניות של אורות ישראל

P0Fב'-גן, א'מסלול הגיל הרך (

1
Pתנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל, -יסודי בהתמחויות-); מסלול העל

היסטוריה של עם ישראל, מדעי הטבע והחיים (פיזיקה, כימיה וביולוגיה), אנגלית, מתמטיקה, 
-מספרות, חינוך חברתי בלתי פורמלי, לימודי ארץ ישראל, תקשורת; מסלול חינוך מיוחד (כיתות א'

 נועה ומחול). יב'); מסלול ריקוד (ת
להתחיל ו לרשום סטודנטים, רחובות לפרסם-לאשר למכללת אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך .2

בתכניות הלימודים כפי שמתקיימים במסגרת מכללת אורות ישראל מכללה  חדשים מחזורי לימוד
אר א לחוק המל"ג לתו28מכוח סעיף  אלקנה והתואר שלהן הוכר ע" מל"ג ישראל -אקדמית לחינוך

 M.Edאלקנה שהתואר שלה הוכר ע"י מל"ג ישראל  לקראת תואר -שני. התכנית של אורות ישראל
 הוא במקרא וספרות חכמים.

בהתאם לכללי המועצה להשכלה גבוהה, בכל פרסום הנוגע לתכניות הלימודים הנ"ל שקיבלו אישור  .3
אם תפוצתו תהיה בין רחובות (בין -פרסום והרשמה במסגרת אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך

כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם), יש לציין מפורשות עם כוכבית ובאופן בולט וברור כי "הענקת 
 התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".

באחת מישיבותיה הראשונות של ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך, בתחילת  .4
ם הוועדה דיון מעמיק בנושא ותביא בפני המועצה את המלצתה גם שנת העבודה הבאה (תש"ע), תקיי

 רחובות להעניק את התואר האקדמי בתכניות לעיל.-בדבר  הסמכת אורות ישראל
************ 

 התקיימה הצבעה:
 4 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 פה אחדההחלטה התקבלה 

************ 
 

11 /724 Uפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר בקשת "המכללה האקדמית באקה" ל U

  Uראשון בתקשורת 
 בנושא שבנדון והוא ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את  19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום    

 :ההחלטה כלהלן  
 להקים ועדה לבדיקת הבקשה.  . .1
בעברית ובערבית כאחת (מס' היחידות  הנדרשתלרמת תנאי הקבלה בבדיקתה  על הועדה להתייחס  . .2

 והציון בתעודת הבגרות).
 "הות 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     
                                                 

1
התאמת תכניות הלימודים של מכללת אורות ישראל למתווים החדשים בהכשרה להוראה נמצאות היום בשלבי בדיקה. עם השלמת  

, כפי שנקבע 6-רחובות את הגילאים לידה-המתכונת החדשה במל"ג יו"ש, יכלול גם מסלול הגיל הרך באורות ישראלהבדיקה ואישור 
 בהחלטת המתווים. 
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************ 
 התקיימה הצבעה:

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ה אחדפההחלטה התקבלה 
************ 

 
11 /725 U בקשת "המכללה האקדמית באקה" לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר U

  U ראשון בביוטכנולוגיה 
 בנושא שבנדון והוא ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את  19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום    

 :ההחלטה כלהלן  
לדיון בפני ועדת המשנה לטכנולוגיה והנדסה להמשך הטיפול כמקובל בתכניות לימודים  הנושא יובא  . .1

יעשה ניסיון להביא בפני ועדת המשנה הצעה  בקשת המכללה . כדי לזרז את הטיפול בתחומים אלהב
 להרכב ועדה בודקת לאחר התייעצות עם פרופ' רוזה אזהרי ופרופ' פואד פארס.

 בישיבתה הראשונה של הועדה לטכנולוגיה והנדסה.  נציגי המוסד יוזמנו לדיון  . .2
**** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד פה אחד 4

**** 
 

11 /726 Uוסוקרים: תובודק ותועד יאישור הרכב 
   Uהרכב הוועדה הבודקת תכניות לימודים לקראת תואר ראשון בסיעוד במכללות 
 לוועדה צורפה לאור בקשת יו"ר הוועדה, ד"ר מיכל גרנות, לחזק את הרכב הוועדה מבחינה אקדמית,    

 מהאוניברסיטה העברית בירושלים.  –גנץ -ד"ר פרדה דקייזר  
 דן צוות נוהל הקיץ בנושא שבנדון, והחליט להמליץ למועצה לאשר את שינוי  19.8.2009בישיבתו ביום    

 ן:הוועדה כלהל הרכב   
 ראש החוג לסיעוד, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה. –ד"ר מיכל גרנות  •
 מנהלת שירותי הסיעוד בביה"ח רמב"ם. –ד"ר חנה אדמי  •
 ראש החוג לסיעוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. –ד"ר ורד דלבר  •
מתקדם, האוניברסיטה  ראש תכנית הלימודים לתואר שני בסיעוד קליני –גנץ -ד"ר פרדה דקייזר •

 העברית בירושלים.
 מרכזת הוועדה. –גב' תמר קרביץ  •

  Uלקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה  שינוי הרכב הוועדה הבודקת את בקשת המכללה האקדמית צפתU

 Uהסמכה להעניק תואר ראשון ו(B.A.)  במדעי ההתנהגות 
 יא המכללה האקדמית גליל מערבי, נאלץ לאור מינויו של יו"ר הוועדה, פרופ' גדעון פישמן, לתפקיד נש 

  פרופ' פישמן להשתחרר מתפקידו כיו"ר הוועדה.      
 דן צוות נוהל הקיץ בנושא שבנדון, והחליט להמליץ למועצה לאשר את הרכב  19.8.2009בישיבתו ביום  

 הוועדה כלהלן:      
 יו"ר הוועדה. –תל אביב  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת –פרופ' גיורא רהב  •
 החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן. –פרופ' יואל ינון  •
 , אוניברסיטת חיפה.משפט וחברה ,המרכז לחקר, פשיעה ראש –פרופ' אריה רטנר  •
 מרכזת הוועדה. –ב' תמר קרביץ ג •
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  Uהרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בסטטיסטיקה 
את (בנוהל קיץ)  אשרוהוא ממליץ למועצה ל בנושא שבנדון 19.08.2009יום יץ דן בישיבתו בצוות נוהל ק 
 הרכב הוועדה כלהלן: 

• Prof. Abba M. Krieger, Statistics Department, Wharton School, University of Pennsylvania – 
Committee   Chair 

• Prof. Peter Bickel, Department of Statistics, University of California, Berkley 
• Prof. Onno Boxma, Department of Mathematics and Computer Science, Eindhoven University 

of Technology 
• Prof. Robert Adler, Faculty of Industrial Engineering and Management and the Faculty of 

Electrical           Engineering, the Technion 
Uינוי הרכב בוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום מדעי הרוח והאומנויותש 

מהוועדה, לאחר שנים ארוכות בהן היה חבר בה, הוצע לצרף לוועדה יחזקאל בראון עקב פרישת פרופ'   
 ., פרופסור מן המנין במוסיקולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושליםאדווין סרוסי פרופ) במקומו את

דן פורום יושבי הראש של וועדות המשנה הקבועות של מל"ג (נוהל קיץ)  19.8.2009בישיבתו מיום   
 בהצעה והחליט להמליץ למועצה להשכלה גבוהה לאשר את ההצעה ואת הרכב הוועדה כדלקמן:

 אוניברסיטת תל אביב ,היסטוריה, יו"ר הוועדה - שולמית וולקובפרופ' 
 בית הספר הגבוה להנדסה ועיצוב -יכלות ועיצוב, "שנקר"אדר –פרופ' רוברט אוקסמן 

 , מ"מ יו"ר הוועדההיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה -פרופ' אריה כוכבי 
 ספרות עברית, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' דן לאור

 מוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים-פרופ' אדווין סרוסי
 רסיטת בר אילןחינוך, אוניב –פרופ' יעקב עירם 
 תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים -מייזליש -פרופ' זיוה עמישי

 אמנות ועיצוב, המסלול האקדמי של המכללה למינהל -פרופ' רן שחורי 
  מדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים \ספרות עברית -פרופ' אביגדור שנאן 

 גבוהה רכז הוועדה, המועצה להשכלה-מרק אסרף
  U אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון

 בקולנוע וטלוויזיה (B.A)חוגית -במתכונת חד חוגית ודו
בנושא שבנדון והוא ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את  19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום   

 :ההחלטה כלהלן
 דה לבדיקת הבקשה.להקים וע .1
 הלהנחות את הועדה לבחון את התאמת סגל ההוראה המיועד להוביל את תחומי הקולנוע והטלוויזי .2

 במרכז. לרבות בכירותו ותחום התמחותו.
 על המוסד להציג את כתב המינוי לפרופסורה של פרופ' עמוס גיתאי. .3
 ת"הות אגפי של חסותםהתיי תתקבל בטרם ג"במל/המשנה בועדת לדיון יובא לאה הוועד ח"דו .4

 .ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים
 לאשר את הרכב הועדה כלהלן: .5

 יו"ר -אביב, החוג לקולנוע וטלוויזיה -אוניברסיטת תל –פרופ' ניצן בן שאול  •
 המכללה האקדמית ספיר - ראש המחלקה לקולנוע -ד"ר אבנר פיינגלרנט  •
 העבריתאוניברסיטה ה -תקשורתהחוג ל - ד"ר עֵנר ְּפֵרמינגר •
 מרכזת הוועדה –גב' מעיין גורמס כהן  •
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  U לימודים תכנית לפתוח, לחינוך אקדמית מכללה – סכנין מכללתאישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת 
 ).חוגי-(חד שפה וספרות ערבית התמחות ')ו-'א( יסודי במסלול)  B.Ed" (בהוראה בוגר" לתואר

הצעה לשמות הסוקרים לבדיקת הבקשה שבנדון, והוא ב 19.08.2009ום צוות נוהל קיץ דן בישיבתו בי  
  ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את ההחלטה כלהלן:

 לאשר את שמות הסוקרים הבאים לבדיקת התכנית:  
 אביב -תל, אוניברסיטת החוג לשפה וספרות ערבית  -מחמוד גנאים פרופ' 
 ערביים מו"ג המכון האקדמי להכשרת  –רל ראש מכון בית ב -לוטפי מנצור פרופ' 

 
 
 
 

  Uלימודים תכנית לפתוח, לחינוך אקדמית מכללה – סכנין מכללת אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת 
+ חטיבה בחינוך חוגי-דו( מתמטיקה התמחות ')ו-'א( יסודי במסלול)  B.Ed" (בהוראה בוגר" לתואר

 מתמטי).
הצעה לשמות הסוקרים לבדיקת הבקשה שבנדון, והוא ב 19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום   

  ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את ההחלטה כלהלן:
 לאשר את שמות הסוקרים הבאים לבדיקת התכנית:

 מכון ויצמן , המחלקה להוראת המדעים  -אברהם הרכבי פרופ'  •
 ולאמנויותסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה  –ד"ר פטקין דורית  •

   Uתכנית לפתוח, לחינוך אקדמית מכללה – סכנין מכללת אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת   U

 Uבהוראה בוגר" תואר ל לימודים) "B.Ed  (יסודי במסלול )שפה וספרות אנגלית התמחות ')ו-'א  U

 Uיגחו-(חד( . 
 יקת הבקשה שבנדון, והוא הצעה לשמות הסוקרים לבדב 19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום   

  ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את ההחלטה כלהלן: 
 לאשר את שמות הסוקרים הבאים לבדיקת התכנית:  

 האוניברסיטה העברית , החוג לאנגלית  -יעל זיו פרופ'  •
 סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות –ד"ר סמדר דוניצה שמידט  •

   Uתכנית לפתוח, לחינוך אקדמית מכללה – סכנין מכללת הוועדה לבדיקת בקשת ישור הרכבאU   
 Uבהוראה בוגר" לתואר לימודים) "B.Ed  (יסודי במסלול )חטיבה  יגחו-(דו מדעים התמחות ')ו-'א +U 
 U(בחינוך מדעי . 

 , והוא הצעה לשמות הסוקרים לבדיקת הבקשה שבנדוןב 19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום   
  ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את ההחלטה כלהלן: 

 לאשר את שמות הסוקרים הבאים לבדיקת התכנית:  
 טכניון , המחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה  -פרופ' איגור ורנר  •
 גוריון-ביה"ס למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן –פרופ' ריאד אגברייה  •

    Uהמרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו לפתוח תוכנית לימודים  קשתאישור הרכב הוועדה לבדיקת ב U

  Uלקראת תואר  )B.Ed.F.Aיסודי-) באמנות קולנוע במסלול העל. 
 (בנוהל קיץ)  אשרוהוא ממליץ למועצה ל בנושא שבנדון 19.08.2009יץ דן בישיבתו ביום צוות נוהל ק   

 את הרכב הוועדה כלהלן:  
  יו"ר. -אביב -וג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תלהח –פרופ' ניצן בן שאול 
 המכללה האקדמית ספיר, ראש המחלקה לקולנוע -פרופ' אבנר פיינגלרנט. 
 העבריתהמחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה  – ד"ר ענר פרמינגר.  
   נציגת האגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך. –ד"ר יהודית ויינברגר 
  ת הוועדה.מרכז –גב' אפרת לקס 
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************ 
 התקיימה הצבעה:

 4 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההרכבים אושרו
************ 

 
U ונדונו:נושאים שלא היו על סדר היום 

11 /772 Uאביב, להגיש תוכנית לימודים לתואר שני -פניית אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתלM.Sc. –  U

  Uשנת גישור, תש"ע. ללא תזה בהנדסת אנרגיה, במסגרת 
 בנושא שבנדון והוא ממליץ למועצה לקבל (בנוהל קיץ) את  19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום    

 ההחלטה כלהלן:   
 .M.Scאביב להגיש למל"ג תוכנית לימודים לתואר שני -לאשר לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל   

 ללא תזה, בהנדסת אנרגיה. –  
************ 

 התקיימה הצבעה:
 3 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 פה אחדההחלטה התקבלה 

************ 
 

U וניברסיטת א הארכת מועד הגשת תשובות להערות הבודק את שלוחת "מכללת גרנאטה" הנציגות בישראל של 
U.אלבלקאא אלתטביקייה" מירדן" 
U:סיכום 

שלוחת  להארכת מועד הגשת תשובות להערות הבודק את  בבקשה 19/8/09צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום 
. מס' ימים לאחר לחודשיים נוספים "מכללת גרנאטה" הנציגות של אוניברסיטת "אלבלקאא אלתטביקייה" מירדן

ונתקבלה  19/8/09-הדיון הנ"ל נתקבלה במזכירות המל"ג תשובת המוסד בנושא. תשובת המוסד נשלחה למל"ג ב
והל קיץ הופצו לאישור חברי המועצה. מאחר שהחומר נשלח אלינו שבוע אחד בלבד מתום לאחר שהמלצות צוות נ

(וזאת לאחר הודעת המזכירות שאין ביכולתה להאריך  נתבקש להעבירו לידי מזכירות המועצההמוסד המועד ש
מן, הוחלט בהחלטה משותפת של סיו"ר מל"ג, פרופ' פינגר, ויו"ר ות"ת היוצא, פרופ' גרוס את מועד ההגשה). 

 והמשך הטיפול בו כנדרש. לאשר מינהלית קבלת החומר
מאחר והדיון בנושא  -אינם רלוונטיים -לכך, כל הדיון בנושא במסגרת צוות נוהל קיץ וההמלצה שנתקבלה-אי

שהמסמכים הנדרשים נתקבלו במשרדנו ולכן למעשה לא היה צורך  Uימים ספורים בלבד לפניUהתקיים כאמור 
  להגשת המסמכים. ועדבבקשה להארכת מ

 
11 /872  U המכללה האקדמית עמק יזרעאל להגיש תכנית לימודים לתואר ראשון (בקשתB.A. ,בספרות (U  

  Uאמנויות ויצירה במתכונת דו חוגית. 
(בנוהל קיץ)  בנושא שבנדון והוא ממליץ למועצה  לאשר 19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום  

) בספרות, אמנויות ויצירה .B.Aתכנית לימודים לתואר ראשון (זרעאל להגיש למכללה האקדמית עמק י
  . במתכונת דו חוגית

************ 
 התקיימה הצבעה:

 3 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים
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 פה אחדההחלטה התקבלה 
************ 

 
11 /972 Uאילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר מוסמך (-בקשת אוניברסיטת ברM.Aא תיזה בעבודה ) לל U 

 סוציאלית, מחוץ לקמפוס הראשי, במכללה החרדית בירושלים.  
פורום יושבי הראש של וועדות המשנה הקבועות של המל"ג, כשבתו דן  19.8.2009בישיבתו מיום  .א

קשת אוניברסיטת בר אילן לקבל אישור לפתוח מחוץ בבחרדי, מגזר הכוועדה המלווה לענין ה
ה החרדית בירושלים, תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" בעבודה סוציאלית לקמפוס הראשי, במכלל

 .ללא תיזה
 ,עקרונות המועצה להשכלה גבוהה לאישור תוכניות אקדמיות של מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים .ב

 לה במסגרות הארגוניות החרדיות, אותן הקימו ות"ת ומל"ג, הם:המוצעות להפע
ות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות הינן תוכניות התוכניות האקדמיות המוגש .1.ב

 אקדמיות הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה ומאושרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
על התוכניות האקדמיות המוגשות להפעלה במסגרות הארגוניות החרדיות, להיות זהות  .2.ב

 דות להשכלה גבוהה.מבחינה אקדמית לתוכניות האקדמיות המקבילות, הקיימות במוס
על סגל ההוראה האקדמי בתוכניות האקדמיות שהוגשו להפעלה במסגרות הארגוניות  .3.ב

לסגל ההוראה האקדמי המלמד בתוכניות האקדמיות  ,ברובודומה  \החרדיות, להיות זהה
 המקבילות, הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.

גרות הארגוניות במגזר החרדי תיעשה הפעלתן הלכה למעשה של התוכניות האקדמיות במס .4.ב
 לאחר קבלת "אור ירוק" (תקציבי) מות"ת.

 המליץ בפני המועצה להשכלה גבוההל המל"גשל החליט פורום יושבי הראש על בסיס עקרונות אלו,   .ג   
 ,אילן לקבל אישור לפתוח מחוץ לקמפוס הראשי-את בקשת אוניברסיטת בר"בנוהל קיץ"  אשרל 
בעבודה סוציאלית ללא תיזה, לפי " מוסמךלתואר " תוכנית לימודים ,ת בירושליםבמכללה החרדי 
 הפעולה הבאים:-קווי 

בעבודה " מוסמךלתואר " לימודיםההמכללה החרדית ירושלים תשמש אכסניה לקיום תוכנית   1.ג
 של אוניברסיטת בר אילן.סוציאלית ללא תיזה  

וציאלית ללא תיזה במכללה החרדית ירושלים, בעבודה ס" מוסמךהפעלת התוכנית לתואר "  2.ג
המופקד על  ,אוניברסיטת בר אילןביה"ס לעבודה סוציאלית של תיעשה בצורה ישירה על ידי  
ת בקמפוס ומתקיימות לתואר "מוסמך" בעבודה סוציאלית, הת המקבילוהתוכניהפעלת  
 הראשי. 

 ניברסיטת בר אילן.של אותהיינה תלמידות לתוכנית זו ות שתירשמנה התלמיד  3.ג
, עבודה סוציאליתוסמך" במתואר "היה למסיימות התוכנית יהתואר האקדמי שיוענק   4.ג

המקביל לתואר "מוסמך" בעבודה סוציאלית המוענק למסיימי התוכניות המקבילות  
 .של אוניברסיטת בר אילן קמפוס הראשיהקיימות ב 

ללא תיזה עבודה סוציאלית וסמך" במאר "לתוהפעלתה הלכה למעשה של התוכנית האקדמית   5.ג
 ,במסגרת הארגונית במגזר החרדי במכללה החרדית ירושליםשל אוניברסיטת בר אילן,  
 תיעשה לאחר קבלת "אור ירוק" (תקציבי) מות"ת. 

************ 
 התקיימה הצבעה:

 3 –בעד 
 פרופ' שלמה גרוסמן לא השתתף בהצבעה

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 התקבלהההחלטה 

************ 
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11 /730 Uף עם המכללה האקדמית להנדסה ותכנית לימודים לתואר "בוגר" בהנדסה אזרחית של הטכניון, בשית

U  Uירושלים . 
   Uף עם המכללה ותכנית לימודים לתואר "בוגר" בהנדסה אזרחית של הטכניון, בשיתפרסום רישום ל U

  Uללא אישור מל"ג. האקדמית להנדסה ירושלים , 
 בנושא שבנדון והוא ממליץ למועצה להשכלה גבוהה לקבל  19.08.2009צוות נוהל קיץ דן בישיבתו ביום    

 (בנוהל קיץ) את ההחלטה כדלהלן:  
 כי: דגשיישלח מכתב לראשי הטכניון ולנשיא המכללה האקדמית להנדסה ירושלים בו יו

פרסום תכנית הלימודים את ר להפסיק לאלתהטכניון ומכללה אקדמית להנדסה ירושלים נדרשים  . .1
המוסדות במכללה האקדמית שני שתוכננה להיפתח על ידי  ,בהנדסה אזרחיתלתואר "בוגר" 

 מתחילת שנה"ל תש"ע, מבלי שהתקבל אישור מל"ג לכך. להנדסה ירושלים
באמצעות כלי  ,המועצה להשכלה גבוהה  לציבורתודיע , ע"י שני המוסדות היה ולא יופסק הפרסום . .2

 אינה מאושרת על ידה.האמורה כי התכנית  ,תהתקשור
************ 

 התקיימה הצבעה:
 3 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 פה אחדההחלטה התקבלה 

************ 


