
U 71)065להשכלה גבוהה האחת עשרה מס'  ( המועצההחלטות מישיבת 
U) 201112.20.שהתקיימה בירושלים ביום י"ב  בסיוון, תשע"א( 

 
 ה ח ל ט ו ת

11/ 1488 Uדוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים במנהל ומדיניות ציבורית 
חתה מישיבתה המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבט 

, ומחליטה מנהל ומדיניות ציבוריתבעניין דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים  19.12.11ביום 
 כלהלן:

סטיב של פרופ'  ובראשותאיכות הלימודים במנהל ומדיניות ציבורית להודות לוועדה להערכת  .1
 על עבודתה הרבה והמקצועית.קלמן 

 "חות הפרטניים).ח הכללי והדו"עדה (הדוחות המסכמים של הוו"את הדועקרונית לאמץ  .2
 באתר האינטרנט של המל"ג.ותגובות המוסדות חות ההערכה "לפרסם את דו .3
לקיים בהקדם דיון עם ראשי המחלקות למדיניות ציבורית על מסקנות ועדת ההערכה  .4

והמלצותיה. לאחר הדיון תתבקש ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה להגיש למועצה את 
 בנושא. המלצותיה

U:התקיימה הצבעה 
14-בעד  

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה בפה אחד
 

11 /1489   U מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים 
   UבפיזיקהU  
 המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות מישיבתה ביום     
 :ומחליטה כלהלן 27.11.11   

להודות לפרופ' חנוך גוטפרוינד ולפרופ' דניאל אשרי על בדיקת הדיווחים שהגישו   .1
גוריון, הטכניון, מכון ויצמן -אילן, אוניברסיטת בן-אביב, אוניברסיטת בר-אוניברסיטת תל

 למדע ובית הספר הגבוה לטכנולוגיה והאוניברסיטה העברית.
ות יישמו את המלצות הוועדה להערכת איכות בפיזיקה במוסדות לרשום לפניה כי המוסד  .2

 שבבדיקה, כפי שציינו הסוקרים בחוות הדעת שלהם.
גוריון, האוניברסיטה העברית ובית הספר -אילן, אוניברסיטת בן-לבקש מאוניברסיטת בר  .3

הגבוה לטכנולוגיה להגיש בראשית שנת הלימודים תשע"ג דיווח נוסף על יישום המלצות 
ועדה להערכת איכות בפיזיקה. בפרט בנושא הקצאת משאבים לתשתיות באוניברסיטת הו
גוריון -אילן ובבית הספר הגבוה לטכנולוגיה ובנושא גיוס סגל באוניברסיטת בן-בר

 והאוניברסיטה העברית.
U:תוצאות ההצבעה במועצה 

13 - בעד  
 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה בפה אחד
 

1490/11  Uכה טכנית לשנה של ההסמכה הזמנית של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן האר
 ) במדעי החינוך הגופני..M.P.Eבמכון וינגייט להעניק תואר שני (

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לענייני  20.12.11בישיבתה ביום   
 טה לאמצה כלהלן:והחלי 29.11.2011אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 

 להודות למומחה פרופ' יורם אפשטיין על עבודתו ועל חוות דעתו. .1
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) את ההסמכה שניתנה למכללה לחינוך גופני 2012להאריך טכנית בשנה אחת (עד נובמבר  .2
 ) עם תזה במדעי החינוך הגופני.M.P.Eולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני (

וקר נוסף, אשר תובא לדיון בוועדת המשנה, לקראת להמתין לחוות דעתו של ס .3
 הסמכה שאינה מוגבלת בזמן.

U:תוצאות ההצבעה במועצה 
12 –בעד   

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה בפה אחד
 

11/ 1491     Uבקשת הטכניון לסיים את התהליכים שהחלו במסגרת האוטונומיה לגבי תכנית לימודים 
 ).Uתזה (כולל נוף באדריכלות  M.Scלמדעים  מגיסטר לתואר

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לענייני   20.12.11בישיבתה ביום   
 :כלהלן והחליטה 29.11.2011אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות  .א
 בקשת הטכניון לסיים את הליכי האוטונומיה לגבי תכניתעניין ב 29.11.2011לחינוך מיום 

 .תזה (כולל נוף באדריכלות .M.Sc למדעים  מגיסטר לימודים לתואר
לאור העובדה כי הטכניון סיים את הבדיקות העצמיות עפ"י הרשאת האוטונומיה לגבי  .ב

לפני U )תזה ל(כול נוף באדריכלותMSc למדעים  תוכנית הלימודים החדשה לתואר מגיסטר
U ההחלטה במל"ג על סיום האוטונומיה, והוא נמצא מתאים לתנאים שנקבעו בהחלטת מל"ג

מועצה להשכלה גבוהה חליטה הלגבי סיום תוכניות אחרונות שנכללו במתווה האוטונומיה, מ
UלאשרU למדעים  את בקשת הטכניון להכליל את התוכנית לתואר מגיסטר MScבאדריכלות 

 רשאת האוטונומיה, ובכך, לאפשר לטכניון לפתוח את התוכנית כדין.בה )תזה (כולל נוף
U:תוצאות ההצבעה במועצה 

  12  - בעד
 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה בפה אחד
11 /1492    Uמכללת חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" ל ה שאינה מוגבלת בזמןהסמכ אישור

 .המלצת הסוקר -ולמסלול העל יסודי  מסלול היסודימסלול הגן, לבמקרא ל
 לענייני דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה  20.12.11שיבתה ביום בי  

 :, והחליטה לאמצה כלהלן29.11.2011מיום  אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
להסמיך את מכללת חמדת הדרום להעניק, לתקופה , בהסתמך על חוות דעת הסוקר .1

זמן, את התואר "בוגר בהוראה" במקרא במסלול הגן, במסלול היסודי, בלתי מוגבלת ב
 יסודי. -ובמסלול העל

לאור הערת הסוקר לפיה חלק מחברי הסגל בתכנית במקרא קרובים לגיל פרישה, לבקש את  .2
) להגיש דו"ח התפתחות לוועדת המשנה אודות 2013המכללה בעוד שנתיים (דהיינו דצמבר 

התייחסות לגיוס חברי סגל צעירים בעלי תואר שלישי בתחומי סגל ההוראה בתכנית תוך 
 היהדות שיהוו עתודה מתאימה להובלת התכנית בשנים שיבואו. 

U:תוצאות ההצבעה במועצה 
14 -בעד  

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה בפה אחד
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11 /1493  Uלהעניק תואר  הארכת ההסמכה לתקופה של שלוש שנים למכללה האקדמית עמק יזרעאל
 ) במדעי ההתנהגות..B.Aראשון (

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם   20.12.11בישיבתה ביום   
 והחליטה לאמצה כלהלן: 29.11.2011אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  

 להודות למומחה על חוות הדעת שהגיש בעניין. .1
להאריך בשלוש שנים נוספות את ההסמכה של המכללה  בהתבסס על חוות דעת המומחה, .2

) במדעי ההתנהגות, דהיינו עד  דצמבר B.Aהאקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון  (
2014. 

בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים  .3
 בהחלטות המועצה  במלואן. שהועלו בחוות דעת המומחה לרבות עמידת המוסד והתוכנית

U:תוצאות ההצבעה במועצה 
12 -בעד  

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה בפה אחד
 

11 /4149  Uיפו להעניק תואר שני -אישור הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ת"א.A.)M(  ללא 
    Uתזה בפסיכולוגיה תעסוקתיתU. 

ה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם דנה המועצ 20.12.11בישיבתה ביום   
 :כלהלןלאמצה והחליטה , 29.11.2011מיום  אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל

להעניק תואר שני שאינה מוגבלת בזמן יפו הסמכה -להעניק למכללה האקדמית של ת"א .1
)M.A. .ללא תזה בפסיכולוגיה תעסוקתית ( 

 להמשיך בפיתוח התכנית במישורים הבאים: בהתאם לחוות דעת המומחה, על המכללה .2
המשך גיוס אנשי סגל בעלי תואר שלישי בדרגת פרופסור, שהנם בעלי רקע, הכשרה  .א

 ומומחיות בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית (אחד לפחות במשרה מלאה).
 המשך העשרת ספריית המבחנים והספרייה הכללית של המכללה. .ב

U:תוצאות ההצבעה במועצה 
12 –בעד   

ן מתנגדים אי  
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה בפה אחד
 

11 /1495  U המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון שלוש שנים  של לתקופה הארכת ההסמכה
)B.A. תחומיים–) בלימודים רב 

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם  20.12.11בישיבתה ביום   
 :והחליטה כלהלן 29.11.2011מחו"ל מיום  אוניברסיטאות ושלוחות

 להודות למומחה הבודק על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש לה. .1
לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, מחליטה מל"ג להסמיך את המכללה  .2

 3ב"לימודים רב תחומיים" לתקופה קצובה של  .B.Aהאקדמית ספיר להעניק תואר ראשון 
 שנים.

חוות דעתו החיובית של המומחה הבודק, אין צורך בבדיקה אקדמית נוספת של בהסתמך על  .3
 תכנית הלימודים בעתיד, לצורך חידוש ההסמכה. 

מתן הסמכה קבועה לתוכנית הלימודים יועלה לדיון במליאת המועצה, כחלק מדיון באשר  .4
מידת למתן הכרה קבועה למכללה האקדמית ספיר כמוסד להשכלה גבוהה. הדיון יתמקד בע

בנושא הניהול אקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה  1.7.2008המוסד בהחלטת המל"ג מיום 
ורים מן שאינם אוניברסיטאות, לרבות כהונת נשיא, ומדיניות מל"ג בנושא היחס שבין מ

 החוץ לסגל קבוע במכללה.
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Uתוצאות ההצבעה במועצה: 
 12 - בעד

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה בפה אחד
 

11 /6149  U) בקשת המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, להכיר בתואר הראשוןB.A. ,בתקשורת (
 בהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם  20.12.11בישיבתה ביום   
 :ה לאמצה כלהלןוהחליט 20.12.2011אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 

בתקשורת של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, בהמשך  .B.Aבתואר הראשון להכיר  .1
 לו על ידי מל"ג יו"ש.) שניתנה 2012(עד חודש ספטמבר  להסמכה הזמנית

המוסד יפעל להעלאת רף הקבלה לתוכנית הלימודים בהתאם להמלצת הוועדה המקצועית,   .2
 .להשכלה גבוההספר לתקשורת במוסדות  כך שיתאים לרמה המקובלת בבתי

בהתאם להחלטת מל"ג ( תלווה את התוכנית עד לשלב ההסמכה הקבועה המקצועית הוועדה  .3
 .)יו"ש

המל"ג מצפה כי לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית, הוועדה המלווה תבדוק את יישום   .4
 .2011ד') כפי שמופיעים בדו"ח הוועדה המקצועית מינואר 2-א'2הסעיפים (

U:תוצאות ההצבעה במועצה 
 12 – בעד

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה בפה אחד
 

11 /7149  U אישור  הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר שני(M.Optom)  
    Uבמדעי הראייה ואופטומטריהU. 

ענייני טכנולוגיה ת המשנה לדנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועד 20.12.11בישיבתה ביום   
שאינה לאמצה ולהעניק למכללה האקדמית הדסה הסמכה והחליטה , 29.11.2011והנדסה מיום 
 .במדעי הראייה ואופטומטריהללא תזה  (M.Optom)שני להעניק תואר  מוגבלת בזמן

 
U:תוצאות ההצבעה במועצה 

12 –בעד   
 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה בפה אחד
 

U29.11.11והל קבלת החלטות בכתב מיום נ: 
11 /8149  U) אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשוןB.A.חוגית -) במתכונת דו

 .Uבלימודי ארץ ישראל למכללה האקדמית אשקלון
אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה למוסדות   20.12.11בישיבתה ביום  

 והחליטה כלהלן: 29.11.2011רסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום שאינם אוניב
 להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' חיים גורן על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה. .1
 ראשון לתואר הלימודים תכנית פתיחת דבר את לפרסם אשקלון האקדמית למכללה לאשר .2

 .םתלמידי אליה ולרשום חוגית דו במתכונת ישראל ארץ בלימודי
 –לאשר למכללה לקיים את תכנית הלימודים בצירופים הבאים: לימודי ארץ ישראל  .3

 -סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; לימודי ארץ ישראל  –קרימינולוגיה; לימודי ארץ ישראל  
 פוליטיקה וממשל. -פסיכולוגיה לימודי ארץ ישראל 
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) להחתים כל מועמד לחייב את המכללה האקדמית אשקלון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה .4
להמלצת הוועדה, לפיה ידוע  4שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 

לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית אשקלון איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון 
בלימודי ארץ ישראל, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את 

 מודי ארץ ישראל.התואר האקדמי בלי
לקראת שלב ההסמכה ממליצה הוועדה למכללה לקלוט איש סגל נוסף מתחום העת החדשה  .5

במשרה מלאה במוסד ושעיקר משרתו בתכנית, או לחילופין שני אנשי סגל כאמור בחצי 
 משרה שעיקר עיסוקם בתכנית. 

 הראשונה ההשנ תום עם נוספת פעם הנדונה הלימודים בתכנית לדון תתכנס הבדיקה ועדת .6
 התקדמות את וכן, במכללה למעשה הלכה והפעלתה התפתחותה את ותבחן, להפעלתה

 .ההמלצה בגוף כמפורט השונים בנושאים המוסד
 

Uהרכבי ועדות בודקות: 
U רב אישור מומחה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול טיפול

 ) במינהל עסקיםM.B.Aתחומי במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני (
U :סיכום 

בנושא שבנדון, וסיכמה כי יש להחזיר את הנושא  20.12.2011המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 
לדיון נוסף בועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל. זאת על מנת לבחון את הרציונל 

) במינהל M.B.Aבמסגרת תוכנית הלימודים המוצעת לתואר שני ( יום התמחות בניהול טיפול רב תחומילק
 , והאם ראוי להעביר את הבקשה לסוקר. עסקים

 
U:אושרו הרכבי הוועדות כלהלן 

11 /1499  Uוועדה מלווה הבודקת את בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל הסמכה להעניק   אישור הרכב
 ) במנהיגות בחינוך (עם תיזה וללא תיזה).AM( תואר שני 

 להלן ההרכב שאושר:  
 בית ספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר -דן ענברפרופ'  •
  הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה –פרופ' רחל הרץ לזרוביץ  •
 בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' אברהם רמי יוגב •
 וועדה מטעם המועצה להשכלה גבוההמרכזת ה-מרב אברהמי •

 
 בטיפול  M.A.A.T)העברת בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (  1500/ 11

 טיפול במוזיקה, לבדיקתה של ועדה מקצועית –באמצעות אמנויות     
י דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לעניינ 20.12.11בישיבתה ביום   

 והחליטה לאמצה כלהלן: 29.11.11אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 
מכללת לוינסקי לחינוך לפתוח תכנית לימודים לתואר שני להקים ועדה לבדיקת בקשת  .1

)(M.A.A.T  טיפול במוזיקה. –בטיפול באמצעות אמנויות 
יפול בט M.A.A.T)(לאשר את הרכב הוועדה הקבועה הבודקת תכניות לימודים לתואר  .2

באמצעות אמנויות, לבדיקת תכנית זו. מאחר ופרופ' אמנון וולמן, חבר הוועדה הקבועה הנו 
ראש המגמה לתרפיה במוזיקה  –ראש התכנית המיועדת, הוא יוחלף בפרופ' דורית אמיר 

  באוניברסיטת בר אילן בבדיקת תכנית זו.
 הטיפול לביןעל הוועדה המקצועית לתת את הדעת לשאלת האינטגרציה בין תחום  .3

 הדיסציפלינה, ולביטוייה הראוי בתכני הלימוד ובסגל ההוראה.
Uשינויים בהרכב ועדות להערכת איכות: 

11 /1501  Uהסביבה לימודיהרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בגיאוגרפיה וב שינוי 
המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה  המל"ג את מצהאי 29.11.11ביום בישיבתה  

הרכב הוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים בגיאוגרפיה ולימודי  לעניין  19.12.11מיום 
 :והחליטה על ההרכב כלהלןהסביבה 
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• Prof. Patricia Gober, School of Geographical Sciences and Urban Planning at Arizona State 
University, USA and the School of Public Policy at the University of Saskatchewan, Canada - 
Committee Chair  

• Prof. Michael Batty, Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London, UK  
• Prof. Jeff Dozier, Bren School of Environmental Science and Management, University of 

California Santa Barbara, USA  
• Prof. Baruch Kipnis, Department of Geography and Environmental Studies, University of Haifa, 

Israel  
• Prof. Yochanan Kushnir, Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, USA  
• Prof. David Thomas, School of Geography and Environment, Oxford University Centre for the 

Environment, UK  
  הוועדה.עבודת תרכז את  גב' מריסה גרוס •

 :בתחום גיאוגרפיה עירונית נוסף חבר אנו מבקשים לצרף חבר נוסףבעקבות הערות שקיבלנו בנושא,  •
Prof. Mark S. Rosentraub, School of Kinesiology, University of Michigan, USA 

 
11 /1502  Uהרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בבלשנותב שינוי 

המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה  המל"ג את מצהאי 29.11.11ביום בישיבתה  
והחליטה על  הרכב הוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים בבלשנות לעניין  19.12.11מיום 

 כלהלן: ההרכב 
• 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, USA  
• Prof. Frederick Newmeyer, Department of Linguistics, University of Washington, USA  
• Prof. Loraine Obler, Ph.D. Program in Speech-Language-Hearing Sciences, The Graduate School 

and University Center, The City University of New York, USA  
• Prof. Shuly Wintner, Department of Computer Science, University of Haifa 

  הוועדה.עבודת תרכז את  גרוסגב' מריסה  •
 בעקבות הערות שקיבלנו בנושא, אנו מבקשים לצרף חבר נוסף בתחום ספרות אנגלית (רלבנטי •
 המחלקות שייבדקו): 4לשתיים מתוך  

 Prof. Ezra Greenspan, Department of English, Southern Methodist University, USA 
 

UדיווחיםU:  
11 /3150 Uבקשת המרכז האקדמי דן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ( דיווח על ביטולB.A.( 

 בתקשורת

על  22.11.2011הודעת המרכז האקדמי דן מיום רושמת לפניה את  המועצה להשכלה גבוהה
 ) בתקשורת..B.Aמשיכת בקשתם לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (

 
11 /4150 Uת לימודים לתואר שני (דיווח על ביטול בקשת מכון לנדר לפתוח תכניM.A.( בתורה שבע"פ 

על משיכת   24.10.2011הודעת מכון לנדר מיום רושמת לפניה את  המועצה להשכלה גבוהה
 ) בתורה שבע"פ..M.Aבקשתם לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (

 
11 /1505 Uלהוראה ליישום המתווים המנחים בהכשרה  סיכום עבודת הוועדה המלווה של המל"ג 

 -המועצה מודה לחברי הוועדה המלווה ליישום המתווים המנחים בהכשרה להוראה   .1
על עבודתם ועל תרומתם בהצלחת יישום החלטת המל"ג  –בראשות פרופ' ציפורה ליבמן 

 בנושא "מתווים מנחים בהכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה". 21.11.2006מיום 
 "ח שהגישה.המועצה מודה לפרופ' ציפורה ליבמן על הדו  .2



 7 

 בהתאם לסיכום הדו"ח –המועצה רושמת לפניה את הדו"ח שהגישה יו"ר הוועדה ומחליטה   .3
 :כלהלן

) ונוכח העובדה כי יישום החלטת 2012עם תום תקופת הליווי שנקבעה לוועדה (ינואר   א.
המל"ג טופל באופן יסודי ולשביעות רצון הוועדה, ניתן לסכם כי אין צורך  בהמשך 

 ידי ועדה מיוחדת.  ליווי על
ימסרו לוועדת המשנה  M.Teachסמכויות הוועדה בבדיקת תכניות לימודים לתואר   ב.

לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך, וזאת בהתאם להליכים  המקובלים לבדיקת 
 תכניות לימודים חדשות.

ת בהתאם לסיכום בדו"ח,  מציינת המועצה חמישה נושאים אשר יש להמשיך לת  ג.
 עליהם את הדעת:

בדו"ח הוועדה לקביעת מתווים המנחים צוין כי ליישום חלק מהמלצותיה יכולה  .1
להיות משמעות תקציבית. יש להמשיך להסב את תשומת לב גורמי התקצוב 

(בות"ת ובמשרד החינוך) לנקודות בהחלטת המתווים שבהן נדרשת התייחסות 
 תקציבית כמפורט להלן:

"דגם השותפות" בין המוסד המכשיר למוסד להתנסות המעשית ב א.
החינוכי יש עלות גבוהה יותר מהפעלה ב"הדגם המסורתי". עם זאת, יש 
לעודד את יישום דגם זה בשל תרומתו המשמעותית והמוכחת להכשרת 

 המורה.  
מתכונת לימודים לתואר שני בהוראה/בהוראת הדיסציפלינה במסגרת  ב.

ט מקבל תואר שני ותעודת הוראה משולבת עם תעודת הוראה: הסטודנ
תקצוב של  300%בעת ובעונה אחת ומשך לימודיו כשלוש שנים (לפחות 

 תואר שני).
מתכונת לימודים במסלול ישיר לתואר שני משולב תעודת הוראה   ג.

הראשון ועוד שנתיים  תוארל (תקצוב על בסיס משך הלימודים הנדרש
 לתואר השני).

נכים את הסטודנטים בהתנסות המעשית תגמול מורים וגננות שחו ד.
 (בדומה לזה של מורים חונכים לסטודנטים בסטאז').

בדו"ח הוועדה לקביעת המתווים נותרה שאלה פתוחה אם ניתן יהיה לשקול,   .2
במקרים חריגים של לימודי תואר ראשון משולב תעודת הוראה, בהם נמצא כי 

ישות האקדמיות האחרות, הסטודנט אינו מתאים לעבוד בהוראה אך עמד בדר
לאפשר לסטודנט לקבל  תואר אקדמי בלבד, ללא תעודת ההוראה. על המל"ג 

 יהיה לדון בשאלה עקרונית זו ולקבל החלטה בנושא. 
בדו"ח הוועדה לקביעת המתווים הודגש כי "למרות הפירוט הרב המובא   .3

יצוע בהמלצות השונות, יש לראות במסמך כולו אוסף של קווים מנחים לב
ראשוני. הניסיון שיצטבר והמשוב שיתקבל, יאפשרו למל"ג ולוועדה המלווה 

אשר תופקד על הנושא לגבש גישות, מידע נדרש, וכן נהלים מותאמים למשימה. 
לאור ההשתנות הדינאמית בתחום ההכשרה להוראה והמחקר בנושא יש מקום 

ש השנים שנים לכל המאוחר".  עתה, חלפו חמ 10לבצע הערכת מצב בעוד 
הראשונות ליישום החלטות המתווים, מומלץ לבצע, אפוא הערכת מצב בעוד 

 חמש שנים. 
בדו"ח הוועדה לקביעת המתווים צוין כי מתוך כוונה לשמור על יציבות המערכת   .4

המצב הנוכחי הקיים כיום, לפיו, אוניברסיטאות מכשירות מורים  -וביסוסה 
מיות לחינוך, מכשירות מורים וגננות יסודי, ומכללות אקד-לבית הספר העל

י"ב, ימשיך -מהגיל הרך ועד כיתה י' ובמקצועות מסוימים גם לכיתות י"א
להתקיים באותו אופן עד לקבלת החלטה אחרת, ובתקופה שלא תפחת משש 

שנים לפחות ממועד פרסום החלטות המל"ג לעניין המתווים. על המל"ג אם כן 
 לקבל החלטה. לדון בנושא עד סוף שנת תשע"ג ו
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בדו"ח הוועדה לקביעת המתווים, צוין כי כל תכניות ההכשרה להוראה   .5
במוסדות האקדמיים השונים, לרבות התכניות בלימודי תעודה בהוראה,  ייכללו 
מעת לעת במערך הבדיקות להערכת האיכות והבטחתה של המל"ג. בהמשך לכך, 

הערכת איכות על המכללות לאחרונה הוחלט להפעיל את המערכת ליש לציין כי 
לכלול את המכללות  זאת בעקבות פניית משרד החינוך ,האקדמיות לחינוך

האקדמיות לחינוך בתכנית הרב שנתית של המל"ג בנושא הערכת איכות 
בהשכלה הגבוהה בישראל. בשלב הראשון תוערך איכות ההכשרה להוראת 

ות תכנית זו יסודי בכל המכללות לחינוך המקיימ-עלהמתמטיקה במסלול 
יש לוודא מכללות.  17 סה"כ ונמצאות כבר חמש שנים לפחות בהסמכה זמנית,

בשלב מתקדם יותר תתבצע הערכה של מקצועות נוספים ובהמשך אם כן כי 
  תהיה גם הערכה מוסדית.

 
1506/11  Uמינוי מדענים כחברים במועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי 

בנושא מינוי מדענים כחברים במועצה  20.12.2011בתה ביום המועצה להשכלה גבוהה דנה בישי
 הלאומית למחקר ולפיתוח.

 למל"ג הוצגו שמות המועמדים מטעם שר המדע והטכנולוגיה: פרופ' דניאל וייס ופרופ' תמר דיין.
התקיימה חובת ההתייעצות עם המל"ג לגבי שמות המועמדים והוחלט לאמץ את המלצת שר 

מינויים של פרופ' דניאל וייס ופרופ' תמר דיין, כחברים במועצה הלאומית  המדע והטכנולוגיה על
 למחקר ולפיתוח.

U:תוצאות ההצבעה במועצה 
13 –בעד   

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים

 ההחלטה התקבלה בפה אחד
 

1507/11 Uאישור הרכב ועדה מקצועית לגיבוש מתווה אקדמי למכינות הקדם אקדמיותU    
בהרכב הוועדה המקצועית לגיבוש מתווה  20.12.11דנה בישיבתה ביום המועצה להשכלה גבוהה 

 אקדמי למכינות הקדם אקדמיות, והיא מחליטה: 
 להקים ועדה מקצועית  לגיבוש מתווה אקדמי למכינות הקדם אקדמיות. .4
 לאשר את הרכב הוועדה כלהלן: .5

  יו"ר. -חבר מל"ג  –האוניברסיטה העברית  –פרופ' משה מאור 
 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון. –דנוך  ד"ר אבשלום 
  המכללה האקדמית בית ברל.–ד"ר עמוס הופמן 
  המכללה האקדמית תל חי. -ד"ר עופרה ולטר 
  אוניברסיטת בן גוריון.–פרופ' אריאל פלדשטיין 
 .נציג התאחדות הסטודנטים 
  מרכזת הוועדה. –גב' אפרת צדקה 
 

U:תוצאות ההצבעה במועצה 
13 –בעד   

שתתףלא ה 1  
 ההחלטה התקבלה בפה אחד
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