החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה מס' ) 63 ( 498מיום שלישי ,ח' בניסן תשע"א,
12.4.2011
U

השתתפו :מר גדעון סער -שר החינוך ויו"ר המל"ג ,מר יובל אדמון ,פרופ' שמעון אולמן ,פרופ'
רוזה אזהרי ,פרופ' תמר אלכסנדר ,פרופ' רות בייט מרום ,פרופ' דפנה ברק ארז ,פרופ' זוהר גושן,
ד"ר אופיר העברי ,פרופ' מנואל טרכטנברג -יו"ר ות"ת ,פרופ' מאיר ניצן ,פרופ' פייסל עזאייזה,
פרופ' פואד פארס ,פרופ' נחום פינגר-סגן יו"ר מל"ג ,פרופ' פנינה קליין ,פרופ' חיה קלכהיים ,מר
איציק שמולי.
מר משה ויגדור -מנכ"ל מל"ג ות"ת
גב' ריקי מנדלצויג -סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
U

U

נעדרו :פרופ' עזרי טרזי ,פרופ' ציפי ליבמן ,פרופ' ברוך נבו ,פרופ' חגית עטיה ,מר זאב שור.
U

U

כמו כן נכחו :מר שרון אחדות ,גב' עליסה אלון ,מר מרק אסרף ,ד"ר ורדה בן שאול ,גב' מעין
גורמס-כהן ,גב' מריסה גרוס ,גב' בתיה הקלמן ,גב' שרון הרדון ,גב' ענת חיים ,גב' דלית חילו ,עו"ד
יעל טור כספא ,גב' מירי כהן ,גב' סיגל מורדוך ,גב' תמר מעגן אפרתי ,גב' מיכל נוימן ,גב' יעל
עטיה ,גב' אנה ליאה פורסטני ,גב' יעל פרנקס ,גב' תמר קרביץ ,גב' אפרת שגיא ,גב' מוניקה
שמילוביץ-אופנר ,גב' מירב שרווינטר.
U

U

****
סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 62 (497שהתקיימה ביום 22.3.11.
דיון עקרוני
.3
המלצה להתאמת כללים בנושא זכויות סטודנט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל
לסטודנטים הנעדרים מבחינות או מלימודים עקב היריון ,שמירת היריון ,טיפולי פוריות,
נסיעות למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי ובתקופה הסמוכה לאחר לידה ,אימוץ או
קבלת ילד למשמורת.
U

U

2
נושאים שנדונו בוועדות המשנה
)נדרשת הצבעה(
.4

המלצות ועדות המשנה:
 4.1המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום 20.3.11
דו"חות הוועדה להערכת איכות הלימודים בתחום סיעוד .לדיון מוזמנת יו"ר
.1
הוועדה פרופ' אריקה פרויליכר מארה"ב .
המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום
4.2
1.2.2011
בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר
.1
U

U

U

2T

2T

U

שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים בשיתוף .Baruch College
4.3

המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום
22.2.2011
ערעור הקריה האקדמית אונו על החלטת המל"ג מיום  11.1.2011בדבר קיום
מסלול לימודים נפרד לציונות הדתית.
מתן הכרה למרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתו להעניק

.1

U

.2

תואר ראשון ) (B.Aבמינהל עסקים.
 .4.4המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום
22.3.2011
בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון
.1
U

) (B.Aבפסיכולוגיה במתכונת דו-חוגית .
..2

הארכת ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון
) (B.Aבשיווק טכנולוגי לתקופה של  3שנים נוספות .

.3

הסמכת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון )(B.A

.4

במינהל עסקים ,לשלוש שנים.
בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להארכת הסמכה טכנית להעניק
תואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים בשנה וחצי נוספות .

.5

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לשינוי תנאי הקבלה לתואר שני
) (M.B.Aבמינהל עסקים ,לאור החלטת מל"ג מיום . 30.11.2010

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לערער על סעיפי החלטות המל"ג
.6
מיום  9.11.2010הנוגעים לכלילת לימודי אנגלית במניין נקודות הזכות לתואר .
 4.5המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 22.3.2011
חידוש/הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר
.1
U

ראשון ) (B.Sc.במדעי בריאות הסביבה לשנתיים נוספות.
.2

הסמכת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר ראשון B.Sc
בהנדסת מערכות מידע.

2

3

.5
U

נוהל קבלת החלטות בכתב
אישור הרכבי ועדות בודקות:
אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק

5.1
.1

U

U

הירדן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במנהיגות חינוכית.
אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה הרב תחומית סכנין

.2

)בהקמה( לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במדעי המחשב
ומתמטיקה.
אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה הרב תחומית סכנין

.3

)בהקמה( לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בכלכלה וניהול.
אישור הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בכימיה.
הרכבי ועדות שהונחו על השולחן:

.4
.5

2T

2T

U

א .אישור מומחים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח התמחות
בניהול משאבי טבע והסביבה במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני
) (M.B.A.במנהל עסקים.
ב .אישור הרכב ועדה בודקת לבקשת ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים
לפתוח תכנית הלימודים לתואר ראשון  B.Scבביואינפורמטיקה .
5.2

המלצות ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 22.3.2011
U

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edבחינוך

.1

מתמטי לביה"ס היסודי של המכללה האקדמית לחינוך אחוה.
 5.3המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום
22.3.2011
בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח מוקד לחינוך חברתי במסגרת תכנית
.1
U

הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבחינוך.
בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בחינוך חברתי

.2

קהילתי במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Aבחינוך.
המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 22.3.2011
5.4
 .1עדכון והוספת מסלול התמחות )בתחום חומרים ורכב( במחלקה להנדסה מכנית
באפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב.
דיווחים
U

.6

U

U

.1

ביטול בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.A.בקולנוע וטלוויזיה.

3

4
.2

דיווח בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים אודות התאמת לימודי תעודת
הוראה לאקדמאים במסלול העל-יסודי במדעי המחשב ובפיסיקה למתווים
המנחים.

.3

ביטול בקשות המרכז ללימודים אקדמיים באור-יהודה לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בתיאטרון ולתואר ראשון ) (B.Aבקולנוע וטלוויזיה – דיווח.

.4

ביטול בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור-יהודה לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד.

.5

דיווח בעניין בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב למשוך את הבקשה לפתוח
תוכנית לימודים חדשה לתואר ראשון ) (B.Scבמתמטיקה ופיזיקה ותוכנית
הלימודים לתואר ראשון ) (B.Scבפיזיקה ופילוסופיה.
*****

.1

מידע
יו"ר המל"ג ,שר החינוך ,מר גדעון סער:
 .1ברכות לבביות לפרופ' פנינה קליין ,חברת המל"ג ,על זכייתה בפרס ישראל לחקר
החינוך לשנת  .2011הפרס אכן מתכבד בך ואנו גאים בזכייה זו.
U

U

 .2ברכות לבביות לפרופ' דפנה ברק-ארז ,חברת המל"ג ,בעקבות מינויה לדיקנית
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב .מאחלים לה בהצלחה במילוי תפקידה
החדש.
 .3ברכות לבביות לפרופ' משה מאור ,מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית
בעקבות מינויו לחבר מל"ג .מאחלים לו בהצלחה במילוי תפקידו.
 .4יו"ר ות"ת ,פרופ' מנואל טרכטנברג ,הצטרף לברכות למינויים החדשים .בנוסף ,ברך
גם את מר אלי אלאלוף ,שזכה בפרס ישראל על מפעל חיים -קרן רש"י.
כמו-כן ,עדכן כי ביום ה' שעבר ,ב ,7.4.2011-התקיים הכנס השנתי הראשון של
המועצה להשכלה גבוהה .פרופ' טרכטנברג הודה לכל משתתפי הכנס ,וציין כי הוא
מקווה שבשנה הבאה מספר המשתתפים בכנס ילך ויגדל .נרצה למסד הכנס מדי שנה
בשנה .ניתן להתעדכן באתר המל"ג לגבי כל המצגות שהוצגו בכנס.
אחד הנושאים שהוצגו היה ההסכם בין הסגל במכללות לות"ת .קיים הסכם מסגרת
שגלוי לכולם .ההסכם טרם נחתם ,החתימה תהיה פרטנית לכל מוסד .הבהיר כי
ההסכם הינו בנוגע להסדרת ההעסקה של הסגל במכללות :עד היום לא היה הסכם
מסגרת של שכר ,היו הסכמים מקומיים בלבד .ההסכם קובע כי בתוך כל מוסד ,אחוז
מסוים של הסגל יוכל לקבל תנאי העסקה שמאפשרים לו גם מחקר ,הורדת שעות
הוראה מ 12-שעות ל 8-שעות ,תקציב לנסיעות לכנסים ,השתלמויות ,מענק הצטיינות
ועוד .בכדי לממש זאת יש שורה תקציבית המאפשרת ליישם זאת לאורך זמן .בעצם
העיסוק הסלקטיבי במחקר ע"י הראויים לכך יקבל לגיטימציה ומשאבים.
 .5חברת מל"ג פרופ' רוזה אזהרי ציינה אף היא כי הכנס היה מצוין :הסקירה שניתנה
ופורום המשתתפים היה בהחלט ראוי לשבח .הסבה את תשומת לב מארגני הכנס
לעובדה כי היו מספר נושאים שנדונו בכנס ,שבהם לא היו מעורבים חברי מל"ג וניתן

4

5
היה להיוועץ בהם לפני הכנס .לדוגמה :התוויית הקריטריונים האקדמיים במודל
התקצוב ,תוכנית החומש ועוד.
 .6חברת מל"ג פרופ' רות בייט מרום ביקשה אף היא להצטרף לברכות בהקשר לכנס.
כמו-כן ,ביקשה הבהרה בנוגע לועדה הבודקת את נושא המכינות הקדם-אקדמיות.
 .7שר החינוך ויו"ר המל"ג ,מר גדעון סער ,הבהיר כי הועדה לבחינת פעילות המכינות
הקדם אקדמיות ,מונתה על-ידו לפני כשנה ,זאת בעקבות תסיסה בשל העובדה
שניהול המכינות עבר לידי חברת "מרמנת" ,והיו כאלה שראו בכך הפרטה של
המכינות .מונתה ועדה ציבורית בראשות פרופ' ירום אריאב ונציגים מגופים שונים
המטפלים במכינות הקדם אקדמיות .המלצות הועדה הוגשו לפני מספר חודשים,
השר החליט לאמץ את ההמלצות ,אולם יש עדיין צורך להשלים דברים מסוימים כדי
לבצע ההמלצות .אין מניעה להעביר הדו"ח המלא לעיון חברי המל"ג .לא בטוח שזהו
נושא שנדרש לו דיון במל"ג.
 .8חבר מל"ג ,פרופ' פואד פארס ביקש לצרף את יו"ר ועדות המשנה השונות לדיונים
הנערכים בנושא תוכנית החומש.
 .2אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 62 (497שהתקיימה ביום 22.3.11
נוסח החלטות המל"ג אושר.
*****
U

2TU

1201 /11

החלטות

המלצה להתאמת כללים בנושא זכויות סטודנט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל
לסטודנטים הנעדרים מבחינות או מלימודים עקב היריון ,שמירת היריון ,טיפולי
פוריות ,נסיעות למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי ובתקופה הסמוכה לאחר
לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
המועצה להשכלה גבוהה נתנה דעתה על הקשיים העומדים בפני סטודנטים עקב הריון ,לידה,
אימוץ או קבלת ילד למשמורתם ,במילוי מטלות הלימודים העומדות בפניהם .במרבית
המוסדות להשכלה גבוהה נקבעו כללים לגבי סיוע והתאמות לקבוצת סטודנטים זו .במיעוטם
אין כללים ,או שהכללים חלקיים בלבד .גם כאשר מנוסחים כללים ,ניכרים פערים לא מעטים
בסוגי הסיוע וההתאמות הניתנות במוסדות השונים.
כדי להבטיח הטמעת הנורמה של התייחסות הולמת לקבוצה זו של סטודנטים בכל המוסדות
ומידה בסיסית אחידה של סיוע והתאמות ,מינתה המועצה להשכלה גבוהה ועדה שכללה
נציגים של ות"ת ,מל"ג ,מוסדות להשכלה גבוהה ,הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר
באוניברסיטאות ,והתאחדות הסטודנטים .הוועדה עיינה בכללים והנהלים הקיימים במוסדות
להשכלה גבוהה ,גיבשה מתוכם כללים אחידים והוסיפה התייחסות למספר סוגיות שלא קיבלו
עד היום מענה הולם.
מספר עקרונות הנחו את חברי הוועדה בגיבוש הכללים:
U

•

קידום שוויון מגדרי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

5

6
•

מתן מענה לשונות הקיימת היום באופי התאים המשפחתיים :משפחות חד
הוריות ,דו הוריות ,חד מגדריות ,כמו גם לאפשרות של חלוקת חופשת הלידה או
חופשת אימוץ בין ההורים.

•

הקפדה על שימור איכות הבוגר/ת .ההתאמות אמורות להגדיל את הגמישות
בתנאים למילוי המטלות מבלי לוותר על הדרישות האקדמיות.

• כל ההתאמות שינתנו לסטודנטים בקבוצה זו יהיו ללא תשלום )כולל תשלומי
גרירה ותקורה(.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ב  12.04.11בנושא הנדון ובדוח הוועדה ,והחליטה
כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' רות בייט מרום על עבודתה ועל הצעת הכללים
שניסחה.
 .2לאמץ את הכללים שנוסחו ע"י הוועדה בנושא התאמות לסטודנטיות בהריון או בשמירת
הריון ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה אימוץ או קבלת ילד למשמורתם.
 .3הואיל ובימים אלה מקדם שר החינוך ויו"ר המל"ג תזכיר חוק לתיקון חוק זכויות
הסטודנט )תיקון מס'  - 2התאמות לסטודנטים עקב הריון ,לידה ,אימוץ או קבלת ילד
למשמורתם( ,התשע"א –  ,2011במסגרתו מוצע להוסיף את פרק ג' 2לחוק זכויות הסטודנט,
אשר יקבע כי מוסד להשכלה גבוהה יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים
ולסטודנטיות עקב הריון ,לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורתם ,לפי כללים שתקבע
המועצה להשכלה גבוהה ולאחר שהתייעץ עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד ,אזי
לאחר תיקון חוק זכויות הסטודנט ,כאמור לעיל ,תעוגן החלטת המועצה הנדונה במסגרת
כללים כנדרש בחוק.
להלן הכללים:

" כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת היריון,
ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה ,אימוץ או קבלת ילד
למשמורת
 .1כללי
 1.1הגדרות
" 1.1.1סטודנט" – הגדרה
סטודנט כפי שמוגדר בחוק זכויות הסטודנט )התשס"ז.(2007-
i
" 1.1.2סטודנט/ית זכאי/ת" – הגדרה
סטודנטית בשמירת היריון או בטיפולי פוריות  21ימים ומעלה במהלך סמסטר.
סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת  21ימים ומעלה במהלך
סמסטר.
" 1.1.3מטלה" – תרגיל ,עבודה ,עבודה סמינריונית ,פרויקט ,רפראט.
P0F
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היריון ,שמירת היריון וטיפולי פוריות
.2
 2.1היעדרות משיעורים
"סטודנטית זכאית" זכאית להיעדר מ  30%מכלל השיעורים
א.
בכל קורס בו חלה חובת נוכחות.
אם ההיעדרות עלתה על  30%תינתן לסטודנטית האפשרות
ב.
לבטל את הקורס ולחזור עליו.
 2.2מטלות
"סטודנטית זכאית" אשר לא הגישה מטלות במועדים
א.
שנקבעו כי אלה חלו בתקופת היותה לפי אישור רפואי,
בשמירת הריון או טיפולי פוריות רשאית להגיש את המטלות
או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה ,ובתאום עמו,
באיחור של  7שבועות מתום תקופת היותה "סטודנטית
זכאית".
 2.3מעבדות ,סדנאות ,עבודה מעשית
מעבדות ,סדנאות או עבודה מעשית שהתקיימו בתקופה בה
א.
הסטודנטית היתה בשמירת היריון או בטיפולי פוריות
יושלמו בתאום עם המרצה בפרק זמן שייקבע על ידו,
בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל .ראשי
החוגים יפעלו לקביעת נהלים בעניין זה וידאגו לפרסמם.
אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות
ב.
הללו ללא נוכחות ,יהיה על הסטודנטית להשתתף בהן שוב
בסמסטר הקרוב בו יוצעו.
ראשי החוגים במדעי הטבע והחיים יקפידו שיפורסם מידע לגבי
ג.
חומרים שבהם משתמשים במעבדות ,כאלה שעלולים להיות גורמי
סיכון לנשים בהיריון .יש למנוע מסטודנטיות בהיריון להשתתף
במעבדות שבהם יש שימוש בחומרים מסוג זה .גם אם אין
במעבדות שימוש בחומרים מסכנים ,יש לאפשר לסטודנטית
שבוחרת בכך שלא להשתתף במהלך הריונה במעבדות שמחייבות
שימוש בחומרים .השלמתן של המעבדות תתאפשר להן בתום
תקופת ההיריון או חופשת הלידה.
 2.4בחינות
סטודנטית בהיריון שמצבה לא מאפשר נוכחות בבחינה ,תבחן
א.
במועד אחר במסגרת המועדים המקובלים )הסטודנטית תידרש
להמציא אישור רפואי(.
"סטודנטית זכאית" )הנמצאת בשמירה היריון או בטיפולי
ב.
פוריות( תהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין
מצבה ,במועדי הבחינות המקובלים במוסד )מועד ב ,ג וכדומה(.
"סטודנטית זכאית" )הנמצאת בשמירה הריון או בטיפולי
ג.
פוריות( שנעדרה מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת"
7
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ה.
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לקורס אחר ,או לשנת לימודים מתקדמת ,זכאית ללמוד "על
תנאי" בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת.
לסטודנטיות בהיריון אישור ליציאה חריגה לשרותים במהלך
הבחינה.
לסטודנטית בהיריון תנתן תוספת זמן בבחינה של  30דקות.

חופשת לידה וחופשה בגין אימוץ
 3.1היעדרות משיעורים
א" .סטודנטית זכאית" זכאית להיעדר מ  30%מכלל השיעורים בכל
קורס בו חלה חובת נוכחות.
ב .אם ההיעדרות עלתה על  30%תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל
את הקורס ולחזור עליו.
 3.2מטלות
"סטודנטית זכאית" רשאית להגיש מטלות שניתנו בסמסטר בו
א.
ילדה )ומועד הגשתן לאחר הלידה(  ,או מטלות חלופיות בהתאם
להחלטת המרצה ,באחור של  7שבועות מהמועד האחרון שניתן
להגשת המטלות או מתום תקופת היותה "סטודנטית זכאית"
)המאוחר במין השניים( .עבור הגשת המטלות במועד החדש
שנקבע לא יגבה תשלום נוסף.
3.3

3.4

מעבדות ,סדנאות ,עבודה מעשית
מעבדות ,סדנאות או עבודה מעשית שהתקיימו בתקופה בה
א.
הסטודנטית היתה זכאית יושלמו בתאום עם המרצה בפרק זמן
שייקבע על ידו ,בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות
הנ"ל .ראשי החוגים יפעלו לקביעת נהלים בעניין זה וידאגו
לפרסמם.
אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות
ב.
הללו ללא נוכחות ,יהיה על הסטודנטית להשתתף בהן שוב
בסמסטר הקרוב בו יוצעו.
בחינות
"סטודנטית זכאית" רשאית להעדר מבחינות לתקופה של עד 14
א.
שבועות מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא
נבחנה בתקופה הנ"ל ,במועדי הבחינות המקובלים.
סטודנטית זכאית שנמצאת בחופשת לידה ונעדרה מבחינה של
ב.
קורס המהווה "דרישה מוקדמת" לקורס אחר  ,או לשנת
לימודים מתקדמת ,זכאית ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם
או בשנה המתקדמת.
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ביטול קורס או דחייתו
"סטודנטית זכאית" תהא רשאית לבטל קורס/ים גם לאחר
א.
המועד האחרון לביטול ובתנאי שטרם נבחנה ,ותוכל להירשם
מחדש ללא תשלום נוסף.

 3.6הקפאת לימודים
א" .סטודנטית זכאית" רשאית להקפיא את לימודיה )לבצע הפסקת
לימודים( לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה,
ולשמור את זכותה להירשם מחדש ללא תשלום ובלבד שהלימודים
לא יידחו מעבר לשנתיים.
 3.7בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית
א .בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית יהיו זכאים לחופשה בת שבוע
מהלימודים.
ב .בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית יהיו זכאים למועד בחינה נוסף
אם לא השתתפו בבחינה שמועד עריכתה היה במהלך שלושה
שבועות מיום הלידה.
מועד סיום התואר
מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההעדרות המותרות ,ללא
תשלום תקורה ,עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר.
תארים מתקדמים
א" .סטודנטית זכאית" לתארים מתקדמים תהא זכאית להארכת לימודיה
למשך שנה.
ב .לא תופסק מלגה לסטודנטית זכאית בגין שמירת הריון או חופשת לידה.
ג .עם תום תקופת המלגה תהא הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה
לתקופה השווה למספר השבועות בהן היתה בשמירת היריון ו/או בחופשת
הלידה במהלך תקופת המלגה ,ולא יותר מאשר לסמסטר נוסף.
ד .כל מוסד יקים קרן ייעודית כללית ממנה תשולם המלגה לסטודנטית
זכאית שמלגתה הוארכה.
חנייה
א .סטודנטית זכאית לקבל תווי חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד
חודש לאחר הלידה.
ב .המוסד ישתדל לתת העדפה ברכישת תו חנייה בתוך הקמפוס להורים
לילדים עד גיל שנתיים.
פרסים ומענקי הצטיינות
פרסים ,מלגות ומענקי הצטיינות מהמוסד אשר מבוססים על ציונים ועל משך
תקופת סיום הלימודים יחושבו לסטודנטית יולדת תוך הפחתת תקופת
חופשת הלידה אותה ניצלה בפועל.
כרטיסי צילום
א" .סטודנטית זכאית" תהא זכאית לכרטיסי צילום בגין היעדרויותיה עד
9
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לתקרה של  40צילומים ליום העדרות.
תשתיות מתאימות
א .מוסד יחויב בהקמת חדרי הנקה בכל קמפוס באופן שיהיו נגישים לכל
הסטודנטיות .חדר ההנקה יצויד במשטח החתלה ,במקרר עם מקפיא,
בשקע חשמל ובקרבת מקום יהיה כיור מים.
ב .מוסד יחויב בהקמת משטחי החתלה באופן שיהיה נגיש לכל הסטודנטיות
ברחבי הקמפוס.
ג .יש לדאוג לכך שבאולמי ההרצאות ובחדרי הבחינות יהיה פתרון הולם
לנשים בהיריון מתקדם שיאפשר להם נוחות ישיבה וכתיבה.
נהלי טיפול
א .המוסד ימנה רכז לטיפול בסטודנטיות/סטודנטים זכאיות/זכאים.
ב .אישורים על שמירת היריון ,טיפולי הפריה ,לידה ואימוץ ימסרו לרכז תוך
שבועיים מתחילת התקופה הרלוונטית .הסטודנטים/הסטודנטיות יצרפו
את רשימת הקורסים ,המעבדות ,הסדנאות ,העבודה המעשית שהם
משתתפים בהם.
ג .הרכז יהיה אחראי להעביר את האישורים הנדרשים למרצים מבלי לחשוף
את האישורים הרפואיים.
ד .הרכז יטפל בתלונות של סטודנטיות זכאיות שלדעתן זכויותיהן אינן
ממומשות.
ה .סטודנטיות זכאיות תוכלנה להגיש ערעור על החלטה בגינן לנציב הקבילות,
רק לאחר שפנו לרכז וקבלו את תשובתו.
פרסום
א .מוסד להשכלה גבוהה יפרסם בכל שנה בשנתון/בידיעון ובאתר את הכללים
והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים להם זכאים "סטודנטים זכאים".
ב .הממונה על הטיפול בסטודנטים זכאים יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי
המסמך ,לידיעת חברי הסגל האקדמי והמנהלי ".
******
תוצאות ההצבעה :
 18בעד )פה אחד(
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

P

1
P

המסמך מנוסח כולו בלשון נקבה ,אך הוא רלוונטי גם לסטודנטים לפי זכאותם מכוח חוק עבודת נשים ,התשי"ד.1954-
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נושאים שנדונו בוועדות המשנה
)נדרשת הצבעה(
1202 /11

דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים בתחום הסיעוד
בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה
לאמץ את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביום 11.4.2011
כלהלן:
U

U

 .1להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בסיעוד בראשות פרופ' אריקה
פרויליכר על עבודתה הרבה והמקצועית.
 .2לאמץ את הדוחות המסכמים של הוועדה )הדוח הכללי והדוחות הפרטניים(.
 .3לפרסם את דוחות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.
 .4לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש אוקטובר  2011תכנית פעולה ליישום כלל
המלצות הוועדה הנוגעות אליו )כולל לו"ז(.
 .5לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש אוקטובר  2012דוח ביניים אודות יישום
תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף  4לעיל.
 .6המל"ג תפעל להקמת ועדה משותפת לה ,לבתי הספר לסיעוד ולמשרד הבריאות
לשם דיון בקורסי הליבה הנדרשים על ידי משרד הבריאות ולשם דיון בנושאים
נוספים שעולים מדוח ההערכה .מל"ג וות"ת ידונו עם משרד הבריאות בצרכי
המדינה בתחום הסיעוד ובהתאם לכך בהכשרה הדרושה במוסדות להשכלה
גבוהה.
 .7ות"ת ומל"ג ידונו עם ארבעת המוסדות שעברו הערכה בהמלצת ועדת ההערכה
לפתח תכנית  PhDלאומית משותפת.
******
תוצאות ההצבעה :
 12בעד )פה אחד(
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

1203 /11
U

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
) (M.B.Aבמינהל עסקים בשיתוף Baruch College
U

בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המסלול האקדמי
של המכללה למינהל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים
בשיתוף  Baruch Collegeמארה"ב ,ומחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.

11

12
 .2המלצות הוועדה באשר לתכנית זו יותנו בהמלצות הוועדה העקרונית לקביעת
קווים מנחים לתכניות משותפות בין מוסדות בארץ למוסדות בחו"ל.
******
התקיימה הצבעה:
 8בעד
 1נגד
 5נמנעים
ההחלטה התקבלה
)פרופ' דפנה ברק-ארז לא השתתפה בדיון ובהצבעה(
******
בנוסף ,המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להקים ועדה עקרונית לבחינת הסוגיה
לקביעת קווים מנחים לתכניות משותפות בין מוסדות בארץ למוסדות בחו"ל.
******
התקיימה הצבעה:
 13בעד
 1נגד
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
******
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ערעור הקריה האקדמית אונו על החלטת המל"ג מיום  11.1.2011בדבר קיום מסלול
לימודים נפרד לציונות הדתית
בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון .המועצה מאמצת
את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום
 22.2.2011ומחליטה לעדכן את סעיפים 2ג' ו2-ד' בהחלטתה מס'  1132/11מיום 11.1.2011
בדבר הארכת ההכרה הזמנית בקריה האקדמית אונו כמוסד להשכלה גבוהה .להלן נוסח
מעודכן של ההחלטה:
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם
אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  21.12.2010ומיום  22.2.2011ומחליטה
כלהלן:
U

U

 .1להודות לוועדת המעקב בראשותו של פרופ' מוטי שכטר על עבודתה ועל הדו"ח
שהגישה.
 .2לאמץ את המלצת ות"ת ,ולהאריך את ההכרה הזמנית של הקריה האקדמית
אונו והסמכתה להעניק תואר ראשון ) (LL.Bבמשפטים לתקופה של  4שנים )עד
דצמבר  ,(2014בכפוף לתנאים הבאים:
א .המוסד ימשיך להתנהל במסגרת מבנה חד קודקודי ,כשבראשו עומד
הנשיא/ראש הקריה ,בהתאם להנחיות בנושא ולהתחייבויותיו.
ב .המוסד יערוך את דוחותיו הכספיים השנתיים בהתאם לכללי החשבונאות
והדיווח הכספי של ות"ת.
ג .המוסד יגיש לות"ת מידי שנה דוחות כספיים שנתיים מבוקרים וחתומים,
וידווח לות"ת על כל שינוי מהותי בפעילותו אשר עלול להשפיע על איתנותו
הפיננסית.
ד .על המוסד להשלים בתוך שנה את עמידתו בתנאים דלהלן:
12

13
 .1המוסד ימציא תקנון מאושר ,הכולל תיקון לפיו מייסדי המוסד נכללים
במסגרת נציגי גורמי הפנים או החוץ של המוסד וקבלת רשימות חברי
המוסדות המנהלים שלו בהתאם.
 .2המוסד ימציא תקנון מאושר הכולל תיקון לפיו גם על מייסדי המוסד
תחולנה מגבלות על תקופת הכהונה ,כאמור בהנחיותינו לגבי חברי
המוסדות המנהלים.
 .3המוסד ימציא אישור מועצת העיר ושר הפנים להסכמים המסדירים את
זכויותיו על הקרקע וימציא את חוזה החכירה על מגרש  2801חתום.
 .4אישור רואה החשבון של הקריה כי אין לה התחייבויות עתידיות לנושאי
המשרה הבכירים במוסד ,הנובעות מהסכמי ההעסקה ,מעבר לאלו אשר
ניתן להן ביטוי בדוחות הכספיים של המוסד.
ה .במקביל יאשר אגף התקציבים של ות"ת ,כי ההסכם בין הקריה לבין
המכללה החרדית בירושלים ,מבטיח מניעת זליגת כספים לפעילות
שמקיימת הקריה בירושלים.
 .3המועצה להשכלה גבוהה דנה בסוגיות שהועלו על ידי ועדת המעקב לקריה
האקדמית אונו:
א .המועצה רשמה בפניה את הדיווח בנושא הסדרת יחס סגל-סטודנטים
בקריה.
ב .המועצה רשמה לפניה כי בהתאם לדיווחי המוסד ,הקריה האקדמית אונו
עומדת בהחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של מוסדות שאינם
אוניברסיטאות.
ג .על מנת לאפשר בחינה עקרונית של המועצה בשאלת הלימודים במסלול
ייחודי לאוכלוסייה הדתית-ציונית ,המועצה מחליטה לאפשר את המשך
ההרשמה למסלולים נפרדים לציונות הדתית לשנה"ל תשע"ב )אחד
במשפטים ואחד במינהל עסקים(.
ד .יש להשלים את הבחינה העקרונית בנושא לכל המאוחר עד סוף נובמבר
 ,2011לקראת הרישום לשנה"ל תשע"ג .בתקופה זו המוסד מתבקש שלא
לחרוג מסדרי הלימודים הנוהגים בו ללא אישור המל"ג.
ה .המועצה רשמה לפניה את הצהרת המוסד באשר לזהות המוחלטת בין
מסלולי הלימודים המתקיימים לציונות הדתית לבין מסלולי הלימודים
האחרים המתקיימים במוסד ,הן מבחינת תכנית הלימודים והן מבחינת
סגל ההוראה.
 .4לאחר שהמוסד יוכיח עמידתו בכל הסעיפים דלעיל ,יובא לדיון נושא ההכרה
שאינה מוגבלת בזמן של המוסד.
******
התקיימה הצבעה:
 12בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
U

U

13

14
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
מתן הכרה למרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתו להעניק תואר
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U

ראשון ) (B.Aבמינהל עסקים
U

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  12.04.2011בנושא שבנדון והחליטה
לאמץ את המלצות וועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום 22.2.11
כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יורם עדן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המרכז האקדמי כרמל לקבל
הכרה והסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמנהל עסקים למשך שנתיים.
 .3בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת
כלל הנושאים המובאים לעיל:
א.

חיזוק סגל ההוראה בתחום המימון והחשבונאות המועסקים במשרה
תקנית במוסד ,אשר יהיו מחויבים למכללה ויקדישו את עיקר זמנם
ומרצם לפיתוח התכנית מבחינה אקדמית.
מספר הסטודנטים המתקבלים לתכנית הלימודים שאינם עומדים
בתנאי הקבלה של המרכז.

ב.

איכות הבחינות

 .4בהתאם להמלצת ות"ת ,תנאי לחידוש ההכרה במרכז ,עם תום תקופת ההכרה
שתקבע ,יהיה בין היתר ,הבטחת עצמאותו של המרכז.
על פי סעיף  10לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,1958-החלטת המועצה
להשכלה גבוהה בדבר מתן הכרה טעונה אישור הממשלה.
******
תוצאות ההצבעה :
 14בעד )פה אחד(
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

1206 /11
U

בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון )(B.A

בפסיכולוגיה במתכונת דו חוגית
בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה
לאמץ את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מיום  ,22.3.2011כלהלן:
U

 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אבישי הניק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה
לה.

14

15
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית עמק
יזרעאל להעניק תואר ראשון ) (B.A.בפסיכולוגיה במתכונת דו חוגית למשך
שלוש שנים דהיינו עד אפריל .2014
 .3על המכללה להקפיד על תנאי הקבלה כפי שנקבע בהחלטת מל"ג מיום
 01.07.2008בעת מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית דהיינו :פסיכומטרי 600
לפחות ,בנוסף לממוצע בגרות של  90ומעלה.
U

U

 .4בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת
כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה
במלואן.
******
תוצאות ההצבעה :
 12בעד )פה אחד(
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

הארכת ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון
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U

) (B.Aבשיווק טכנולוגי לתקופה של שלוש שנים נוספות:
U

בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה
לאמץ את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מישיבתה ביום  22.3.2011כלהלן:
 .1להודות למומחה הבודק על עבודתו ועל הדוח המסכם שהגיש לה.
 .2להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון )(B.A
בשיווק טכנולוגי לתקופה של שלוש שנים נוספות ,דהיינו עד אפריל .2014
 .3מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתכנית הלימודים יועלה לדיון במליאת
המועצה ,כחלק מדיון באשר למתן הכרה שאינה מוגבלת בזמן למכללה
האקדמית ספיר כמוסד להשכלה גבוהה .הדיון יתמקד בעמידת המוסד בהחלטת
המל"ג מיום  1.7.2008בנושא הניהול אקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם
אוניברסיטאות ,לרבות כהונת נשיא ,ומדיניות מל"ג בנושא היחס שבין מורים מן
החוץ לסגל קבוע במכללה.
 .4בעת חידוש ההסמכה לא יהיה צורך בבדיקה אקדמית נוספת של תכנית
הלימודים".
******
תוצאות ההצבעה :
 12בעד )פה אחד(
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

15

16
הסמכת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון )(B.A
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U

במינהל עסקים ,לשלוש שנים
בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ,והחליטה
לאמץ את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מיום  ,22.3.2011כלהלן:
U

 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט על עבודתה ועל הדו"ח
שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למרכז ללימודים אקדמיים באור
יהודה הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון במינהל עסקים ,לתקופה של  3שנים.
 .3על המרכז לסגור את המסלול בתיירות ,ולחדול מלרשום אליו תלמידים חדשים.
קורסי המסלול לא יילמדו במסגרת תכנית הלימודים .במידה והמרכז יבקש
לפתוח את המסלול מחדש ,יהיה עליו לפנות למועצה להשכלה גבוהה ,בהתאם
לנהלים המקובלים.
 .4על המרכז לעדכן את תנאי הקבלה במתמטיקה כלהלן:
•

 3יח"ל בבחינת הבגרות בציון  85לפחות.

•

 4יח"ל בבחינת הבגרות בציון  75לפחות.

•

 5יח"ל בבחינת הבגרות בציון  65לפחות.

 .5לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תיבדק ההתפתחות שחלה
במוסד ובתכנית הלימודים ,בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה
בנושאים שונים ,ובהתאם למפורט בדו"ח הוועדה המלווה.
******
תוצאות הצבעה:
 12בעד
 2נגד
 1נמנע
ההחלטה התקבלה
******
U

U
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U

בקשת המרכז ללימודים באור יהודה להארכת הסמכה טכנית להעניק תואר שני

) (M.B.Aבמינהל עסקים בשנה וחצי נוספות
U

בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ,והחליטה
לאמץ את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מיום  ,22.3.2011ולהאריך טכנית את הסמכת המרכז ללימודים אקדמיים באור
יהודה להעניק תואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים בשנה וחצי נוספות מתום
ההסמכה ,דהיינו ,עד מרץ .2013
******
תוצאות הצבעה:
 12בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
U

U

16

17
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
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U

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לשינוי תנאי הקבלה לתואר שני

) (M.B.Aבמינהל עסקים ,לאור החלטת המל"ג מיום 30.11.2010
U

בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ,ולאור
החלטת המל"ג מיום  .30.11.2010המועצה מאמצת את המלצות ועדת המשנה
למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  ,22.3.2011ומחליטה
להיענות באופן חלקי לבקשת המוסד ,כלהלן:
 .1המועצה סבורה כי אין לוותר לחלוטין על הנהגת  GMATכחלק מתנאי הקבלה.
עם זאת ,יש להתאים את הציון שמתחתיו ידרשו מועמדים להציג GMAT
לממוצע  80בתואר הראשון ,בהתאם למקובל במוסדות דומים להשכלה גבוהה.
 .2תנאי זה יתעדכן בהתאם להחלטה העקרונית שתתקבל במל"ג ,לאחר הדיון
העתידי בהמלצות הצוות הבוחן את סוגיית תנאי הקבלה לתואר שני בתכניות
הלימודים למינהל עסקים.
******
תוצאות ההצבעה:
 12בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

U
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בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לערער על סעיפי החלטות המל"ג
מיום  9.11.2010הנוגעים לכלילת לימודי אנגלית במניין נקודות הזכות לתואר
בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ,והחליטה
לאמץ את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מיום  ,22.3.2011כלהלן:
U

U

 .1לאשר למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לכלול לימודי אנגלית כשפה זרה
במניין נקודות הזכות לתואר הראשון ,ובלבד שהיקף נקודות הזכות המוענק בגין
לימודים אלה לא יעלה על  4נ"ז ,מתוך סך  120נקודות הזכות הנדרשות להשלמת
התואר.
 .2לאור העובדה כי המועצה צפויה לקיים דיון עקרוני בנושא לימודי אנגלית כשפה
זרה באחת מישיבותיה הקרובות ,האישור דלעיל יתעדכן בהתאם להחלטה
העקרונית שתקבל המל"ג בנושא.
******
תוצאות ההצבעה:
 12בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

U
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הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון )(B.Sc.
U

במדעי בריאות הסביבה בשנתיים נוספות
בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה
לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מישיבתה ביום
 22.3.2011כלהלן:
 .1להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון
) (B.Sc.במדעי בריאות הסביבה בשנתיים נוספות )דהיינו עד חודש יולי .(2013
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית.
 .2המועצה מפנה את תשומת לב המכללה לכך שכתנאי לחידוש ההסמכה/הענקת
הסמכה שאינה מוגבלת בזמן על המכללה להקפיד כי ראש התכנית יועסק
בתכנית בהיקף משרה של  70%לפחות ,כמקובל.
******
תוצאות ההצבעה :
 12בעד )פה אחד(
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
******
U

הסמכת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר ראשון B.Sc
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U

בהנדסת מערכות מידע
בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ,והחליטה
לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  22.3.2011כדלהלן:
U

 .1להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
 .2לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולאשר למכללה האקדמית להנדסה אורט
בראודה  ,הסמכה* להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת מערכות מידע.
*בהחלטת המל"ג מיום  14.7.2009הוארכה ההכרה של מכללת אורט בראודה עד יולי
 2012וזאת ,על מנת לאפשר למכללה להשלים את תהליך ההפרדה של המוסד מרשת
אורט ישראל ולתקן את מסמכי ההאגד באופן מלא .בהתאם לכך ,הסמכת המכללה
להעניק את התואר הנדון תפוג במועד הנ"ל .המל"ג קבעה כי לצורך קבלת החלטה
בדבר הארכת הסמכה לתכנית הנדונה לא תידרש בדיקה אקדמית נוספת וההסמכה
תוארך בהתאם להארכת ההכרה במוסד.
******
תוצאות ההצבעה :
 12בעד )פה אחד(
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
)פרופ' רוזה אזהרי לא השתתפה בדיון ובהצבעה(
******
U

U
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U

נוהל קבלת החלטות בכתב

אישור הרכבי ועדות בודקות
 1214 /11אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק
U

U

הירדן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במנהיגות חינוכית
U

בישיבתה ביום  12.4.2011המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  ,30.11.2011כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2ועדת הבדיקה תבחן את נחיצותו של תואר ראשון ) (B.A.בתחום.
 .3ועדת הבדיקה תיתן דעתה לגבי התאמת שם התכנית לרציונאל התכנית.
 .4תכנית הלימודים תהיה תכנית מובחנת מזו של המכללות לחינוך.
 .5דו"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.
 .6לאשר את הרכב הועדה הבודקת כלהלן:
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•

פרופ' ישעיהו תדמור –– החוג לחינוך ,המכללה האקדמית עמק
יזרעאל  -יו"ר.

•

פרופ' אדיר כהן – החוג לחינוך ,אוניברסיטת חיפה.

•

פרופ' יעקב עירם – בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן.

•

ד"ר יאיר ברזון – החוג למדיניות ומנהיגות בחינוך ,אוניברסיטת
חיפה.

•

גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה.

אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה הרב תחומית סכנין
U

)בהקמה( לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במדעי המחשב ומתמטיקה
U

בישיבתה ביום  12.4.2011אימצה המועצה להשכלה גבוהה את הנושא שבנדון והיא
מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום ,21.12.2010
והחליטה 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 המכללה למלא אחר הדרישות הבאות:
א.

יש להגיש את קורות חיים של חברי הסגל בהתאם לדרישות ועדת
המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה.

ב.

בחינת חוזק הצד התיאורטי בתחום המתמטיקה בתכנית ,וגיוס איש
סגל בהתאם.

 .4לבקש מהוועדה הבודקת לבחון ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:

19

20
א.

בחינת חוזק הצד התיאורטי בתחום המתמטיקה בתכנית ,וגיוס איש
סגל בהתאם.

ב.

בחינת המינויים האקדמיים של חברי הסגל בתכנית מבחינתם דרגתם
והמקום ממנו קבלו את המינוי האקדמי.

ג.

בחינת סוגיית העסקתו של הרקטור המיועד לכהן בתפקיד בהתחשב בכך
שקיבל בצפת מלגת מעוף לשלוש שנים.

 .5לבקש מהאגף המשפטי במל"ג לבחון את הנושא הבא:
א.

בחינת ההפרדה המוחלטת בין "מכללת סכנין – מכללה אקדמית
להכשרת עובדי הוראה" למכללה המיועדת.

 .6לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
•

פרופ' אברהם סידי -הפקולטה למדעי המחשב ,טכניון -יו"ר

•

פרופ' אמיר עמיהוד -המחלקה למדעי המחשב ,המחלקה למדעי
המחשב ,אוניברסיטת בן גוריון

•

פרופ' דורית אהרונוב – המחלקה למדעי המחשב ,האוניברסיטה
העברית
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•

פרופ' יעקב פתר )פטרזייל( ,החוג למתמטיקה ,אוניברסיטת חיפה

•

גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה.

אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה הרב תחומית סכנין
U

)בהקמה( לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בכלכלה וניהול
U

בישיבתה ביום  12.4.2011החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  ,1.2.2011כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2לבקש מהוועדה הבודקת לבחון ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
ד.

בחינת המינויים האקדמיים של חברי הסגל בתכנית מבחינתם דרגתם
והמקום ממנו קבלו את המינוי האקדמי.

ה.

בחינת סוגיית העסקתו של הרקטור המיועד לכהן בתפקיד בהתחשב
בכך שקיבל בצפת מלגת מעוף לשלוש שנים.

 .3לבקש מהאגף המשפטי במל"ג לבחון את הנושא הבא:
ב.

בחינת ההפרדה המוחלטת בין "מכללת סכנין – מכללה אקדמית
להכשרת עובדי הוראה" למכללה המיועדת.

 .4לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
•

פרופ' בני בנטל –– החוג לכלכלה ,אוניברסיטת חיפה  -יו"ר.

•

פרופ' ערן ישיב – בית הספר לכלכלה ,אוניברסיטת תל  -אביב.

•

פרופ' אייל בהרד – המחלקה לכלכלה ,אוניברסיטת בר אילן.

20
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•

פרופ' יונתן קורנבלוט – בית הספר למנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית.

•

גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה.

אישור הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בכימיה.
בישיבתה ביום  12.4.2011אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להערכת איכות והבטחתה מיום  ,11.4.2011ואישרה את ההרכב כלהלן:
U

–Prof. Rich Eisenberg, Department of Chemistry, University of Rochester

•

Committee Chair
Prof. Allen Bard, Department of Chemistry and Biochemistry, University

•

of Texas at Austin
Prof. William Jorgensen, Department of Chemistry, Yale University

•

Prof. Tobin Marks, Department of Chemistry, Northwestern University

•

Prof. David Milstein, Department of Organic Chemistry, The Weizmann

•

Institute of Science
Prof. Joan Valentine, Department of Chemistry and Biochemistry,

•

University of California Los Angeles
•

עליסה אלון -מרכזת הוועדה
אישור מומחים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח התמחות בניהול

1218 /11

U

משאבי טבע והסביבה במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.B.A.במנהל
U

עסקים
בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון .בהמשך
להחלטתה מיום  12.2.2011והמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  ,21.12.2010החליטה להעביר את הבקשה לבדיקתם של שני
מומחים מהתחום ,כלהלן:
U

 .1פרופ' יובל כהן -ביה"ס לניהול ,החוג לניהול משאבי טבע וסביבה ,אוניברסיטת
חיפה.
 .2פרופ' יהודה כהנא -הפקולטה לניהול ,ביה"ס ללימודי הסביבה ,אוניברסיטת תל
אביב) .ראש מכון אקירוב לעסקים והסביבה(.
1219 /11

אישור הרכב ועדה בודקת לבקשת ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים לפתוח
U

תכנית הלימודים לתואר ראשון  B.Scבביואינפורמטיקה
U

בישיבתה ביום  12.4.2011אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת את המלצת
ועדת המשנה לטכנולוגיה והנדסה מיום  ,22.3.2011ואישרה את ההרכב כלהלן:

21
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•

פרופ' חיים וולפסון -דיקן הפקולטה למדעים מדויקים ,אוניברסיטת תל אביב
)יו"ר(

•

פרופ' דן גייגר -הפקולטה למדעי המחשב ,טכניון

•

ד"ר אורה פורמן שולר -הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

•

מרב אברהמי ,מרכזת בכירה בתחום האוניברסיטאות ,מל"ג

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבחינוך
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U

מתמטי לביה"ס היסודי של המכללה האקדמית לחינוך אחוה
בישיבתה ביום  12.4.2011אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  22.3.11והחליטה כלהלן:
U

U

 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' רוחמה אבן על הדו"ח שהגישה
ועל עבודתה עד כה.
 .2לאשר למכללה האקדמית לחינוך אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
) (M.Edבחינוך מתמטי לביה"ס היסודי .הוועדה המלווה תתבקש להמשיך
ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר.
 .3לקבוע כי תנאי הכרחי להנחיית עבודות גמר יהיה השתתפות פעילה בכנסים
בינלאומיים מדעיים ופרסומים בכתבי עת עם שיפוט בתחום זה.
 .4לקראת שלב ההסמכה התכנית תיבדק בהתאם להמלצת הועדה המקצועית
ובהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה ,לרבות סעיף  3בהחלטה זו.
 .5על 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.
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U

בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח מוקד לחינוך חברתי במסגרת תכנית
הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבחינוך.
בישיבתה ביום  12.4.2011אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מישיבתה ביום 22.3.2011
והחליטה כלהלן:
המועצה התרשמה שבמוקד המוצע אין חריגה מתחומי ההתמחות הקיימים של
התכנית ולכן סבורה שאין צורך בבדיקה נוספת של מומחה .לפיכך המועצה מאשרת
את בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח מוקד לחינוך חברתי במסגרת תכנית
הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבחינוך.

22

23

1222 /11
U

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בחינוך חברתי

קהילתי במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Aבחינוך
U

בישיבתה ביום  12.4.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המרכז ללימודים
אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בחינוך חברתי קהילתי במסגרת תכנית
הלימודים לתואר שני ) (M.Aבחינוך .לאור חוות דעתה החיובית של הוועדה
המלווה ,המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם
אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  22.3.2011ומאשרת למרכז ללימודים
אקדמיים באור יהודה לקיים את ההתמחות ,בכפוף לשינוי שמה ל"חינוך ,חברה
ותרבות" .התמחות זו לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרי התכנית.
1223 /11
U

עדכון והוספת מסלול התמחות )בתחום חומרים ורכב( במחלקה להנדסה מכאנית
באפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
בישיבתה ביום  12.4.2011אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  22.3.2011והחליטה כלהלן:
U

 .1להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
 .2לאמץ את חוות דעת המומחים ולאשר לאפקה ,המכללה האקדמית להנדסה
בתל אביב לפתוח מסלולי לימוד בתחום חומרים ורכב במסגרת תוכנית
הלימודים לקראת תואר ראשון  B.Sc.בהנדסה מכאנית.
1224 /11

ביטול בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בקולנוע וטלוויזיה – דיווח
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר ביטול בקשת המרכז האקדמי כרמל
U

U

לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בקולנוע וטלוויזיה.
1225 /11

דיווח בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים אודות התאמת לימודי תעודת
הוראה לאקדמאים במסלול העל-יסודי במדעי המחשב ובפיסיקה למתווים
המנחים
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים
התאים את לימודי תעודת ההוראה לאקדמאים במסלול העל-יסודי במדעי המחשב
ובפיסיקה ,בהתאם ל"מתווים המנחים בהכשרה להוראה" )החלטת מל"ג מיום
 .(21.11.2006בהתאם לאמור ,רשאי המוסד להתחיל כבר מעתה לקיים את
הלימודים הנ"ל בהתאם למתכונת החדשה.
U

U

U
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ביטול בקשות המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תכנית לימודים

1226 /11
U

לתואר ראשון ) (B.A.בתיאטרון ולתואר ראשון ) (B.F.Aבקולנוע וטלוויזיה – דיווח
U

המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר ביטול בקשות המרכז ללימודים
אקדמיים באור יהודה לפתוח תכניות לימודים לתואר ראשון ) (B.Aבתיאטרון
ולתואר ראשון ) (B.F.Aבקולנוע וטלוויזיה .המועצה מודה לחברי הוועדות הבודקות
על עבודתם ועל הזמן שהשקיעו.
1226 /11
U

ביטול בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תכנית לימודים

לתואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד – דיווח
U

המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר ביטול בקשת המרכז ללימודים
אקדמיים באור יהודה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד.
המועצה מודה לחברות הוועדה הבודקת על הסכמתן לבדוק את התכנית.
1227 /11
U

דיווח בעניין בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב למשוך את הבקשה לפתוח תוכנית

לימודים חדשה לתואר ראשון ) (B.Scבמתמטיקה ופיזיקה ותוכנית הלימודים
U

לתואר ראשון ) (B.Scבפיזיקה ופילוסופיה
U

המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב מיום
 02.02.2011למשוך את בקשתם לפתוח תוכנית לימודים חדשה לתואר ראשון
) (B.Scבמתמטיקה ופיזיקה ותוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Scבפיזיקה
ופילוסופיה.
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