החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה מס' )66 (501
שהתקיימה בירושלים ביום י"ב בסיוון ,תשע"א )(5.7.2011
U

U

U

ה ח ל ט ו ת )שעבורן נדרשה הצבעה(
U
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אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבותיה ביום  12.10.2010וביום  5.7.2011בנושא שבנדון.
לאחר שהוצג בפניה מסמך אשר ריכז את הערותיהם של המוסדות לדו"ח הוועדה בראשותה של
פרופ' בתיה לאופר ,וכן הצעת החלטה מתוקנת שגיבשו פרופ' משה מאור ופרופ' בתיה לאופר
בעקבות ההערות ובטרם תקבל החלטה בעניין ,מסכמת המועצה כלהלן:
 .1מוקם בזאת צוות שיורכב משלושה חברי מל"ג )פרופ' משה מאור ,פרופ' רוזה אזהרי ,ד"ר
אופיר העברי( אשר יקיים פגישה עם נציגי המוסדות על מנת ליתן להם אפשרות נוספת
להשמיע את התייחסותם ל מסקנות הדו"ח.
 .2לאחר שמיעת עמדת המוסדות יגבש הצוות הצעת החלטה שתובא לדיון במליאת המל"ג.
תוצאות ההצבעה:
בעד – 14
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

1293 /11

סוגיית הגבלת גיל הקבלה ללימודי רפואה ומקצועות סומכי רפואה
בישיבתה ביום  5.7.2011קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון בדו"ח וועדת המומחים
.1
בראשותו של פרופ' משה קוטלר בנושא הגבלת גיל הקבלה ללימודי רפואה ומקצועות
סומכי רפואה.
לדיון הוזמנו פרופ' משה קוטלר -יו"ר הוועדה ,עו"ד עדנה הראל – ראש תחום ייעוץ
.2
וחקיקה ,משרד המשפטים וד"ר שוש ריב"א – ראש מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.
נוכח מורכבות הנושא והסוגיות המהותיות שהועלו בעקבות המלצות הוועדה בדו"ח,
.3
הוחלט להעביר את דו"ח הוועדה בראשות פרופ' קוטלר ,שעל הקמתו דיווח יו"ר ות"ת
בתחילת הישיבה .הצוות עתיד להתמנות בקרוב על ידי שר החינוך ויו"ר המל"ג ,יו"ר
ות"ת ושר הבריאות ,והוא יהיה צוות משותף שיכלול גם נציגי בתי חולים ודיקנים וימליץ
בפני משרד הבריאות ,ות"ת ומל"ג בעניינים עקרוניים המשיקים לפעילות הגופים
האמורים .צוות זה יתבקש בין היתר להמליץ בפני מל"ג לגבי ההמלצות הכלולות בדו"ח
"וועדת קוטלר".
כאשר תתקבל עמדתו של הצוות האמור לגבי המלצות "ועדת קוטלר" תשוב מליאת
.4
המועצה ותדון בנושא .
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

U

U
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הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללת אורנים להעניק תואר שני ) (M.Edבהוראת המדעים.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  5.7.11ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ראובן לזרוביץ' על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2להסמיך את מכללת אורנים לתקופה של שלוש שנים להעניק תואר שני ) (M.Edבהוראת
המדעים.
U
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 .3המועצה קובעת כי ,אמנם העשרה של המורים בקורסים המוצעים מחזקת גם את הידע
הבסיסי עליהם הם נשענים ,עם זאת ,כדאי לשקול חיזוק הידע בתחומי הסילבוס הבסיסיים
)לדוגמא אלקטרומגנטיות(  .ביטחון בידע הבסיסי יאפשר למורים לשלב בהוראה פדגוגיות,
כגון למידת חקר המחייבת שליטה טובה בחומר הבסיסי.
המועצה מבקשת מהוועדה בראשותו של פרופ' ראובן לזרוביץ' להמשיך ללוות את המכללה
לקראת מתן ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן.
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
1295 / 11

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה התורנית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר
בהוראה" ) (B.Ed.במתמטיקה במסלול היסודי.
 .1המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  14.6.2011ומחליטה כדלקמן:
בהסתמך על חוות דעתה של הסוקרת והמלצת ועדת המתווים ,לחדש את הסמכת מכללת חמדת
הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במתמטיקה למסלול היסודי ,לתקופה שאינה
מוגבלת בזמן.
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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הסמכה זמנית לשנתיים למכללה התורנית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.בספרות במסלול העל-יסודי.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  14.6.11ומחליטה כלהלן:
בהסתמך על חוות דעתה של הסוקרת והמלצת ועדת המתווים ,לחדש את הסמכת מכללת חמדת
הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בספרות למסלול העל-יסודי לתקופה של שנתיים,
עד יוני  ,2013כאשר לקראת תום התקופה תיבדק התכנית בהתאם להערות הסוקרת מיום
.27.4.2011
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית לחינוך אחוה להעניק תואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.באנגלית במסלול הרב-גילאי )כיתות ג'-י'(.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  14.6.2011ומחליטה כלהלן:
בהסתמך על חוות דעתה של הסוקרת והמלצת ועדת המתווים ,לחדש את הסמכת המכללה
האקדמית לחינוך אחוה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.באנגלית למסלול הרב-גילאי
)כיתות ג'-י'( לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין מתנגדים

U
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אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
1298 /11

הסמכת זמנית לשנתיים למכללת שאנן להעניק תואר שני ) (M.Edב"הוראת התנ"ך בראי
הפרשנות היהודית לדורותיה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  14.6.2011ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אד גרינשטיין על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה
עד כה.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך שאנן לתקופה של שנתיים ,דהיינו עד יוני ,2013
להעניק תואר שני ) (M.Edב"הוראת התנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה".
 .3לקראת סיום תקופת ההסמכה הזמנית ,תעביר המכללה דו"ח התקדמות לתכנית.
התקיימה הצבעה:
 12בעד
אין נמנעים
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

1299 /11

הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללת גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed

U

U

במתמטיקה במסלול העל-יסודי.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  14.6.2011ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לפרופ' אלכס לובוצקי על חוות דעתו והזמן שהקדיש לנושא.
 .2לאמץ את חוות דעתו ,של פרופ' לובוצקי ,לפיה יש לחזור על המלצת הוועדה הבודקת
מחודש מאי  2010ולהסמיך את מכללת גבעת וושינגטון לתקופה של שלוש שנים,
דהיינו עד יוני  2014להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמתמטיקה למסלול
העל -יסודי.
 .3בכל שנה ועד לתום תקופה זו תתבקש המכללה להגיש דו"ח התפתחות של התכנית,
וזאת על מנת לבחון את השינויים וההתפתחויות שחלו בה ואת תקינות התנהלותה.
 .4לבקש מוועדת הבדיקה להמשיך וללוות התכנית עד לתום התקופה ולבדוק את
יישום ההערות שגובשו בשלבים הקודמים ,לבדיקת התוכניות ,לרבות שילובם של
תרגילים בקורסי המתמטיקה".
התקיימה הצבעה:
בעד – 12
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
1300 /11

הסמכת המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון ) (B.Aבקרימינולוגיה
ואכיפת חוק ,למחזורי הלימוד שהחלו לימודיהם עד לשנה"ל תשס"ט.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  14.6.11ומחליטה כלהלן:
 .1להאריך את ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון
בקרימינולוגיה ואכיפת חוק בשלוש שנים ,דהיינו ,עד יולי  ,2014וזאת לצורך סיום
חובותיהם האקדמיות של הסטודנטים שהחלו את לימודיהם עד לשנה"ל תשס"ט בלבד.
 .2המוסד לא יהיה רשאי לרשום סטודנטים חדשים לתכנית.
 .3במידה והמוסד יבקש לפתוח את תכנית הלימודים בעתיד ,יהיה עליו לפנות למל"ג כמקובל,
בבקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה.
U
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התקיימה הצבעה:
בעד13 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

1301 /11

הכרה בתואר ראשון ) (B.Aבקרימינולוגיה במתכונת דו-חוגית ,במרכז האוניברסיטאי
"אריאל" בהמשך להסמכה הקבועה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  5.7.2011ומחליטה להכיר עפ"י סעיף 28א' לחוק המועצה להשכלה גבוהה
בתואר הראשון ) (B.A.בתוכנית הלימודים בקרימינולוגיה ,במתכונת דו-חוגית במרכז
האוניברסיטאי אריאל בשומרון ,וזאת בהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש.
תוצאות ההצבעה:
 12בעד
 1נמנע
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה
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הכרה בתואר ראשון ) (B.Aבפסיכולוגיה במתכונת דו-חוגית ,במרכז האוניברסיטאי "אריאל"
בהמשך להסמכה הקבועה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  5.7.2011ומחליטה להכיר עפ"י סעיף 28א' לחוק המועצה להשכלה גבוהה
בתואר ראשון ) (B.A.בתוכנית הלימודים בפסיכולוגיה במתכונת דו-חוגית ,במרכז
האוניברסיטאי אריאל בשומרון ,בהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש.
תוצאות ההצבעה:
 12בעד
 1נמנע
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

1303 /11

הכרה בתואר הראשון ) (B.Aבכלכלה במתכונת דו-חוגית ,במרכז האוניברסיטאי אריאל
בהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  5.7.2011ומחליטה להכיר עפ"י סעיף 28א' לחוק המועצה להשכלה גבוהה
בתואר הראשון ) (B.A.בכלכלה במסגרת דו-חוגית ,בהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי מל"ג
יו"ש תועבר לבדיקת סוקר .עם קבלת חוות הדעת של הסוקר תוחזר הבקשה לדיון במל"ג.
תוצאות ההצבעה:
 13בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון )(B.A
בחינוך במתכונת דו-חוגית.
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המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  14.6.11ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שפרה שגיא על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק
תואר ראשון ) (B.Aבחינוך במתכונת דו חוגית למשך שלוש שנים דהיינו עד יוני .2014
 .3על המכללה להעלות את ציון העובר בכל הקורסים ל – .60
 .4בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
שהועלו בדו"ח ,לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
תוצאות ההצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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הארכת ההסמכה הזמנית לשנתיים נוספות של המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר
ראשון ) (B.Aבמנהל מערכות בריאות.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  14.6.11ומחליטה להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית עמק
יזרעאל ולהעניק תואר ראשון ) (B.Aבמנהל מערכות בריאות בשנתיים נוספות ,עד יוני .2013
תוצאות ההצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון במתכונת דו
חוגית ) (B.Aבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  14.6.11ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אליעזר בן רפאל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר
ראשון ) (B.Aבסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במתכונת דו חוגית למשך שלוש שנים ,דהיינו עד
יולי .2014
 .3בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
שהועלו בדו"ח לרבות בדיקת הסילבוסים ,דרכי הערכת הסטודנטים ועמידת המוסד
והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
תוצאות ההצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

1307 /11

הארכה טכנית לשנה אחת של ההסמכה הזמנית למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר שני
) (M.A.במנהל ומדיניות ציבורית.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  14.6.11ומחליטה להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית
ספיר להעניק תואר שני ) (M.Aבמנהל ומדיניות ציבורית ,בשנה נוספת ,דהיינו עד יולי  .2012זאת

U

U

U
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כדי לאפשר לוועדה המקצועית הבוחנת את התכנית לקראת הארכת ההסמכה ,לסיים את ההליך
העבודה הנדרש ,בהתאם לפרוצדורות המקובלות.
תוצאות ההצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
1308 /11

הארכה לשלוש שנים של ההכרה למכון לנדר -מרכז אקדמי ירושלים והסמכתו לשלוש שנים
להעניק תואר שני ) (.M.Aללא תזה בלימודי היהדות.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  14.6.11ומחליטה כלהלן:
להאריך את ההכרה וההסמכה של מכון לנדר -מרכז אקדמי ירושלים להעניק תואר שני )(.M.A
ללא תזה בלימודי היהדות לשלוש שנים נוספות ,דהיינו ,עד יולי  .2014זאת בכפוף להמלצות
ות"ת כמפורט להלן:
א .תנאי כניסת ההחלטה לתוקף:
 .1המוסד ימציא תקנון מתוקן בהתאם להנחיותינו;
 .2המוסד יגדיל את מספר חברי הועד המנהל ל 9 -עד  11חברים בכפוף לאישור הרכבו על
ידינו;
 .3המוסד ימציא הסכמי העסקה של מנהלי המוסד וראשי החוגים או אישור רואה חשבון
של המוסד כי אין למוסד התחייבות עתידיות למנהלי המוסד ולראשי החוגים בו,
הנובעות מהסכמי ההעסקה ,מעבר לאלו אשר ניתן להן ביטוי בדוחות הכספיים של
המוסד.
ב .תנאים נלווים להחלטה:
 .1המוסד ימציא אישור רשם התאגידים לתקנון המתוקן בתוך  6חודשים ממועד
ההחלטה;
 .2המוסד ימציא אישור על רישום זכויות השכירות שלו הטעונות רישום בלשכת
רישום המקרקעין בתוך  6חודשים ממועד ההחלטה;
 .3המוסד יגיש לות"ת מדי שנה דוחות כספיים חתומים ולדווח לות"ת על כל שינוי
מהותי בפעילות המוסד אשר עלול להשפיע על איתנותו הפיננסית של המוסד.
 .4המוסד יערוך דוחותיו הכספיים השנתיים על פי כללי ההוראות והדיווח הכספי של
ות"ת.
לקראת הבחינה ההכרה וההסמכה בהמשך לא תידרש בחינה אקדמית נוספת של הנושא.
תוצאות ההצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

1309 /11

הארכה טכנית לשנה של ההסמכה הזמנית למכון לנדר להעניק תואר ראשון ) (.B.Aבמנהל
עסקים.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  14.6.11ומחליטה להאריך טכנית בשנה נוספת ,דהיינו עד יוני 2012
את הסמכת מכון לנדר להעניק תואר ראשון במנהל עסקים.
תוצאות ההצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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1310 /11

הארכה טכנית לשנה של ההכרה הזמנית למרכז האקדמי פרס והסמכתו להעניק תואר ראשון
במדעי ההתנהגות; ותואר שני ) (M.Aבמנהל עסקים ללא תזה .
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  14.6.11ומחליטה להאריך בשנה נוספת ,דהיינו עד יוני  ,2012את ההכרה
וההסמכה של המרכז האקדמי פרס והסמכתו להעניק תואר ראשון במדעי ההתנהגות; במנהל
עסקים ותואר שני ) (M.Aבמנהל עסקים ללא תזה.
תוצאות ההצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

1311 /11

הסמכה זמנית לשלוש שנים של שנקר – בי"ס גבוה להנדסה ,עיצוב ואמנות להעניק תואר
ראשון ) (B.F.Aבאמנות רב-תחומית.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  14.6.11ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' פיליפ רנצר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהסמיך את שנקר – ביה"ס גבוה להנדסה ,עיצוב
ואמנות להעניק תואר ראשון ) (B.F.A.באמנות רב-תחומית .ההסמכה ניתנת לתקופה של
שלוש שנים )דהיינו ,עד יוני .(2014
 .3לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית.
 .4לצורך בדיקה זו יתבקש שנקר להעביר דו"ח התפתחות מפורט ,שיכלול התייחסות נרחבת
למכלול הנושאים שהועלו בדו"ח ועדת הבדיקה.
 .5בהתאם להמלצת הוועדה הבודקת ,לקראת הארכת ההסמכה של שנקר להעניק את התואר,
יש לבחון את נושא הלימודים העיוניים בתכנית הלימודים ,וכן את נושא מספר מסיימי
התואר בפועל.
תוצאות ההצבעה:
בעד14 -
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

1312 /11

הסמכה זמנית לשלוש שנים של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון ) (B.A.במדעי
ההתנהגות.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  14.6.11ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' גיורא רהב על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר
ראשון ) (BA.במדעי ההתנהגות .ההסמכה ניתנת לתקופה של שלוש שנים ,דהיינו ,עד יוני
 .2014לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית.
תוצאות הצבעה:
בעד – 14
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

U

U

U

 1313 /11הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית להנדסה "אורט בראודה" ,להעניק תואר ראשון
"בוגר במדעים" ) (B.Sc.במתמטיקה שימושית.
U
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המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה
מיום  24.5.11ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אמיר אוורבוך על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה ,אורט בראודה ,להעניק תואר ראשון "בוגר
במדעים" ) (B.Sc.במתמטיקה שימושית לשלוש שנים .דהיינו עד יוני .2014
 .3הוועדה המלווה תמשיך ותעקוב אחר התנהלות התוכנית במכללה במהלך  3השנים הקרובות
תוך שימת דגש מיוחד על חיזוק סגל ההוראה בתחום המתמטיקה השימושית.
 .4לקראת סוף שנה"ל תשע"ג תגיש המכללה דוח אודות התפתחות התוכנית במוסד.
התקיימה הצבעה:
 13בעד
ההחלטה התקבלה
פרופ' רוזה אזהרי לא השתתפה בדיון ובהצבעה
1314 /11

הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון )(B.A
במערכות מידע ניהוליות.
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה
מיום  14.6.11ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יובל שחר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק
תואר ראשון ) (B.Aבמערכות מידע ניהוליות למשך שלוש שנים ,דהיינו עד יוני .2014
 .3תנאי לחידוש ההסמכה ,על המכללה ועל חברי הוועדה המלווה לבחון את תכנית הלימודים
לפי המלצות הוועדה שבחנה את תכניות הלימודים בתחום מערכות מידע.
 .4בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
תוצאות ההצבעה:
בעד12 -
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

1315 /11

הארכה טכנית לשנה של ההסמכה הזמנית למכללה האקדמית להנדסה בירושלים להעניק
תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול
 .1המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה
מיום  14.6.11ומחליטה להאריך )הארכה טכנית( את הסמכת המכללה האקדמית להנדסה
בירושלים להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול בשנה נוספת ,דהיינו עד ליוני
 2012וזאת ,בכדי לאפשר לוועדה המלווה לסיים את עבודתה.
 .2שאלת הסמכת המוסד להעניק את התואר האמור ,תובא לדיון מחדש בתום עבודת הוועדה או
בתום תקופת ההסמכה הנ"ל המוקדם מבניהם.
התקיימה הצבעה:
בעד 13 -
אין מתנגדים
ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

U
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U
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נוהל קבלת החלטות בכתב מיום :14.6.11

1316 /11

אישור פרסום והרשמת תלמידים לתכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבחינוך
במתכונת דו חוגית ,במסלולים היסודי והעל יסודי ,של מכללת אורנים ,המכללה האקדמית
לחינוך.
U
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המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  14.6.11והיא מחליטה:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יוסי יונה על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד
כה.
 .2לאשר לאורנים – המכללה האקדמית לחינוך ,לפתוח תכנית לימודים דו-חוגית לתואר "בוגר
בהוראה" ) (B.Edבחינוך במסלולים היסודי והעל-יסודי ,לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
 .3על המוסד להוסיף לקורסים השונים מטלות שתכסינה את כל החומר הנלמד ותיצורנה
"מתח למידה" לאורך כל הקורס .עניין זה ייבדק בשלב ההסמכה.
 .4על המוסד לעודד את חברי הסגל בתכנית להיות פעילים מבחינה אקדמית על מנת להבטיח
את התפתחותם המקצועית .פעולת המוסד בעניין זה תיבדק בשלב ההסמכה.
 .5הוועדה המלווה ממליצה למל"ג למנות וועדה שתלווה את המכללה לקראת הסמכתה
להעניק את התואר .מומלץ שהוועדה המקצועית תמשיך ללוות את המכללה לקראת
הסמכתה להעניק את התואר.
 .6על 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".
1317 /11

בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.A.Tבטיפול
באמצעות אמנויות – תרפיה באמנות; )העברה לוועדה מקצועית ואישור הרכבה(.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  14.6.11והיא מחליטה:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
) (M.A.A.Tבטיפול באמצעות אמנויות – תרפיה באמנות.
 .2לאשר את ההרכב שלהלן לבדיקת התכנית:
• פרופ' אדיר כהן – החוג לחינוך ,אוניברסיטת חיפה – יו"ר.
• פרופ' עמירם רביב – החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב.
• גב' תמר חזות – החטיבה ללימודים מתקדמים ,מכללת אורנים.
• גב' אפרת צדקה – מרכזת הוועדה.

1318 /11

בקשת אורנים  -המכללה האקדמית לחינוך ,לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה"
) (.B.Edבפסיכולוגיה חינוכית במתכונת דו-חוגית במסלול העל-יסודי .
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  14.6.2011ומחליטה שלא להקים ועדה לבדיקת בקשת מכללת אורנים לפתוח
תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבפסיכולוגיה חינוכית למסלול העל-יסודי
כמנומק בהמלצת ועדת המשנה.
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אישור פרסום והרשמת תלמידים לתכנית לימודים דו-חוגית לקראת תואר "בוגר בהוראה"
) (.B.Edבתקשורת למסלול העל-יסודי של מכללת גורדון.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  14.6.2011מחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יואל כהן על עבודתה עד כה.
 .2בהתאם להמלצת הוועדה הבודקת לאשר למכללת גורדון לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית
הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בתקשורת במסלול העל-יסודי )ז'-י'( ולרשום
אליה תלמידים.
 .3לחייב את מכללת גורדון )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה,
לפיה:
א .ידוע לתלמיד)ה( כי מכללת גורדון עדיין ואיננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר
בהוראה" בתקשורת למסלול העל-יסודי ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך
להעניק תואר "בוגר בהוראה" בתקשורת למסלול העל-יסודי.

U
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ב .אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בתקשורת למסלול העל-יסודי,
היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התכניות להן יש הסמכה למכללה להעניק
תואר) ,למשל תכנית הלימודים בתקשורת למסלול היסודי(.
 .4אם המכללה לא תעמוד בדרישות הוועדה בנושא ראש התכנית עד פתיחת שנה"ל הראשונה,
התכנית לא תפתח והמכללה ועפ"י התחייבותה תקלוט את הסטודנטים במסגרת התכניות
המאושרות ע"י המל"ג.
 .5עד פתיחת שנת הלימודים הראשונה על המכללה להציג לוועדה ראש תכנית בעל תואר שלישי
בתקשורת.
 .6עד למינוי של ראש התכנית לדרגת מרצה בכיר ,ועד לשלב ההסמכה ,תעמיד המכללה יועץ
אקדמי בכיר בתחום התקשורת אשר תפקידו ללוות את התכנית בשנותיה הראשונות.
 .7הוועדה שתלווה את בדיקת התכנית לשלב ההסמכה ,תתבקש לקבל מהמכללה בכל שנה ,עד
להסמכה ,דו"ח התפתחות על מצב התכנית .בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית ,תתכנס
ועדת הבדיקה לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת ,ותבחן את התפתחותה ואת
הפעלתה הלכה למעשה במכללה ,לרבות הוספת נושא הרדיו לתכנית ועמידתה בדרישת
הוועדה להעמיד בראש התכנית איש סגל בכיר בעל תואר שלישי בתקשורת.
 .8להוסיף לועדת הבדיקה שתוקם לשלב ההסמכה חבר ועדה נוסף בתחום התקשורת ,רצוי
בדרגת פרופסור.
בהמשך להתפטרות נשיאת המכללה לאחרונה ,עלה חשש לכאורה בדבר קיום אי סדרים במכללה
שאינם הולמים מוסד אקדמי בישראל ומעלים חשש לפעילותה התקינה של המכללה מבחינה
אקדמית ומנהלית .נוכח האמור ,מחליטה מל"ג ,כי אישורה לפרסם ולרשום סטודנטים לתכנית
הלימודים בתקשורת במכללת גורדון ,כאמור לעיל ,מותנה בקבלת אישור משרד החינוך ומינהל
מל"ג כדלקמן:
א .לנסיבות התפטרות ראש המכללה ,וקבלת הדו"ח הסופי של ועדת הביקורת.
ב .בתום השלמת הבדיקות הללו ובהתאם למסקנות ,ימונו נשיא )עם סמכויות מוגדרות
בתחום האקדמי ובתחום המינהלי( וסגן נשיא )מנכ"ל/סמנכ"ל( לענייני מינהל ותקציב,
בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך ולכללי מינהל תקינים.

החלטת המל"ג תכנס לתוקפה רק לאחר קבלת האישורים האמורים לעיל.
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אישור פרסום והרשמת תלמידים לתכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed
U

במתמטיקה למסלול העל-יסודי של מכללת אוהלו.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  14.6.2011ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' אלכס לובוצקי על עבודתה עד כה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה הבודקת ולאשר למכללת אוהלו לפרסם את דבר פתיחתה של
תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במתמטיקה למסלול העל-יסודי
במתכונת חד-חוגית ולרשום אליה תלמידים.
 .3בהתאם להמלצת ועדת המשנה לפיה תנאי הקבלה הרשמיים לתכנית הלימודים )כפי
שהוצגו בדו"ח הוועדה הבודקת( אינם מספיקים ,לדרוש ממכללת אוהלו לעלות את
תנאי הקבלה לתכנית לציון  85לפחות בבגרות  4יח"ל במתמטיקה עם ההשלמות
הנדרשות ולציון  70לפחות בבגרות  5יח"ל במתמטיקה.
 .4לחייב את מכללת אוהלו )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( ,להחתים כל תלמיד)ה( על
הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי מכללת אשקלון עדיין אינה מוסמכת להעניק
בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" במתמטיקה ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא
תוסמך המכללה להעניק תואר "בוגר בהוראה" במתמטיקה .ב .אם המכללה לא תוסמך
בסופו של דבר להעניק את התואר במתמטיקה היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים
במסגרת התכניות הקיימות במכללה.
 .5לבקש את הוועדה להמשיך לבדוק את תכנית הלימודים ולקבל מהמכללה בכל שנה ,עד
להסמכה ,דו"ח התפתחות על מצב התכנית .בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית,
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תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת ,ותבחן את התפתחותה
ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה.
 .6על המכללה להעביר לועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך בתום השנה
הראשונה להפעלת התכנית ,דיווח מעודכן על מצב התכנית )סגל ההוראה ,פרופיל
הסטודנטים ועוד(.
אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בפוליטיקה
ותקשורת של המכללה האקדמית הדסה
המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מישיבתה ביום  ,5.7.2011ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לצוות המומחים על עבודתם עד כה ועל ההמלצה שהגישו.
 .2לאמץ את המלצת המומחים במלואה ולאשר למכללה האקדמית הדסה לפרסם את דבר
פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבפוליטיקה ותקשורת ולרשום אליה
תלמידים.
 .3החלטת המועצה הנה בכפוף לקבלת פרשיות לימוד מעודכנות מהמכללה ,וארגונן בהתאם
לדרישת המומחים ,כפי שהובאה בחוות דעתם מיום  24.4.11ומיום  .20.5.11על המכללה
להעביר את פרשיות הלימוד המעודכנות עד ה .19.7.2011 -עפ"י המלצת ועדת המשנה ,יו"ר
הוועדה ,פרופ' ברוך נבו ,יבחן את הנושא עם קבלת החומר המתוקן.
 .4החלטת המועצה הנה בכפוף להמלצת ות"ת שתתקבל בנושא .1
 .5לקראת שלב ההסמכה תוקם ועדה לבדיקת התכנית.
 .6לחייב את המכללה האקדמית הדסה )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד)ת(
שירשם לתכנית על הצהרה ,לפיה ידוע למועמד)ת( מעמדה של התכנית בפוליטיקה ותקשורת,
וכל זאת בהתאם לנוסח ההצהרה המקובל.
תוצאות הצבעה:
בעד – 10
נמנעים – 2
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה
U

P0F
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P

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בהפרעות
בתקשורת של המכללה האקדמית הדסה
המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מישיבתה ביום  ,5.7.2011ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשות פרופ' יוסי אטיאס על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה במלואה ולאשר למכללה האקדמית הדסה לפרסם את דבר
פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Aבהפרעות בתקשורת ולרשום אליה
תלמידים.
 .3החלטת המועצה הנה בכפוף להמלצת ות"ת שתתקבל בנושא .2
 .4להקים ועדת בדיקה לקראת שלב ההסמכה שתבדוק את התפתחות תכנית הלימודים לתואר
שני ) (M.Aללא תזה בהפרעות בתקשורת ,תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה.
המועצה ממליצה לפנות לוועדה בראשותו של פרופ' יוסי אטיאס בבקשה לשמש כוועדה
לבדיקת ההסמכה.
 .5לחייב את המכללה האקדמית הדסה )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד)ת(
שירשם לתכנית על הצהרה ,לפיה ידוע למועמד)ת( מעמדה של התכנית בהפרעות בתקשורת,
וכל זאת בהתאם לנוסח המופיע כנספח להמלצת הוועדה הבודקת.
תוצאות הצבעה
בעד – 12
אין מתנגדים
U

P1F

U

 1המלצתה החיובית של ות"ת התקבלה ביום 6.7.11
 2המלצתה החיובית של ות"ת התקבלה ביום 6.7.11
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ואין נמנעים
החלטה התקבלה פה אחד
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אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבפסיכולוגיה
במתכונת חד חוגית של המכללה האקדמית תל חי
המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מישיבתה ביום  14.6.2011ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרים פרופ' מריו מיקולינסר ופרופ' אריה נדלר על עבודתם עד כה ועל ההמלצה
שהגישו לה.
 .2לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למכללה האקדמית תל חי לפרסם את דבר פתיחת
תכנית הלימודים לתואר ) (B.Aבפסיכולוגיה במתכונת חד חוגית ולרשום אליה תלמידים.
 .3לחייב את המכללה האקדמית תל-חי )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה(
על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה
האקדמית תל חי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בפסיכולוגיה במתכונת חד
חוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק תואר ראשון
בפסיכולוגיה במתכונת חד חוגית.
 .4על 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".
 .5לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,ימשיכו הסוקרים ללוות את התוכנית
בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
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בקשת המכללה האקדמית ספיר לשנות את שם המחלקה לעבודה סוציאלית ל"בית ספר
לעבודה סוציאלית".
המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מישיבתה ביום  14.6.2011ומחליטה כלהלן:
בהסתמך על המקובל במוסדות להשכלה גבוהה אחרים בארץ ,המועצה מחליטה לאשר למכללה
האקדמית ספיר לשנות את שם המחלקה לעבודה סוציאלית ל"-בית ספר לעבודה סוציאלית".
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בקשת המכללה האקדמית כנרת להקים בית ספר למדעי החברה והרוח.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  14.6.2011ומחליטה ולאשר את בקשת המכללה האקדמית כנרת להקים
בית ספר למדעי החברה והרוח .המועצה להשכלה גבוהה התרשמה שמדובר במסגרת ארגונית
לחוגים קיימים ועתידיים להיפתח ושאין שינוי בתוכן האקדמי .המועצה להשכלה גבוהה מוצאת
לנכון לציין שכל שינוי במבנה החוגים או איחודם יחייב הגשת בקשה ודיון עצמאי.
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אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.Aבתקשורת
של המסלול האקדמי של המכללה למינהל.
המועצה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מיום  14.6.2011ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' עקיבא כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
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לאמץ את המלצת הוועדה ,ולאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפרסם את דבר
תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Aבתקשורת ולרשום אליה תלמידים.
בשנתיים הראשונות להפעלת התכנית תוגבל מכסת התלמידים ל 45-סטודנטים לכל היותר
בשנה .נושא זה ייבדק בשנית לקראת שלב ההסמכה.
לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים
כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה ,לפיה
ידוע לתלמיד)ה( כי המסלול האקדמי של המכללה למינהל אינו מוסמך להעניק בשלב זה
תואר שני בתקשורת ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את
התואר האמור.
לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה תתכנס ועדת
הבדיקה לדון בתוכנית הלימודים פעם נוספת ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה
במכללה ,וכן את התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה.
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בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים מסלול למנהלים במסגרת תכנית
הלימודים לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני.
המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל
מיום  ,14.6.2011ומחליטה לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים מסלול למנהלים
במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Aבייעוץ ופיתוח ארגוני ,בו יתפרשו הלימודים על פני
שנה קלנדרית אחת .זאת בהתאם להצהרת המכללה מיום  ,24.5.2011לפיה לא יחול שינוי
בתכנית הלימודים ,סגל ההוראה ותנאי הקבלה.
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אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים ) (.LL.Bשל
המרכז האקדמי פרס.
המועצה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום 14.6.11
ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית ,בראשותו של פרופ' יוסף אדרעי על עבודתה והגשת חוות דעתה.
 .2להעניק למרכז האקדמי פרס אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית לימודים לתואר
ראשון במשפטים ) (LL.B.בכפוף לתנאים הבאים:
• קבלת התחייבותם של שלושת חברי הסגל הנוספים כנדרש בהתאם להחלטת מל"ג.
• שינוי תנאי סף הקבלה באנגלית כך שהציון המינימאלי לקבלה יהיה  85בפרק
האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר/אמי"רם .יש לבטל את מבחן הפטור
הפנימי.
• בהתאם להתחייבות נשיא המוסד ,מס' הסטודנטים בשנה הראשונה לתכנית לא
יעלה על  ,80בשנה ב' לא יעלה על  100ומכל מקום לא יעלה על  120סטודנטים
למחזור בארבע השנים הראשונות לקיום תכנית הלימודים .בכל מקרה המוסד יעמוד
בהחלטת המל"ג ממאי  1997בנושא קביעת קריטריונים ללימודים משפטים לקראת
תואר ראשון במכללות וישמור על יחס של  1:80בין המורים לתלמידים.
• לאחר שהתקבלו הסברים משביעי רצון מנשיא המוסד בכל הנוגע לשיפור התשתיות
הפיסיות ותשתיות הספרייה ,ובהמשך להתחייבותו ,על המוסד להכשיר שניים
מאנשי סגל הספרייה לייעץ בתחום המשפטים.
 .3לחייב את המוסד האקדמי פרס )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על
הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המרכז
האקדמי פרס אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון במשפטים וכי קיימת אפשרות
שבסופו של דבר שלא יוסמך המרכז להעניק תואר במשפטים .ב .אם המרכז לא יוסמך בסופו
של דבר להעניק את התואר במשפטים הוא מתחייב להעניק לסטודנטים רשת ביטחון כפי
שפירטה בדיווחו למל"ג.
 .4על המרכז 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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 .5לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה
לקראת שלב ההסמכה".
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בקשת בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים לקבל אישור לפתוח במכללת בני ברק החרדית
מבח"ר תוכנית לימודים לתואר ראשון  B.Sc.במדעי המחשב.
המועצה מאמצת את המלצת וועדה המלווה למגזר החרדי מיום  14.6.2011ומחליטה לאשר את
בקשת בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים לפתוח במכללת בני ברק החרדית מבח"ר תוכנית
לימודים לתואר ראשון  B.Sc.במדעי המחשב ,ובלבד ש:
 .1המכללה החרדית בני ברק תשמש אכסניה לקיום תוכנית-הלימודים לתואר ראשון B.Sc.
במדעי המחשב של בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים.
 .2הפעלת התוכנית תיעשה בצורה ישירה על ידי החוג למדעי המחשב בבית ספר גבוה
לטכנולוגיה ירושלים ,המופקד על התוכנית המקבילה המתקיימת בקמפוס הראשי.
 .3התלמידים שיירשמו לתוכנית זו יהיו תלמידים של בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים.
 .4התואר האקדמי שיוענק לבוגרי התוכנית יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרי התוכנית
המקבילה המתקיימת בקמפוס הראשי של בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים.
 .5הוועדה המלווה למגזר החרדי מדגישה כי היא פועלת במסגרת האור הירוק שנתנה ות"ת
להכללת התוכניות החדשות למסגרות הארגוניות החרדיות בחומש הקרוב מבחינה
תכנונית ותקציבית.
 .6לאחר אישור מל"ג ,ניתן יהיה לפתוח הלכה למעשה את התוכנית ,לאחר שכבר ניתן לה
אישור תקציבי ספציפי מות"ת.
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בקשת בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים לקבל אישור לפתוח במכללת בני ברק החרדית
מבח"ר תוכנית לימודים לתואר ראשון  B.S.N.בסיעוד.
המועצה מאמצת את המלצת וועדה המלווה למגזר החרדי מיום  14.6.2011ומחליטה לאשר את
בקשת בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים לפתוח במכללת בני ברק החרדית מבח"ר תוכנית
לימודים לתואר ראשון  B.S.N.בסיעוד ,ובלבד ש:
 .1המכללה החרדית בני ברק תשמש אכסניה לקיום תוכנית-הלימודים לתואר ראשון B.S.N.
בסיעוד של בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים.
 .2הפעלת התוכנית תיעשה בצורה ישירה על ידי החוג לסיעוד )במכון טל( של בית ספר גבוה
לטכנולוגיה ירושלים ,המופקד על התוכנית המקבילה המתקיימת בו.
 .3התלמידות שתירשמנה לתוכנית זו תהיינה תלמידות של בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים.
 .4התואר האקדמי שיוענק לבוגרות התוכנית יהיה זהה לתואר המוענק לבוגרות התוכנית
המקבילה המתקיימת במכון טל של בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים.
 .5הוועדה המלווה למגזר החרדי מדגישה כי היא פועלת במסגרת האור הירוק שנתנה ות"ת
להכללת התוכניות החדשות למסגרות הארגוניות החרדיות בחומש הקרוב מבחינה
תכנונית ותקציבית.
 .6אפשר יהיה לפתוח הלכה למעשה את התוכנית רק לאחר שתקבל אישור תקציבי ספציפי
מות"ת.

1331 /11

נוהל מעקב אחר יישום המלצות הוועדות להערכת איכות והחלטות מל"ג בנושא .
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את נוהל המעקב אחר יישום המלצות הוועדות להערכת
איכות והחלטות מל"ג מישיבת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בישיבתה ביום .5.6.11

U

U

U

U

U

U

1332/11

U

U

U

U

U

יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע להערכת איכות הלימודים בפיזיותרפיה – דיווח.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה
מישיבותיה ביום  ,5.6.11 ,13.9.10בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בפיזיותרפיה
באוניברסיטת תל-אביב ,אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת חיפה ורושמת לפניה כי המוסדות
יישמו את המלצות הוועדה להערכת איכות.
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יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע להערכת איכות הלימודים בפסיכולוגיה ובמדעי
ההתנהגות – דיווח(.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה
מיום  , 15.6.11 ,9.1.11 ,14.11.10בנושא תכניות הפעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת
איכות בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות ומחליטה כלהלן:
 לרשום לפניה את לוחות הזמנים ודרכי יישום ההמלצות שציינו המוסדות בדיווחיהם. לבחון את יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדעי ההתנהגות ופסיכולוגיה על פיתכניות הפעולה אשר הגישו המוסדות.
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ייצוג סטודנטים על ידי עורך דין בוועדות משמעת.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בסוגיית ייצוג סטודנטים בוועדות המשמעת של המוסדות להשכלה
גבוהה ,זאת לאחר שהתבקשה לעשות כן בעקבות החלטת בית המשפט בע"א  ,8077/08ולאחר
קבלת חוות דעת בנושא והיא מחליט כדלקמן:
 .1הליכי המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה הם חלק מניהולם האקדמי של המוסדות להשכלה
גבוהה.
 .2המועצה להשכלה גבוהה ,כמוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה ,צריכה להבטיח איזון
ראוי בין האינטרס הציבורי שבהבטחת עצמאותם של המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה
לבין האינטרס הציבורי בפיקוח עליהם והבטחת איכותם האקדמית וניהולם התקין והראוי.
 .3נוכח האמור ,המועצה מדגישה את אחריות המוסדות להשכלה גבוהה להבטיח במסגרת
תקנוני המשמעת שלהם כי סטודנט הנמצא בהליכי משמעת שתוצאותיו עלולות להיות
חמורות ,לא ייפגע מבחינת יכולתו לנהל הליך משמעתי הגון המבטיח את חשיפת האמת ,תוך
שמירה על זכויותיו.
 .4במועצה מבקשת לקבל את התחייבותם של המוסדות לקיים פיקוח ובקרה מטעמם כדי
להבטיח הליכי משמעת תקינים וראויים כאמור לעיל ,וכן על מתן אפשרות ייצוג משפטי
באותם הליכי משמעת בהם לסטודנט קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו או
כאשר המדובר בסטודנט הניצב בפני חשש לתוצאות חמורות ,והכל בצורה מידתית ומאוזנת
ועל פי הגדרות שייקבעו ע"י המוסד בתקנון המשמעת שלו.
התקיימה הצבעה:
בעד – 10
נגד – 3
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
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ועדה לבדיקת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבחינוך לעיצוב של המרכז האקדמי לעיצוב
ולחינוך ויצו חיפה
להלן הרכב הוועדה שאושר:
 oפרופ' רן שחורי – החוג לעיצוב פנים ,המסלול האקדמי של המכללה למנהל
 oפרופ' עמי דרך – החוג לעיצוב תעשייתי ,בצלאל
 oד"ר נורית כהן עברון – המדרשה לאמנות ,המכללה האקדמית בית ברל
 oגב' גלי קדמי – תרכז את עבודת הוועדה
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