
 
U 75) 924ישיבה מס'  ( להשכלה גבוהה האחת עשרה המועצההחלטות מישיבת 

U 30.11.2010(ע"א , תשכסלו כ"ג  ביום שהתקיימה בירושלים( 
 ה ח ל ט ו ת

Uהמכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך, מיסודן של -העברת הבקשה של "אמונהU מU "כללות אפרתה ואמונה
הערכה והתערבות" לבדיקתה של ועדה מקצועית   - ) ב"ליקויי למידהEdM.לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (

 ואישור הרכב הוועדה
U:סיכוםU  המועצה להשכלה גבוהה סיכמה כי באחת מישיבותיה הקרובות יובא לאישורה הרכב הוועדה לבדיקת

הוראת האמנות המכללה האקדמית ל –) של "אמונה M.Edהערכה והתערבות לתואר שני ( –התכנית בליקויי למידה 
 ולחינוך מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה".

 
1090/11  U) הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שניM.Edולמידה ) בהוראה 

 9.11.10מיום  המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
 :ןלהלוהחליטה לאמצן, כ

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ברוך שוורץ על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה. . .1
 ) בהוראה M.Edלאשר מתן הסמכה (שאינה מוגבלת בזמן) למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני ( . .2

 ולמידה.      
11 /1091  U) הפסקת הרישום לתוכנית הלימודים לתואר בוגר בהוראהdEB. ות חינוך" של אחוה מערכ ) ב"מנהל 

    U בעקבות הנחיית משרד החינוך לקיום תוכניות אלה לתואר שני בלבד. –המכללה האקדמית לחינוך 
המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום דנה בהמועצה להשכלה גבוהה  

 :להלןוהחליטה לאמצן, כ 9.11.2010
) במנהל B.Edלחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( לאפשר למכללת אחוה המכללה האקדמית  . .1

 מערכות חינוך לסטודנטים אשר נרשמו ללימודים עד שנת הלימודים תשע"א.
 להפסיק רישום סטודנטים חדשים לתכנית זו החל משנת הלימודים תשע"ב.  . .2

 
11 /1092 U.לימודי תעודת הוראה במכללות האקדמיות צפת וגליל מערבי 

 מיום  גבוהה דנה בהמלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך המועצה להשכלהא.  
 :להלןוהחליטה לאמצן, כ 9.11.10      

לפנים משורת הדין לאפשר המשך קיום הלימודים לתעודת הוראה בשנת הלימודים הנוכחית    .1
 (תשע"א) במוסד זה.

הלימודים תשע"ב. שנה"ל תשע"א לא יתאפשר רישום לתכנית להכשרה להוראה במוסד זה משנת   .2
 הינה השנה האחרונה בה יתאפשר רישום סטודנטים לתכנית להכשרה להוראה במוסד.

על פי המדיניות המקובלת, לא יתאפשר קיום תכניות להכשרת עובדי הוראה במכללות כלליות   .3
ו (אלא אם קיים אישור לקיום תכנית הכשרה להוראה בתחום ייחודי), שלא באופן עצמאי א

 באחריות אקדמית של מוסד אחר ולא במסגרת שיתוף פעולה עם כל מוסד אחר.
 בהחלטה זו. 2המל"ג תקיים מעקב אחר יישום סעיף  .4

ב. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 
ל מערבי באחריות האקדמית של בנושא לימודי תעודת הוראה במכללה האקדמית גלי 9.11.2010

 לן ומחליטה:אי-אוניברסיטת בר
לפנים משורת הדין לאפשר המשך קיום הלימודים לתעודת הוראה בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"א)   . .1

 במוסד זה.
לא יתאפשר רישום לתכנית להכשרה להוראה במוסד זה משנת הלימודים תשע"ב. שנה"ל תשע"א   . .2

 שר רישום סטודנטים לתכנית להכשרה להוראה במוסד.הינה השנה האחרונה בה יתאפ
על פי המדיניות המקובלת, לא יתאפשר קיום תכניות להכשרת עובדי הוראה במכללות כלליות (אלא   . .3

אם קיים אישור לקיום תכנית הכשרה להוראה בתחום ייחודי), שלא באופן עצמאי או באחריות 
 ם כל מוסד אחר.אקדמית של מוסד אחר ולא במסגרת שיתוף פעולה ע

 בהחלטה זו. 2המל"ג תקיים מעקב אחר יישום סעיף   . .4
 

11 /1093 U הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית להנדסה בירושלים להעניק תואר ראשון "בוגר 
   U "במדעים B.Sc. .בהנדסת תוכנה 

והחליטה  9.11.2010 מיום טכנולוגיה והנדסהת ועדת המשנה לענייני והמלצדנה בהמועצה להשכלה גבוהה  
 :להלןלאמצן, כ



 2 

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' הוגו גוטרמן על עבודתה ועל הדוח שהגישה.  .1
) את המכללה האקדמית להנדסה ירושלים להעניק תואר אקדמי שאינה מוגבלת בזמןהסמכה להסמיך ( .2

 ) בהנדסת תוכנה. .B.Scראשון במדעים (
 

11 /1094  U(ת בזמן)  בתואר שני מתן הכרה (שאינה מוגבלM.A.( בעבודה סוציאלית (ללא תזה) של המרכז 
    U.האוניברסיטאי אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה שניתנה לו ע"י מל"ג יו"ש 

 מוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"להמלצת ועדת המשנה לדנה בהמועצה להשכלה גבוהה  
 :להלןוהחליטה לאמצן, כ 9.11.2010מיום 

) ללא תזה, .M.Aעצה להשכלה גבוהה מחליטה להכיר הכרה שאינה מוגבלת בזמן בתואר השני (המו  . .1
בעבודה סוציאלית של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, וזאת בהמשך להסמכה שניתנה למרכז 

 על ידי מל"ג יו"ש.
בודה המועצה מבקשת לעודד את המחלקה להמשיך בהליך של עיבוי מצבת הסגל של המחלקה לע  . .2

 סוציאלית.
 

11  /1095  U ) הארכת ההסמכה הזמנית של הקריה האקדמית קריית אונו להעניק תואר ראשוןB.A) ושני (M.B.A ( 
                  Uבעקבות יישום המלצות הוועדה להערכת איכות והבטחתה -במינהל עסקיםU. 

 יברסיטאות ושלוחות מחו"למוסדות שאינם אונהמלצת ועדת המשנה לדנה בהמועצה להשכלה גבוהה   
והחליטה לאמצן,  14.11.2010המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום בו 9.11.2010מיום 

 :ןלהלכ
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אברהם פרידמן על עבודתה המאומצת ועל הדו"ח שהגישה.  .1

 כניות. המועצה מבקשת לציין כי התרשמה מהתהליך המעמיק שנעשה לשיפור הת
) M.B.A) ותואר שני (B.Aלהעניק לקריה האקדמית קרית אונו הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון ( .2

שנים. זאת בהתחשב בלוח הזמנים הצפוי של תהליך הערכת איכות  4במינהל עסקים לתקופה של 
 הלימודים במינהל עסקים. 

לה לתואר ראשון ושני להקים צוות מטעם המועצה להשכלה גבוהה לבחינת סוגיית תנאי הקב .3
בתנאי הקבלה.  GMAT-הבחינה הפסיכומטרית ו הכללתבתכניות לימודים למינהל עסקים, לרבות 

 ההחלטה שתתקבל לאור המלצות צוות זה תחול על כלל המוסדות להשכלה גבוהה. 
בתום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי להארכתה, תיבדקנה תכניות הלימודים לקראת הסמכה  .4

 הבדיקה לכלול את ממצאי תהליך הערכת האיכות שיתקיים בתחום מינהל עסקים. קבועה. על
תקופת ההסמכה הזמנית מותנית בתקופת ההכרה שתינתן לקריה האקדמית קרית אונו כמוסד   .5

 להשכלה גבוהה.  
11 /1096 U הסמכה זמנית למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר שני(M.A.) .בייעוץ ופיתוח ארגוני 

 מוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"לת ועדת המשנה לוהמלצדנה בהמועצה להשכלה גבוהה  
 :להלןוהחליטה לאמצן, כ 9.11.2010מיום 

 להודות לועדה בראשותו של פרופ' לחמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה. 
 העניק תואר שנילאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל ל  .1

 .2013, דהיינו עד סוף נובמבר לתקופה של שלוש שנים  בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A) ללא תזה
בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו   .2

 בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  במלואן.
 

11 /1097 Uת ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (הארכB.A בקרימינולוגיה (U

  Uחוגית.-חוגית ובמתכונת חד-(במתכונת דו 
 מוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"לת ועדת המשנה לוהמלצדנה בהמועצה להשכלה גבוהה  

 :להלןוהחליטה לאמצן, כ 9.11.2010מיום 
 על חוות דעתם. להודות למומחים   . .1
בהסתמך על חוו"ד המומחים, להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית אשקלון להעניק   . .2

) בקרימינולוגיה (במתכונת חד חוגית ובמתכונת דו חוגית) לתקופה של שנתיים .B.Aתואר ראשון (
 . 2012נוספות, דהיינו עד סוף נובמבר 

בדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תי  . .3
התאמת הסגל להורות בתוכנית הלימודים, בהתעלם מהשאלה מאיזה לרבות  יםבחוות דעת המומח

 מוסד הוא מגיע.
11 /1098 Uלמשפט ולעסקים להעניק תואר ראשון האקדמי מרכז ל ה זמניתהסמכ(B.A) בחשבונאות. 
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 מוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"לת ועדת המשנה לוהמלצדנה בהמועצה להשכלה גבוהה  
 :להלןוהחליטה לאמצן, כ 9.11.2010מיום 

 ועל הדו"ח שהגישה לה. להודות לוועדה המלווה בראשותה של פרופ' יפה מכנס על עבודתה . .1
 להעניק תואר  האקדמי למשפט ולעסקיםולהסמיך את המרכז מלווה לאמץ את המלצות הוועדה ה . .2

 .2013למשך שלוש שנים, דהיינו עד סוף נובמבר  בחשבונאות) B.Aראשון (      
בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו  . .3

 . בדו"ח
U9.11.10מיום  נוהל קבלת החלטות בכתב:U  

11 /1099   Uשון (אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית לימודים לתואר ראB.Aקהילתיות של    ) במערכות מידע 
   U.המכללה האקדמית צפת 

ת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מישיבתה ביום ואת המלצמאמצת המועצה להשכלה גבוהה  
 : להלןכלאמצן חליטה ה, ו9.11.2010

 שהגישה לה.על עבודתה עד כה ועל ההמלצה  אורי שילדשל פרופ'  הודות לוועדת הבדיקה בראשותול  . .1
לאמץ את המלצת הוועדה במלואה ולאשר למכללה האקדמית צפת לפרסם את דבר פתיחתה של   . .2

 ולרשום אליה תלמידים. במערכות מידע קהילתיות (.B.A)תכנית הלימודים לתואר ראשון 
על המכללה להמשיך ולקלוט במהלך השנה הראשונה להפעלת התכנית לפחות שני אנשי סגל בכירים   . .3

, וזאת במשרה תקנית ומלאהבעלי תואר שלישי במדעי המחשב/במערכות מידע שיועסקו נוספים 
 כתנאי להמלצת הוועדה בדבר ההסמכה.

לחייב את המכללה האקדמית צפת (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה,   . .4
כר להשכלה גבוהה ואיננה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית צפת עדיין אינה מוסד מו

, וכי קיימת אפשרות שבסופו של מערכות מידע קהילתיותבמוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון 
דבר לא תקבל המכללה האקדמית צפת הכרה ולא תוסמך להעניק תואר ראשון במערכות מידע 

, קהילתיות במערכות מידעב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר קהילתיות; 
לתואר ראשון במנהל עסקים ייקלטו במסגרת תכנית הלימודים המכללה מתחייבת כי הסטודנטים 

 בהתמחות מערכות מידע, המתקיימת במכללה האקדמית רופין.
לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון   . .5

בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה. 
הוועדה תבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בהמלצה זו, לרבות נושא עיבוי סגל 

 ספרייה ועוד.ההוראה, ה
יובהר למוסד כי מאחר ופועלת ועדה עקרונית לבדיקת תכניות לימודים בתחום מערכות המידע, ייתכנו   . .6

העתידיות של  שינויים בתכנית הלימודים במערכות מידע קהילתיות של המכללה בכפוף להמלצותיה
 ועדה זו ולהחלטת מל"ג שתתקבל בנושא.

 
Uישור הרכבי ועדות בודקות:א 

11 /0110 U הלימודים לתואר שינוי בהרכב הוועדה המלווה את תכניתB.Ed  בהוראת החינוך המיוחד 
U במכללת אוהלו 21-6לגילאי. 

 לא היו הערות באשר לשינוי ההרכב הוועדה. 
 להלן הרכב הוועדה המעודכן:

 יו"ר. –המכללה לחינוך ע"ש קיי ינסקי, פרופ' לאה קוזמ ... •
 ת ברל.המכללה האקדמית ביד"ר גלעדה אבישר,  ... •
 מכללת דוד ילין.ד"ר נורית גל,  ... •
 המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.ד"ר טלי היימן,  ... •
 נציגת משרד החינוך. – ד"ר יהודית וינברגר ... •
 .מרכזת הוועדה – בתיה הקלמןגב'  ... •

11 /1101 U ס גבוה להנדסה ועיצוב לקבל הסמכהשנקר, בי"אישור הרכב הועדה המקצועית לבדיקת בקשת 
U להעניק תואר שניM.Sc. . בהנדסת פלסטיקה עם וללא תזה 

 אושר הרכב הוועדה כלהלן:
 יו"ר  -המחלקה להנדסה כימית, אוניברסיטת בן גוריון -פרופ' משה גוטליב .. •
 יו"ר הוועדה -המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בר אילן -פרופ' שלמה מרגל .. •
 הפקולטה להנדסה כימית, טכניון -פרופ' יכין כהן .. •
 המחלקה לחומרים ופני שטח, מכון ויצמן -' משה לויפרופ .. •
 מרכזת הוועדה -מרב שרווינטר .. •
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11 /1102 Uאישור הרכב הועדה הבודקת את בקשת המכללה לחברה ואמנויות (בהקמה) לקבל היתר לפתוח 

U) מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר שני ללא תזהM.A בשינוי חברתי ( 
Uת.באמצעות אמנויו 

 כלהלן: מחליטהבנושא שבנדון והיא  המועצה להשכלה גבוההדנה  30.11.2010בישיבתה ביום 
 להקים ועדה לבדיקת הבקשה.  .1
 ת"הות אגפי של התייחסותם תתקבל בטרם ג"במל/המשנה בועדת לדיון יובא לאה הוועד ח"דו .2

 .ג"למל ת"ות המלצת קבלת או/ ו הרלוונטיים
 נית המוצע.הועדה תונחה לבדוק את שם התוכ .3
, 19.6.2007הוועדה הבודקת את תוכנית הלימודים לתואר השני תונחה בהתאם להחלטת מל"ג, מיום    .4

בנושא בקשות של מוסדות בעלי רישיון לפעול כשלוחות מחו"ל המבקשים להפוך למוסדות להשכלה 
 גבוהה ישראליים ולקיים בהם תוכניות לימודים לתואר שני.

 להלן:לאשר את הרכב הועדה כ   .5
  'יו"ר - ת חיפה, אוניברסיטהחוג לחינוך – אדיר כהןפרופ. 
  'אביב.-ת תל, אוניברסיטהחוג לפסיכולוגיה– עמירם רביבפרופ 
 החוג לחינוך, המכללה האקדמית עמק יזרעאל  -פרופ' ישעיהו תדמור. 
 

11 /1103 Uר" בסיעוד.אישור הרכב הוועדה הבודקת את התוכנית הייעודית להסבת אקדמאים לתואר "בוג 
מסגרת הכשרה מתאימה להסבת לבדיקת מקצועית וועדה מאשרת את הרכב ההמועצה להשכלה גבוהה  

 :, כדלהלןבוגרי תארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה, לתואר "בוגר" בסיעוד
יו"ר הוועדה (בעבר, יו"ר הוועדה שגיבשה את מתווה ההשלמה לתואר  -דן בנור(אמריטוס) פרופ'  •

 ראש ביה"ס למקצועות הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב) -סיעוד וכןראשון ב
 פרופ' רוזה אזהרי (חברת מל"ג) •
 ד"ר מירי רום (ראש ביה"ס לסיעוד של האוניברסיטה העברית ו"הדסה" ירושלים) •
 פרופ' משה מנדלבאום (חבר ות"ת) •
 ות"ת) -מר גדי פרנק (סמנכ"ל לתכנון, מידע ומחקר •
 ק (ראש החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב)פרופ' תמר קרולי •
 ד"ר שושנה ריב"א (אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד, משרד הבריאות) •
 

11 /1104  U אישור הרכב הועדה המקצועית לבדיקת הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר 
Uא תזה (להעניק תואר שני ללM.A.במנהל ומדיניות ציבורית (U. 

 עדה כלהלן:אושר הרכב הוו
 יו"ר -אוניברסיטת בן גוריון. 0T,המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית0Tפרופ' שלמה מזרחי,  ... •
 פרופ' דוד נחמיאס, בית הספר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי, הרצלייה ... •
 פרופ' משה מאור, החוג למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית ירושלים ... •
 

11 /1105  Uלהעניק        המרכז הבינתחומי בהרצליה הארכת ההסכמה של ה מקצועית לבדיקת אישור הרכב וועד 
            U) תואר ראשוןB.Aבתקשורת ( 

 אושר הרכב הוועדה כלהלן:
 ראש בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית הדסה -פרופ' ישעיהו ניר ... •
 י אריאל בשומרוןלשעבר ראש בית הספר לתקשורת המרכז האוניברסיטא -פרופ' יחיאל לימור ... •
 החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה -פרופ' רפי כהן אלמגור ... •
 

11 /1106  U  אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תכנית לימודים לתואר 
Uמוסמך") ".AM.( (ללא תזה)  בלוגיסטיקה ומערכות ימיות 

 :)ות בכתבבנוהל קבלת החלט( מחליטההמועצה להשכלה גבוהה 
 להקים ועדה לבדיקת הבקשה. . .1
דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת משנה/ במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת  . .2

 הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת.
 לאשר את הרכב הועדה כלהלן: . .3

 "ר.אוניברסיטת חיפה (אמריטוס), ראש מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה, יו -פרופ' יהודה חיות •
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מומחה - Institute University of Denver, Intermodal Transportation –מר בן קט  •
 בינלאומי עתיר ניסיון בתחומי הספנות, הנמלים סחר בינלאומי ולוגיסטיקה. 
 אוניברסיטת חיפה, ביה"ס למינהל עסקים וביה"ס למדעי המדינה. –ד"ר דוד בנטולילה  •
 להנדסת תעשיה וניהול, מומחית בתחום לוגיסטיקה. הטכניון, הפקולטה -פרופ' מיכל פן •
 מרכזת הועדה. -גב' שרי אנגלנדר   •
 

11 /1107      Uחיפה  אודות עמידת תכניות ההכשרה להוראה במסלול -דיווח המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו 
        Uה.העל יסודי בתחומי העיצוב בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להורא 

חיפה ומאשרת למוסד -המועצה רושמת לפניה את דבר דיווח המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו  .1
לתואר "בוגר  Uי"ב) בתחומי העיצוב-יסודי (ז'-המסלול העלUלהפעיל החל משנה"ל תשע"א את 

) 21.11.2006) בהתאם למתווים המנחים בהכשרה להוראה (החלטת המל"ג מיום .B.Edבהוראה" (
ידי הוועדה המלווה ליישום המתווים -היקף השעות בתכנית הלימודים כפי שאושרה עלולחריגה ב

 .3.12.2009מיום 
הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמוסד מידע נוסף ו/או   .2

 להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך. 
 

U,המשך דיון –דיון בעקבות ועדת החינוך של הכנסת  -הטיה   טענות בדבר חופש אקדמי, פלורליזם 
U:סיכום 

 . 9.11.2010יו"ר המועצה ושר החינוך פתח והציג את עיקרי הדיון שנערך בנושא בישיבת המועצה הקודמת, ביום 
י שגובשה ע" חופש אקדמילנושא פלורליזם והנוגעים למסמך עקרונות טיוטת הצעת החלטה על שולחן המל"ג הונחה 

 ישיבתה האחרונה.המורכב מחברי מל"ג, שהוקם ע"י המל"ג  בהצוות 
צוות  הכי התקיים דיון בנושא ובנוסח המסמך, וחברי המל"ג השמיעו את דעותיהם.  לאחר הדיון, החליטה המל"ג 

דיון. לקראת הישיבה הבאה התבקש הצוות לגבש מהלך היתכנס פעם נוספת וידון בהערות שהעלו חברי המל"ג ב
 סח סופי שיובא לאישור חברי המל"ג.נו

11 /1108 Uהמלצת הוועדה המלווה של המל"ג בעניין הקמת בית הספר לרפואה בגליU. ל 
בהמלצות הוועדה המלווה,  30.11.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  א.

 בר אילן, בגליל. בראשות אהרון בית הלחמי, בענין הקמת בית הספר לרפואה של אוניברסיטת
בדיון השתתפו, מלבד חברי המועצה, יו"ר המל"ג ושר החינוך, מר גדעון סער, וחברים בוועדה המלווה:   ב.

מר אהרון בית הלחמי (יו"ר הוועדה), יו"ר ות"ת פרופ' מנואל טרכטנברג, פרופ' נחום פינגר (סגן יו"ר 
 מר ניר קידר. -ן ונציג משרד הבריאותמל"ג), פרופ' חיה קלכהיים (חברת מל"ג), פרופ' ירון כה

 המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה המלווה על עבודתה המסורה והיסודית ועל הדו"ח שהגישה. . . ג
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצות הוועדה המלווה לענין הקמת בית הספר לרפואה   ד.

 בגליל, כדלקמן: 
תחילת שנה"ל  -2011תוח את בית הספר לרפואה בגליל באוקטובר לאשר לאוניברסיטת בר אילן לפ  .1

 תשע"ב.
סטודנטים  50 -בגליל כשל אוניברסיטת בר אילן לרפואה ת הספר עם פתיחתו, יקלוט בילאשר כי,  .2

לצורך השלמת לימודיהם  ,חוזרים מבתי"ס לרפואה מוכרים בחו"ל, אשר יעמדו בדרישות הקבלה
  ..M.Dלתואר שנתית  4ות של התוכנית ה במסגרת שלוש השנים האחרונ

ראת תואר "דוקטור ברפואה" לקשנתית  4-ראשונה של התכנית הת הלימודים השנלאשר כי, פתיחת  .3
M.D  הדרוש לכך, גיוס הסגל בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל, מותנית בהשלמת

  .המלווה לשביעות רצונה המלא של הוועדה
 גבוהה:מחליטה המועצה להשכלה . בנוסף, ה

כי הוועדה המלווה תסתייע ביועץ או חבר נוסף ("פרוייקטור"), לבקרה והערכה של תהליך הקמת  .1
 בית הספר לרפואה בגליל על כל מרכיביו ופרטיו.

תוכנית מסודרת  2011. להנחות את אוניברסיטת בר אילן להגיש לוועדה המלווה עד אמצע חודש מרץ 2
מל"ג, אשר כוללת את תוכנית הלימודים -פר לרפואה בגליל, לפי הפורמט הנהוג בות"תשל בית הס

בפריסה סמסטריאלית ושנתית, פרשיות הלימודים, מערך חברי הסגל, קורות חיים של חברי הסגל, 
 שיבוץ חברי הסגל לקורסים, תנאי קבלת סטודנטים, תשתיות פיזיות וספריה.

, דו"ח 2011ביר למליאת המועצה להשכלה גבוהה בחודש אפריל להנחות את הוועדה המלווה להע .3
התקדמות עבור בית הספר לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל ובו ההתפתחויות והעידכונים 

התוכנית המסודרת של בית הספר  יחד עם, שחלו במישור האקדמי, הקליני, המחקרי והפיזי
 כמפורט בסעיף הקודם. לרפואה בגליל,
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להשכלה גבוהה תחליט אז על אופן המשך הליווי של פתיחת בית הספר לרפואה בגליל  המועצה 
 והפעלתו (ע"י הוועדה המלווה הקיימת או ע"י הקמת וועדה מקצועית ספציפית חדשה).

 
ין שדרוג בתי החולים ילבקש את מנכ"ל משרד הבריאות להוציא לוועדה המלווה מכתב הבהרה, בענ .4

 פרמטרים ספציפיים לשדרוג ולוחות זמנים לביצוע התהליך. והמרפאות בגליל, ובו
הסטודנטים הראשון של בית הספר לרפואה של -. כמקובל בנהלי מל"ג, לקראת סיום מחזור5

, תדון המועצה להשכלה 2014מאי -אוניברסיטת בר אילן בגליל, במרוצת שנה"ל תשע"ד, אפריל
 M.Dתואר "דוקטור ברפואה" ילן להעניק גבוהה ותחליט לגבי מתן הסמכה לאוניברסיטת בר א

 לבוגריו.
 
 
 

 


