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U18) 527עשרה מס'  ( -השתיםישיבת המועצה להשכלה גבוהה החלטות מ  

U 30.4.2013(  גתשע" כ'  באייר  ביום בירושליםשהתקיימה( 
***************** 

 ה ח ל ט ו ת
372/12 UהחלטהU למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (:  הסמכה שאינה מוגבלת בזמןM.Ed. (

 ב"תרבות עם ישראל והוראתה"

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:

 .שהגישה ח"הדו ועל עבודתה על רברשפ דניאל' פרופ של בראשותו לוועדה להודות .1
 שני תואר להעניק אחוה האקדמית המכללה את בזמן מוגבלת שאינה לתקופה להסמיך .2

)M.Ed. (והוראתה ישראל עם תרבות"ב". 

 

373/12 UהחלטהU של הסמכת המכללה האקדמית 2014: הארכה טכנית לשנה, עד ניסן תשע"ד (אפריל ,(

 ) ב"עיצוב תעשייתי מכליל".B.Des( הדסה ירושלים להעניק תואר ראשון

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה להאריך טכנית בשנה, עד ניסן 

) .B.Desעניק תואר ראשון (), את הסמכת המכללה האקדמית הדסה ירושלים לה2014תשע"ד (אפריל 

 בעיצוב תעשייתי מכליל.

 

374/12 UהחלטהU למכללה ירושלים להעניק תואר שני 2014: הסמכה זמנית לשנה, עד אייר תשע"ד (מאי ,(

)M.Ed.בניהול וארגון מערכות חינוך ( 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1

), את "מכללה ירושלים" להעניק 2014להסמיך לתקופה של שנה אחת, עד אייר תשע"ד (מאי  .2

חינוך, וזאת על מנת להתרשם מהתקדמותה  ) בניהול וארגון מערכות.M.Edתואר שני (

 והתפתחותה של התוכנית כשבראשה ראש תוכנית חדש.

מות כיש להקפיד כי בקורסי היסוד, ובמיוחד בקורס מבוא למינהל חינוך, יהיו בחינות מס .3

 במקום העבודות.

במידה והמכללה תרצה לשנות קורסים ו/או את המרצים המלמדים ו/או את דרכי מדידת  .4

 הישגי הסטודנטים בקורסי החובה בתוכנית, היא תוכל לעשות זאת רק באישורה של הוועדה.

לא ניתן לפטור סטודנטים מהשתתפות בקורסי החובה של התוכנית,  על סמך לימודים  .5

מתן פטור מותנה במקרים חריגים, בהם נבדקה התאמה מוחלטת בין הלימודים   קודמים.

 תוכנית.בקורס שנלמד ובקורס החובה ב

מומלץ לזמן את סגל ההוראה של התוכנית לישיבות תיאום, במטרה להקפיד על הפעלת  .6

תוכנית לימודים אינטגרטיבית, בה כל מרצה לומד להכיר את תחומי ההוראה של עמיתיו 

 ומתייחס אליהן במסגרת הקורס/ים שהוא מלמד.

על מנת לחזק את יכולתם מומלץ לעודד את חברי הסגל לעסוק יותר בפעילות מחקרית,  .7

 האקדמית בתחום התמחותם.

תעביר המכללה לעיונה של הוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה דוגמאות  2014בינואר  .8

 של פרויקטי הגמר של המחזור השני בתוכנית.
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375/12 UהחלטהU) "אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה :B.Ed. (

י') של המכללה האקדמית לחינוך -חוגי בלימודי ארץ ישראל, למסלול העל יסודי (ז'-חוגי/דו-חד

 לתיירות ולספורט אוהלו

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
בראשותו של פרופ' עמוס קלונר, על הדו"ח שהגישה ועבודתה עד  ,להודות לוועדת הבדיקה .1

 כה. 

האקדמית לחינוך לתיירות ולספורט אוהלו לפרסם את דבר פתיחתה של  לאשר למכללה .2

חוגי בלימודי ארץ ישראל -חוגי וחד-) דו.B.Edתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (

 י'), ולרשום אליה תלמידים.-(ז'יסודי -במסלול העל
כתנאי לאישור פתיחת שנה א' של תוכנית הלימודים וקליטת מחזור נוסף של סטודנטים,  .3

נדרשת המכללה להמציא לוועדה מספר תיקונים כלהלן: על מנת להבטיח כיסוי הולם ושלם 

הקורסים  של לימודי יסוד בהיסטוריה של א"י על כל תקופותיה, על המכללה לחייב במסגרת

העוסקים בתקופות היסטוריות בא"י גם את  הקורס "א"י בתקופת המקרא" כקורס חובה; 

במסגרת קורסי היסוד בגיאוגרפיה יש לעשות חלוקה ברורה בין קורס שיעסוק בגיאוגרפיה 

אנושית בדגש על א"י ובין קורס שיעסוק בגיאוגרפיה פיסית בדגש על א"י ועל כן מתבקשת 

הקורסים "יסודות הגיאוגרפיה" ו"גיאומורפולוגיה וגיאולוגיה" באופן  המכללה לערוך את

שיבטאו את החלוקה כאמור. הוועדה מצפה לקבל מבנה תוכנית מתוקן וסילבוסים מתוקנים 

 .2013בטרם פתיחת שנה"ל ולא יאוחר מסוף חודש יוני  ,של כל אחד מהקורסים לעיל
לה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לחייב את מכללת אוהלו (כנהוג במועצה להשכ .4

 לפיה:
ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת אוהלו עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר   א.  

בהוראה" בלימודי א"י, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל מכללת אוהלו 

 י. יסוד-הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" בלימודי א"י למסלול העל

אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בלימודי א"י למסלול  ב.      

להן יש  ,היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות ,יסודי-העל

 הסמכה למכללה להעניק תואר  אקדמי. 
ן בתום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדו .5

בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה 

 במכללה. בין יתר הנושאים שיבדקו הם: 
האם תוכנית הלימודים מתנהלת כסדרה ורמתה נשמרת, בין היתר בהתאם להערות   .א

 בגוף הדו"ח.

וצעים מספרי הסטודנטים הלומדים בתוכנית לעומת ההיצע הרב של הקורסים המ  .ב

 בתוכנית. 
 

 

376/12 UהחלטהU) אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לתואר שני :M.A.A.T. בטיפול באמצעות (

 אמנות חזותית, של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין -אמנויות 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:המשנה 
 .שהגישה ח"הדו עבודתה ועל על כהן אדיר' פרופ בראשות המקצועית לוועדה להודות .1

) M.A.A.T( שני לתואר לימודים תוכנית לפתוח, ילין דוד ש"ע לחינוך האקדמית למכללה לאשר .2

 .תלמידים אליה ולרשום לפרסמה, חזותית אמנות - אמנויות באמצעות בטיפול
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 80-ל הלימודים סיוםל תנאיהו לשנה משנה במעבר המינימום ציון את להעלות המוסד על .3

 .לפחות
 מיום הוועדה במכתב לה שנמסרו כפי, הוועדה להערות להתייחס המכללה על, להסמכה עד .4

17.3.13. 
 תפוצתו אם בין( זאת לימודים לתוכנית הנוגע פרסום בכל ובולט ברור באופן לציין המוסד על .5

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

 ".גבוהה להשכלה

 של התנהלותה אחר תעקוב, ההסמכה שלב לקראת התוכנית את ללוות תמשיך הבודקת הוועדה .6

 . במוסד ביקור ותקיים המלצותיה כל ויישום התוכנית

 

377/12 UהחלטהU) אישור הרכב ועדה לבדיקת שתי תכניות לימודים לתואר שני :M.Ed. בתחום לקויות (

-הלמידה של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה ושל המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל

 חיפה

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת שנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה המ

של מכללת סכנין להכשרת עובדי  ,) בתחום לקויות הלמידה.M.Edשתי תוכניות לימודים לתואר שני (

 :הלןחיפה, כל-הוראה ושל המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
 במל"ג) בעבר יו"ר (אושרה –ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית  -פרופ' דורית רביד  •

 ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן (אושרה בעבר במל"ג) -פרופ' רחל שיף  •

 )ג"במל בעבר אושרה( ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב -מבורך -פרופ' לילך שלו •
 (לא אושר בעבר במל"ג)המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין  - סנדוקה יאסר ר"ד •

 מרכזת הוועדה -גב' אפרת שגיא  •
 

378/12 UהחלטהU) הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית תל חי, להעניק תואר ראשון :B.A. (

 חוות דעת סוקר -בכלכלה וניהול 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

הסמכה   המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה להעניק

 בכלכלה וניהול.  (.B.A)שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר ראשון 
בקשת להדגיש את חשיבותו של גיוס סגל קבוע, שיהווה בסיס יציב לטווח הארוך מ  מליאת המועצה

 בהפעלת תוכנית הלימודים.

 

379/12 UהחלטהU) הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית הדסה, להעניק תואר ראשון :B.A. (

 בתקשורת צילומית

גבוהה את המלצת ועדת ), אימצה המועצה להשכלה 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 מוגבלת שאינה הסמכהבעניין המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל 

 דעת ובחוות ,צילומית בתקשורת) B.A( ראשון תואר להעניק הדסה האקדמית למכללה בזמן

 והחליטה כלהלן: המומחים
 .לה שהגישו הדעת חוות ועל עבודתם על למומחים להודות .1
 האקדמית למכללה בזמן מוגבלת שאינה הסמכה ולהעניק המומחים דעת חוות את לאמץ .2

 .צילומית בתקשורת) B.A( ראשון תואר להעניק הדסה
 .המחלקה של הפיזיות התשתיות הרחבת למען לפעול המכללה על .3
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380/12 UהחלטהU לאוניברסיטת ), של ההסמכה הזמנית 2015: הארכה  בשנתיים, עד ניסן תשע"ה (אפריל

 דו"ח הוועדה המלווה -) בניהול מערכות מידע .B.Aגוריון בנגב להעניק תואר ראשון (-בן

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 .שהגישה ח"הדו ועל עבודתה על, רפאלי שיזף' פרופ של בראשותו, המלווה לוועדה להודות .1
 בנגב גוריון בן אוניברסיטת הסמכת את בשנתיים ולהאריך הוועדה המלצות את לאמץ .2

 . מידע מערכות בניהול (.B.A) ראשון תואר להעניק
 יבטיחו אשר סטודנטים של קריטית מסה ישנה כי לוודא יש ההסמכה תקופת תום לקראת .3

 פירוט לקבל ובפרט ,מידע מערכות בניהול הלימודים תוכנית של והתפתחותה המשכיותה את

 .הלימודים תוכנית של' ג שנה תום לקראת הסטודנטים יגישו אשר הגמר לפרויקט בנוגע

 מידע מערכות בניהול הלימודים תוכנית בדיקת את לשלב יש, ההסמכה תקופת תום לקראת .4

 בין הלימה שתהיה בכדי ,יסיט לקורסהמיועדת  מידע מערכות בניהול הלימודים תוכנית עם

 . התוכניות בשתי הדרישות

 

381/12 UהחלטהU של ההכרה וההסמכה של המרכז 2014: הארכה טכנית בשנה, עד ניסן תשע"ד (אפריל ,(

 ) במינהל עסקים.B.Aהאקדמי כרמל, להעניק תואר ראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013באייר תשע"ג (בישיבתה ביום כ' 

 המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 תואר להעניק כרמל האקדמי המרכז של וההסמכה ההכרה את נוספת בשנה טכנית להאריך .1

 את ולהגיש עבודתם את לסיים ת"ות לאגפי לאפשר כדי וזאת ,עסקים במינהל (.B.A) ראשון

 . בנושא דעתם חוות

 יכולה ראשון לתואר קבלה, והחלטותיה ג"המל לכללי שבהתאם לכך לב בשים: מכינה .2

 החינוך משרד הכרת קיבלה אשר במכינה לימודים סיום או בגרות תעודת בסיס על להיעשות

 במכינה חדשים לימוד מחזורי לפתוח ולא, המכינה מהפעלת לחדול המוסד על, בלבד

 להפעלת החינוך משרד של מראש הכרה קבלת ללא, הלימוד תחומי בכל ידו על המופעלת

 באופן, המוסד של תקינה הלא התנהלותו חרף הרי, הנוכחי התלמידים למחזור אשר. המכינה

 במכינה הלומדים לתלמידים לאפשר, לאמור בכפוף, המוסד יוכל, בלבד ןיהענ ובנסיבות חריג

 ללימודים להתקבל, על ידו לאגף האקדמי של המל"ג שתועבר שמית לרשימה בהתאם, כיום

 וההכרה ההסמכה של לתוקף לכניסה תנאי היא זה בתנאי לעמידה המוסד התחייבות. במוסד

 .לעיל הזמנית
 

382/12 UהחלטהU לתוכנית : בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים

 חוות דעת סוקר -), עם וללא תזה, בכלכלה פיננסית .M.Aלימודים לתואר שני (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה לפנות לסוקר נוסף, 

דעתו בעניין בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר  שיגיש את חוות

שני עם וללא תזה בכלכלה פיננסית וזאת לאור העובדה שמדובר בבקשה לפתוח גם מסלול מחקרי.   

במקרים כאלה, נהוג לפנות לשני סוקרים, לפחות.  לאחר קבלת חוות דעת נוספת, תדון המל"ג בשנית 

 וצעת ובחוות דעת הסוקרים.בתוכנית המ

 

383/12 UהחלטהU) בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון :B.A. (

 חוות דעת סוקר -חוגית במינהל עסקים -במתכונת דו

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן: המשנה התחומית לחברה,



 
 

ד  |  5 ו מ  ע
 

 להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות דעתו. .1
להעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים  .2

 חוגית במינהל עסקים. -במתכונת דו (.B.A)לתואר ראשון 
(כנהוג במועצה להשכלה גבוהה), להחתים כל   ליהלחייב את המרכז הבינתחומי בהרצ .3

תלמיד(ה) על הצהרה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז הבינתחומי בהרצליה אינו מוסמך 

חוגית במינהל עסקים וכי קיימת אפשרות -להעניק בשלב זה תואר ראשון במתכונת דו

 וגית במינהל עסקים  ח-שבסופו של דבר לא יוסמך המרכז להעניק תואר ראשון במתכונת דו

חוגית במינהל -ב. אם המרכז לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר במתכונת דו

 הוא מתחייב להעניק לסטודנטים רשת ביטחון ישימה, כפי שפירט בדיווחו למל"ג.  .עסקים
על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו  .4

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

 להשכלה גבוהה". 
 

384/12 UהחלטהU אישור סוקר לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ספיר לקבל אישור פרסום ורישום :

 חוגית, בלוגיסטיקה-), במתכונת דו.B.Aסטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 של שמו את לאשרהמשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה 

 כניתולת סטודנטים ורישום פרסום אישור לקבל ספיר האקדמית המכללה בקשת לבדיקת הסוקר

 בפני חסוי יישאר הסוקר של שמו . בלוגיסטיקה חוגית-דו במתכונת (.B.A) ראשון לתואר לימודים

 .המוסד

 

385/12 UהחלטהU אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים, לפתוח תוכנית :

 ) במדעי ההתנהגות.B.Aראשון (לימודים לתואר 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה לאשר את הרכב 

לתואר ראשון הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים 

(B.A.) :במדעי ההתנהגות כלהלן 
 יו"ר -אמריטוס ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  -פרופ' שולמית קרייטלר     •

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית -פרופ' עמליה אוליבר     •

 המחלקה לסוציולוגיה של הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. -פרופ' תלמה קושניר     •

 

386/12 UהחלטהU) אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון :B.Sc. ב"כימיה (

 כניסת החלטת המל"ג לתוקף -יישומית" של המכללה האקדמית אחוה 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

כי נוכח המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואי וחקלאות והחליטה 

העברת המסמכים הרלוונטיים על ידי המכללה האקדמית אחוה והצהרת המכללה בדבר עמידתה 

 : 12.2.2013בתנאים המפורטים בהחלטת המל"ג מיום 

המוזכרת לעיל לתוקף, ובהמשך לכך לאשר למכללה  12.2.2013ה מיום תלאשר כניסת החלט .1

תואר ראשון ב"כימיה לתוכנית הלימודים פתיחתה של האקדמית אחוה לפרסם את דבר 

 .רישום תלמידים אליהיישומית" ו
לתוכנית  המתייחסעל המכללה האקדמית אחוה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום  .2

הלימודים לתואר ראשון בכימיה יישומית (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המכללה ובין אם 

 כי הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.  ,מחוצה להם)
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על המכללה להחתים כל סטודנט שיירשם לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה יישומית  .3

 .12.2.2013בהחלטה מיום  3על הצהרה כמפורט בסעיף 

 

387/12 UהחלטהU :אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (בקשה לB.Sc. (

 כניסת החלטת המל"ג לתוקף -במדעי התזונה של המרכז האקדמי פרס 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 כלהלן: תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואי וחקלאות והחליטה המשנה ה

בעינה עומדת. בהמשך לכך, המועצה להשכלה גבוהה  23.10.2012החלטת המל"ג מיום  .1

מבהירה כי המרכז האקדמי פרס אינו רשאי בשלב זה לרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים 

 לתואר ראשון במדעי התזונה.

המוסד ישלים בניית המעבדות והצטיידותן טרם פתיחת הרישום לתוכנית הלימודים.  .2

השלמת בניית המעבדות וההצטיידות תיבדק על ידי יו"ר ועדת המשנה התחומית של המל"ג 

לשם  ,למל"געל כך תדווח שלענייני הנדסה מדעים רפואה ואדריכלות, פרופ' רוזה אזהרי, 

 לתוקף. 23.10.2012כניסת ההחלטה מיום 

 

388/12 UהחלטהU"הרכב צוות לבחינת נושא "תוכניות לימודים לתואר ראשון בהנדסת אנרגיה : 

 ראשון לתואר לימודים כניותות לפתיחת בקשות מספר ג"למל הוגשו, שנתית הרב התכנית במסגרת

 והתחום אנרגיה בהנדסת ראשון לתואר כניותות בארץ מתקיימות לא, זה בשלב . האנרגיה בתחומי

 בהנדסת הראשון לתואר כניותובת כהתמחות או, השני התואר לימודי במסגרת כלל בדרך נלמד

 את שיבחן מקצועי צוות להקים הוחלט, בנושא שהתקיימו לדיונים בהמשך . חשמל הנדסת או מכונות

 המלצתו את ויגיש הראשון התואר במסגרת האנרגיה בתחום לימודים של קיומם היתכנות נושא

", אנרגיה"כ כולל שם( המבוקש התואר שם לשאלת להתייחס המקצועי הצוות יתבקש כן כמו . ג"למל

 ).יותר ומפרט ממוקד שם או

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

מדעים, פארה רפואי וחקלאות והחליטה לאשר  המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות,

 מקצועי שיבחן את נושא תוכניות לימודים לתואר ראשון בהנדסת אנרגיה.האת הרכב הצוות 

 להלן הרכב הצוות:

 ת מכונותפרופ' בתחום הנדסת אנרגיה, אמריטוס של הפקולטה להנדס -פרופ' גרשון גרוסמן          •

 בטכניון, יו"ר

 , אוניברסיטת תל אביבבית הספר להנדסה מכנית -פרופ' דבורה ברנע          •

 גוריון-המחלקה להנדסת מכונות, אוניברסיטת בן  -פרופ' ערן שר         •
 המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה, מכון ויצמן -פרופ' יעקב קרני          •
 הטכניוןאמריטוס, הפקולטה לפיסיקה,  -פרופ' אילן ריס           •

 

389/12 UהחלטהUמעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בסטטיסטיקה : 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן: 

איכות בסטטיסטיקה  להודות לפרופ' רוברט אדלר על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת .1

 אביב ובאוניברסיטת חיפה.-באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל
אביב, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית להגיש עד סוף -לבקש מאוניברסיטת תל .2

 שנה"ל תשע"ד דיווח על התקדמות יישום המלצות הסוקר ובפרט בנושא גיוס סגל. 
 graduate הקמת התקדמות על איכות להבטחת משנהה ועדת את לעדכן ת"מוות לבקש .3

schools בתוך שלושה חודשיםבסטטיסטיקה מצטיינים לסטודנטים ,. 
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390/12 UהחלטהU"בקשת המכללה האקדמית צפת לשנות את שמה ל"קריה האקדמית צפת : 

), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 את לשנות צפת האקדמית המכללה בקשתהמשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי ורשמה לפניה את 

 ".צפת האקדמית קריה"ל שמה

 

 

391/12 UהחלטהU רפפורט חובב כחברי ות"ת: הארכת הכהונה של פרופ' פייסל עזאיזה  ופרופ' מלכה 

), אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הארכת כהונתם 30.4.2013בישיבתה ביום כ' באייר תשע"ג (

 לתקופה של שלוש שנים נוספות. ,פרופ' פייסל עזאיזה ופרופ' מלכה רפפורט חובב :כחברי ות"ת של
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