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החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה מס' )68 (503
שהתקיימה בירושלים ביום י"ב בסיוון ,תשע"א )(8.11.2011
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החלטות
 1410 /11בקשת מכון לנדר  -מרכז אקדמי ירושלים לפתוח תכנית השלמה לתואר ראשון ) (.B.Aבחינוך
וחברה למורים בכירים בהיקף של  32נ"ז
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך מיום  17.7.2011בנושא ,כדלקמן:
 .1אין מקום לחרוג מהחלטת המל"ג בנושא השלמת לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ,ועל כן אין
הצדקה לשנות את החלטת המל"ג בנושא מהנימוקים הבאים:
א .בהחלטת המל"ג מיום  16.10.1985בנושא "השלמת לימודים לתואר "בוגר בהוראה" למורים
בדרגך מורה-מוסמך-בכיר" ,קבעה המועצה שורה של תנאים לקיומן של תכניות לימודים
כנ"ל .בין התנאים נקבע כי "המועצה להשכלה גבוהה מאשרת לימודי השלמה במכללות
להכשרת עובדי הוראה שהוסמכו להעניק תואר "בוגר בהוראה" למורים בדרגת מורה-
מוסמך-בכיר שסיימו מסלול מקביל למסלול אילו הם מבקשים להתקבל במכללה להכשרת
עו"ה".
ב .בהמשך לאמור ,המועצה סבורה כי תכניות השלמה לתואר אקדמי בחינוך למורים בעלי דרגת
מורה-מוסמך בכיר ,אמורות להיות חלק אינטגראלי מהלימודים של מכללה אקדמית לחינוך.
ג .לאור ההיצע הקיים של מכללות אקדמיות לחינוך אין צורך אמיתי העולה מהשטח לפתיחה
של תכניות השלמה לתואר אקדמי למורים בדרגת מורה-מוסמך-בכיר במוסדות נוספים.
ד .לחריגה מהחלטת המל"ג בנושא השלמת לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ישנם השלכות
מרחיקות לכת על החלטת המל"ג מיום  4.4.2006בנושא "פטור מלימודים אקדמיים על בסיס
לימודים לא אקדמיים" ,לפיה ,בין היתר ,מתן הפטור המותר הוא בהיקף מקסימלי של עד 30
נ"ז .כמו כן ,לא יינתן פטור בעבור לימודים לא-אקדמיים שנלמדו חמש שנים ויותר לפני מועד
תחילת הלימודים האקדמיים )בהמשך תוקן לשש שנים(.
ה .המועצה לא מעוניינת ביצירה של תקדים אשר עשויות להיות לו משמעויות גם למקצועות
אחרים.
ו .המועצה מכירה בצורך של האקדמיזציה של מורים ובטעמים שעמדו בבסיס החלטת המל"ג
בנושא השלמת לימודים לתואר "בוגר בהוראה" למורים בדרגת מורה-מוסמך-בכיר .יחד עם
זאת ,המועצה סבורה כי יש לשאוף לצמצום מספר תכניות הלימודים לדרגת מורה-מוסמך-
בכיר )תכניות לא אקדמיות להוראה( ובעתיים השלמת לימודים לתואר אקדמי במתכונת
לימודים כנ"ל .המועצה מבקשת להדגיש כי השאיפה בזמנו הייתה שתכניות לימודים לתואר
"בוגר בהוראה" יחליפו בהדרגה את תכניות הלימודים לדרגת מורה-מוסמך-בכיר.
 .2בהמשך לכל האמור לעיל ,מחליטה המועצה לדחות את בקשת מכון לנדר -מרכז אקדמי ירושלים
לפתוח תכנית השלמה לתואר ראשון ) (B.A.בחינוך וחברה למורים בכירים בהיקף של  32נ"ז.
****
התקיימה הצבעה:
 12בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
****
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 1411 /11דיווח על תשתיות פיסיות המתקיימות במוסד האקדמי נצרת לטובת תכנית הלימודים לתואר
ראשון ) (B.Sc.בכימיה ופתיחת שנה ב' בתכנית הלימודים
בישיבתה ביום  8.11.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה
והנדסה מיום  8.11.2011בנושא התשתיות הפיסיות שמעמיד המוסד האקדמי נצרת לטובת תכנית
הלימודים לתואר ראשון ) (B.Scבכימיה .המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי ועדת הבדיקה
בראשותו של פרופ' דני מנדלר ביקרה במוסד ,התרשמה מהתשתיות הפיסיות ,נפגשה עם נציגי
המוסד וקיבלה את הצהרות המוסד בדבר רכישות נוספות עתידיות  .המועצה להשכלה גבוהה
מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  8.11.2011ואת המלצת ועדת
הבדיקה ומחליטה לאשר את פתיחת שנה ב' בתכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Scבכימיה.
בתום שנה"ל הנוכחית ועדת הבדיקה תעביר דיווח אל ועדת המשנה הן אודות התפתחות התכנית
והן אודות התשתיות הפיסיות שמעמיד המוסד לטובת תכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה.
****
התקיימה הצבעה:
 11בעד
 1נמנע
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה
****
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אישור הרכבי ועדות בודקות:

1412 /11

1413 /11

אישור הרכב ועדה עקרונית לקביעת קווים מנחים לתכניות משותפות בין מוסדות השכלה
גבוהה בארץ למוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל
להלן ההרכב שאושר:
 פרופ' ישראל צנג -ביה"ס לניהול וכלכלה ,המכללה האקדמית תל אביב יפו -יו"ר.
 פרופ' בני בנטל -החוג לכלכלה ,אוניברסיטת חיפה.
 פרופ' שלמה גרוסמן -הפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת בר אילן.
 פרופ' אבישי הניק -המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון.
 פרופ' אריה רייכל -הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת בן גוריון.
 פרופ' יאיר טאומן -ביה"ס למינהל עסקים ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 גב' מירי כהן -מרכזת הוועדה
אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשתה של המכללה הרב תחומית  -סכנין )בהקמה(
לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו ,בין היתר ,תכנית לימודים לתואר ראשון
) (.B.Aבפסיכולוגיה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ל ועדות המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  19.7.2011בנושא בקשת המכללה הרב תחומית סכנין )בהקמה( לקבל
היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו ,בין היתר ,תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בפסיכולוגיה )במתכונת דו חוגית וחד חוגית( ומחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי
הות"ת הרלוונטיים ו /או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .3לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
 פרופ' דן זכאי –– בית הספר לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי  -יו"ר.
 פרופ' עמירם רביב – דיקן ביה"ס לפסיכולוגיה ,המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה.
 פרופ' ירמיה רז – המחלקה לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה העברית.
 פרופ' אשר קוריאט – החוג לפסיכולוגיה – אוניברסיטת חיפה.
 גב' שרי אנגלנדר – מרכזת הוועדה.
 .4לבקש מהוועדה הבודקת לבחון ,בין היתר ,את התאמת ראש התכנית המיועד לתפקידו.
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 1414 /11שינוי הרכב הועדה להסמכת המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון ) (LL.Bבמשפטים
הרכב הוועדה במתכונתו כפי שהוצע ,לא אושר .מזכירות המל"ג מתבקשת להגיש הרכב ועדה
חדש שלא יכלול חבר ועדה מאוניברסיטת תל-אביב .הרכב הוועדה החדש ,יועבר במייל לאישור
חברי המל"ג.
 1415 /11אישור הרכב הוועדה לבחינת הכיתוב בתעודת הבוגר ) (B.A.בתואר רב תחומי בתכניות לימודים
במוסדות להשכלה גבוהה
להלן ההרכב שאושר:
 פרופ' דן לאור – מדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב ,יו"ר.
 פרופ' מריו מיקולינסר – בית הספר לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי בהרצליה.
 פרופ' אריה רייכל – הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת בן-גוריון.
 גב' אתי נעים – מרכזת הוועדה
 1416 /11עדכון הרכב הוועדה הבודקת את בקשת מרכז רידמן ללימודים אקדמיים )בהקמה( לקבל היתר
לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון ) (.B.Aבמדעי ההתנהגות
להלן הרכב הוועדה שאושר:
 פרופ' גיורא רהב – המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב – יו"ר.
 פרופ' שאול פוקס -המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן.
 פרופ' זאב קליין – המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים )אמריטי(; ביה"ס
 למדעי ההתנהגות במסלול האקדמי של המכללה למנהל.
 פרופ' אביעד רז – ראש תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב.
עדכון הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקבל הסמכה \
להעניק תואר שני ) (M.Edב"שילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות"
סיכום :המועצה להשכלה גבוהה דנה בעדכון הרכב הוועדה וסיכמה כי יוצע הרכב ועדה חדש ,בהתייעצות עם
פרופ' רות בייט מרום .הרכב הוועדה יובא לאישור המל"ג.
 1417 /11המלצת הרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים לתת הרשאה למספר
מכללות אקדמיות להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי
א .המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  8.11.2011בהמלצת הרכב יושבי
הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים )מסמך מס'  6685מיום  (26.10.2011לתת
הרשאה למספר מכללות אקדמיות להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן
עצמאי.
ב .המלצות הרכב יושבי הראש והחלטת המועצה ,כאמור ,מתבססות על החלטת המועצה
להשכלה גבוהה מיום  19.4.2005בה נקבעו המתווה והקריטריונים הייחודיים למתן הרשאה
למכללות אקדמיות להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי.
ג .המועצה להשכלה גבוהה מודה להרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים
ולרכז הוועדות העליונות על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
ד .המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות הרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות
למינוי פרופסורים ,כפי שפורטו במסמך מס'  ,6685ומחליטה לאורן כדלקמן:
ד .1.לתת למרכז הבינתחומי הרצליה הרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי
בתחומים :משפטים ,מנהל עסקים ,ממשל ,כפוף לתנאים שיפורטו להלן.
ד .2.לתת למסלול האקדמי של המכללה למנהל הרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן
עצמאי בתחומים :משפטים ,מנהל עסקים ,כלכלה ,כפוף לתנאים שיפורטו להלן.
ד .3.לתת למכללה האקדמית נתניה הרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי
בתחומים :משפטים ,מנהל עסקים ,כפוף לתנאים שיפורטו להלן.
ד .4.לתת למרכז אוניברסיטאי אריאל בשומרון הרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן
עצמאי בתחומים :הנדסת אלקטרוניקה ,פיסיקה ,כפוף לתנאים שיפורטו להלן.
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ד .5.לתת למכון טכנולוגי חולון הרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי
בתחומים :הנדסת חשמל ,מתמטיקה שימושית ,כפוף לתנאים שיפורטו להלן.
ה .המועצה להשכלה גבוהה מבקשת כי מוסדות אלה ,שקיבלו את ההרשאה להעניק דרגות
פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים שפורטו ,יעבירו להרכב יושבי הראש של הוועדות
העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג ,בכל תום שנה אקדמית ,במהלך תקופה של  3שנים
לאחר מתן ההרשאה ,את התיקים של חברי הסגל שקודמו לדרגות פרופסור-חבר במהלך
אותה תקופה מכח ההרשאה וכן את התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים
להגשה וקידום חברי סגל המועמדים להעלאה לדרגות פרופסור )וועדות מינויים מכללתיות,
וועדות מקצועיות ,הרכבי וועדות מקצועיות ,קריטריונים לקידום ,משאלי חוץ בישראל
ובחו"ל ,דוגמת מכתב משאל ,דו"ח וועדה מקצועית וכיו"ב( .באמצעות חומר זה יקיים הרכב
יושבי הראש מעקב אחר תהליך מינוי הפרופסורים-החברים החדשים באופן עצמאי ע"י
המוסדות הנ"ל.
ו .כמו כן ,מבקשת המועצה להשכלה גבוהה ממוסדות אלה ,להעביר להרכב יושבי הראש של
הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג ,בכל תום שנה אקדמית ,במהלך תקופה של
 3שנים לאחר מתן ההרשאה ,רשימות של מערך חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגות
פרופסור מן-המנין ופרופסור-חבר בכל התחומים לגביהם ניתנה ההרשאה למוסדות להעניק
דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי .נתונים מעודכנים אלה יאפשרו להרכב יושבי הראש
לוודא ,מדי שנה ,שלא חל שינוי )לרעה( במצבת הפרופסורים בתחומים השונים במוסד
לגביהם ניתנה ההרשאה ,באופן כזה שהיה עלול לחייב את מל"ג להחליט מחדש על סטטוס
ההרשאה.
ז .ההרשאה הניתנת ע"י המל"ג למוסדות אלו להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים
באופן עצמאי מותנית בהמשך עמידתם באמות המידה שנקבעו לצורך זה בהחלטת המל"ג
מיום .19.4.2005
ח .כמו כן ,מדגישה המועצה להשכלה גבוהה כי ההרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן
עצמאי מותנית גם בכך שהמוסדות הללו ימשיכו לפעול בהליכים הפנימיים שלהם להגשת
מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור ,על פי הכללים ,הנהלים וההנחיות של הוועדות
העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג ,ובמיוחד דברים אמורים בהקמת וועדות מקצועיות
לבחינת מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור ,אשר תהיינה מבוססות תמיד על רוב של
פרופסורים מחוץ למוסד )מאוניברסיטה או מכללה אקדמית מוכרת(.
ט .המועצה להשכלה גבוהה מבקשת כי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג תשבצנה
באופן פורמלי בתקנון שלהן למינוי פרופסורים במכללות האקדמיות את הסעיף העוסק
בהקמת וועדות מקצועיות לבחינת מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור ,אשר תהיינה
מבוססות על רוב של פרופסורים מחוץ למוסד )מאוניברסיטה או מכללה אקדמית מוכרת(
כאשר היו"ר יהיה תמיד פרופסור מחוץ למוסד.
****
התקיימה הצבעה:
 12בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
****
 1418 /11דיווח הוועדה המלווה של המל"ג לעניין בית הספר לרפואה בגליל
א .המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  8.11.2011בדיווח שהגישה לה
הוועדה המלווה בראשות אהרון בית הלחמי )מסמך מס'  6678מתאריך  (23.10.2011לענין בית
הספר לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל ,ובו סקירה על ההתקדמות האקדמית ,המחקרית
והפיזית שנעשתה בבית הספר מאז אישרה המועצה להשכלה גבוהה לאוניברסיטת בר אילן
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ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

)בנובמבר  (2010לפתוח את בית הספר לרפואה ללימודים סדירים של מחזור הלומדים הראשון,
בחודש אוקטובר . 2011
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה המלווה בראשות אהרון בית הלחמי על הדו"ח ועל
פעילותה.
המועצה להשכלה גבוהה מברכת את אוניברסיטת בר אילן על פתיחת הלימודים בבית הספר
לרפואה בגליל בתחילת שנה"ל תשע"ב ,אוקטובר .2011
המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הדיווח שהגישה לה הוועדה המלווה אודות בית הספר
לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל.
המועצה להשכלה גבוהה מבקשת כי הוועדה המלווה בראשותו של אהרון בית הלחמי תמשיך
בעבודתה וכן תקים מטעמה וועדה מקצועית מצומצמת ,אשר תלווה את פיתוח הקוריקולום
בתוכנית הלימודים בבית הספר לרפואה בגליל ,כאשר אחד מחברי וועדה מקצועית זו יהיה אדם
המבין בהערכה של תוכניות לימודים.
כחלק מהליווי של פעילות בית הספר לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל ,תערוך המל"ג
ביקור בבית הספר בתום סמסטר א' של שנת הלימודים תשע"ב ,או לחילופין ,תבקש מדיקן בית
הספר לרפואה ,פרופ' רן טור כספא ,להופיע במליאת המל"ג כדי לסקור את התפתחות בית
הספר ,פתיחת שנת הלימודים תשע"ב וההתקדמות שנעשתה עד כה בפעילותו האקדמית
והמחקרית וכן בבניית התשתית הפיזית שלו.

הערת פרופ' ברוך נבו באשר להחלטת המועצה מיום  27.7.11החלטה מס'  1361 /11בנושא המרכז האקדמי
כרמל
הערותיו של פרופ' ברוך נבו להחלטת המועצה מיום  27.7.11בנושא המרכז האקדמי כרמל יועלו לדיון במלואן
כאשר יידונו המלצות ועדת הפיקוח והאכיפה מיום  ,5.10.2011בדבר תכניות הלימודים לתואר ראשון )(LL.B
במשפטים ולתואר ראשון ) (B.Aבמשפטים המתקיימות במרכז האקדמי כרמל.
 1419 /11דיווח המכללה האקדמית לחינוך – תלפיות אודות עמידת תכניות ההכשרה להוראה במסלול
היסודי בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה
 .1המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית לחינוך תלפיות
ומחליטה לאשר למכללה להפעיל בהתאם "למתווים המנחים בהכשרה להוראה" את המסלול
היסודי בתכניות הלימודים הבאות:
 במבנה לימודי דו-חוגי לתואר "בוגר בהוראה" בהתמחויות :תנ"ך ,ספרות ,אנגלית ,טבע,
מתמטיקה והוראה כוללת.
 תכנית הלימודים באנגלית התואמת את התוספת להחלטת המתווים )מיום  (1.7.2008בנושא
הכשרה להוראת אנגלית.
 .2להסמיך את מכללת תלפיות ,להעניק תואר "בוגר בהוראה"  B.Ed.במסלול היסודי )א'-ו'( ולא
כפי שהיה עד כה במסלול היסודי )ג'-ו'(.
 .3להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר "בוגר בהוראה"  B.Ed.במסלול
היסודי ב"לימודים כלליים" במקום "הוראה כוללת" .כל זאת בהתאם לעקרונות ולכללים
החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות הוועדה המלווה ליישום המתווים.
 .4לאשר את הפעלת תכניות הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה(  ,לפי המתווים ,במסלול
היסודי על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים דומה במידה
רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים )הלומדים לתואר ראשון עם תעודת הוראה( .לכן
תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד .כמו כן:
א .המכללה מתחייבת לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי
ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף  11בהחלטת המל"ג
בנושא המתווים(.
ב .המכללה מתחייבת לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:

6

.1
.2

.3
.4

ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע ,במדעי
החיים ובמדעים המדויקים — .70
הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של  75לפחות.
הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני
המל"ג בנושא.
הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת הוראה
לא יפחת מארבע שנים.
הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף
ו/או להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
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 1420 /11דיווח מכללת "אמונה"  -המכללה האקדמית להוראת האומנות ולחינוך ,מיסודן של מכללות
אפרתה ואמונה  -אודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה במסלול העל יסודי )ז'-יב'( בהתמחויות:
אמנות ,עיצוב גרפי ,תיאטרון  -על פי החלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה
 .1המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח מכללת אמונה – המכללה האקדמית
להוראת האומנות ולחינוך ,מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה ומחליטה לאשר למכללה
להפעיל החל מעתה את תכניות הלימודים הבאות בהתאם למתווים המנחים בהכשרה להוראה
)החלטת המל"ג מיום :(21.11.2006
 אמנות
 עיצוב גרפי )ללא פירוט מוקדים על גבי התעודה(
 תיאטרון
 .2להסמיך את מכללת אמונה – המכללה האקדמית להוראת האומנות ולחינוך ,מיסודן של
מכללות אפרתה ואמונה ,להעניק תואר "בוגר בהוראה"  B.Ed.בתכניות לעיל במסלול העל
יסודי )ז'-י"ב( בלבד ולא כפי שהיה עד כה )אמנות למסלול יסודי וחט"ב; עיצוב גרפי למסלול
יסודי וחט"ב; תיאטרון למסלול רב-גילי(.
 .3לאשר את הפעלת תכניות הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה( ,לפי המתווים,
במסלולים השונים על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים
דומה במידה רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים )הלומדים לתואר ראשון עם תעודת
הוראה( .לכן תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד.
א .המוסד מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי
ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף  11בהחלטת המל"ג
בנושא המתווים(.
ב .המוסד מתחייב לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:
 .1ממוצע ציונים מינימאלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע ,במדעי
החיים ובמדעים המדויקים — .70
 .2הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של  75לפחות
 .3הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני
המל"ג בנושא.
 .4הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת הוראה
לא יפחת מארבע שנים.
 .4הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
 1421 /11דיווח אוניברסיטת בו-גוריון אודות התאמת תכניות ללימודי תעודת הוראה לאקדמאים במסלול
העל-יסודי בתחומי המדעים ,מדעי הרוח ,שפות ומדעי החברה
 .1המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח אוניברסיטת בן גוריון אודות התאמת
לימודי תעודת ההוראה לאקדמאים להחלטת "המתווים המנחים בהכשרה להוראה" .כמו כן,
ובהתאם להתחייבות האוניברסיטה ,עמידתה המלאה של האוניברסיטה בהחלטת המתווים
תמשיך להיבדק במהלך שלוש שנים הבאות .על האוניברסיטה להגיש למועצה מדי שנה דיווח
אודות התקדמותה בנושא סגל ההוראה .בתום התקופה ,דהיינו תחילת שנה"ל תשע"ה ,תעביר
האוניברסיטה דיווח אודות סיום עמידתה בסעיפי החלטת המתווים בנושא סגל ההוראה
בתכנית ,כלהלן:
א .לפחות שלושה אנשי סגל בעלי תואר שלישי בתחומים רלוונטיים ובעלי ניסיון בהוראה
במוסדות להשכלה גבוהה ,אשר יתחייבו לעבוד במוסד במשרה מלאה ועיקרית לפחות שלוש
שנים ויוכלו להוביל את תכנית הלימודים.
ב .מבין חברי הסגל העוסקים בתחום הדידקטיקה ובתחום הפרקטיקום ,לפחות שליש מסגל
זה– בכל מסלול גיל – יהיו חברי סגל אקדמי תקני במוסד.
U

U
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 .2בכפוף לאמור ,רשאית האוניברסיטה להתחיל כבר מעתה לקיים את הלימודים הנ"ל בהתאם
למתכונת החדשה שנקבעה בהחלטת המתווים המנחים בהכשרה להוראה.
 1422 /11דיווח אודות בדיקה משפטית שנערכה בנושא סוגיית ניגוד עניינים בתחום ההכשרה הקלינית
בתכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.O.Tבריפוי בעיסוק המתקיימת בקריה האקדמית אונו
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי בהתאם להצהרות המוסד ולבדיקת האגף המשפטי,
העסקת בעלי תפקידי מפתח בשדה הקליני ,כחלק מסגל ההוראה של תכנית הלימודים לתואר
ראשון בריפוי בעיסוק בקריה האקדמית אונו ,תהיה למשרות הוראה או הדרכה קלינית בלבד.
העסקה זו לא תוביל להעדפה של הקריה בהקצאת מקומות הכשרה קלינית על פני מוסדות אחרים.
 1423 /11דיווח על תשתיות פיסיות המתקיימות במרכז האקדמי דן
בישיבתה ביום  8.11.2011דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא התשתיות הפיסיות שמעמיד המרכז
האקדמי דן לטובת תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.במערכות מידע ניהוליות ותואר ראשון
) (B.Scבמדעי המחשב .המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי נציג הוועדות ביקר במבנה המוסד
בפתח תקווה והתרשם בחיוב מהתשתיות הפיסיות שמעמיד המוסד .בהתאם לכך ,המועצה רושמת
לפניה כי שנת הלימודים הראשונה נפתחה.
 1424 /11דיווח על ביטול הבקשה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון באופוטומטריה )(B.Optom
במרכז אקדמי כרמל
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר ביטול בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון באופוטומטריה ).(B.Optom
 1425 /11דיווח על ביטול הבקשה של המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן )חל"צ( לפתוח תכניות
לימודים לתואר ראשון ) (B.B.Aבמינהל עסקים ולתואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים.
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר ביטול בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן
)חל"צ( לפתוח תכניות לימודים לתואר ראשון ) (B.B.Nבמנהל עסקים ולתואר שני ) (M.B.Aבמנהל
עסקים.
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החלטות מישיבת פורום יושבי ראש ועדות המשנה מיום :21.9.11

1426 /11

בקשת המכללה האקדמית תל-חי לערוך שינויים בתוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.ללא
תיזה בעבודה סוציאלית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות צוות "נוהל קיץ" -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה לאמץ את חוות דעת הסוקרת את בבקשת המכללה האקדמית
תל-חי לערוך שינויים בתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בעבודה סוציאלית ולאשר
למכללה לערוך בתוכנית את השינויים כלהלן:
 .1במקום האשכול הכללי לפתוח אשכול ללימודי ניהול והדרכה בהיקף של  14נ"ז.
 .2להוסיף אשכול חדש" :אשכול ללימודי טראומה וחוסן  "1בהיקף של  16נ"ז.
 .3להוסיף מגוון של קורסי בחירה בהיקף כולל של  16נ"ז.

1427 /11

העברת הבקשה של המכללה האקדמית נתניה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )( B.A.
בניהול טכנולוגית מידע לבדיקתה של ועדה מקצועית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2לבקש מהוועדה הבודקת לבחון ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
א .עמידת התכנית במתווים לתכניות לימודים בתחום מערכות מידע )החלטת מל"ג מיום
.(14.6.2011
ב .לבחון את התאמת שם התכנית לרציונאל התכנית.
 .3להוסיף להרכב הוועדה המוצע איש סגל אקדמי נוסף מתחום מנהל העסקים .ההרכב
המעודכן יובא לאישור.
 .4דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי
הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.

1428 /11

בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות באסטרטגיה עסקית במסגרת תכנית הלימודים
לתואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחה שבדק את הבקשה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
 .2לאשר את בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח התמחות באסטרטגיה עסקית במסגרת
תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים.
 .3ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים.
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האשכול החדש לא יצוין על גבי התעודה שתוענק לבוגרים.
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בקשת מכללת אורנים להוסיף התמחות בהוראת עברית כשפה זרה לתוכנית הלימודים בהוראת
שפות זרות )אנגלית וערבית(
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחית פרופ' עלית אולשטיין על עבודתה ועל חוות דעתה.
 .2לאשר למכללת אורנים להוסיף התמחות בהוראת עברית כשפה זרה לתכנית הלימודים
בהוראת שפות זרות )אנגלית וערבית(.

1429 /11

U

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Ed.בחינוך מדעי של
המכללה האקדמית לחינוך ,יהדות והוראת המדעים חמדת דרום
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות צוות נוהל קיץ  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נאוה בן צבי על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2לאשר למכללה האקדמית לחינוך ,יהדות והוראת המדעים חמדת הדרום לפרסם את דבר
פתיחתה של תכנית לימודים לקראת תואר שני ) (M.Edבהוראת המדעים ,לרשום אליה
תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
 .3עד לשלב ההסמכה ,על המכללה לפעול כלהלן:
 (1במידה והמכללה תחליט להוריד את מספר השעות בתכנית ,עליה להורידן מחטיבות א' ו-
ב' )תשתית וחינוך( ולא מחטיבות ג' ו-ד' )לימודי ההתמחות ועבודת הגמר(.
 (2להקפיד שיהיו מספיק מחשבים במכללה לטובת שיעורים בהם יש צורך במחשב.
 (3הקורס "מיסודות ליצורים חיים" – אין הלימה בין שם הקורס ותכניו .על המכללה לדאוג
כי שם הקורס יבוא לידי ביטוי בנושאי הקורס .כמו כן ,יש להוסיף בקורס זה בחינה
כאמצעי להערכה.
 .4הוועדה בראשותה של פרופ' נאוה בן צבי תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה
להעניק את התואר.

1430 /11

U

 1431 /11בקשת מכללת תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בתושב"ע
למסלול היסודי
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות צוות נוהל קיץ  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה ,מיום  ,21.9.11ומחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשת מכללת תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר
בהוראה" ) (B.Ed.בתושב"ע למסלול היסודי.
 .2לאשר את שמות החברים שהוצעו לבדיקת הבקשה:
 פרופ' דניאל שפרבר מהפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן ,יו"ר.
 פרופ' ורד נעם מהמגמה לתלמוד וספרות העת עתיקה ,הפקולטה ללימודי התרבות
העברית באוניברסיטת תל אביב.
 ד"ר כמאל חוואלד ,נציג האגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך.
 .3לבקש שיצורף להרכב הוועדה לעיל חבר נוסף בתחום התושב"ע .שם החבר הנוסף יובא
לאישור חברי הפורום בדואר אלקטרוני.
U

1432 /11

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים החד-חוגית לתואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.באמנות למסלול רב-גילאי של מכללת תלפיות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות צוות נוהל קיץ  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין על הדו"ח שהגישה ועל
עבודתה עד כה.
U
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לאשר למכללה האקדמית לחינוך ,תלפיות ,לפתוח תכנית לימודים חד חוגית לתואר "בוגר
בהוראה" ) (B.Ed.באמנות למסלול רב-גילאי ,לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
על המכללה לעשות ככל שביכולתה על מנת לשדרג ולהתאים את השטחים והציוד הנדרשים
ללימודים ולעבודה בתחומי האמנות.
לקראת שלב ההסמכה ייבחן נושא שדרוג הספרייה ,לרבות  -הוספת כותרים בתחום האמנות
הפלסטית; הגדלת אוסף כתבי העת באנגלית; הכללת פריטים עדכניים ,בדגש על ספרות
מחקר עדכנית ,אמנות עכשווית ,ישראלית ובינלאומית והימצאותם של כל פריטי הקריאה
במצאי הספרייה.
הוועדה המקצועית תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר.
על 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".

אישור הרכבי ועדות )במסגרת "נוהל קיץ"(:

1433 /11

אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה הרב תחומית  -סכנין )בהקמה( לקבל
היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו ,בין היתר ,תכנית לימודים לתואר ראשון )(.B.A
בפסיכולוגיה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי
הות"ת הרלוונטיים ו /או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .3לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' דן זכאי –– בית הספר לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי  -יו"ר.
• פרופ' עמירם רביב – דיקן ביה"ס לפסיכולוגיה ,המרכז ללימודים אקדמיים באור
יהודה.
• פרופ' ירמיה רז – המחלקה לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה העברית.
• גב' שרון הרדון /גב' שרי אנגלנדר – מרכזת הוועדה.

1434 /11

אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה הרב תחומית  -סכנין )בהקמה( לקבל
היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו ,בין היתר ,תכנית לימודים לתואר ראשון )(.B.A
בשפה וספרות אנגלית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה כלהלן:
 .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 .2דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי
הות"ת הרלוונטיים ו /או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
 .3לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' עלית אולשטיין –– ביה"ס לחינוך ,האוניברסיטה העברית  -יו"ר.
• פרופ' נועם פינקלר – החוג לשפה וספרות אנגלית ,אוניברסיטת חיפה.
• פרופ' אלינור סייג חדד – המחלקה לאנגלית ,אוניברסיטת בר אילן.
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• גב' שרון הרדון /גב' שרי אנגלנדר – מרכזת הוועדה.
 1435 /11הוספת חבר להרכב הוועדה לגיבוש תכנית ייעודית להסבת אקדמאים לתואר "בוגר" בסיעוד
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
• פרופ' דן בנור -ביה"ס למקצועות הבריאות ,הפקולטה למדעי הבריאות ,באוניברסיטת בן
גוריון בנגב ,יו"ר
• ד"ר מירי רום -ראש ביה"ס לסיעוד ,האוניברסיטה העברית ו"הדסה" ירושלים
• ד"ר שושנה ריב"א – אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד ,משרד הבריאות
• פרופ' תמר קרוליק -החוג לסיעוד ,אוניברסיטת תל אביב
• פרופ' רוזה אזהרי -חברת מל"ג
• פרופ' משה מנדלבאום -חבר ות"ת
• מר גדי פרנק – סמנכ"ל לתכנון ,מידע ומחקר -ות"ת
• ד"ר רות קפלן  -מנהלת ביה"ס לסיעוד בביה"ח אסף הרופא.
 1436 /11בקשת סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך טכנולוגיה ואמנויות ,לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ) (M.Edבחינוך לפעילות גופנית ,לתנועה ולבריאות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה  ,מיום  21.9.11ו ומחליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
 פרופ' מיקי שיינוביץ'– הפקולטה להנדסה ביו-רפואית ,אוניברסיטת ת"א – יו"ר
 פרופ' אורנה בראון-אפל – ביה"ס לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה.
 ד"ר פליקס לבד – ראש ההתמחות בחינוך גופני ,מכללת קיי.
 גב' אפרת צדקה – מרכזת הוועדה.
 1437 /11אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת תכניות לימודים לתואר שני ) (M.A.A.Tבטיפול
באמצעות אומנויות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
 פרופ' אדיר כהן – החוג לחינוך ,אוניברסיטת חיפה – יו"ר.
 פרופ' איתן בכר – המחלקה לפסיכולוגיה  ,האוניברסיטה העברית.
 פרופ' עמירם רביב – החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב.
 פרופ' מולי להד – ראש המכון לדרמה תרפיה ,מכללת תל חי.
 פרופ' אמנון וולמן – ראש ביה"ס לחינוך מוזיקלי ,מכללת לוינסקי.
 ד"ר דיתה פדרמן – ביה"ס לתרפיה באמנות ,אוניברסיטת חיפה.
 גב' תמר חזות – החטיבה ללימודים מתקדמים ,מכללת אורנים.
 גב' אפרת צדקה – מרכזת הוועדה.
 1438 /11אישור מומחה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בייעוץ
גרונטולוגי במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Aבלימודי משפחה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה  ,מיום  21.9.11ומחליטה על אישור מומחה לבדיקת הבקשה )כנהוג ,שם המומחה חסוי
בפני המוסד(.
 1439 /11אישור הרכב הוועדה המלווה את המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ואת אפקה ,ה
מכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לקראת הסמכתם להעניק תואר שני  M.Sc.בהנדסת
מערכות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה לאשר את הרכב הוועדה המלווה את המכללה האקדמית
להנדסה אורט בראודה ואת אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לקראת הסמכתם
להעניק תואר שני  M.Sc.בהנדסת מערכות והחליט לקיים דיון חוזר בנושא בישיבתה הקרובה של
ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה.
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U
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אישור הרכב וועדה מקצועית הבודקת את בקשת האוניברסיטה העברית לקבל הסמכה
להעניק תואר "בוגר במדעים"  B.Scבהנדסת מחשבים
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
פרופ' סמיון ליצין  -הפקולטה להנדסה ,בית ספר להנדסת אלקטרוניקה,
•
אוניברסיטת תל אביב ,יו"ר
פרופ' הוגו גוטרמן – המחלקה להנדסת אלקטרוניקה ומחשבים,
•
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' ישראל סידון  -המחלקה להנדסת אלקטרוניקה-טכניון
•
פרופ' זאב זלבסקי -בית הספר להנדסה ,אוניברסיטת בר אילן
•
גב' מרב אברהמי -מרכזת הוועדה
•
אישור הרכב הועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה הערבית ירושלים )בהקמה( לקבל
היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכניות לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה,
ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במתכונת דו חוגית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה  ,מיום  21.9.11ומחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה הערבית
ירושלים )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכניות לימודים לתואר
ראשון בפסיכולוגיה ,ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במתכונת דו חוגית והחליט להעביר את
ההרכב המוצע לדיון בוועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות כיוון שהבקשה הנה
לבחינת הקמת מוסד חדש.
עדכון הרכב הוועדה הבודקת את בקשת מרכז רידמן ללימודים אקדמיים )בהקמה( לקבל היתר
לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במדעי ההתנהגות
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה  ,מיום  21.9.11ומחליטה לאשר את עדכון הרכב הוועדה הבודקת את בקשת מרכז רידמן
ללימודים אקדמיים )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית
לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במדעי ההתנהגות להלן ההרכב שאושר:
 פרופ' גיורא רהב – המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב – יו"ר.
 פרופ' שמחה לנדאו – המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים )אמריטי(;
ראש החוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית עמק יזרעאל.
 פרופ' שאול פוקס -המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן.
 פרופ' זאב קליין – המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים )אמריטי(;
ביה"ס למדעי ההתנהגות במסלול האקדמי של המכללה למנהל.
U

U

U

1441 /11

1442 /11

U

U

U

אישור הרכבים של ועדות בינלאומיות להערכת איכות:

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות המשנה מיום
 ,21.9.11ומחליטה לאשר ההרכבים של שלוש הועדות הבינלאומיות להערכת איכות להלן ההרכבים שאושרו:
 1443 /11הרכב הוועדה להערכת הלימודים בתחום סוציולוגיה ואנתרופולוגיה:
U

•
•
•
•
•

Prof. Seymour Spilerman – Department of Sociology, Columbia University, USA - Chair
Prof. Arne Kalleberg - Department of Sociology, University of North Carolina, USA
Prof. Herbert Lewis - Department of Anthropology, University of Wisconsin, USA
Prof. Leslie McCall - Department of Sociology, Northwestern University, USA
Prof. Yitzhak Samuel - Department of Sociology and Anthropology, University of Haifa,
Israel
• Prof. Moshe Shokeid - Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University,
Israel
• Ms. Yael Franks, Committee Coordinator
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 1444 /11הרכב הוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים במדעי התזונה
U

• Prof. Alice H. Lichtenstein, School of Nutrition Science and Policy, Tufts University
USA –Chair
• Prof. Judy Gilbride, Department of Nutrition, Food Studies & Public Health, NYU, USA
• Prof. Shoshana Mokady, Department of Food Engineering & Biotechnology, Technion, Israel
• Prof. Maret G. Traber, Department of Nutrition and Exercise Sciences, Oregon State University, USA
• Ms. Yael Franks, Committee Coordinator

 1445 /11הרכב הוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים בבלשנות
U

•
•
•
•
•

Prof. Stephen Anderson, Department of Linguistics, Yale University, Committee Chair
Prof. Ruth Berman, Department of Linguistics, Tel Aviv University
Prof. Peter Cole, Department of Linguistics, University of Delaware
Prof. Frederick Newmeyer, Department of Linguistics, University of Washington
Prof. Loraine Obler, Ph.D. Program in Speech-Language-Hearing Sciences, The Graduate School and
University Center, The City University of New York
• Prof. Shuly Wintner, Department of Computer Science, University of Haifa
• Ms. Marissa Gross, Committee Coordinator

1446 /11

U

דיווח אחוה – המכללה האקדמית לחינוך אודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה בחוג לחינוך
מיוחד לידה-שש( בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת צוות "נוהל קיץ"  -פורום יושבי הראש של ועדות
המשנה מיום  ,21.9.11ומחליטה לרשום את דיווח אחוה – המכללה האקדמית לחינוך אודות
עמידת תכנית ההכשרה להוראה בחוג לחינוך מיוחד )לידה-שש( במתווים מנחים להכשרה
להוראה לפניה את הדיווח דלעיל.
U

דיונים עקרוניים )כלליים(:

 1447 /11קיום לימודי תואר שני  M.Edותואר שני  M.Teach -עם תזה במכללות אקדמיות לחינוך
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  8.11.11בשאלת קיום לימודי תואר שני עם תזה
במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:
 .1להקים צוות לבחינת קיום לימודי תואר שני עם תזה במכללות האקדמיות לחינוך.
 .2הצוות יידרש לבחון ,בין היתר ,האם יש מקום לתואר שני מחקרי במכללות האקדמיות
לחינוך.
 .3אם הוועדה תמליץ על קיום לימודים אלו ,היא תתבקש לקבוע מתווה שיכלול ,בין השאר,
היכן ובאילו קריטריונים ניתן ליישמם.
 .4הרכב הצוות המוצע ,יובא לאישור המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה הבאה.
****
התקיימה הצבעה:
בעד – 11
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
****
 1448 /11התוכניות השלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחיות מוסמכות
א .המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  8.11.2011בדו"ח הוועדה
המקצועית )מיום  (1.7.2010בראשות פרופ' דן בנור ,לבחינה מחודשת של הצורך בהמשך קיומן
U

U

U

U
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של תוכניות ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד המיועדות לאחיות מוסמכות ,וכן בהמלצת ות"ת
בנושא זה מיום . 21.9.2011
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דן בנור על עבודתה
היסודית ועל הדו"ח שהגישה לה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את החלטת ות"ת מיום  21.9.2011בענין תוכניות ההשלמה
לתואר ראשון בסיעוד המיועדות לאחיות מוסמכות והיא מחליטה כדלקמן:
ג .1.לאפשר את המשך קיומן במוסדות להשכלה גבוהה של תוכניות ההשלמה לתואר בוגר
בסיעוד לאחיות מוסמכות עפ"י "מתווה וועדת בנור" ) 60נ"ז( עד לתום סמסטר א' של
שנת הלימודים תשע"ז ,ינואר  ,2017בלבד ,לאור הנימוקים שלהלן:
• תוכניות ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחיות מוסמכות נועדו לתת מענה
קונקרטי )עידוד אקדמיזציה( ,תחום בזמן ,לדור מסוים של אחיות מוסמכות ,שלמד
בעבר בבתי ספר תלת שנתיים לא-אקדמיים .הן לא נועדו להתקיים לתקופה בלתי
מוגבלת בזמן.
• ככלל ,מל"ג מחייבת הפעלת פיקוח אקדמי ישיר על תכניו האקדמיים של כל תואר
אקדמי בו היא מכירה .תוכניות ההשלמה לתואר בוגר בסיעוד מהוות חריג מהכלל:
היקף הלימודים בהן מצומצם מאוד ) 60נ"ז בלבד( וחלק מתכניהן אינו נמצא בפיקוח
ישיר של מל"ג.
ג .2.החל מסוף סמסטר א' של שנה"ל תשע"ז ,ינואר  ,2017לא יתאפשר עוד קיומן של תכניות
השלמה בסיעוד במוסדות להשכלה גבוהה וות"ת לא תתמוך יותר במימון תוכניות
השלמה אלה .משמעות הדבר היא שהמחזור האחרון שיוכל להתחיל בלימודים אלה
כמחזור חדש יהיה המחזור שיחל את לימודיו בתחילת שנת הלימודים תשע"ה,
אוקטובר .2015
ברקע הדברים מציינת המל"ג את עמדת ות"ת לפיה ,בעיית המחסור באחיות מטופלת
באמצעות הגדלה מיוחדת של המכסות לתואר ראשון בסיעוד ב 385 -סטודנטים לשנים תשע"א-
תשע"ג ,וזאת מעבר למכסות הסטודנטים לתואר ראשון בסיעוד ,עליהם החליטה ות"ת
במסגרת תוכנית החומש תשע"א-תשע"ו ובתיאום עם משרדי הבריאות והאוצר .עם זאת,
תכניות ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד אינן מהוות פתרון ראוי ומתאים לענין זה .ניתן לשקול
פתרונות נוספים להתמודדות עם המחסור באחיות באמצעים אחרים אותם יש לבחון בשיתוף
עם משרד הבריאות.
נוכח האמור ,החל מסוף אוקטובר  ,2011לא תתאפשר עוד הגשה של בקשות חדשות לפתיחת
תוכניות השלמה לתואר ראשון בסיעוד במוסדות להשכלה גבוהה.
****
התקיימה הצבעה:
 10בעד
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
****

מתווים לתוכניות לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות -הבהרה החלטת מל"ג מיום
 13.7.2010בנושא ההשלמות לתואר
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת נציגי הוועדה העקרונית לגיבוש אמות מידה
אחידות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות )הבעה ויצירה( ,ולהבהיר את החלטתה בעניין
קהל היעד וההלמות הנדרשות למתקבלים ללימודי התואר השני בטיפול באמצעות אמנויות.
להלן הנוסח המעודכן כפי שאושר במל"ג )השינוי מהנוסח המקורי מודגש(:
* "קהל היעד:
U

U

U

U
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לתכנית יוכלו להתקבל תלמידים בעלי תואר ראשון מתחום כלשהו ,בכפוף לביצוע השלמות
בתחום הטיפול ובתחום האומנויות.
ההשלמות יבוצעו במסגרת מוסד אקדמי מוכר המעניק תואר מוכר על ידי המל"ג בתחומי
החינוך ו/או פסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית".
השלמה עבור מי שאינו בא מתחום האומנויות:
בעל תואר ראשון שאינו מתחום האמנויות צריך לצבור  300שעות לימוד פורמאליות מתחום
האמנות הרלוונטי )היינו שעות לימודים ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג או ממוסד
מקצועי או אומנותי המוכר על ידי משרד החינוך( וכן  200שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק
עבודות בתחום האומנות הרלוונטי.
U

שונות:
זכויות סטודנטיות בהריון:
יו"ר התאחדות הסטודנטים ,מר איציק שמולי ,ביקש לקבל דיווח אודות הבעייתיות שהתגלתה בהחלטת
המל"ג בנוגע לזכויות סטודנטיות בהריון .היועצת המשפטית ,עו"ד יעל טור כספא פליישמן ,ציינה כי נוסח
החלטת המל"ג בנושא הועבר לנסחית של משרד המשפטים ,שקבעה כי אין בסמכות המל"ג לקבוע כללים כה
מפורטים .כעת עובדים על נוסח כללי יותר שיהיה מקובל על משרד המשפטים .הנוסח החדש יכלול את הערות
ור"ה .יועצת שר החינוך לענייני השכלה גבוהה ,גב' ענת חיים ,הוסיפה כי בישיבת המל"ג הבאה יינתן דיווח
באשר למצב הדברים ,וכי במידת הצורך ,יישקל שינוי חקיקה בנושא .יו"ר הוועדה לבחינת הנושא ,פרופ' רות
בייט מרום ,ציינה כי שינוי מהותי של הכללים מצריך עיון מחודש של הוועדה המקצועית.
U

U

