החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה מס' )73 (508
שהתקיימה בירושלים ביום ז' בשבט ,תשע"ב )(31.1.12
U

U

U

החלטות

נושאים שנדונו בוועדות המשנה )נדרשת הצבעה(
 1088 /11הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר "בוגר"  B.A.בכלכלה
במתכונת חד-חוגית ובמתכונת חד חוגית עם חטיבה
בישיבתה ביום  31.1.12אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לענייני
אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  10.1.12והחליטה להסמיך לתקופה שאיננה מוגבלת בזמן
את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר "בוגר "  B.A.בכלכלה במתכונת חד חוגית ובמתכונת
חד חוגית עם חטיבה.
התקיימה הצבעה:
בעד12-
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
)פרופ' רות בייט מרום לא השתתפה בהצבעה(
U

U

U
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מתן הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר "בוגר"  .B.Aבמדע
המדינה ויחסים בינלאומיים במתכונת חד-חוגית
בישיבתה ביום  31.1.12אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לענייני
אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  10.1.12והחליטה להסמיך לתקופה שאיננה מוגבלת בזמן
את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר "בוגר "  B.A.במדע המדינה ויחסים בינלאומיים
במתכונת חד חוגית.
התקיימה הצבעה:
בעד12-
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
)פרופ' רות בייט מרום לא השתתפה בהצבעה(

1090 /11

הארכה "טכנית" לתקופה של שנתיים )עד ינואר  (2014של ההסמכה הזמנית של מכללת
אמונה-המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה(
להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבתכנית הלימודים במתמטיקה למסלול העל יסודי
בישיבתה ביום  31.1.12אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לענייני
אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  10.1.12והחליטה להאריך טכנית את ההסמכה הזמנית
של המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה – להעניק
תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמתמטיקה למסלול העל-יסודי ,בשנתיים נוספות )עד סוף חודש
ינואר  ,(2014זאת על מנת לאפשר להשלים את הבדיקות האקדמיות כנדרש לשם הכנת הנושא
לדיון במל"ג.
התקיימה הצבעה:
בעד12-
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

U

U

U

U

2
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הארכה "טכנית" לתקופה של שנה )עד ינואר  (2013של ההסמכות הזמניות של סמינר
הקיבוצים – המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed
בתקשורת וקולנוע במסלול העל-יסודי )ז'-יב'( ותואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבאמנות ומדיה
דיגיטלית במסלול העל-יסודי )ז'-יב'(
בישיבתה ביום  31.1.12אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לענייני
אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  10.1.12והחליטה להאריך את ההסמכות הזמניות של
סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ,להעניק תואר "בוגר בהוראה"
בתקשורת וקולנוע במסלול העל יסודי )ז-יב( ותואר "בוגר בהוראה" באמנות ומדיה דיגטלית
במסלול העל יסודי )ז-יב( ,בשנה נוספת )סוף חודש ינואר  ,(2013על מנת לאפשר לועדת הבדיקה
שתוקם להשלים עבודתה כנדרש ולהגיש המלצותיה הסופיות למל"ג.
התקיימה הצבעה:
בעד12-
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

1092 /11

הענקת תואר  .B.Aללא תעודת הוראה לקבוצה של סטודנטים במכללת אורנים – עדכון מועד
החלת החלטת המל"ג מיום 29.11.2011
בישיבתה ביום  31.1.12אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לענייני
אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום  10.1.12והחליטה כלהלן:
 .1המועצה להשכלה גבוהה מוחה בפני מכללת אורנים על כי אישרה לסטודנטים נוספים לסיים
לימודים לתואר ראשון ללא תעודת הוראה.
 .2המועצה להשכלה גבוהה מחליטה כלהלן:
א .לרשום לפניה את הודעת מכללת אורנים כי תפעל בהתאם להחלטת המל"ג מיום
 ,29.11.2011ומעתה והילך ,תציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכניות הלימודים
במכללה )בין אם תפוצתו בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( ,לרבות באמצעי התקשרות
השונים ואתרי האינטרנט כי "הענקת תואר  B.Aבמכללה מותנית בסיום כל החובות
לתעודת הוראה" .כמו כן ,המכללה תפסיק לאלתר פרסומים כלשהם באמצעי התקשורת
למיניהם  -לרבות באתרי אינטרנט  -שיש בהם כדי להטעות את הציבור ,ותקפיד לפרסם
רק את שאושר למכללה ,דהיינו  B.Aעם תעודת הוראה.
ב .לאפשר באופן חריג למכללת אורנים להעניק תואר  B.Aללא תעודת הוראה ,כמפורט
להלן :ל  49 -תלמידים שסיימו את לימודים עד שנה"ל תשע"ב ,ולשניים -עשר תלמידים
נוספים אשר יסיימו לימודיהם בתשע"ג או תשע"ד )תלמידים שיסיימו השנה שנה ב'-ג'
בתכנית(.
ג .על המכללה לאשר בכתב כי תפעל בהתאם להחלטת המל"ג על כל סעיפיה.
התקיימה הצבעה:
בעד12-
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

U

U

U

U
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שינוי משך ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון ) (B.Aבלימודי
ספרות ,אמנות ומוסיקה משנתיים לשלוש שנים.
בישיבתה ביום  31.1.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למוסדות
שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  ,8.11.11והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון
) (B.A.בלימודי ספרות ,אמנות ומוסיקה לתקופה של שלוש שנים )דהיינו ,עד חודש יולי
 ,(2014וזאת במקום הסמכה לשנתיים כפי שנקבע במסגרת החלטת המועצה מיום 26.7.2011
בנושא .לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית.
 .3בהתאם להמלצת הוועדה הבודקת ,על המכללה להמשיך ולקלוט לתכנית אנשי סגל בכירים
שיועסקו במשרה תקנית במכללה ויסייעו בגיבוש התכנית ופיתוחה .כמו כן ,על המכללה
להמשיך בשיווק התכנית לאוכלוסיית הגליל על כל רכיביה.
התקיימה הצבעה:
בעד12-
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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הארכת טכנית לשנה של ההסמכה הזמנית למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני
מואץ במשפטים ).(L.L.M.
בישיבתה ביום  31.1.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למוסדות
שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  ,10.1.12והחליטה להאריך )טכנית( את ההסמכה
הזמנית של המרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני מואץ במשפטים ) (L.L.Mבשנה
נוספת ,דהיינו עד ינואר  ,2013זאת כדי לאפשר את סיום איסוף נתונים לקראת דיון עקרוני
בנושא המסלול המואץ לתואר שני המתקיים במוסדות השונים להשכלה גבוהה.
התקיימה הצבעה:
בעד13-
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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הסמכה זמנית של המרכז האקדמי כרמל לתקופה של שנתיים להעניק תואר ראשון )(B.A
במינהל עסקים בהתמחות בחשבונאות.
בישיבתה ביום  31.1.2012אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למוסדות
שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  ,10.1.12והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יורם עדן על עבודתה .
 .2לאשר למרכז האקדמי כרמל לציין על גבי התעודה במינהל עסקים את ההתמחות
בחשבונאות.
 .3בתום תקופת ההסמכה לתוכנית ,שתסתיים ב  12באפריל  ,2013וכתנאי לחידוש ההסמכה
תיבדק התוכנית בשנית ,לרבות ההתמחות בחשבונאות ,תוך בדיקת הנושאים כדלהלן:
א .קליטת איש סגל בכיר נוסף ,שמוכח בקורות החיים שלו כי תחום התמחותו הוא מימון.
ב .רמת בחינות בקורסי החשבונאות הפיננסית שהנן בדרגת קושי נמוכה יותר מזו
המקובלת במוסדות לימוד אחרים בישראל".
התקיימה הצבעה:
בעד13-
אין מתנגדים

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U
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אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
1096 /11

בקשת אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לשנות את שם המחלקה מ"הנדסת
חשמל ואלקטרוניקה" ל"הנדסת חשמל".
בישיבתה ביום  31.1.12אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לענייני
טכנולוגיה והנדסה מיום  10.1.12והחליטה להיענות לבקשת מכללת אפקה ,המכללה האקדמית
להנדסה בתל אביב ,לשנות את שם תוכנית הלימודים מ'הנדסת חשמל ואלקטרוניקה' ל"הנדסת
חשמל".
התקיימה הצבעה:
בעד13-
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
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בקשת בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים להוסיף את סימול התואר  B.A.בתוכניות
הלימודים" :חשבונאות ומערכות מידע" ו"ניהול ושיווק טכנולוגיה
בישיבתה ביום  31.1.12אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לענייני
טכנולוגיה והנדסה מיום  10.1.12והחליטה לאשר לבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים
להוסיף את סימול התואר  B.A.לתארים הראשונים אותם הוא מעניק בחשבונאות ומערכות
מידע ובניהול ושיווק טכנולוגיה .ולהסמיכו להעניק את התארים הבאים:
 B.A.בחשבונאות ומערכות מידע
 B.A.בניהול ושיווק טכנולוגיה
התקיימה הצבעה:
בעד13-
אין מתנגדים
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
)פרופ' מאיר ניצן לא השתתף בדיון ובהצבעה(

U

U

U

U

U

U

נוהל קבלת החלטות בכתב
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U

U

בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לימודים משולבת בפסיכולוגיה )(B.A
ומשפטים ).(L.L.B.

בישיבתה ביום  31.1.12אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למוסדות
שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  ,10.1.12והחליטה כלהלן:
להודות למומחים שבדקו את תכנית הלימודים ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
לאמץ את המלצת המומחים ולאשר למרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכניות לימודים
.2
תכניות לימודים ארבע-שנתית משולבת בפסיכולוגיה ) (B.A.ומשפטים ) .(L.L.B
לחייב את המרכז הבינתחומי בהרצליה לציין על תעודת הבוגר בברור כי מדובר בתכנית
.3
לימודים משולבת.
לחייב את המרכז הבינתחומי בהרצליה )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
.4
תלמיד)ה( על הצהרה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המרכז הבינתחומי בהרצליה אינו
מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון במתכונת משולבת בפסיכולוגיה ומשפטים וכי
קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המרכז להעניק תואר ראשון משולב
בפסיכולוגיה ובמשפטים .ב .במידה והמרכז לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר
המשולב בפסיכולוגיה ובמשפטים הוא מתחייב להעניק לסטודנטים רשת ביטחון בתכניות
הקיימות בפסיכולוגיה ובמשפטים.

5

.5

.6

על 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".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,המומחים ישובו לבדוק את התכנית
לקראת שלב ההסמכה.

אישור הרכבי ועדות בודקות:
אושרו הרכבי הוועדות כלהלן:
 1099 /11עדכון הרכב הוועדה המלווה את מכללת גבעת וושינגטון לקראת הסמכתה להעניק תואר שני
) (M.Edבהוראת התנ"ך ,פרשנותו ,מחקרו וערכיו
בישיבתה ביום  31.1.2012אישרה המועצה להשכלה גבוהה את עדכון הרכב הוועדה המלווה את
מכללת גבעת וושינגטון לקראת הסמכתה להעניק תואר שני ) (M.Edבהוראת התנ"ך ,פרשנותו,
מחקרו וערכיו.
להלן ההרכב שאושר:
 פרופ' מאירה אמית – ביה"ס לחינוך והחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב – יו"ר
 פרופ' יוסף עופר – החוג לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן
 ד"ר חוה גיא – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
 גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה
U

U

U

ועדה של מל"ג ומשרד הבריאות לבחינת סוגיות עקרוניות משותפות הרלוונטיות לתחום
ההכשרה בסיעוד
בישיבתה ביום  31.1.2012אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה לבחינת סוגיות
עקרוניות לתחום ההכשרה בסיעוד ,להלן ההרכב שאושר:
 פרופ' מרים הירשפלד – החוג לסיעוד ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל – יו"ר הוועדה.
 פרופ' חיה גרינברגר – החוג לסיעוד ,ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה.
 פרופ' דורית פוד – ראש החוג לסיעוד ,אוניברסיטת חיפה.
 פרופ' תמר קרוליק – החוג לסיעוד ,אוניברסיטת תל-אביב.
 ד"ר שושנה ריב"א – אחות ראשית ארצית וראש מנהל הסיעוד ,משרד הבריאות.
 גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.
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שינוי בהרכב הוועדה העקרונית לקביעת קווים מנחים לתכניות משותפות בין מוסדות בארץ למוסדות בחו"ל
סיכום :מאחר והרכב הוועדה המעודכן כולל שני חברים מאוניברסיטת בר אילן ,סוכם כי יש להחליף את
החבר החדש שהוצע בחבר ועדה ממוסד שאין לו נציגות בוועדה.
U

U

U

 1101 /11הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסת ביוטכנולוגיה וביוטכנולוגיה
בישיבתה ביום  31.01.12אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הרכב הוועדה להערכת איכות
תכניות הלימודים בהנדסת ביוטכנולוגיה וביוטכנולוגיה כלהלן:
U

Prof. Carl Batt, Department of Food Science, Cornell University, USA – Committee Chair
Prof. Gad Galili, Department of Plant Sciences, Weizmann Institute of Science, Israel
Prof. Moshe Rosenberg, Department of Food Science & Technology, UC Davis, USA
Prof. Joseph Shiloach, Biotechnology Core Lab, NIH- National Institutes of Health, USA
2T

•
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יעל אלבוחר -מרכזת הוועדה
מינוי נציג המועצה להשכלה גבוהה למועצה המייעצת לניהול והפעלת בית העצמאות
בישיבתה ביום  31.01.12דנה המועצה להשכלה גבוהה בדבר מינוי נציג ההשכלה הגבוהה למועצה
המייעצת לניהול והפעלת בית העצמאות ,במקומו של ד"ר טוביה פרילינג אשר ביקש לפרוש
מתפקידו זה.
U

6

למל"ג הוצגו על ידי שר החינוך מר גדעון סער,קורות החיים של פרופ' עירית עמית-כהן כמועמדת
לכהן כנציגת ההשכלה הגבוהה במועצה המייעצת לניהול והפעלת בית העצמאות.
התקיימה חובת ההתייעצות עם המל"ג לגבי המועמדת והוחלט לאמץ את המלצת שר החינוך על
מינויה של פרופ' עירית עמית-כהן כנציגת ההשכלה הגבוהה במועצה המייעצת לניהול והפעלת
בית העצמאות.
נושא עקרוני
1103 /11
U

נוהל ערעורים של המוסדות להשכלה גבוהה על החלטות ועדות המשנה הקבועות של מל"ג ועל
החלטות המל"ג
בישיבתה ביום  31.1.12אימצה המועצה להשכלה גבוהה את הנוהל להסדרת הליך הערעורים של
המוסדות להשכלה גבוהה על החלטות ועדות המשנה הקבועות של המועצה ועל החלטות
המועצה ,כלהלן:
 .1האגף האקדמי של המל"ג יודיע למוסד על המועד בו יתקיים דיון בעניינו בוועדת המשנה
הרלוונטית ובמל"ג.
 .2סדר היום של וועדות המשנה של המל"ג ושל מליאת המל"ג ,יפורסמו באתר האינטרנט של
המל"ג לפני הדיון.
 .3החלטות רלוונטיות של ועדת המשנה )המהוות המלצה למליאת מל"ג( תימסרנה למוסד על
פי בקשתו.
 .4מוסד המעוניין לערער על החלטת ועדת המשנה יוכל לעשות זאת תוך שבועיים ימים מיום
שקיבלה הוועדה את החלטתה.
 .5החלטות מליאת המל"ג תועברנה למוסד תוך פרק זמן סביר) .כשבועיים מיום קבלתן(.
 .6המוסד יוכל לערער על החלטת המל"ג או ועדת המשנה ,ובלבד שערער בנושא מסוים פעם
אחת בלבד.
 .7מוסד המעוניין לערער על החלטת המל"ג יוכל לעשות ובלבד שלא ערער באותו עניין על
החלטת ועדת המשנה .הערעור יוגש בכתב תוך שבועיים מיום קבלת החלטת המל"ג.
 .8בקשת המוסד לערער על החלטת ועדת המשנה או המל"ג תועבר על ידו לממונה הרלוונטי
באגף האקדמי ,או לסמנכ"ל לעניינים אקדמיים.
 .9בקשת הערעור תובא לדיון בוועדת המשנה הרלוונטית*.
 .10ועדת המשנה תשמע את טענות הערעור של המוסד באשר להחלטתה ו/או להחלטת המל"ג,
בכתב או בע"פ ,לפי שיקול דעתה .המלצת וועדת המשנה תועבר לדיון במל"ג בישיבתה
העוקבת .תשובת המל"ג על הערעור של המוסד ,תימסר למוסד תוך פרק זמן סביר
)כשבועיים מיום קבלת ההחלטה **( .
 .11האגף האקדמי יעדכן את המוסד בקשר להתקדמות הטיפול בפנייתו ויוודא שהפונה יקבל
תשובה במועדים כפי שנקבעו בנוהל זה.
 .12המוסד יהיה רשאי לערער על ההחלטה בנושא מסוים בעניינו פעם אחת בלבד.
התקיימה הצבעה:
בעד11-
נגד 1 -
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
U

U

_________________________________________________________
* בנסיבות חריגות בלבד יהיה רשאי סגן יו"ר המל"ג לאשר למוסד להשמיע את טענותיו בפני מליאת המועצה.
** בתקופת הפגרה עשוי זמן מתן התשובה להתארך למעבר לזמן זה ,אך התקופה לא תעלה על שלושה חודשים.

U

דיווחים
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דיווח על הפסקת הטיפול בבקשת מכללת גבעת וושינגטון לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר
בהוראה" ) (B.Edבמדעים )במתכונת חד-חוגית( למסלול היסודי.
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר הפסקת הטיפול בבקשת מכללת גבעת וושינגטון
לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" במדעים )חד-חוגי( במסלול היסודי .המועצה מודה
לחברי הוועדה הבודקת – בראשותו של פרופ' דוד חן – על עבודתם ועל הזמן שהקדישו לנושא.
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דו"חות הוועדה להערכת איכות תוכניות הלימודים בהנדסה אזרחית
המועצה להשכלה גבוהה אימצה את הסיכום שהתקבל בוועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה
ב 29.1.12 -כלהלן:
לאור העובדה שפועלות היום ועדות הסמכה בתחום של הנדסה אזרחית ,בראשן עומדת פרופ' רחל
בקר ,הוחלט שיו"ר ועדת המשנה לטכנולוגיה והנדסה ,פרופ' רוזה אזהרי ,ויו"ר ועדת המשנה
להערכת איכות והבטחתה ,פרופ' נחום פינגר ,ידונו על ממצאי דוחות האיכות בהנדסה אזרחית
עם פרופ' רחל בקר ,וינסו לגבש הצעת החלטה משותפת למל"ג.
הצעת החלטה זו תועבר טרם הגשתה למל"ג לאישור שתי ועדות המשנה :הוועדה להערכת איכות
והבטחתה והוועדה לענייני טכנולוגיה והנדסה.
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