
 
U 65) 914ישיבה מס'  ( להשכלה גבוהה האחת עשרה המועצההחלטות מישיבת   

U 9.11.2010(ע"א , תשב' כסלו ביום שהתקיימה בירושלים( 
 ה ח ל ט ו ת

11 /1052       U "הסמכת אוניברסיטת חיפה להעניק תואר "בוגר במדעיםB.Sc בביולוגיה במסלול לימודים 
    U חוגי-דו 

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות  9.11.2010בישיבתה ביום 
 שבנדון והחליטה לאמצה כדלקמן:בנושא  13.7.2010ומכללות לחינוך מיום 

 להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' רות שפרלינג על עבודתה היסודית ועל הדו"ח שהגישה. .א
שנים להעניק  3 -חיפה הסמכה זמנית ללאמץ את המלצות הועדה המלווה ולהעניק לאוניברסיטת   .ב

 חוגי.-) בביולוגיה במסלול לימודים דוB.Scתואר "בוגר במדעים" (
 -בביולוגיה במתכונת דו B.Scבשלב זה, השילובים האפשריים לתואר "בוגר במדעים"  .ג
 חוגית הם: 

 מדעי המחשב/מתמטיקה. -ביולוגיה  .1
 פסיכולוגיה. -ביולוגיה  .2

חוגי תחליט בבוא העת המועצה אם תתקבל חוות דעת -פים במסלול דועל שילובים אפשריים נוס 
חיובית של וועדת המעקב לאור עיבוי אפשרי של קורסי הבחירה אשר ישקפו את מגוון הנושאים 

 בביולוגיה.
 להקים ועדת מעקב אשר תלווה את התפתחות התכנית עד לשלב ההסמכה הקבועה. .ד
 ההוראה כמות גדולה יותר של דוקטורנטים.להמליץ לאוניברסיטת חיפה לשבץ במעבדות  .ה

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 12
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

 פרופ' פייסל עזאיזה לא השתתף בהצבעה
**** 

 
11 /1053       Uהמכללה לחינוך ע"ש גורדון להעניק תואר שני (ה זמנית של הסמכM.Edמערכות  ארגון) בניהול ו 

              U חינוך 
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות  9.11.2010בישיבתה ביום 

 בנושא שבנדון והחליטה לאמצן כדלקמן: 13.7.2010ומכללות לחינוך מיום 
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדוח שהגישה. .1
) M.Edלחינוך ע"ש גורדון לתקופה של שלוש שנים להעניק תואר שני ( להסמיך את המכללה .2

 בניהול וארגון מערכות חינוך.
 במהלך שלוש השנים, תפעל המכללה בנושאים הבאים: .3

לקראת תחילת שנה"ל תשע"א על המכללה לדווח לוועדה על גיוס פרופסור לתכנית,  .א
 שמשרתו המלאה היא במכללה.

 בניהול משאבי אנוש.המכללה תוסיף לתכנית קורס  .ב
יש לחזק את תחום הניהול הבית ספרי אצל חברי הסגל המלמדים קורסים שהתמחותם  .ג

אינה בתחום מנהל החינוך, באמצעות חשיפתם לתחום זה ולכתבי העת שלו, ויצירת 
 קהילה מקצועית במכללה.

 הקפיד על הפעלתל במטרה  לישיבות תיאום, סגל ההוראה של התכניתאת  לזמן מומלץ .ד
את תחומי ההוראה של עמיתיו  בהן כל מרצה לומד להכיר תכנית לימודים אינטגרטיבית,

 מסגרת הקורס/ים שהוא מלמד.ומתייחס אליהן ב
מומלץ לעודד את חברי הסגל לעסוק יותר בפעילות מחקרית על מנת לחזק את יכולתם  .ה

 האקדמית בתחום התמחותם.
צים המלמדים בתכנית, היא תוכל במידה והמכללה תרצה לשנות קורסים ו/או את המר .ו

 לעשות זאת רק באישורה של הוועדה.
 המכללה לא תכיר בקורסים שנלמדו במסגרת תכניות להכשרת מנהלים שאינן אקדמיות. .4

**** 
 התקיימה הצבעה:



 2 

 בעד 13
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 

11 /1054       U נר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק לסמי שאינה מוגבלת בזמןהסמכהU  
               U תואר שני )M.Edתחומית-) בהוראת מדעי הרוח בגישה רבU  

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות  9.11.2010בישיבתה ביום 
 יטה לאמצן כדלקמן:בנושא שבנדון והחל 13.7.2010ומכללות לחינוך מיום 

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שמואל פיינר על עבודתה ועל הדוח שהגישה. .1
להעניק הסמכה קבועה לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק  .2

 תחומית.-) בהוראת מדעי הרוח בגישה רבM.Edתואר שני (
מדעי החברה, ובתוך כך גם חטיבה ג',  המכללה תקפיד כי הקורסים המתמקדים בתחומי .3

 יצומצמו כך שחלקם בתכנית יהיה מזערי.
 לעיל. 3דוח מצב של התכנית המתייחס, בין היתר, לסעיף  15.6.2011המכללה תעביר עד  .4

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 13
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 
 
 
 
 
 
 

11 /1055        Uכנית של הסמכת המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני (הארכה טM.Ed       בהוראה ( 
Uולמידה 

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות  9.11.2010בישיבתה ביום 
, והחליטה להאריך טכנית את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית 13.7.2010ומכללות לחינוך מיום 

 ) בהוראה ולמידה, בשנה אחת.M.Edחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני (ל
**** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד 14

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 

11 /1056        U למכללה לחינוך ע"ש גורדון להעניק תואר שני ( שאינה מוגבלת בזמןהסמכהM.Ed בהוראה (U 
              U פיתוח מורים לתפקידי הדרכה -ולמידהU  

המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות דנה  9.11.2010בישיבתה ביום 
 והחליטה לאמצן כדלקמן: בנושא שבנדון 27.7.2010מיום  ומכללות לחינוך

 .להודות לסוקרים שליוו את התפתחותה של התכנית והגישו את חוות דעתם למל"ג .1
) בהוראה M.Edלהסמיך באופן קבוע את המכללה לחינוך ע"ש גורדון להעניק תואר שני ( .2

 פיתוח מורים לתפקידי הדרכה. –ולמידה 
**** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד 14
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 אין מתנגדים 
 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 

11 /1057        Uני (מכללה לחינוך אחוה להעניק תואר שזמנית של ה ההסמכM.Edבתרבות עם ישראל והוראתה (  
המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות דנה  9.11.2010בישיבתה ביום 

 והחליטה לאמצן כדלקמן: בנושא שבנדון 27.7.2010מיום  ומכללות לחינוך
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דניאל שפרבר על עבודתה ועל הדוח שהגישה. .1
) בתרבות עם M.Edלהסמיך את המכללה לחינוך אחוה לתקופה של שלוש שנים להעניק תואר שני ( .2

 ישראל והוראתה. 
 עד להסמכה הקבועה תפעל המכללה בנושאים הבאים:  .3

לתכנית יתווספו התייחסויות לנושאים הבאים: זרם השכלתנות, שהיה זרם מרכזי ביהדות  .א
רם היהדות כתרבות, זרם שראוי להתייחס לו במיוחד ובמהלכו פעלו דמויות חשובות ביותר; ז

תנועת בתכנית המתרכזת בתרבות עם ישראל; התייחסות לתפילה כתופעה תרבותית; 
 .ההשכלה והחילון בראשית העת החדשה

אם יהיה גידול במספר הסטודנטים בשנים הבאות, יהיה על המכללה להוסיף קורסי בחירה  .ב
 לתכנית.

 הספרייתי במקורות מתחום היהדות. יש להגדיל עוד את המצאי .ג
 יש להוסיף למקורות החובה בקורסים עוד מאמרים באנגלית. .ד
המכללה תגיש לוועדה המלווה עד לפתיחת שנה"ל תשע"א, רשימות ספרות מוקפדות  .ה

 ומעודכנות.  
לקראת תום שלוש השנים יוגשו לוועדה המלווה דוח התקדמות על ביצוע התכנית וכן דוגמאות  .4

 גמר של הלומדים בתכנית.לעבודות 
**** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד 14

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 

11 /1058    UההסמכU Uלהעניק תואר ראשון  "בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים"  שאינה מוגבלת בזמןU 
        U בוגר"U U"במדעים B.Sc. .בהנדסת תעשייה וניהול 

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה  9.11.2010ביום בישיבתה   
 בנושא שבנדון והחליטה לאמצן כדלקמן: 13.7.2010והנדסה מיום 

להסמיך (הסמכה קבועה) את  "בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים" להעניק תואר אקדמי ראשון   
 וניהול.  ) בהנדסת תעשייה.B.Sc"בוגר במדעים" (

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 13
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

 פרופ' מאיר ניצן לא השתתף בהצבעה
 

11 /1059   U זמנית של 'בי"ס גבוה לטכנולוגיה בירושלים' להעניק תואר ראשון ההארכה טכנית של ההסמכה 
     U "בוגר במדעים"B.Sc.  בהנדסת מערכות תקשורת 

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה  9.11.2010בישיבתה ביום 
 בנושא שבנדון והחליטה לאמצה כדלקמן: 27.7.2010והנדסה מיום 

 .B.Scלהאריך (טכנית) את ההסמכה של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים להעניק תואר ראשון 
). הוועדה המלווה תמשיך בדיוניה בעניין חידוש 31.5.2011ספת (בהנדסת מערכות תקשורת בשנה נו

 .ותעביר המלצתה למל"ג בהקדם -הסמכת בג"ט להעניק את התואר הנדון
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**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 13
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

 פרופ' מאיר ניצן לא השתתף בהצבעה
**** 

 
11 /1060   U ל"שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב" להעניק תואר ראשון  "בוגר  בלת בזמןשאינה מוגהסמכהU 

   U "במדעים.B.Sc  בהנדסת תעשייה וניהול 
דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה  9.11.2010בישיבתה ביום 

 בנושא שבנדון והחליטה לאמצה כדלקמן: 12.10.2010והנדסה מיום 
 וועדה בראשותו של פרופ' שאול לדני על עבודתה ועל הדוח שהגישה.להודות ל .1
אקדמי   להסמיך ("הסמכה קבועה") את "שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב" להעניק תואר  .2

 ) בהנדסת תעשייה וניהול. .B.Scראשון במדעים (
**** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד 14

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 

11 /1061  U "בקשת המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון להכיר בתואר הראשון "בוגר במדעיםc.SB.  
     Uבפיזיקה, בהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש 

דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה לאמץ את המלצת  9.11.2010בישיבתה ביום  ב
להכיר בתואר הראשון "בוגר במדעים"  12.10.2010גיה והנדסה מיום ועדת המשנה לענייני טכנולו

B.Sc.  בפיזיקה של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, וזאת בהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי
 מל"ג יו"ש.

 
**** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד 13

 אין מתנגדים
 נמנע 1

 פה אחד ההחלטה התקבלה
**** 

 
11 /1062  U למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר ראשון במדעי המחשב  בלת בזמןשאינה מוגהסמכה 

     U)B.Sc.  במתכונת חד חוגית ו-B.A.  .(במתכונת דו חוגית 
טכנולוגיה  ילעניינ ועדת המשנהבהמלצת גבוהה דנה המועצה להשכלה  9.11.2010בי/שיבתה ביום 

 אמצה כדלקמן:בנושא שבנדון, והחליטה ל 12.10.2010מישיבתה ביום  והנדסה
 להודות למומחים על חוות דעתם.  .1
בהסתמך על דוח ההתפתחות שהגישה המכללה ועל חוות דעת המומחים, מחליטה המל"ג  לאשר  .2

במתכונת חד  .B.Sc(למכללה האקדמית תל חי הסמכה קבועה להעניק תואר ראשון במדעי המחשב 
 ).במתכונת דו חוגית B.A-חוגית ו

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 14
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה
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**** 
11 /1063  Uחי להעניק תואר ראשון (-הארכת  ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית תלB.A.בחינוך ( 

למוסדות שאינם ועדת המשנה דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת  9.11.2010בישיבתה ביום 
 בנושא שבנדון, והחליטה לאמצה כדלקמן: 12.10.2010יום אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מ

 להודות לועדה בראשותה של פרופ' שכטמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה. .1
בהסתמך על דוח הועדה הבודקת, להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית תל חי  .2

 .2013נובמבר  בחינוך לתקופה של שלוש שנים נוספות, דהיינו עד ).B.Aראשון (להעניק תואר 
 מתן ההסמכה יהיה מותנה בתנאים הבאים: .3
 .60ציון מעבר מינימאלי בכל קורסי התכנית יהיו לפחות  •
סטודנטים בתכנית יסיימו את כל חובות האנגלית עד לרמת פטור, לכל המאוחר עד סוף סמסטר א'  •

 של שנה ב'.
דיקת כלל הנושאים שהועלו בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך ב .4

 בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
**** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד 13

 אין מתנגדים 
 נמנע 1

 ההחלטה התקבלה
**** 

 
11 /1064  U הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית ספיר וההסמכה  הזמנית להעניק תואר ראשון 

     U)B.A.רה תעשייתית) בניהול ובקU  
למוסדות שאינם ועדת המשנה דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת  9.11.2010בישיבתה ביום 

 בנושא שבנדון, והחליטה לאמצה כדלקמן: 12.10.2010יום אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מ
 על חוות הדעת שהגיש בעניין. למומחהלהודות  .1
המכללה האקדמית ספיר וההסמכה להעניק  בהסתמך על חוות דעת המומחה להאריך את ההכרה של .2

, דהיינו עד נובמבר ) בניהול ובקרה תעשייתית לתקופה קצובה של שלוש שניםB.Aתואר ראשון (
2013. 

בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו  .3
 ה.בחוות דעת המומח

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 14
 ן מתנגדים אי

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 

11 /5106  U) הסמכה זמנית של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשוןB.Aבחינוך (U  
למוסדות שאינם ועדת המשנה דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת  9.11.2010בישיבתה ביום 

 בנושא שבנדון, והחליטה לאמצה כדלקמן: 12.10.2010יום אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מ
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.  .1
לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה הסמכה זמנית  .2

 אים:שנים, בכפוף לתנאים הב 3לתקופה של להעניק תואר ראשון בחינוך, 
לימודי אנגלית כשפה זרה לא יכללו במניין נ"ז לתואר. על המוסד להוסיף קורסים  .א

 דיסציפלינאריים במקום נקודות הזכות המוענקות בגין קורסי האנגלית.   
הדרך להערכת הידע באנגלית לצורך הקבלה ללימודים תהיה אך ורק על סמך מבחן אמי"ר או  .ב

במבחן  85ינה הפסיכומטרית. סף הקבלה באנגלית יהיה אמיר"ם, או על סמך פרק האנגלית בבח
 במבחן אמי"ר.  185בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, או אמיר"ם/

על המוסד להמשיך ולהקפיד כי קורסי היסוד בחינוך ילמדו במתכונתם הנוכחית, כפי שאושרה על  .ג
 ידי הוועדה המלווה. 
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מאות לעבודות שהוגשו במסגרת הסמינר בתום שנה ממתן ההסמכה, על המוסד להגיש דוג .ד
 .המלווה ובמסגרת הפרויקט. העבודות יועברו לבדיקת הוועדה

לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתכנית  .3
ומדיניותה בנושאים ם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין , בהתאהמלווה הלימודים על ידי הוועדה

 .בדו"ח המסכםאם למפורט שונים, ובהת
**** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד 14

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 

11 /6106  U הסמכה זמנית של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון )B.A ( בפסיכולוגיה 
למוסדות שאינם ת המשנה ועדדנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת  9.11.2010בישיבתה ביום 

 בנושא שבנדון, והחליטה לאמצה כדלקמן: 12.10.2010יום אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מ
 על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.  יואל ינוןלהודות לוועדה בראשותו של פרופ'  .1
לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה הסמכה זמנית  .2

 שנים, בכפוף לתנאים הבאים: 3לתקופה של , בפסיכולוגיהיק תואר ראשון להענ
בשים לב לתנאי הקבלה בתכניות מקבילות לתואר ראשון בפסיכולוגיה במכללות, על  .א

 לפחות בבחינה הפסיכומטרית.  600המוסד להוסיף לתנאי הקבלה ציון 
 דים.סטודנטים לכל היותר בכל מחזור לימו 90-מכסת התלמידים תוגבל ל .ב
לימודי אנגלית כשפה זרה לא יכללו במניין נ"ז לתואר. על המוסד להוסיף קורסים  .ג

 דיסציפלינאריים במקום נקודות הזכות המוענקות בגין קורסי האנגלית.   
הדרך להערכת הידע באנגלית לצורך הקבלה ללימודים תהיה אך ורק על סמך מבחן אמי"ר  .ד

 85ינה הפסיכומטרית. סף הקבלה באנגלית יהיה או אמיר"ם, או על סמך פרק האנגלית בבח
 במבחן אמי"ר.  185בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, או במבחן אמיר"ם/

לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד  .ה
ובתכנית הלימודים, בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין, ומדיניותה בנושאים שונים, 

, לרבות נושא פיתוח התשתיות העומדות לרשות הוועדה המלווהובהתאם למפורט בדו"ח 
 סגל ההוראה לצרכי מחקר.

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 14
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 

11/ 1067  U תואר שני הארכה טכנית של ההסמכה הזמנית של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק 
     U עם תזה)M.B.A( במינהל עסקיםU  

ועדת המשנה למוסדות שאינם בהמלצת  המועצה להשכלה גבוההדנה  9.11.2010בישיבתה ביום 
את טכנית בשנה להאריך  בנושא שבנדון והחליטה 12.10.2010יום ושלוחות מחו"ל מאוניברסיטאות 

) במנהל M.B.A( להעניק תואר שני מחקריהמסלול האקדמי של המכללה למינהל ההסמכה הזמנית של 
מומחים הבודקים את התכנית לסיים עבודתם זאת כדי לאפשר ל. 2011, דהיינו, עד סוף אוקטובר עסקים

  הסופיות למל"ג, טרם תדון בהארכת ההסמכה. כנדרש ולהגיש המלצותיהם
**** 

 התקיימה הצבעה:
 בעד 13

 אין מתנגדים 
 אין נמנעים
  אחדפה  ההחלטה התקבלה

 פרופ' דפנה ברק ארז לא השתתפה בהצבעה
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**** 
11 /1068   Uאילן במכללה האקדמית צפת. -תוכנית לימודים לתואר שני בקרימינולוגיה של אוניברסיטת בר 

      בהמלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה (של  המועצה להשכלה גבוההדנה   9.11.2010בישיבתה ביום   
 א שבנדון, והחליטה לאמצה כדלקמן:בנוש 12.10.2010המל"ג) מיום   

להביא לידיעת אוניברסיטת בר אילן כי המועצה להשכלה גבוהה רואה בחומרה את העובדה לפיה  .1
אוניברסיטת בר אילן פתחה תוכנית לימודים לתואר שני מחוץ לקמפוס, במוסד להשכלה גבוהה 

 מוכר אחר, ללא אישור של המועצה להשכלה גבוהה וות"ת קודם לכך.
להודיע לאוניברסיטת בר אילן כי, לפנים משורת הדין ועל מנת לא לפגוע בסטודנטים הלומדים  .2

בתוכנית, שנת הלימודים תשע"א היא השנה האחרונה לרישום סטודנטים לתוכנית זו וכי החל 
משנה הבאה, תשע"ב, לא יהיה רישום סטודנטים לתוכנית, אם כי סטודנטים הלומדים בתוכנית 

 ת לימודיהם בה.יסיימו א
להדגיש בפני אוניברסיטת בר אילן כי עליה להקפיד בשמירה על כללי המועצה להשכלה גבוהה  .3

וות"ת, באשר לפתיחת תוכניות לימודים חדשות וכי נאסר עליה לפתוח תכניות לימודים במוסדות 
 אחרים להשכלה גבוהה, שלא באישור מפורש ומראש מהמועצה להשכלה גבוהה."

**** 
 קיימה הצבעה:הת

 בעד 13
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

 פרופ' פנינה קליין לא השתתפה בהצבעה
**** 

 
בהמשך לדיון בנושא, המועצה רושמת לפניה את בקשתו של פרופ' מאיר ניצן לבחון את סוגיית המוסדות 

' עזאיזה לקיים דיון מחודש המקיימים תכניות לימודים מחוץ לקמפוס שלהן, ואת בקשתו של פרופ
בסוגיית הלימודים מחוץ לקמפוס באוניברסיטאות. סגן יו"ר המל"ג, פרופ' פינגר, סיכם כי יש לערוך 

 בדיקה מחודשת של ות"ת ומל"ג בנושא, ולאחר מכן להביאו לדיון.
 

11 /1069  Uאילן.-טענה לכפל תעודות אקדמיות מטעם מכללות בחסות אוניברסיטת בר 
המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה (של המל"ג) דנה  9.11.2010ביום בישיבתה 

 בנושא שבנדון, והחליטה לאמצה כדלקמן: 12.10.2010מיום 
להביא לידיעת אוניברסיטת בר אילן כי המועצה להשכלה גבוהה רואה בחומרה רבה את הפרשה בה  .1

לחלק מבוגרי המכללות שהיו בחסותה האקדמית, וכי אוניברסיטת בר אילן הנפיקה תעודות כפולות 
 הישנותו של מקרה כזה בעתיד. -בשום פנים ואופן–המועצה להשכלה גבוהה לא תקבל 

גבוה אשר תבדוק את היבטיה -לבקש את הנהלת אוניברסיטת בר אילן להקים וועדה פנימית בדרג .2
ותגבש לגביהן המלצות ספציפיות בכל השונים של הפרשה (מוסדיים, אקדמיים, מינהליים ואישיים) 

תחומי בדיקתה, לרבות גיבוש מנגנונים אשר יבטיחו כי מקרים כגון אלה לא יישנו בעתיד ע"י 
 האוניברסיטה.

 15על הקמת הוועדה והרכבה עד ליום ועצה להשכלה גבוהה לדווח לוועדה לפיקוח ואכיפה של המ .3
 . 2010בדצמבר 

על  15.2.2011לן לדווח לוועדה לפיקוח ואכיפה של המל"ג עד לתאריך לבקש את אוניברסיטת בר אי .4
 תוצאות דו"ח וועדת הבדיקה הפנימית של המוסד, מימצאיו והמלצותיו.

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 13
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

 פרופ' פנינה קליין לא השתתפה בהצבעה
**** 

 
 

U 12.10.10מיום  בכתבנוהל קבלת החלטות: 
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11 /7010   U) אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שניM.Ed בחינוך מדעי של המכללה ( 
     Uחיפה-האקדמית הערבית לחינוך בישראל. 

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות 
 בנושא שבנדון, כדלקמן: 12.10.2010לחינוך מיום 

 צבי על עבודתה ועל הדוח שהגישה.-להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נאוה בן .1
לאשר למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים  .2

 ) בחינוך מדעי, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.M.Edלקראת תואר שני (
 שלב ההסמכה, תפעל המכללה בנושאים הבאים:עד ל .3

אם המכללה מעוניינת לייעד את התכנית גם למורי המסלול יסודי, היא תתבקש לערוך בה  .א
 שינויים ולכלול יותר נושאים דיסציפלינאריים. 

יש להוסיף לתנאי הקבלה כי מועמדים ללא ידע מוקדם  יידרשו ללימודי השלמה  .ב
 דיסציפלינאריים.

לתכנית פרופסור שיועסק במכללה במשרה מלאה כפי שהתחייבה, וזאת  המכללה תצרף .ג
 בהתאם להחלטת המועצה בנושא לימודי תואר שני במוסדות להשכלה גבוהה.

המכללה תקפיד על הלימה בין חלקי התכנית השונים ועל נתונים דיוק בנתונים לאורך  .ד
 התכנית.

 רמט של קורות החיים ושל הסילבוסים.יש להקפיד על האחדת הפו .ה
במהלך הסימסטר הראשון של שנה"ל הראשונה תבקר הוועדה במכללה ותתרשם מהפעלת התכנית  .4

 .ה שלעיל2-א2ומיישום המלצות 
 

11/ 1107  U מ בקשת המכללה האקדמית בית ברל לשינוי סימול התואר- .B.Ed   ל– B.Ed.F.A  בתכנית 
     Uול רב גילאי.הלימודים בקולנוע במסל 

את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות  לאמץחליטה מועצה להשכלה גבוהה מה
התואר  סימול ת אתנולשולאשר למכללה האקדמית בית ברל בנושא שבנדון  12.10.2010מיום לחינוך 
 . B.Ed.F.A -ל B.Ed-מהלימודים בקולנוע במסלול רב גילאי  בתכנית

 
11 /1072   Uות הוועדה להערכת איכות הלימודיםב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחמעק 

     U.בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם ישראל 
את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום מחליטה לאמץ המועצה להשכלה גבוהה 

 12.10.10לחינוך מיום  ואת המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות 13.9.2010
באשר להמלצות הסוקרות פרופ' אניטה שפירא ופרופ' מרים ירדני, אשר בחנו את יישום דו"ח הוועדה 

להערכת הלימודים בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת 
ברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון בנגב, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת בר אילן, אוני

   כלהלן:, חיפה
להודות לצוות הסוקרות פרופ' אניטה שפירא ופרופ' מרים ירדני על בדיקת הדיווחים שהגישו  .א

האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, האוניברסיטה הפתוחה,  אוניברסיטת תל 
ום המלצות דו"ח הוועדה להערכת אביב, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה בדבר ייש
 הלימודים בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם ישראל.

לציין לטובה את האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטה העברית על הצעדים שנקטו ליישום  .ב
 המלצות דו"ח הוועדה להערכת הלימודים בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם ישראל.

י תגיש ללא דיחוי את דו"ח ההתפתחות באשר ללימודי היסטוריה לבקש מאוניברסיטת בר אילן כ .ג
 של עם ישראל.

לבקש מאוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת בן גוריון בנגב להגיש בתוך שנה  .ד
  לוח זמנים ליישום המלצות הסוקרות. 

 
11 /1073   Uה להערכת איכות הלימודים מעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועד 

     U.במנהל עסקים 
את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום מחליטה לאמץ המועצה להשכלה גבוהה 

באשר  12.10.10מיום  אוניברסיטאות ומכללות לחינוךואת המלצת ועדת המשנה לענייני  13.9.2010
יישום דו"ח הוועדה להערכת בלוט בדבר ליונתן קורנהוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' לדו"ח 

 , כלהלן:הלימודים במנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת חיפה
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה  א.

 למועצה להשכלה גבוהה.
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טת חיפה על הצעדים שנקטו ליישום המלצות דו"ח לציין לטובה את אוניברסיטת בר אילן ולאוניברסי ב.
 הוועדה להערכת הלימודים במנהל עסקים.

לבקש מאוניברסיטת בר אילן ומאוניברסיטת חיפה להגיש בתוך שנתיים לוח זמנים ליישום המלצות  ג.
ועדת קורנבלוט, תוך התייחסות לקריטריונים שגיבשה המועצה להשכלה גבוהה לגבי לימודי מנהל 

  במוסדות להשכלה גבוהה.  עסקים
 

11 /4107  U בנושא קווים מנחים לתכניות      15.2.2005פניית משרד הבריאות בעקבות החלטת מל"ג מיום 
     U לימודים לתואר ראשון בסיעוד 

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות 
התייחס לאמור בסעיף רושמת לפניה כי בבנושא שבנדון. המועצה  12.10.2010ושלוחות מחו"ל מיום 

מקרה של קושי בגיוס סגל מתאים לתואר ראשון בסיעוד בהחלטה בנוגע לסגל ההוראה, ב 1ב'
 חבר סגל יהיה ובהתקיים שאר הדרישות של הוועדה, ניתן להסתפק בתואר בתחום קרוב ובלבד ש

 "אח מוסמך".
 

11 /5107  U האקדמי כרמל לפרוש את תכנית הלימודים לתואר ראשון (בקשת המרכזLL.B במשפטים על פני ( 
      U  החל משנה"ל תשע"א ואילך. -שלוש וחצי שנים 

בחנה המועצה להשכלה גבוהה את בקשת המרכז האקדמי כרמל, והיא  9.11.2010בישיבתה ביום 
ת ושלוחות מחו"ל מיום מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאו

שנקבע לגבי שני המחזורים  י. המועצה רואה בחומרה את החריגה ממשך הלימוד המינימאל12.10.2010
 הראשונים ללא תיאום ואישור המל"ג.

יחד עם זאת בהתחשב בתיקונים שנעשו ובמחויבותו של המוסד  כי החל משנת הלימודים תשע"א 
נים, כאשר הסמסטר האחרון יילמד בשנת הלימודים הרביעית, הלימודים יתפרשו על פני שלוש וחצי ש

 המועצה מצאה לנכון ולפנים משורת הדין לקבל את  בקשת המוסד.
 

11 /1076   U מעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים 
     U.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

 13.9.2010את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום המועצה להשכלה גבוהה מאמצת 
בנוגע ליישום המלצות דו"ח הוועדה  12.10.10ואת המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 

 להערכת לימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה במוסדות הבאים:
 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון 

 נדסה ועיצוב בית ספר גבוה לה -שנקר
 המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב -אפקה

 המכללה האקדמית להנדסה בירושלים 
 המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

 המרכז האקדמי רופין
 כלהלן:מחליטה ו
לרשום לפניה כי על פי הדיווח של וועדת המעקב, כל המוסדות שנבדקו מלבד שנקר, הפנימו את  .1

ת הלימודים שלהן בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה על ידי הוועדה הביקורת שנמתחה על תוכניו
 להערכת איכות והתאמצו לתקן את הליקויים ולשפר את תוכנית הלימודים.

לבקש מהמוסדות הבאים להגיש בעוד כשנתיים (בסוף שנה"ל תשע"ב) דוח בדבר יישום ההמלצות  .2
המכללה להנדסה בתל -קהשהופיעו בדוחות להערכת איכות: המכללה האקדמית סמי שמעון, אפ

אביב, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון והמרכז 
 האקדמי רופין.

בשל הדוח הקשה של ועדת המעקב, ממליצים לשלוח את דוח הערכת האיכות  –באשר לשנקר  .3
ת דוח המעקב, המקורי ("דוח זיו") בצירוף כל ההתכתבויות שהיו עם המוסד לאחר מכן, לרבו

 לנשיאה החדשה של המוסד, ולבקש את התייחסותה לדברים. 
כלל החומרים הנוגעים להערכת המחלקות בשנקר ובמכללה להנדסה בירושלים יועברו  -במקביל  .4

לוועדה המקצועית העוסקת בהסמכת המחלקות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במוסדות אלה. 
אם לסעיף ב' לעיל, תועבר גם זו לידיעת ועדת לכשתתקבל התייחסותה של נשיאת שנקר בהת

 ההסמכה.
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Uאישור הרכבי ועדות בודקותU: 
11 /1077     U אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשתו של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה U

     U) לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשוןB.S.Nבסיעוד ( 
להקים ועדה לבדיקת ה ליטחלהשכלה גבוהה בנושא שבנדון, והדנה המועצה  9.11.2010בישיבתה ביום 

 הבקשה.
תחילת עבודתה של הוועדה מותנית בהגשתה מחדש של תכנית הלימודים, תוך ביצוע  .1

 התיקונים הבאים:
 6את סעיף "פריסת הלימודים על פני השבוע והשנה האקדמית" (עמ'  המרכז ישנה .א

 ן בפסקה בלבד.בחוברת הבקשה), כך שיכלול את המשפט הראשו
המועצה מפנה את תשומת לב המוסד לעובדה שבתכניות חדשות בסיעוד שאושרו על  .ב

. יש לתקן את 520-ידי המל"ג, תנאי הקבלה כללו ציון פסיכומטרי שאינו נמוך מ
 התכנית בהתאם.

 לחייב את המוסד לתנאי הקבלה בעברית ובאנגלית כלהלן: .ג
ששפת ההוראה בהם אינה עברית יהיו  מועמדים שלמדו בבתי ספר תיכוניים -עברית •

עם קורס בעברית או להגיע לרמת פטור  115חייבים לעבור מבחן יע"ל בציון של לפחות 
 . 125בציון של 

או  85כל המועמדים חייבים במבדק מיון במסגרת "אמיר" בציון מינימלי   -שפה אנגלית    •
 ולא במבחן מיון פנימי. 185מבחן אמיר"ם בציון מינימלי 

דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי  .2
 הות"ת הרלוונטיים ו/ או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.

החלטה לגבי הבקשה תתקבל רק לאחר קבלת החלטה בהמלצות הסופיות של ועדת פיינרו  .3
 ובהתאם לה.

 להלן הרכב הוועדה שאושר: .4
 יו"ר הוועדה. –באוניברסיטת ת"א  די דוקטורט בחוג לסיעודרכזת לימומ – פרופ' תמר קרוליק •
 ראש החוג לסיעוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. –ד"ר ורד דלבר  •
ראש תכנית הלימודים לתואר שני בסיעוד קליני מתקדם,  –גנץ -ד"ר פרדה דקייזר •

 האוניברסיטה העברית בירושלים.
 ופיתוח בביה"ח הדסה עין כרם. סגנית ראש אגף הסיעוד למחקר –ד"ר אורלי תורן  •
 מרכזת הוועדה. –גב' מירי כהן  •

11 /1078  U.אישור הרכב הועדה העקרונית לבדיקת תוכניות לימודים בתחום מערכות מידע 
 :כלהלןאושר ההרכב       

 יו"ר הוועדה -אוניברסיטת בן גוריון -המחלקה להנדסת מערכות מידע -פרופ' פרץ שובל •
 אוניברסיטת תל אביב -לטה לניהולהפקו -פרופ' דב תאני •
 אוניברסיטת בר אילן -המחלקה ללימודי מידע -פרופ' יהודית בר אילן •

11 /1079  U עדכון הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל הסמכה 
     U.(במתכונת דו חוגית) להעניק תואר ראשון בפוליטיקה וממשל 

 :אושר הרכב הועדה כלהלן
 המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר. -פרופ' אבנר דה שליט •
 החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב -עזר גתפרופ'  •
 בית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. -ערן ויגודה גדותפרופ'  •

11 /1080 . U אשקלון לקבל הסמכה להעניק עדכון הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית 
     U(במתכונת חד חוגית ובמתכונת דו חוגית) תואר ראשון בפסיכולוגיה 

 אושר  הרכב הועדה כלהלן:
 יו"ר. -החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה -פרופ' ברוך נבו •
 המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית. -פרופ' רז ירמיה •
 ולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.החוג לפסיכ -פרופ' שושנה שילה •

11 /1081  U עדכון הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תכנית לימודים 
     Uחוגית לתואר ראשון (-לתואר ראשון במתכונת דוB.Aשורת) בתק 

 אושר הרכב הוועדה כלהלן:
 .אביב-ראש המחלקה לתקשורת אוניברסיטת תל -פרופ' ז'רום בורדו •
 ראש המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. -ד"ר' אסתר שלי ניומן •
 המחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה. -פרופ' בני נויברגר •
 ביה"ס לתקשורת יצירה וביקורת, המכללה האקדמית ספיר. -ד"ר לאה מנדלזיס •
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 הוועדה.מרכזת –כהן -גב' מעיין גורמס •
11 /1082  U אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תכנית לימודים לתואר 

Uמוסמך") ".AM.( (ללא תזה)  בלוגיסטיקה ומערכות ימיות 
מליאת המועצה ביקשה להוסיף להרכב הוועדה המוצע איש סגל אקדמי מתחום הלוגיסטיקה. ההרכב 

 ני המועצה.המעודכן יובא לאישור בפ
11 /1083  U   עדכון הרכב הועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ספיר לקבל הסמכה 

      U) להעניק תואר ראשוןLLBבמשפטים ( 
 אושר הרכב הוועדה כלהלן:

 יו"ר -הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים. –פרופ' מרדכי קרמניצר  •
 אילן.-למשפטים, אוניברסיטת בר הפקולטה –פרופ' אריאל בנדור  •
 הפקולטה למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצלייה. -פרופ' יורם שחר •

11 /1084     U.אישור הרכב הוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים בארכיאולוגיה 
 אושר הרכב הוועדה כלהלן:

• Prof. Charles Stanish, Department of Archeology, University of California, Los Angeles, USA– 
Committee Chair 

• Prof. Susan Alcock, Anthropology department, Brown University, USA 
• Prof. Ofer Bar-Yosef,  Department of Anthropology ,Harvard University, USA 
• Prof. Manfred Bietak, Institute of Archaeological Science, University of Vienna, Austria  
• Prof. Amihai Mazar, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, Israel 
• Dr. Melinda A. Zeder,  National Museum of Natural History Smithsonian Institution, USA 
 מרכזת הוועדה -עליסה אלון •

11 /1085      Uתכניות הלימודים במדע מדינה ויחסים בינלאומיים אישור הרכב הוועדה להערכת איכות 
 אושר הרכב הוועדה כלהלן:  
• Prof. Thomas Risse, Otto-Suhr-Institute for Political Science, Freie Universität Berlin  
 Germany– Committee Chair 
• Prof. Gabriel Ben Dor, School of Political Sciences, University of Haifa, Israel 
• Prof. Benjamin Jerry Cohen, Department of Political Science, University of California, Santa  
  Barbara, USA  
• Prof. Abraham Diskin, Department of Political Science, Hebrew University of Jerusalem 

       Israel and School of Government, Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel     
• Prof. Galia Golan, Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, Interdisciplinary   

              Center, Herzliya, Israel 
• Prof. Ellen Immergut, School of Social Sciences, Humboldt University Berlin, Germany 

Prof. Robert Lieber, Department of Government, Georgetown University, USA 
 מרכזת הוועדה -מריסה גרוס •

11 /1086       Uדיווח המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי אודות עמידת תכניות ההכשרה להוראה הקיימות  
          U.במכללה בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה 

המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ומאשרת  .1
) .B.Edלמכללה להפעיל החל משנה"ל תשע"א את המסלולים וההתמחויות  לתואר "בוגר בהוראה" (

) כמו גם לתוספת 21.11.2006בהתאם למתווים המנחים בהכשרה להוראה (החלטת המל"ג מיום 
 ) בנושא הכשרה להוראת אנגלית, כמפורט להלן:1.7.2008 להחלטה (מיום

 בהתמחויות: הוראה כוללת, חינוך מיוחד.Uב') -למסלול גננות (גן, א'U) B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( •
בהתמחויות: הוראה כוללת,  ב) במגזר הבדווי-גננות (גן, א למסלול )B.Ed"בוגר בהוראה" (תואר  •

 חינוך מיוחד.
לשון עברית, ספרות, מקרא,  :בהתמחויות ו')-(ג'היסודי למסלול  )B.Ed( "בוגר בהוראה"תואר  •

 מתמטיקה, מדעים, הוראה כוללת.
בהתמחויות: לשון ערבית  ו') במגזר הבדואי-(ג'היסודי למסלול  )B.Ed"בוגר בהוראה" (תואר  •

 כשפה ראשונה, מתמטיקה, מדעים, חינוך מיוחד.
לשון עברית, ספרות,  :בהתמחויות יסודי-לול העללמס )B.Ed"בוגר בהוראה" ( תואר אקדמי  •

כימיה, מקרא, חינוך בלתי פורמאלי, אנגלית, ערבית כשפה שניה,  ערבית כשפה -ביולוגיה
חוגי, -ראשונה, עברית כשפה שניה, היסטוריה, גיאוגרפיה, מחשבים, יהדות, מתמטיקה חד

 פיזיקה.-מחשבים, מתמטיקה-מתמטיקה
 י"ב).-גילאי (א-בחינוך גופני במסלול הרב )B.Ed"בוגר בהוראה" (תואר  •
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 י"ב).-גילאי (א-באמנות במסלול הרב )B.Ed"בוגר בהוראה" (תואר  •
חוגית עם אחד -במתכונת דו )21-6למסלול החינוך המיוחד (גילאי ) B.Edתואר "בוגר בהוראה" ( •

 כלליים.  מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל"ג במסלול הגיל הספציפי או עם לימודים
למסלול החינוך המיוחד  )B.Ed"בוגר בהוראה" ( הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמיקיבלה  •

 בהוראה כוללת. שש)-(גילאי לידה
  .B.Edהמועצה מסמיכה את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר "בוגר בהוראה"  .2

 ב'). -במסלול הגן (גן, א') בהתמחות הגיל הרך ולא כפי שהיה עד כה 6 –במסלול הגן (לידה 
המועצה מאשרת את תכנית ההרחבה במסלול הגן שהגישה המכללה לתעודת הוראה נוספת  .3

 ב'.-להוראת כיתות א'
 .B.Edהמועצה מסמיכה את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, להעניק תואר "בוגר בהוראה"  .4

 ו').-ו') ולא כפי שהיה עד כה במסלול היסודי (ג'-במסלול היסודי (א'
 .B.Edהמועצה מסמיכה את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר "בוגר בהוראה"  .5

במסלולים השונים ב"לימודים כלליים" ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה כוללת". כל זאת בהתאם 
  לעקרונות ולכללים החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות המל"ג בנושא.

לפניה כי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי התאימה את לימודי תעודת ההוראה  המועצה רושמת .6
יסודי, מסלול היסודי, מסלול הגן -לאקדמאים להכשרת כוח אדם להוראה במסגרת המסלול העל

), בהתאם ל"מתווים המנחים בהכשרה 21-6שש) (גילאי -שש), מסלול החינוך המיוחד (לידה-(לידה
 ).21.11.2006ום להוראה" (החלטת מל"ג מי

 (לימודי תעודת הוראה), לפי המתווים, ת הלימודים לאקדמאיםותכניהמועצה מאשרת את הפעלת  .7
י"ב), חינוך גופני במסלול -גילאי (א-שש), אמנות במסלול רב-ים: חינוך מיוחד (גילאי לידהבמסלול

ראה לאקדמאים על סמך הצהרת המכללה כי תכניות הלימודים לתעודת הו  -י"ב)  -גילאי (א-רב
ת הלימודים לתלמידים סדירים (הלומדים לתואר ובמידה רבה לתכני במסלולים הנ"ל,  דומות

 כמו כן:למל"ג בנפרד.  נהלא תוגש אלו תוראשון עם תעודת הוראה). לכן תכני
לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי  תמתחייב המכללה .א

בהחלטת המל"ג  11ל הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות (סעיף ההכשרה להוראה במסלו
 בנושא המתווים).

 :כמפורט להלןלקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית  תמתחייב המכללה .ב
בדרך כלל; במדעי הטבע, במדעי  75 —לי בלימודי התואר הראשון אממוצע ציונים מינימ .1

 .    70 —החיים ובמדעים המדויקים 
 לפחות.  75סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של  הלומדים .2
הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני  .3

  המל"ג בנושא.
הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת, כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת הוראה  .4

 לא יפחת מארבע שנים. 
עדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או הוו .8

 להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.  
 

11 /1087     U  המשך  –דיון בעקבות ועדת החינוך של הכנסת  -טענות בדבר חופש אקדמי, פלורליזם, הטיה 
       U.דיון 

   , שהתקיימהה ושר החינוך פתח והציג את עיקרי הדיון שנערך בנושא בישיבת המועצה יו"ר המועצ      
 . שר החינוך הקריא הצעה למסמך עקרונות הנוגעים לחופש האקדמי. התקיים דיון 12.10.2010ביום       
 לן:בנושא ובנוסח המסמך, וחברי המל"ג השמיעו את דעותיהם.  לאחר הדיון, החליטה המל"ג כלה      

 לאשר את הצעתו של יו"ר המל"ג לפיה יש לקבוע עקרונות בנושא החופש האקדמי.  .1
נוסח מסמך העקרונות יועבר לחברי המועצה באמצעות דואר אלקטרוני. על חברי המל"ג  .2

 . 16.11.2010להפנות את הערותיהם לנוסח המסמך עד ליום 
אשר יובא לאישור המועצה  ,להקים צוות משנה מבין חברי המל"ג, שיעבוד על נוסח ההצעה .3

 להלן הרכב הצוות:. 30.11.10הבאה ביום להשכלה גבוהה בישיבתה 
 סגן יו"ר המל"ג -פרופ' נחום פינגר •
 יו"ר ות"ת -פרופ' מנואל טרכטנברג •
 חברת מל"ג -פרופ' דפנה ברק ארז •
 חבר מל"ג -ד"ר אופיר העברי •

 גב' ענת חיים תרכז את עבודת הצוות. 
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וסח המסמך, על הצוות לגבש הצעה בדבר האופן שבו יתקיים הדיאלוג במסגרת העבודה על נ .4
 עם המוסדות להשכלה גבוהה. 

לאחר אישור המועצה לנוסח הסופי, העקרונות יפורסמו בהודעה רשמית של המל"ג באמצעי  .5
 התקשורת. 

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 13
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 

Uים שלא היו על סדר היום והונחו על השולחן:נושא 
11/ 1088       U חבר מועצת הספרייה הלאומית בישראלמינוי 

בנושא מינויו של פרופ' יהושע שוורץ לכהונת  9.11.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום         
 רופ' שוורץ לתפקיד זה.חבר במועצת הספרייה הלאומית והיא מחליטה לאשר את מינויו של פ       

**** 
 התקיימה הצבעה:

 בעד 13
 אין מתנגדים 

 אין נמנעים
  פה אחד ההחלטה התקבלה

**** 
 

Uבעניין שינוי דרכי עבודת המל"ג 28.11.00ז' של החלטת מל"ג מיום 2, 1ינוי בסעיף שU . 
U :סיכום 

סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ללאשר מתן זכות הצבעה למנכ"ל המל"ג והצעה התייחסה ל המועצה להשכלה גבוהה
מזכיר המל"ג בוועדת המשנה למוסדות שאינם אוני' ושלוחות מחו"ל, במקרים בהם אין "קוורום" בוועדה זו בלבד, ו

 .ועד תום כהונתה של המועצה הנוכחית. סוכם כי הנושא ייבדק
 

11 /9108       U 3.1023.דיווח בגין עמידת המוסד האקדמי נצרת בתנאי החלטת מל"ג מיום 
 רשמה בפניה המועצה להשכלה גבוהה את דיווחה של פרופ' רוזה אזהרי  9.11.10בישיבתה ביום         

 בדבר ביקורה במרכז האקדמי נצרת. על פי הדיווח, המרכז האקדמי נצרת עומד בתנאים שפורטו         
 תוח את שנת הלימודים בכל הנוגע לתשתיות הפיסיות, וניתן לפ 23.3.10בהחלטת מל"ג מיום         
 תשע"א כמתוכנן.         
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