החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ,מס' )44 (479
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ו בטבת תש"ע )(12.1.10
***********
U

החלטות
דו"חות הוועדה להערכת איכות הלימודים בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות
סיכום
 .1המועצה להשכלה גבוהה קיבלה סקירה נרחבת בדבר עיקרי הממצאים וההמלצות המופיעים בדו"חות הוועדה
להערכת איכות הלימודים בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות.
 .2הדיון המקיף בדו"חות וקבלת החלטות יתקיימו בישיבתה הבאה של המל"ג )ב.(2.2.10-
U
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 762 /11בקשת הטכניון לאשר לו שימוש במילה "טכניון" בכותרת השם "מכון אלפרד מאן".
בישיבתה ביום  12.01.2010דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת הטכניון לאשר לו לשנות את שם מכון אלפרד
מאן ל"אמית  -מכון אלפרד מאן בטכניון" והיא מחליטה כלהלן:
 . .1לאשר לטכניון לשנות את שם מכון אלפרד מאן ל"אמית – מכון אלפרד מאן בטכניון".
 . .2האישור לשינוי השם הוא בכפוף לכך שהמכון יישאר בבעלות מלאה של הטכניון.
U

***********
:תוצאות ההצבעה במועצה
בעד 10 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********
U

U

U

נוהל קבלת החלטות בכתב:
U

 763 /11אישור פתיחת תוכנית השלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחיות מוסמכות של אוניברסיטת חיפה בבית הספר
לסיעוד בנצרת )שעל יד בית החולים הסקוטי(.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות מיום  15.12.2009בנושא
תכנית השלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחיות מוסמכות בבית הספר לסיעוד בנצרת של אוניברסיטת חיפה,
ומחליטה בנוהל קבלת החלטות בכתב כדלהלן:
 . .1לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית השלמה לתואר ראשון בסיעוד )אקדמיזציה( לאחיות
מוסמכות בבית הספר לסיעוד בבית החולים הסקוטי בנצרת.
 . .2משך הלימודים בתוכנית יהיה שלושה סמסטרים.
 . .3בהתאם להמלצת ות"ת מיום  ,30.10.2009האישור לפתיחת התוכנית בשלב זה ניתן לשנתיים :שנת
הלימודים תש"ע ושנת הלימודים תשע"א.
 . .4הקבלה לתוכנית הלימודים האמורה תתאפשר לאחיות שהחלו לימודיהן בבית הספר לסיעוד בנצרת לפני
שנת הלימודים תש"ע.
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 764 /11אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבהוראת תנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו
וערכיו של המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  12.01.2010בדו"ח הוועדה שבדקה את בקשתה של המכללה
האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edבהוראת תנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו
וערכיו ,והיא מאמצת את המלצות וועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  15.12.2009ומחליטה
כדלקמן:
U
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 . .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נילי שופק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאשר למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת
תואר שני ) (M.Edבהוראת תנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו וערכיו ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את
הלימודים.
 . .3תלמידים שלא סיימו תואר ראשון במקרא יוגדרו כסטודנטים חסרי רקע .סטודנטים אלה יחויבו בלימודי
השלמה בהיקף שבין  6ל 12-ש"ש ,באופן הבא 2 :ש"ש במבוא למקרא 1-2 ,ש"ש בהדרכה ביבליוגרפית
ובמיומנויות מחקר ,ו 2-6 -ש"ש בטקסטים וסוגיות .לא תינתן אפשרות להמיר קורסים אלה ביחידות
לימוד עצמי.
 . .4על המכללה לציין במפורש שלימודי ההשלמה יתקיימו טרם הקבלה ללימודי התואר השני או במהלכם,
ולא יאוחר מתום שנה א' בתכנית.
 . .5בתום שנה להפעלת התכנית ,המכללה תעביר דיווח לוועדת המשנה אודות תחומי הלימוד לתואר ראשון
של המתקבלים לתכנית ,ופירוט קורסי ההשלמה שנדרשו הסטודנטים להשלים והיקפם.
 . .6הוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' נילי שופק תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק
תואר שני ) (M.Edבתכנית.
 765 /11העברת בקשת שאנן – המכללה האקדמית לחינוך ,חיפה  -לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה"
) (B.Edבהיסטוריה למסלול רב-גילאי )יסודי ועל-יסודי( לבדיקתה של וועדה מקצועית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 15.12.2009ומחליטה:
 . .1להקים ועדה לבדיקת בקשת שאנן  -המכללה האקדמית לחינוך ,חיפה  -לפתוח תכנית לימודים לתואר
"בוגר בהוראה" ) (.B.Edבהיסטוריה למסלול רב-גילאי )יסודי ועל-יסודי(
 . .2לאשר את הרכב הוועדה המוצע כלהלן:
פרופ' דורון מנדלס ,יו"ר – החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית.
פרופ' אביבה חלמיש – המחלקה להיסטוריה ,פילוסופיה ויהדות באוניברסיטה הפתוחה.
ד"ר אברהם רוכלי – ראש מכללת לוינסקי לשעבר וחבר המועצה להשכלה הגבוהה התשיעית.
נציג האגף להכשרת עובדי הוראה.
גב' בתיה הקלמן – מרכזת הוועדה.
U
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 766 /11אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים בלוגיסטיקה במתכונת דו -חוגית ) (B.A.של המרכז
האקדמי כרמל
בישיבתה ביום  12.01.2010דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' עדי רווה – שבדקה את בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תכנית
לימודים בלוגיסטיקה במתכונת דו-חוגית ) -(B.A.על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאמץ את המלצת הוועדה הבודקת ולאשר למרכז האקדמי כרמל לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית
הלימודים לוגיסטיקה במתכונת דו-חוגית ) (B.Aולרשום אליהן תלמידים.
 . .3על המוסד להתחייב לגייס שני אנשי סגל אקדמי בכיר מתחום הלוגיסטיקה בשנה הראשונה להפעלת
התכנית.
 . .4לחייב את המוסד לתנאי הקבלה בעברית ובאנגלית כלהלן:
א .עברית -מועמדים שלמדו בבתי ספר תיכוניים ששפת ההוראה בהם אינה עברית יהיו חייבים לעבור
מבחן יע"ל בציון של לפחות  115עם קורס בעברית או להגיע לרמת פטור בציון של .125
ב .שפה אנגלית -כל המועמדים חייבים במבדק מיון במסגרת "אמיר" בציון מינימלי  85או מבחן אמיר"ם
בציון מינימלי .185
U

U

U

3

 . .5מועמדים חסרי בגרות מעל גיל  30יוכלו להתקבל על פי כללי המל"ג ללימודים אקדמיים בתנאי שעברו
מכינה של סמסטר אחד לפני תחילת הלימודים האקדמיים )מכינה  ,(+30תכנית המכינה היא בהתאם
להחלטת מל"ג ובתנאי שלא יעלה מספר הסטודנטים בתכנית זו על  10%מכלל הסטודנטים המתקבלים
באותה שנה ללימודים במוסד.
 . .6המוסד יתחייב לקלוט עד  80 -סטודנטים בשנת ההפעלה הראשונה של התכנית.
 . .7לחייב את המרכז האקדמי כרמל )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה,
שנוסחה מופיע כנספח להמלצות הוועדות לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המרכז האקדמי כרמל אינו מוסמך
להעניק בשלב זה תואר ראשון דו חוגי בלוגיסטיקה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המרכז
להעניק תואר ראשון בתכנית הלימודים בלוגיסטיקה.
 . .8לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב
ההסמכה.
 767 /11ביטול בקשת הקריה האקדמית קרית אונו לפתוח תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית לתואר ראשון )(B.A.
בניהול משאבי אנוש.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מישיבתה ביום  ,15.12.09ולאור הנסיבות שהוצגו בפניה היא מחליטה כלהלן:
 . .1להפסיק את הטיפול בבקשת הקריה האקדמית קרית אונו לפתוח תכנית לימודים במתכונת דו חוגית
לתואר ראשון ) (B.A.בניהול משאבי אנוש.
 . .2להודות לחברי הוועדה הבודקת על פעילותם במסגרת הוועדה ועל הזמן שהשקיעו.
U
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 768 /11אישור הרכבי ועדות בודקות:
אושרו הרכבי הוועדות כלהלן:
 .1אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית ספיר לקבל הסמכה להעניק
תואר ראשון ) (B.A.ב"תרבות יצירה והפקה
• פרופ' נורית יערי – החוג לאמנות התיאטרון – אוניברסיטת תל אביב ,יו"ר
• פרופ' גלית חזן-רוקם – הפקולטה למדעי הרוח – האוניברסיטה העברית.
• פרופ' שמעון לוי – החוג לאמנות התיאטרון ,אוניברסיטת תל אביב.
• פרופ' )אמריטוס( חיים פינקלשטיין  -המחלקה לאמנויות ,אוניברסיטת בן גוריון
• גב' אתי נעים – מרכזת הוועדה.
 .2אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.Aבכלכלה וחשבונאות
המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון
לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בכלכלה וחשבונאות כלהלן:
• פרופ' בני בנטל – החוג לכלכלה – אוניברסיטת חיפה ,יו"ר
• פרופ' בן-ציון ברלב – המרכז ללימודים אקדמיים
• פרופ' חיים פלק – אחראי אקדמי תחום חשבונאות ,האוניברסיטה הפתוחה ופרופ' אורח בפקולטה
להנדסת תעו"נ בטכניון.
• גב' אתי נעים – מרכזת הוועדה
המועצה להשכלה גבוהה מסבה את תשומת לב הוועדה לתנאי הקבלה המוצעים בתכנית ,ובפרט לגבי
הצורך המקובל ל 4-יח"ל במתמטיקה בתעודת הבגרות.
דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה ובמל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי ות"ת הרלוונטיים
ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
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 .3אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של ג.ב .המכללה לניהול ומדעי המחשב )בהקמה( לקבל היתר
לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכניות לימודים לתואר ראשון ) (B. A.בתקשורת.
בישיבתה ביום  12.01.2010דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל ומחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת תכנית הלימודים המוצעת.
 .2לדרוש מן המוסד תיקונים בבקשה כלהלן:
א .תנאי הפטור באנגלית יתבססו על מבחן אמיר בציון מינימאלי של  134או על מבחן פסיכומטרי,
ולא על מבחן פנימי של המוסד כפי שמצוין בבקשה הנוכחית.
ב .המוסד מתבקש לציין בחוברות הבקשה ציון סף בתחום האנגלית ,אשר מתחתיו לא ניתן להתקבל
ללימודים.
ג .המוסד מתבקש לציין בחוברות הבקשה ציון סף בתחום העברית )מבחן יעל( ,אשר מתחתיו לא
ניתן להתקבל ללימודים.
 .3הוועדה הבודקת תתבקש לבדוק התאמתה של ראש התכנית המיועדת לדרגתה ולתפקיד.
 .4דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי ות"ת
הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .5לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' מנחם בלונדהיים– החוג לתקשורת ,האוניברסיטה העברית
• פרופ' ענת פירסט– בית הספר לתקשורת ,המכללה האקדמית נתניה
• פרופ' מיקי רונן– המחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה ,מכון טכנולוגי חולון
• גב' גלי שפירא רונן –מרכזת הוועדה.
U
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אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשתה של מכללת תלפיות לפתוח תכנית לימודים
לקראת תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.באמנות למסלול רב-גילאי.
בישיבתה ביום  12.1.10דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשת מכללת תלפיות לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה"
) (.B.Edבאמנות למסלול רב-גילאי.
 .2לאשר את הרכב הוועדה שלהלן:
• פרופ' חיים פינקלשטיין ,החוג לתולדות האמנות באוניברסיטת בן-גוריון  -יו"ר.
• פרופ' אבישי איל ,החוג לאמנות באוניברסיטת חיפה.
• פרופ' אלישבע רבל-נהר ,החוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית.
• ד"ר יהודית ויינברגר ,נציגת משרד החינוך.
• גב' אפרת צדקה – מרכזת הוועדה.
אישור הרכב ועדה לבחינת יישום ההמלצות המפורטות בהחלטת המל"ג מיום  1.4.2008בנוגע
לדו"חות הוועדה להערכת הלימודים בתחום הרפואה
מליאת המועצה אישרה בנוהל קבלת החלטות בכתב את הרכב הועדה ליישום המלצת הוועדה להערכת
איכות הלימודים ברפואה כלהלן:
• פרופ' ירון כהן -המחלקה לאימונולוגיה ,מכון ויצמן למדע ,יו"ר
• פרופ' שמעון גליק-ביה"ס לרפואה ע"ש ג'ויס וארווינג גולדמן ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
• פרופ' מנחם פיינרו -הפקולטה לרפואה ע"ש סקאלר ,אוניברסיטת תל אביב
• גב' מרב אברהמי -מרכזת הוועדה
U

U

. .5

U

U

U
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 769 /11דיווח בדבר החלטת ות"ת מיום  16.9.2009בנושא בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.
בהמשך להחלטתה מס'  721/11מיום  3.9.2009בדבר אישור למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ,המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את החלטת ות"ת מיום  16.9.2009בנושא
לפיה:
 .1ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון ) (B.A.בכלכלה וחשבונאות.
 .2ות"ת מבקשת להסב את תשומת לב המל"ג לאיכות ולכמות חברי הסגל מתחום החשבונאות בתכנית,
וכן לגודל הכיתות המוצע בתכנית.
 .3החלטה זו מהווה תוספת להחלטת מל"ג מס'  721/11מיום  3.9.2009בדבר אישור למכללה האקדמית
ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.
U

U

U

 770 /11עדכון יו"ר ועדת המשנה להערכת איכות לגבי הרכב ועדת האיכות לתוכניות לימודים למדעי המדינה יחב"ל
ומדיניות ומינהל ציבורי  -דיווח
יו"ר ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה ,פרופ' נחום פינגר ,הודיע למועצה להשכלה גבוהה על החלטות
ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביום  10.1.2010באשר לוועדת ההערכה הבינ"ל במדע
המדינה ,יחב"ל ומדיניות ציבורית כלהלן:
 .1ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מאמצת את המלצתו של יו"ר ועדת ההערכה הבינ"ל ,פרופ' רוברט
שפירו ,להשהות בשלב זה את הערכת האיכות לתחומים :מדעי המדינה ,יחב"ל ומדיניות ציבורית.
 .2הוועדה מבקשת מהיחידה להערכת איכות לפעול לפתרון הבעיות וליצירת התנאים הנאותים שיאפשרו
ביצוע ההערכה בהקדם האפשרי.
U

U

נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה
 771 /11הסמכת מכללה אקדמית לחינוך אורנים להעניק תואר שני ) (M.Edבחינוך והוראה של תלמידים בהדרה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  12.01.2010בדו"ח הוועדה המלווה שבדקה את בקשת מכללה
אקדמית לחינוך אורנים לקבל הסמכה להעניק תואר שני ) (M.Edבחינוך והוראה של תלמידים בהדרה ,והיא
מאמצת את המלצות וועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  15.12.2009ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יוסי שביט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2להסמיך את מכללת אורנים לתקופה של שלוש שנים להעניק תואר שני ) (M.Edבחינוך והוראה של תלמידים
בהדרה.
 . .3עד להסמכה הקבועה על המכללה להמשיך ולפעול למען התפתחותה האקדמית והמקצועית של התכנית,
תוך התייחסות לנקודות הבאות:
א .איזון ראוי בהערכת הסטודנטים על פי עבודות והערכה על פי מבחנים.
ב .המשך עמידת המכללה בדרישות המל"ג בנושא סגל ההוראה בתכניות לתואר שני.
ג .יצירת שיתוף פעולה עם מוסדות נוספים ,לבד מ"מיתרים" ,לצורך סדנת הפרקטיקום.
U

:תוצאות ההצבעה במועצה
בעד 13-
נגד2 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
U

U
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 772 /11חידוש הסמכת מכללה אקדמית לחינוך אורנים להעניק תואר שני ) (M.Edבייעוץ חינוכי
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  12.01.2010בדו"ח הוועדה המלווה את מכללת אורנים לקראת
הסמכתה להעניק תואר שני ) (M.Edבייעוץ חינוכי ,והיא מאמצת את המלצות וועדת המשנה לאוניברסיטאות
ומכללות לחינוך מיום  ,15.12.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' ציפורה מגן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאשר הסמכה קבועה למכללת אורנים להעניק תואר שני ) (M.Edבתוכנית הלימודים בייעוץ חינוכי.
 .3מומלץ כי המכללה תמשיך בהקפדתה על האופי המחקרי של הסמינריונים ,ועל קיום קורס בעל אופי
אינטגרטיבי המסייע לגיבוש עמדות ייעוציות המבוססות על תיאוריה ומשלבות גישה מחקרית בפרקטיקה
הייעוצית.
:נערכה הצבעה
בעד 15 -
נגד2 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
U

U

U

 773 /11חידוש הסמכת המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו ,חיפה  -להעניק תואר "בוגר בארכיטקטורה ובחינוך"
) (B.Arch.Edבמסלול העל-יסודי  -דו"ח ועדת המעקב
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 15.12.2009ומחליטה:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מייק טרנר ,על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לרשום את דו"ח ועדת המעקב ולהחליט – בהתאם להמלצות הוועדה – כי לא נדרש מעקב נוסף.
.2
בהמשך לכך ,לחדש את הסמכת את המרכז האקדמי לחינוך ולעיצוב ויצו ,חיפה – להעניק את
התואר "בוגר בארכיטקטורה ובחינוך" .B.Arch.Ed
להעניק את ההסמכה הנ"ל לתקופה קבועה.
.3
לציין כי הערות הוועדה בדבר שאלת היתכנותו של הסטאז' בהוראה במקביל לחובת הסטאז'
.4
בארכיטקטורה ,הנן בסמכות משרד החינוך ובתחום אחריותו .הערות הוועדה בנושא יועברו לידיעה
ולטיפול הגף בהתמחות בהוראה באגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך.
U

U

תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד – 15
נגד2 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
U

 774 /11חידוש הסמכת המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו ,חיפה  -להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במינהל
 דו"ח הוועדה המלווההמועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 15.12.2009ומחליטה:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ניב אחיטוב ,על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
U

U
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 . .2בהתאם להמלצות הוועדה המלווה – לחדש את הסמכת את המרכז האקדמי לחינוך ולעיצוב ויצו ,חיפה –
להעניק את "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במינהל .חידוש ההסמכה הנ"ל הנו לתקופה קבועה.
 . .3לציין כי על המכללה להוסיף בתחום לימודי המינהל קורס בסטטיסטיקה בהיקף של  2ש"ש.
 . .4אחת לשנה ולמשך חמש שנים מתבקשת המכללה למסור לוועדת המשנה דיווח מפורט אודות פרופיל
הסטודנטים הלומדים בתכנית :תנאי קבלה פורמאליים ,ספי קבלה בפועל )ממוצע בגרות ופסיכומטרי(,
מספר מועמדים ומתקבלים.
תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד – 15
נגד2 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
U

 775 /11הסמכת מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.באנגלית במתכונת חד-חוגית במסלול
רב-גילי )א'-י'( – חוות דעת סוקר
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום
 15.12.2009ומחליטה לאשר את בקשת מכללת לוינסקי ולהסמיך את המכללה ,בהסתמך על חוות דעת
המומחה ,להעניק את התואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.באנגלית במתכונת חד-חוגית במסלול רב-גילאי )א' -י'(.
U

U

תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד – 14
נגד2 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
U

U

U
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 776 /11מתן הכרה למרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך ,חברה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתו להעניק תואר
שני ללא תזה בייעוץ חינוכי
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  12.01.2010בנושא שבנדון והחליטה לאמץ את המלצות וועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום  15.12.2009כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' שפרה שגיא על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ,ולהעניק למרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך ,חברה הכרה זמנית
כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה זמנית לשלוש שנים להעניק תואר שני ללא תזה בייעוץ חינוכי.
 . .3לאמץ את המלצות ות"ת מישיבתה ביום  ,4.11.2009לפיהן יש לאשר את כניסת ההכרה לתוקף לאחר
שהמוסד יוכיח עמידה בהתניות הבאות:
א .המוסד ישנה את שמו בהתאם להחלטות המל"ג ל"-מרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך ,חברה",
חל"צ) .בכתב פונט אחיד(.
ב .המוסד ימציא התחייבות לעמידה בנוהל להסדרת סיום פעילות השלוחה ,כפי שאושר ע"י הלשכה
המשפטית ,וכן ימציא את הפרטים האמורים בנוהל ,בין היתר ,באשר למספרי התלמידים והמנחים.
 .4לקראת תום תקופת ההכרה וההסמכה וכתנאי להארכתן ,תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתכנית
הלימודים ,בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ,ומדיניותה בנושאים שונים ,ובהתאם למפורט בדו"ח
הוועדה המלווה.
על פי סעיף  10לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,1958-החלטת המועצה להשכלה גבוהה בדבר מתן
הכרה טעונה אישור הממשלה.
U

U

U

:תוצאות ההצבעה במועצה
בעד 16 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

 777 /11בקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל ,להכיר בתואר הראשון  B.A.בלימודי ישראל במזרח
התיכון ,בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש
המועצה להשכלה גבוהה דנה בבקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל ,להכיר בתואר הראשון B.A.
בלימודי ישראל במזרח התיכון ,והחליטה לקבל את המלצת וועדת המשנה לענייני מוסדות שאינם
אוניברסיטאות כדלקמן:
 .1להודות לפרופ' אפרים ענבר ,ששימש כסוקר לתוכנית ,על עבודתו וחוות הדעת שהגיש למל"ג.
 .2בהתאם לסעיף  28א' ,להכיר בתואר הראשון  ,B.A.בלימודי ישראל במזרח התיכון,שהוענק למכללה
האקדמית יהודה ושומרון באריאל ,על ידי מל"ג יו"ש.
במסגרת תנאי הקבלה לתוכנית תקפיד המכללה על בחינת מיון באנגלית עם ציון סף של  85וכן תקפיד על ציון
"עובר" )המקובל במוסד האם( במסגרת ההכרה בלימודים קודמים של מועמדים.
U

U

U

תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד 16 -
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U
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 778 /11חידוש הסמכת המכללה האקדמית תל חי להעניק תואר ראשון ) (B.A.בתוכנית הלימודים בכלכלה וניהול
במסלול חד-חוגי ודו-חוגי
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  12.1.2010בהמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם
אוניברסיטאות בדבר חידוש הסמכת המכללה האקדמית תל חי להעניק תואר ראשון ) (B.A.בתכנית הלימודים
בכלכלה וניהול במסלול חד חוגי ודו חוגי ולהלן החלטתה:
המל"ג המחליטה להאריך את ההסמכה של המכללה להעניק תואר ראשון בכלכלה וניהול בשנה נוספת .דהיינו,
עד  .30.11.2010במהלך שנה זו על המכללה לפעול כלהלן:
 .1לשנות את תנאי הקבלה לתכנית בתחום ידיעת המתמטיקה כך שיתקבלו לתכנית אך ורק תלמידים בוגרי 4
יח"ל ומעלה .על המכללה להפסיק קבלת תלמידים ברמת  3יח"ל לתכנית.
 .2להגביל את קבלת הסטודנטים מעל גיל  30במוסד ל  10%מכלל המתקבלים באותה שנה ללימודים במוסד.
 .3מספר הסטודנטים החריגים המתקבלים "על תנאי" בשנה א' לא יעלה על  10%מכלל המתקבלים.
 .4להגיש למל"ג דיווח על כך שבוטלו הקורסים המתקיימים פעם בשבועיים )בהתאם לרשום בדו"ח הוועדה
להערכת איכות.(2008 ,
U

U

U

:תוצאות ההצבעה במועצה
בעד 16 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

 779 /11הסמכת המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר שני ) (M.Optomללא תזה במדעי הראייה ואופטומטריה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 15.12.2009
ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אדו פרלמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר שני ) (M.Optomללא תזה
במדעי הראייה ואופטומטריה .ההסמכה ניתנת לתקופה של שנתיים ,ולקראת תום התקופה וכתנאי
לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית.
 . .3לקבל את המלצת הוועדה הבודקת ולאשר למכללה להוריד את ציון הקבלה לתכנית ל) 80 -במקום  ,(85ולא
פחות מכך ,וללא קבלת סטודנטים חריגים.
 . .4לגבי סטודנטים שהתקבלו לתכנית בתנאי קבלה החורגים מהתנאים שאושרו על ידי ועדת הבדיקה )מתחת
לציון  ,(80המועצה מקבלת את הצעת המכללה לבנות תכנית השלמה פרטנית לכל סטודנט אשר תכלול
קורסים בתחום והרחבת פרויקט הגמר .תכניות השלמה אלה תועברנה לאישור הוועדה הבודקת ,ולאחר
סיום הבדיקה תעביר הוועדה הבודקת דיווח לועדת המשנה בנושא.
 . .5לדרוש מהמכללה להגביל את מספר הסטודנטים העובדים יחד על פרויקט הגמר לשניים ,ולבחון בנפרד את
התרומה של כל שותף ולתת ציון בהתאם.
 . .6המועצה רשמה לפניה את התחייבות נציגי המכללה האקדמית הדסה כי לא יתקיימו עוד מבחני בית
במסגרת התכנית.
תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד – 17
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U
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 780 /11המלצת הוועדה של מל"ג-ות"ת בדבר המוסד הזוכה בקול הקורא להקמת והפעלת בית הספר לרפואה בגליל.
U
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המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  12.1.2010בדו"ח הוועדה המקצועית להקמת בית הספר לרפואה
בגליל ובהמלצותיה .המועצה שמעה סקירה על הדו"ח מפי יו"ר הוועדה מר אהרון בית-הלחמי ומפי חברי
וועדה נוספים :יו"ר ות"ת פרופ' מנואל טרכטנברג ,חברת המל"ג פרופ' חיה קלכהיים ,פרופ' ירון כהן ומנכ"ל
משרד הבריאות ד"ר איתן חי-עם .כמו כן הובאו בפני המועצה תקצירי ההצעות מטעם אוניברסיטת חיפה
והטכניון ואוניברסיטת בר-אילן והתייחסות בכתב מאת אוניברסיטת חיפה.
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה בראשותו של מר אהרון בית-הלחמי על עבודתה ועל הדו"ח הממצה
שהגישה.
לאחר ששמעה את הסקירה וקיבלה הבהרות נוספות ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את דו"ח
הוועדה על נימוקיו וההתניות שבו ,ולבחור באוניברסיטת בר-אילן כמוסד אשר יקים ויפעיל את בית הספר
לרפואה בגליל.
מתווה הקמתו ואישורו של בית הספר לרפואה יהיה כדלקמן:
 .1אוניברסיטת בר-אילן מקבלת בזה אישור להגיש בקשה להקמת בית ספר לרפואה בגליל.
 .2הועדה המקצועית תשמש ועדה מלווה להקמת בית הספר לרפואה והיא תמליץ למועצה להשכלה גבוהה
בדבר האישור לפתיחתו.
 .3בתוך שנה ממועד החלטה זו ,יהיה על האוניברסיטה להציג לוועדה המקצועית תוכנית ביצוע מפורטת עם
תקציב להקמתו ולהפעלתו של בית-הספר ,לרבות תוכנית מימון ריאלית ומוכחת ,הסכמים עם בתי החולים
וקופות החולים ,ולוחות זמנים ,הכל להנחת דעתה של הועדה המקצועית.
במחצית השנה תיקבע אבן-דרך ,שבה תציג האוניברסיטה לוועדה המקצועית דו"ח ביניים לאישור המשך
הפעילות.
U

U

 .4אישור פתיחת התכנית ע"י המל"ג יהיה מותנה בתנאים הבאים:
 .1האוניברסיטה הציגה בתוך שנה מיום החלטה זו תוכנית ביצוע מפורטת כאמור בסעיף .3
 .2הסטודנטים של ביה"ס לרפואה בגליל יקבלו את הכשרתם הפרה-קלינית והקלינית במסגרת התכנית,
מיומו הראשון של ביה"ס ועד השלמת לימודיהם לתואר דוקטור ברפואה  -בגליל ובצפון.
 .3לפחות שני שלישים של הסגל האקדמי הבכיר בביה"ס לרפואה החדש יתגוררו בצפון.
 .4תוכנית הלימודים של ביה"ס לרפואה בגליל תהיה במתכונת ארבע-שנתית .המועצה מסמיכה את
הוועדה המקצועית של המל"ג למנות תת-וועדה של מומחים ,אשר תבדוק ותלווה את פיתוח
הקוריקולום בתוכנית.
 .5לצורך קיום ההוראה הפרה-קלינית בביה"ס לרפואה ,תסתייע התוכנית בפוטנציאל האקדמי-הוראתי
הקיים במוסדות להשכלה גבוהה הקיימים בצפון.
 .6לצורך קיום המחקר בביה"ס לרפואה ,תסתייע התוכנית במכון המחקר מיג"ל בקרית שמונה.
 .7ביה"ס לרפואה בגליל לא ייפתח בטרם תופעל תוכנית שדרוג מתאימה לבתי החולים ולמרפאות הגליל,
להנחת דעתה של הועדה המקצועית.
 .8האוניברסיטה תציג תוכנית לשיתוף פעולה בינה לבין בתי החולים וקופות החולים בצפון ,לצורך קיום
ההוראה הקלינית בבתי החולים ובמרכזים האמבולטוריים בגליל ,לרבות התקשרויות מחייבות.
 .9תוכנית הלימודים הקלינית תקצה משקל נאות לשילוב לימודים בקהילה בגליל .האוניברסיטה תציג
תוכנית מפורטת של האופן בו ישולבו הלימודים של ביה"ס לרפואה בקהילה במסגרת ההכשרה
הקלינית ,תוך התחשבות באופי ההטרוגני של האוכלוסיה באזור ,ותציין את לוחות הזמנים לביצוע
התוכנית.
 .10מילוי כל התחייבויות האוניברסיטה כפי שהופיעו בהצעה שהוגשה על-ידה לוועדה ושהוצגה בפניה.
 .5יו"ר המל"ג ידווח לממשלה על ההחלטה ובמסגרת זו יבקש להעמיד את התקציבים הנדרשים למימוש
הפרויקט.
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תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד 10 -
נמנע 1 -
אין מתנגדים
 5לא השתתפו בדיון
ההחלטה התקבלה
U
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