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U49) 558עשרה מס'  (-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתיםהחלטות מ  

U 5.2017.14תשע"ה  (  בתמוז  כ"זשהתקיימה בירושלים ביום( 
 

Uה ח ל ט ו ת 

1234/12 UהחלטהUמקומות התנסות מעשית בפיזיותרפיה : 

 אימצה ,1.7.2015 מיום בנושא ות"ת להחלטת ובהמשך ),14.7.2015( תשע"ה בתמוז כ"ז ביום בישיבתה

 כלהלן: והחליטה אליה, הרלוונטיים בנושאים ות"ת המלצת את גבוהה להשכלה המועצה

 .ועדת מקורי והמלצותיו ח"דוקיבלה דיווח על  מל"ג .1
לבין נציגי משרד הבריאות מל"ג /ות"תבין נציגי   31.5.2015מברכת על סיכום הדיון מיום  מל"ג .2

 .יישומו ובהשתתפות נציגי משרד המשפטים ומבקשת מהצוות המקצועי לעקוב אחר
ות קיימות תוכניות חדשות ולהתאמת מכסות בתוכניתפעל להתאמת אישורי פתיחת  מל"ג .3

 ע"פבריאות, י משרד ה"במקצועות הבריאות לפוטנציאל ההכשרה המקצועית, מעת שימופו ע

 .הסיכום האמור
בהתאם לסיכום זה, והואיל והמיפוי שיבצע משרד הבריאות בתחום הפיזיותרפיה יושלם רק  .4

 מל"גטרם מועד תחילת הרישום לשנת הלימודים העוקבת, מחליטה , 2016פברואר -לקראת ינואר

ולשמור על הקפאת הסטטוס קוו בהתייחס למספר הסטודנטים בתחום  ות"ת לקבל את המלצת 

מיום  ות"תהפיזיותרפיה, עד להשלמת כל התהליכים המפורטים במסמך, כמפורט בהחלטת 

29.4.2015. 

ז ובהתאם לתוצאות המיפוי שיקיים משרד הבריאות, יחזרו וידונו "לקראת פתיחת ההרשמה לתשע .5

 .ג בנושא"ת ומל"ות
 

1235/12 UהחלטהU) מינוי ראש תוכנית לימודים בתוכנית לתואר שני באמנויות :M.F.A. אקדמיה  -) בבצלאל

 לאמנות ועיצוב ירושלים שלא בהתאם להחלטת המל"ג

 המשנה) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 15.7.2015ביום כ"ז בתמוז תשע"ה ( בישיבתה

 שני לתואר תתוכניב לימודים תתוכני ראש מינוי בדבר 28.6.2015 ביום מישיבתה ואכיפה לפיקוח

אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, שאינו בעל תואר שלישי כפי  –) בבצלאל .M.F.A( באומנויות

 :כלהלן ומחליטה"ג, המלשנדרש בהחלטת 
, ג"המל בכללי לעמוד מתכוון המוסד כי בצלאל נשיא מ"מ של הודעתו את לפניה לרשום .1

 . תתוכניה בראש לעמוד פרידמן ליאת ר"ד את זמני באופן ולמנות

 מובן. בעתיד נוספת הפרה של במקרה בחשבון תילקח והיא זו הפרה לפניה רושמת המועצה .2

"ג ולפעול בהתאם להחלטותיה גם במקרה בו מוסד סבור המלקיום כללי  על להקפיד יש כי

 שההחלטה איננה נכונה/ראויה.
"ג בדבר המלאת החלטת  לבחון אקדמית ומדיניות לפיתוח המשנה מוועדת מבקשת המועצה

ות לימודים ולסימולי תוכני"לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה" והתאמתה לסוגי 

 .התואר, לרבות בתחום האמנויות, העיצוב והיצירה, ולהגיש המלצותיה בנושא

 

1236/12 UהחלטהU אוכלוסיה מוגדרות ללא אישור המל"ג ובניגוד : קיום תוכניות לימודים מיוחדות לקבוצות

 להחלטת המל"ג בדבר פריסת הלימודים על פני השבוע במכללה האקדמית בית ברל

 המשנה) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 15.7.2015ביום כ"ז בתמוז תשע"ה ( בישיבתה

מיוחדות לקבוצות בדבר קיום תוכניות לימודים  28.6.2015מישיבתה ביום  ואכיפה לפיקוח
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"ג במכללה האקדמית בית ברל המל"ג ובניגוד להחלטת המלאוכלוסייה מוגדרות ללא אישור 

 פני על הלימודים פריסת בדבר וכן, פורמאלי בלתי בחינוך) .B.Edבמסגרת התוכנית לתואר ראשון (

 :כלהלן ומחליטה, הלימודים תוכנית של השבוע
 זה המתקיימות ותיקות בתוכניות מדובר לפיה המוסד נשיאת של הודעתה את לפניה לרשום .1

 מתנהלות התוכניות כי שהובן ומרגע, החינוך משרד ובתמיכת באישור במכללה רבות שנים

 אחריות המכללה הנהלת לקחה) פתיחתן לאחר התקבלו אשר( ג"מל להחלטות בהתאם שלא

 הסטנדרטים כי המכללה נשיאת מסרה כן כמו. ההפרה לתיקון מיידית ופעלה, בנושא
 בקנה עולים אינם ברל בית האקדמית במכללה הנהוגים הנוכחיים והניהוליים האקדמיים

 .ג"מל החלטות של והפרות חריגות עם אחד

, בעתיד נוספת הפרה של במקרה בחשבון תילקח והיא זו הפרה לפניה רושמת המועצה .2

 .להחלטותיה בהתאם והתנהלות ג"המל כללי קיום על ההקפדה חשיבות את ומציינת
 לתיקון המפורטת המוסד בקשת את לבחון התחומית המשנה מוועדת מבקשת המועצה .3

 .הרגילה המתכונת את לחלוטין תואמים שאינם ככל, בהן המוצעים והשינויים התוכניות
 לקבלת עד מיוחדת במתכונת התוכניות את לקיים רשאית אינה המכללה, ספק הסר למען .4

 .שיתקבל ככל, ובכפוף לו ג"המל אישור

 

1237/12 UהחלטהU מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה -בדיקת תכניות  : הצעה לנוהל 

), דנה המועצה להשכלה גבוהה דנה  בהמלצת הוועדה 14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

 ומתי סוקרים למנות יש מתי -לבדיקת תכניות   לנוהל העליונה להכרה, הסמכה ורישוי בדבר הצעה

ועדה (רלוונטי בהתייחס למוסדות להשכלה גבוהה אשר הינם במעמד היתר לכל הפחות)  למנות יש

 ץ ע"י הוועדה.   להלן הנוהל שאושר:למווהחליטה לאמץ את הנוהל שה

 :הבאים במקרים יתקיים ועדות מינויU א.
 , בכל שלבי הבדיקה.היתרבקשות כלשהן ממוסד במעמד של  .1
 הסמכה לקראת לימודים תתוכני ובדיקת חדשה לימודים תתוכני כל בקשה לפתיחת .2

 .זמנית הכרה במעמד של במוסד ראשונה

ות לימודים בתחומים חדשים שהמל"ג לא תוכניכל בקשה מכל מוסד לפתיחת  .3

 נדרשה להם עד כה (פרדיגמות לא מוכרות) .
בהם שימוש במשאבים  ות לימודים שישתוכניכל בקשה מכל מוסד לפתיחת  .4

 לאומיים, הכשרה מעשית, או כאלו שדורשים תשתית פיזית מיוחדת.
ת תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה ולמעבר מתוכניכל בקשה מכל מוסד לפתיחת  .5

 ת עם תזה.תוכניקיימת לתואר שני ללא תזה ל
  U:הבאים במקרים יתקיים סוקרים מינויU ב.

ות תוכניבכל שלבי הבדיקה, למעט סוגי ה קבועה הכרהבקשה ממוסד במעמד של  .1

 שני סוקרים. - המפורטות בסעיף א' לעיל
ת תוכנית דו חוגית לתוכניות במסגרת איגום קורסים,  מעבר מתוכניבקשה לפתיחת  .2

 שני סוקרים. - חד חוגית
ת תוכניות לאוכלוסיות מוגדרות, מח"ר , שפה זרה, מעבר מתוכניכל בקשה לפתיחת  .3

סוקר  - חוגית נוספת קיימת)-ת דותוכניחוגית (בשילוב עם -ת דותוכניחוגית ל -חד

 אחד.
 בדיקת ללא משנה ועדת החלטת, ועדה, ים/סוקר למנות האם( המשנה ועדת דעת שיקולU ג.

 ):ועדה או סוקרים

 כל יתר המקרים.  .1
קונקרטיות ות לימודים תוכניועדת המשנה תוכל להמליץ למל"ג במקרים חריגים ב .2

 לפעול אחרת ולנמק.
: כאשר קיימת דרישה מפורשת בהחלטות מל"ג קונקרטיות ביחס לתוכנית עקרון יסוד

החלטת המל"ג גוברת. במידה ויש סתירה בין הנוהל המוצע להחלטות  -הלימודים הנבדקת 

 מל"ג רוחביות קיימות בשאלה מתי ממנים סוקרים או ועדה, הנוהל המוצע יגבר עליהן.  
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1238/12 UהחלטהU) מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת שאנן להעניק תואר שני :M.Ed. בהוראה (

 ולמידה במערכות משלבות

-), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

 ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 לוועדה בראשותה של פרופ' נירה חטיבה על עבודתה ועל הדו"ח שהכינה.להודות  .1
) בהוראה .M.Edלהסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללת שאנן להעניק תואר שני ( .2

 ולמידה במערכות משלבות.

 

1239/12 UהחלטהU מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ש רובין :

 תחומית-במוסיקה רב .B.Musיק תואר ראשון להענ

-), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

 ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 להודות לפרופ' איתן שטיינברג  על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.        .1
לאמץ את חוות דעת הסוקר ולהעניק לאקדמיה למוסיקה ולמחול הסמכה שאינה מוגבלת  .2

 תחומית.-במוסיקה רב .B.Musבזמן להעניק תואר ראשון 

 

1240/12 UהחלטהU מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר :

 ו')-ית במסלול היסודי (א'חוגי בשפה וספרות אנגל-) חד.B.Ed"בוגר בהוראה" (

-), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

 ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו. .1

מכללה אקדמית לחינוך להעניק  –ין להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללת סכנ .2

 ו').-חוגי בשפה וספרות אנגלית למסלול היסודי (א'-) חדB.Ed(.תואר "בוגר בהוראה" 

 

1241/12 UהחלטהU) אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני :M.Ed. עם תזה בהוראה (

 ולמידה של מכללת לוינסקי לחינוך

-), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת14.7.2015ה (בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"

 ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
) עם תזה .M.Edת הלימודים לתואר שני (תוכנילאשר למכללת לוינסקי לחינוך לפתוח את  .2

 בהוראה ולמידה.

 

1242/12 UהחלטהU) אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני :M.A. ללא תזה בחינוך של (

 חי-המכללה האקדמית תל

-), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

 ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' מרים מבורך על עבודתה.להודות  .1

חי אישור פרסום -לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית תל .2

 . בחינוךללא תזה ) .M.Aלתואר לימודים לתואר שני (ת לימודים תוכניורישום סטודנטים ל
להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה)  חי (כנהוג במועצה-לחייב את המכללה האקדמית תל .3

להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה  3על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  

וכי קיימת  ) בחינוך.M.Aתואר שני (חי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה -האקדמית תל

על ידי  במקרה זה תוצע  אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה.
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חי  לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית -המכללה האקדמית תל

 שמשמעותה החזר שכר לימוד לסטודנטים.  
ת לימודים זאת (בין אם תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4

מותנית באישור תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר 

 המועצה להשכלה גבוהה".
עדה ללוות את התוכנית ולקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הו .5

 בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
תוקף בנושא " 16.09.2014אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  .6

 ".חדשה ת לימודיםתוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל

 
1243/12 UהחלטהU) בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני :M.A. (

 אישור הרכב ועדה -בהיסטוריה עם תזה וללא תזה 

-), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

 חליטה כלהלן:ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, וה

ת לימודים לתואר שני תוכנילהקים ועדה לבדיקת בקשת האוניברסיטה הפתוחה, לפתוח  .1

)M.A..עם תזה וללא תזה בהיסטוריה (     

דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי  .2

 הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
  להלן הרכב הוועדה שאושר: .3

 יו"ר -החוג להיסטוריה כללית, האוניברסיטה העברית  -פרופ' (אמריטוס) דורון מנדלס  •
 אילן-ה לתולדות ישראל, אוניברסיטת ברהמחלק -פרופ' שמואל פיינר  •
 אביב-המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת תל -פרופ' אביעד קליינברג  •
 טעם מל"גמרכזת הוועדה מ -גב' דבורה קליין  •

 

1244/12 UהחלטהU שינוי בהרכב הוועדה לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים לפתוח תוכנית לימודים לקראת :

 י')-יסודי (ז'-) באזרחות למסלול העל.B.Edתואר "בוגר בהוראה" (

-), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

 כלהלן:לאשר את השינוי בהרכב הוועדה, ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה 

 יו"ר -אביב -פרופ' אהרן קליימן, אוניברסיטת תל •

 העברית בירושלים החוג למדע המדינה באוניברסיטה ,ד"ר אפרים פודוקסיק •

 פרופ' שלמה בק, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי •
 

1245/12 UהחלטהU) בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני :M.A. (

 בלימודי יהדות בקמפוס שבקרית אונו במקביל לתוכנית המתקיימת בקמפוס הקריה בירושלים

-), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת14.7.2015( בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה

 ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

בהתאם להצהרת המוסד כי התוכנית בקמפוס הקריה האקדמית אונו תהיה זהה לתוכנית  .1

המתקיימת בירושלים מבחינת סגל ההוראה, תוכנית הלימודים, תנאי הקבלה והתשתיות 

העומדות לרשות הסטודנטים, לאשר את בקשת הקריה האקדמית אונו ולאפשר את פתיחת 

תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי יהדות גם בקמפוס הקריה האקדמית אונו בקרית 

 אונו.
תוקפת ההסמכה של תוכנית הלימודים שתתקיים בקמפוס קרית אונו תהיה בהתאם  .2

 ם המתקיימת בקמפוס הקריה בירושלים.לתקופת ההסמכה של תוכנית הלימודי

 

1246/12 UהחלטהU) בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני :M.A. בייעוץ (

 ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך
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-), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבועדת המשנה 

 כלהלן:

 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אילן משולם על עבודתה.  .1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק לקריה האקדמית אונו אישור פרסום ורישום  .2

בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות  (.M.A)שני ואר לתת הלימודים תוכניסטודנטים ל

  חינוך.
לחייב את הקריה האקדמית אונו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על  .3

להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי הקריה  3הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  

בייעוץ ארגוני לארגונים  (.M.A)זה תואר שני האקדמית אונו אינה מוסמכת להעניק בשלב 

עסקיים ולמוסדות חינוך, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק את 

בייעוץ  (.M.A)התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני 

ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת 

ת הלימודים לתואר שני במנהל עסקים עם התמחות בלימודי הניהול בארגון (ייעוץ תוכני

 ארגוני) המתקיימת בקריה.
זאת (בין אם ת לימודים תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4

תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור 

 המועצה להשכלה גבוהה". 
ועדה ללוות את התוכנית ולקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך ה .5

 בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה."
תוקף בנושא " 16.9.2014"ג מיום אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל .6

 ".ת לימודים חדשהתוכניאישור פרסום ורישום סטודנטים ל

 

1247/12 UהחלטהUגוריון בנגב לקבל אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית -: בקשת אוניברסיטת בן

 חוגית-) בתקשורת במתכונת דו.B.Aהלימודים לקראת תואר ראשון (

-), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת14.7.2015(בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה 

תחומיות במדעי הרוח והחברה , -ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 והחליטה כלהלן:

 גוריון בן דנה ועדת המשנה המשותפת לרוח וחברה בערעור אוניברסיטת 14.7.2015בישיבתה ביום 

.) B.A( ראשון לתואר הלימודים תתוכני בדבר 30.6.2015 מיום המשנה ועדת-תת המלצת על בנגב

חוגית. לאור העובדה כי האוניברסיטה לא עמדה בדרישת הסוקרים בדבר -דו במתכונת בתקשורת

ת הלימודים תוכנית לקראת שנה"ל תשע"ו, ועדת המשנה סבורה כי תוכניגיוס שני אנשי סגל נוספים ל

 ניהול, משפטים, ועדת המשנה לחברה-פתח. על כן, המליצה תתהאמורה עדיין אינה בשלה להי

 לאשר למל"ג, לפיה אין 30.6.2015והחברה מיום  הרוח במדעי תחומיות-רב ותוכניות ועסקים

 לעמידת עד וזאת, ו"תשע ל"בשנה הנדונה הלימודים תתוכני את לפתוח גוריון-בן לאוניברסיטת

ת, עומדת בעינה, והיא חזרה על ההמלצה מיום תוכניל סגל גיוס לגבי בהתחייבויותיה האוניברסיטה

30.6.2015. 

בדבר מתן אישור פרסום  19.5.2015בעקבות מידע חדש שהתקבל לאחר קבלת החלטת המל"ג מיום 

חוגית, קיימה -דו במתכונת בתקשורת.) .B.A( ת הלימודים לתואר ראשוןתוכניורישום סטודנטים ל

 הרוח במדעי תחומיות רב ותתוכניו ועסקים ניהול, משפטים ,לחברה ועדת המשנה התחומית-תת

 בנושא כלהלן. 19.5.2015והחברה דיון נוסף בנושא, והיא המליצה למל"ג לשנות את החלטתה מיום 

 להלן החלטת המל"ג:

ת (מתוך תוכנילאור העובדה כי שני חברי סגל שהאוניברסיטה התחייבה לקלוט לטובת ה .1

בסופו של דבר, ומכיוון שחוות דעתם הסופית של הסוקרים הוגשה שלושה) לא נקלטו אליה 

בהסתמך על התחייבות האוניברסיטה לקלוט חברי סגל אלה, והחלטת המל"ג מיום 

ת התבססה על חוות דעת זו, תוכניבדבר מתן אישור פרסום ורישום סטודנטים ל 19.5.2015

ת תוכניוריון לפתוח את ג-ועדת המשנה למל"ג שלא לאשר לאוניברסיטת בן-ממליצה תת



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  6 ו מ  ע
 

הלימודים הנדונה בשנה"ל תשע"ו, וזאת עד לעמידת האוניברסיטה בהתחייבויותיה לגבי גיוס 

 ת.תוכניסגל ל
לעיל תהיה לכל המאוחר בתוך שנה  1עמידת האוניברסיטה בהתחייבויות שצוינו בסעיף  .2

 מתאריך קבלת החלטת המל"ג בנושא.

 

 

 

1248/12 UהחלטהU) מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון :B.Sc. (

 בביוטכנולוגיה ימית

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

מחו"ל , המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות 

 והחליטה כלהלן:

 להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' עודד בז'ה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.          .1
למרכז האקדמי רופין הסמכה שאינה מוגבלת  לאמץ את המלצות הוועדה המלווה ולהעניק .2

 בביוטכנולוגיה ימית. (.B.Sc)תואר ראשון  להעניקבזמן 

 

1249/12 UהחלטהUכנית הלימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" (: תוM.Sc. ללא תזה בהנדסת מערכות (

 מתוקשבות המתקיימת במרכז האקדמי לב

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה  ), 14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

 30.6.15מיום  וחות חו"ללטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושל

 מערכות בהנדסת תזה ללא .M.Sc)(" במדעים מוסמך" שני לתואר הלימודים תתוכניבדבר 

ם לאחר שמיעת נציגי המוסד, והיא , אשר גובשה גלב האקדמי במרכז המתקיימת מתוקשבות

 : כלהלןליטה הח

 להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' רן גלעדי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.  .1
ללא  .M.Sc)תואר שני "מוסמך במדעים" (להאריך את הסמכת המרכז האקדמי לב להעניק  .2

תזה בהנדסת מערכות מתוקשבות למחזורי הלימוד הקיימים, כולל מחזור הלימוד שיתחיל 

 בתשע"ו.
ת החל משנת הלימודים תשע"ז והלאה, זאת מהנימוקים עליהם וכניתלהפסיק את הרישום ל .3

 הצביעה הוועדה המלווה כדלקמן:
ת תוכנימספר מועט של סטודנטים וההשלכות האקדמיות של המספר הנמוך על  א.

 הלימודים.
ת והיעדר סגל הוראה מליבת התחום של מערכות תוכניהיעדר מנהיגות אקדמית ב ב.

 מתוקשבות. 

 היעדר רמת לימודים אקדמית נאותה ורמת פרויקטים נמוכה.  ג.

 

1250/12 UהחלטהU מתן הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון :

)B.Sc.בהנדסה רפואית ( 

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה ), 14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

מיום  יה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ללטכנולוג

) בהנדסה רפואית המתקיימת במרכז האקדמי .B.Scת הלימודים לתואר ראשון (תוכניבדבר  30.6.15

 : כלהלןחליטה הוהיא  ,, אשר גובשה גם לאחר שמיעת נציגי המוסדרופין

 . של פרופ' מרים פירסט יוסט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה הלהודות לוועדה בראשות .1
מספר הסטודנטים שנרשמו וקבלה ההמרכז האקדמי רופין יגיש דיווח מקיף אודות תנאי  .2

 . 13.8.2015 וזאת עד ליום ,לשנה"ל תשע"ו
היה וימצא כי תנאי הקבלה לפיהם התקבלו הסטודנטים עומדים בדרישותיה של הוועדה  .3

ובהתחייבות המוסד, תוארך הסמכת המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון המלווה 

)B.Sc. 2018) בהנדסה רפואית לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יולי . 
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ת תוכניבתום שנה"ל תשע"ו יגיש המרכז האקדמי רופין דו"ח התקדמות על התפתחותה של  .4

 ום של הנדסה רפואית.הלימודים וכן דיווח על קליטת איש סגל מליבת התח
בנוסף, בתום כל שנת לימודים בתקופת ההסמכה הזמנית יגיש המרכז האקדמי רופין דיווח  .5

 ת הלימודים.תוכניהמתקבלים להסטודנטים  ספרמקיף אודות תנאי הקבלה ומ
מכלול הדיווחים שיגיש המוסד ייבדקו על ידי הוועדה המלווה. לקראת שלב ההסמכה  .6

ת הלימודים (אשר לא תוכניחר שתירשם התייצבות במספר הנרשמים להקבועה, ורק לא

תוכל הוועדה המלווה להגיש דו"ח , סטודנטים) וקליטת איש סגל מליבת התחום 20 -יפחת מ

 מסכם למל"ג ובו המלצתה.

 

1251/12 UהחלטהUיפו להמיר את סימול ושם התואר מ-אביב-: בקשת המכללה האקדמית תל-B.A.  ב"ניהול

 ב"מערכות מידע" .B.Sc-מערכות מידע" ל

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת 14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל , 

 והחליטה כלהלן:

 תו ועל עבודתו.להודות לסוקר על חוות דע .1
אביב יפו, להמיר את סימול -לאמץ את חוות דעת הסוקר ולאשר למכללה האקדמית תל .2

 ) במערכות מידע.B.Scת ושמה לתואר ראשון (.תוכניה
ת, על המכללה להגדיל באופן משמעותי את הקורסים תוכניכתנאי לחידוש ההסמכה ב .3

הקורסים יילמדו על ידי מרצים עם תואר הנלמדים על ידי מרצים בעלי תואר שלישי כך שרוב 

 שלישי.

 

1252/12 UהחלטהUתשע"ז-: הערכת איכות במספר תחומים לשנה"ל תשע"ו 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 14.7.2015בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (

ות בשנים ולאשר את התחומים שיעברו תהליך של הערכת איכהמשנה להבטחת איכות, והחליטה  

 תשע"ז כמפורט להלן:-תשע"ו

  .הוראת האנגלית, ייבדק תחום לחינוךהאקדמיות במכללות במסגרת הערכת איכות  .1
בריאות הציבור ואפדימיולוגיה ומינהל  מיתחו ו, ייבדקהערכת איכות תחומיתבמסגרת  .2

 . (מערכות) בריאות
מדעי  מיתחו ו, ייבדקובמח"רים)(בפלטפורמות  חרדיםות הלימודים לתוכניבמסגרת הערכת  .3

  .המחשב והנדסת תכנה
ות לימודים בתחומים אלה, יעברו הערכה עצמית בשנה"ל תשע"ו תוכנימוסדות בהם מתקיימות 

וביקורי הוועדות המעריכות יתקיימו במהלך שנה"ל תשע"ז (יתכן ובמכללות האקדמיות לחינוך 

קיים כפיילוט גם הליך הערכת איכות של יידחה לוח הזמנים מאחר ובשנת הלימודים תשע"ו מת

 תחום הגיל הרך).
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