האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

החלטות ודיווחים מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' (17 )596
שהתקיימה בירושלים ביום י"ג בתמוז תשע"ח ()26.6.2018

החלטות
547/13

החלטה :הארכת כהונתה של פרופ' יפה זילברשץ כיו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הארכת
הכהונה של פרופ' יפה זילברשץ כיו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב לשלוש שנים נוספות ,החל מיום
 1.10.2018ועד ליום .30.9.2021

548/13

החלטה :מינוי מר צבי האוזר כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הצעת שר
החינוך ויו"ר המל"ג ,על דעת יו"ר ות"ת ,למנות את מר צבי האוזר כחבר ות"ת ,לתקופה של שלוש
שנים ,מיום  26.6.2018ועד ליום  ,25.6.2021בכפוף ולאחר חתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים,
והתפטרותו מהגופים המנויים בחוות הדעת המשפטית.

549/13

החלטה :התוכנית הרב-שנתית לפיתוח תוכניות חדשות במח"רים
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ות"ת מיום
 13.6.2018בדבר התוכנית הרב-שנתית לפתיחת תוכניות חדשות במח"רים .המל"ג מחליטה לאשר
את הגשתן של שמונה התוכניות הבאות ,בכפוף לתנאים המופיעים בתזכיר למל"ג מס' :9951
המרכז האקדמי לב:
.1
סיעוד לתואר ראשון במח"ר טל
א.
המכללה האקדמית הדסה ירושלים:
.2
כלכלה וחשבונאות לתואר ראשון
א.
מדעי ההתנהגות לתואר ראשון
ב.
מדעי המעבדה הרפואית לתואר ראשון
ג.
עזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה ירושלים:
.3
הנדסה פרמצבטית לתואר ראשון
א.
המרכז האקדמי רופין:
.4
עבודה סוציאלית לתואר ראשון
א.
המכללה האקדמית אשקלון:
.5
סיעוד לתואר ראשון
א.
מכללת הרצוג מיסודם של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג:
.6
הוראת לימודי אנגלית לתואר ראשון
א.
יתר התוכניות המופיעות בתזכיר למל"ג יובאו לדיון בוועדת ההיגוי למגזר החרדי.

 550/13החלטה :הארכת ההכרה הזמנית (טכנית) במכללות הבאות :המכללה האקדמית גליל מערבי,
המכללה האקדמית אחוה והמכללה האקדמית צפת
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן "טכני"
את ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית גליל מערבי  ,המכללה האקדמית אחוה והמכללה
האקדמית צפת לשנה ,עד לחודש יוני  ,2019וזאת לאור העובדה שתהליך הבדיקה טרם הסתיים.
551/13

החלטה :הארכה טכנית של הסמכה זמנית
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן
"טכני" ,עד לחודש דצמבר  ,2018את ההסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.S.N.בסיעוד
של המרכז האקדמי רופין.
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 552/13החלטה :אישור הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות במכללות האקדמיות לחינוך
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
במסגרת החלטות ות"ת ומל"ג לגבי איחוד המכללות האקדמיות לחינוך ומעברן לאחריות ות"ת
והסיכומים שנחתמו עם משרד החינוך בנושא ,היקף התוכניות החדשות שהתאפשר למכללות
האקדמיות לחינוך להגיש (אשר טרם סיימו את הליך המעבר לאחריות הות"ת) הוגבל במסגרת
התוכנית הרב שנתית.
הואיל ותהליך האיחודים והמעבר לאחריות הות"ת הינו מורכב וארוך ,ועל מנת לצמצם את הפגיעה
בהתפתחותן האקדמית של המכללות האקדמיות לחינוך שצפויות לעבור לות"ת ,אימצה מל"ג את
המלצת ות"ת מיום  ,13.6.2018והחליטה לאפשר למכללות האקדמיות לחינוך להגיש בקשות עקרוניות
לפתיחת תוכניות לימודים חדשות ,זאת בהיקף מוגבל וע"פ המפתח כדלקמן:
 מוסד שעומד בתנאי הסף למעבר לות"ת ושלגביו התקבלה החלטה עקרונית בות"ת-מל"ג לבחינת
אפשרות למעבר לות"ת בכפוף לתנאים שנקבעו  -יוכל להגיש עד שתי בקשות לתואר ראשון/שני.
הבקשות תיבדקנה בהיבט התכנוני ע"י משרד החינוך וע"י אגף התכנון בות"ת ,תוך מתן עדיפות
לתוכניות בעלות צורך לאומי ובהתחשב באופן המעבר המתוכנן לות"ת .ככל שהבקשה תאושר
בות"ת -מל"ג ,יוכל המוסד להגיש את התוכניות לבדיקה אקדמית כמקובל בהתאם לצרכי מערכת
החינוך.
 מוסד אשר הגיש הצהרת כוונות חתומה ובת קיימא ,אך טרם התקבלה לגביו החלטה קונקרטית
כאמור בות"ת-מל"ג  -יוכל להגיש בקשה לפתוח תוכנית לימודים אחת (לתואר ראשון או שני).
הבקשה תיבדק כאמור בסעיף לעיל .ככל שהבקשה תאושר בות"ת-מל"ג ,יוכל המוסד להגיש את
התוכנית לבדיקה אקדמית כמקובל בהתאם לצרכי מערכת החינוך.
 553/13החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת תחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'רלד קומינסקי על
.1
עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה ליישם את המלצות הוועדה הבינלאומית הבאות:
.2
לכנס את ראשי המחלקות ובתי הספר בתחום לצורך דיון בהגדרת תחום בריאות הציבור
א.
ובחינת הנושאים העקרוניים שהועלו על ידי ועדת הערכה הבינלאומית (תחומי ליבה בתוכנית,
התאמת הסגל לתוכנית ,מיקומו של המחקר היישומי ,אפשרויות תעסוקה בתחום ועוד).
למפגש זה יוזמנו נציגים של:
 .1תוכניות בבריאות הציבור או מינהל מערכות בריאות
 .2משרד הבריאות וקופות החולים
 .3סוכנויות בינלאומיות לבריאות הציבור (למשל CEPH ,או .)APHEA
 .4סטודנטים רלוונטיים לתחום
במסגרת התואר השני  (Masters of Public Health( MPHחשוב לעודד ביצוע תזה הכוללת
ב.
מחקר יישומי.
 554/13החלטה  :מעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות הלימודים במדעי
המחשב במכון הטכנולוגי חולון
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה למכון הטכנולוגי חולון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
.1
המל"ג מצאה כי המוסד יישם את מרבית המלצות הוועדה הבינלאומית באופן מלא.
.2
לאור עמידת המוסד בהמלצות המפורטות בסעיף 3א בהחלטת מל"ג מיום  ,03.03.15לאפשר
.3
למוסד להגיש בקשה לפתיחת תוכנית מוסמך במדעי המחשב.
 555/13החלטה :מעקב אחר יישום המחלטת מל"ג בנוגע לבטיחות המעבדות לכימיה באוניברסיטת בן-גוריון
בנגב
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי תשובתה של אוניברסיטת בן-גוריון נותנת מענה הולם
.1
להחלטת המל"ג מיום  6.3.2018בנושא בטיחות במעבדות לכימיה ,בהמשך לדו"ח הוועדה
הבינלאומית להערכת איכות.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.2
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 556/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2020למכללה האקדמית לחינוך אורנים
להעניק תואר שני ( )M.Ed.עם תזה בהוראה רב-תחומית במדעי הרוח
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה ועל הדו"ח
שהגישה.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך אורנים לתקופה של שנתיים ,עד יוני  ,2020להעניק תואר
שני ( )M.Ed.עם תזה בהוראה רב תחומית במדעי הרוח.
 .3במהלך תקופת ההסמכה הזמנית על המכללה לפעול כלהלן:
א .בהתאם למהותה של התוכנית כתוכנית רב תחומית ,יש להקפיד על כך שלפחות חלק
מהקורסים יהיו רב תחומיים וישלבו תכנים מתחומים שונים בצורה קוהרנטית.
ב .על מנת לחזק את הרב תחומיות בתוכנית מומלץ לשלב שני מרצים מתחומים שונים לפחות
בקורס אחד בכל שנה.
ג .עבודות התזה צריכות לבטא את הרב תחומיות בתוכנית ולשלב בצורה מאוזנת תחומים
שונים ,ולצורך כך יש להקפיד על כך שלעבודות יהיו מנחים מתחומים שונים ,אלא אם המנחה
בקיא בתחומים הרלוונטיים.
ד .על המכללה להקפיד כי רשימות הקריאה של הקורסים יהיו רב תחומיות ,ויכללו מספר רב
יותר של פריטים באנגלית.
ה .המכללה תפרט מה היו תחומי הלימוד של הסטודנטים במסגרת התואר הראשון.
 .4לקראת תום תקופת ההסמכה ,תשלח המכללה דו"ח התפתחות שיתייחס ,בין היתר ,לסעיפים 3א-
3ה לעיל .לדו"ח ההתפתחות תצרף המכללה דוגמאות של עבודות תזה.
 .5הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 557/13החלטה :הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין להעניק תואר ראשון "בוגר
בהוראה" ( )B.Ed.במתמטיקה חד-חוגי למסלול העל יסודי (ז'-י')
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
.1
להעניק למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר
.2
בהוראה" ( )B.Ed.במתמטיקה חד-חוגי למסלול העל יסודי (ז'-י').
 558/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2020למכללה האקדמית לחינוך תלפיות
להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בחינוך לגיל הרך
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרות ,פרופ' מרגלית זיו וד"ר יעל דיין ,על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך לתקופה של שנתיים ,עד יוני  ,2020את המכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק
.2
תואר שני ) (M.Ed.בחינוך לגיל הרך.
על המכללה לחזק את חברי הסגל ולעודד אותם לחקור ולפרסם בתחום הגיל הרך.
.3
לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לפרויקטי גמר
.4
שנכתבו במסגרת התוכנית.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.5
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 559/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יוני  ,2021למכללה האקדמית לחינוך גבעת
וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי במדע וטכנולוגיה במסלול היסודי (א'-ו')
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' אורית בן-צבי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" דו-חוגי
.2
במדע וטכנולוגיה למסלול היסודי (א'-ו') לתקופה של שלוש שנים ,עד יוני .2021
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תבחן התפתחותה והתקדמותה של תוכנית
.3
הלימודים לרבות הנושאים המפורטים בדו"ח הוועדה ובכלל זה יישום המלצות הוועדה בנושא
לימוד מבוסס חקר ,דרכי הערכה חלופיות ,שילוב של מדע עם טכנולוגיה וכן שילובם של סיורים
במהלך הקורסים הנלמדים.
מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
.4
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
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 560/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יוני  ,2021למכללה האקדמית לחינוך ולספורט
אוהלו בקצרין להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי ביהדות למסלול העל יסודי
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה"
.2
( )B.Ed.דו-חוגי ביהדות למסלול העל-יסודי לתקופה של שלוש שנים ,עד יוני .2021
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תבחן התפתחותה והתקדמותה של תוכנית
.3
הלימודים ,תוך בדיקת הנושאים המפורטים בדו"ח הוועדה ,ובכלל זה שינוי תמהיל הקורסים
בין מקרא למחשבת ישראל והרחבת העיסוק בהגות יהודית על ענפיה השונים .כן מבקשת
הועדה לקבל דוגמאות של בחינות ועבודות סמינריוניות עם הערות הבודקים.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 561/13החלטה :הסמכה למכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בטכנולוגיות למידה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
 .2להעניק למכון הטכנולוגי חולון הסמכה להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בטכנולוגיות למידה.
 562/13החלטה :אי-מתן אישור פרסום ורישום למכללה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
( )M.Ed.ללא תזה בייעוץ חינוכי
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' רחל הארהרד על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את דו"ח הוועדה המקצועית במלואו ולא לאשר למכללה ירושלים לפתוח תוכנית
.2
לימודים לתואר שני ( )M.Ed.בייעוץ חינוכי זאת הואיל והתוכנית אינה ברמה אקדמית נאותה,
מהנימוקים שפורטו בדו"ח ,ובפרט הנימוקים הבאים:
גם לאחר העדכון הרביעי של התוכנית סברה הוועדה המקצועית כי בשל הבעיות
א.
הקיימות עדיין בתוכנית ,והמפורטות בדו"ח הוועדה לבדיקת הבקשה ,לא ניתן לקיים
תוכנית לתואר שני ברמה נאותה .הוועדה סברה כי התוכנית מתמקדת במתן כלים,
ולא בתהליך של גיבוש זהות מקצועית או בנייה של יכולות ייעוציות אצל הסטודנטים
עצמם ,וכתוצאה מכך הם יסיימו את הלימודים עם יכולת לא מספקת להסתכלות
מעמיקה ורפלקטיבית על המערכת ועל עצמם.
אי התאמת סגל ההוראה לתוכנית ,כפי שמפורט בדו"ח הוועדה ,מהווה גורם
ב.
משמעותי בקושי של המכללה להעמיד תוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי ברמה נאותה.
לאור מחסור בתוכניות לימודים לתואר שני בייעוץ חינוכי למגזר הדתי ,יתאפשר למכללה להגיש
.3
בקשה חדשה לתואר שני בייעוץ חינוכי במועד שתבחר.
 563/13החלטה  :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לפתוח תוכנית לימודים
לתואר מוסמך בהוראה ( )M.Teachלמסלול היסודי (א'-ו')
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שלמה בק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להעניק למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית
.2
לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teachלמסלול היסודי.
לקראת פתיחת התוכנית בפועל ,על המוסד להעביר לעיונה של הוועדה סילבוסים
.3
מעודכנים ומאוחדים בהתאם להערות שעלו בתהליך הבדיקה.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם
.4
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
לחייב את מכללת לוינסקי לחינוך (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד
.5
שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק
בשלב זה תואר מוסמך בהוראה למסלול היסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר
לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי במוסמך בהוראה למסלול היסודי.
במקרה זה תוצע על ידי מכללת לוינסקי לחינוך לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת
בטחון" פנימית במסגרת התוכנית לקראת תואר "מוסמך בהוראה" למסלול העל-יסודי.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום
.6
הסטודנטים" ,תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל
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תשע"ט וזו שלאחריה) .אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל
יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
 564/13החלטה :אישור לאוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני ב"לימודי א"י"
ל"לימודי ישראל" ואת שם תוכנית הלימודים לתואר שני "היסטוריה של המזה"ת" ל"לימודי
המזה"ת והאסלאם"
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים ,בכל אחד מהתארים
.1
בחוג ,מ"היסטוריה של המזה"ת" ל"לימודי המזה"ת והאסלאם".
לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים ,בכל אחד מהתארים
.2
בחוג ,מ"לימודי ארץ ישראל" ל"לימודי ישראל".
 565/13החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית למכללה האקדמית
תל-אביב -יפו
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' אבי שגיא -שוורץ על עבודתה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית תל-אביב יפו הסמכה
.2
להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית.
 566/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יוני  ,2021להעניק תואר שני ()M.A.
בפסיכולוגיה חינוכית ותואר שני ( )M.A.בפסיכולוגיה התפתחותית למרכז ללימודים אקדמיים באור
יהודה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק הסמכה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק
.2
תואר שני ללא תזה ( )M.A.בפסיכולוגיה חינוכית ובפסיכולוגיה התפתחותית למשך שלוש
שנים ,דהיינו עד יוני . 2021
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בחוות דעת הסוקרים לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 567/13החלטה :הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים ,עד יוני  ,2021להעניק תואר ראשון ()B.A.
במינהל ,ממשל ומשפט למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה אשר קיימה
דיון בנושא עם נציגי המוסד .במסגרת דיון זה עלה חשש לניגוד עניינים של אחד הסוקרים אשר בדקו
את התוכנית .לאור מכלול המידע וחוות הדעת ,מל"ג סבורה כי בשל ייחודיותה של התוכנית ,נדרש
לגיבושה הסופי זמן נוסף ,ובהמלצת הסוקרים היא מחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם.
.1
להאריך את ההסמכה הזמנית לתקופה של שלוש שנים (עד יוני  )2021למרכז האקדמי שערי
.2
מדע ומשפט להעניק תואר ראשון ( )B.A.במינהל ,ממשל ומשפט .בתום תקופת ההסמכה יהיה
לשוב ולבדוק ת התוכנית ובפרט להתייחס למידת עיבוי סגל ההוראה הליבתי בתחומי המינהל
והממשל.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.3
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.
 568/13החלטה :הארכת הסמכה (טכנית) לתקופה של חצי שנה ,עד דצמבר  ,2018להעניק תואר ראשון
( )B.A.בחשבונאות למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,
אשר שמעה את נציגי המוסד ובחנה את חוות דעת תחום שכר וסגל בות"ת ,והחליטה כלהלן:
בהתאם לחוות דעת תחום שכר וסגל בות"ת ולאור התחייבות המוסד כי תוך מספר חודשים
.1
יעמוד בדרישות המפורטות בהחלטת המל"ג מיום  19.5.2015בדבר הגדרת חבר סגל "ליבתי"
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אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה ,להאריך טכנית את ההסמכה הזמנית לתקופה של חצי
שנה (עד דצמבר  )2018למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להעניק תואר ראשון ()B.A
בחשבונאות.
לאחר עמידת המוסד במספר אנשי הסגל הליבתי בתוכנית ,תשוב ועדת המשנה התחומית לדון
בחוות דעת הסוקרים בשאלת מתן ההסמכה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון )(B.A.
בחשבונאות.

 569/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2020להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה
בלימודי משפט ללא משפטנים למכללה האקדמית נתניה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
להעניק הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בלימודי משפט
.2
ללא משפטנים למשך שנתיים ,דהיינו עד יוני . 2020
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בחוות דעת הסוקרים בדגש על עמידת המכללה בתנאי הקבלה ועמידת המוסד
והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 570/13החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בנדל"ן למכללה האקדמית נתניה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני
.2
( )M.A.ללא תזה בנדל"ן.
 571/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2020להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בניהול
המשאב האנושי למכללה האקדמית ספיר
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
להעניק הסמכה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בניהול המשאב
.2
האנושי למשך שנתיים ,דהיינו עד יוני . 2020
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בחוות דעת הסוקרים ,בדגש על איוש הסגל ומחויבותו המחקרית ועמידת המוסד
והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 572/13החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ( )LL.M.ללא תזה במשפטים לקריה האקדמית אונו
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' גור אריה אשר בדקה את תוכנית הלימודים
.1
ולסוקר אשר בדק את התוכנית המתוקנת והגיש את חוות דעתו.
הסוקר בדק כי המוסד אכן תיקן את כל הליקויים שפורטו בדוחות הוועדה המקצועית.
.2
לאור חוות דעתו החיובית של הסוקר ,להעניק הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר
.3
שני ( )LL.M.ללא תזה במשפטים.
 573/13החלטה :אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ()M.A.
ללא תזה בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ישראל גלעד על עבודתה והמלצתה.
.1
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לאשר לקריה האקדמית אונו לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר שני ( )M.A.בלימודי
משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים בשני מסלולי התמחות :משפט יזמות ועסקים
ומשפט ציבור וחברה.
לחייב את הקריה האקדמית אונו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם
ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי הקריה האקדמית אונו איננה מוסמכת להעניק
בשלב זה תואר שני בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים בשני מסלולי
התמחות :משפט יזמות ועסקים ו-משפט ציבורי וחברה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר
לא תוסמך הקריה להעניק תואר זה .במקרה זה תוצע על ידי הקריה האקדמית אונו
לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני
במינהל עסקים המתקיימת במוסד.
עם תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ,תבחן התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה
והתקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה.

 574/13החלטה  :אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח
תוכנית לימודים לתואר שני ( )M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בדבר
מינוי ועדה לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
( )M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית ,והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
 פרופ' יונתן הפרט  -המחלקה לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה העברית  -יו"ר
 פרופ' דני קורן  -ראש המגמה הקלינית מדעית ,אוניברסיטת חיפה
 פרופ' איוה גלבוע-שכטמן  -המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן
 575/13החלטה  :אישור הרכב מעודכן של הוועדה הבינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה
לפתוח תוכנית לתואר שלישי ( )Ph.D.במשפטים
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון והחליטה לאשר את מינויה של פרופ' מיכל גל כחברה בוועדה הבינלאומית לבדיקת בקשת
המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לתואר שלישי במשפטים .להלן הרכב הוועדה המלא:
 פרופ' ראובן אבי יונה ,אוניברסיטת מישיגן ,יו"ר
 ,Prof. Simon S. Deakin אוניברסיטת קיימברידג'
 פרופ' מיכל גל ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה
 576/13החלטה :אישור להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בפסיכולוגיה במסגרת
תוכניות לימודים במח"ר המתקיימת באוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון
ובחוות דעת הסוקרת ,והיא החליטה כלהלן:
לאשר לאוניברסיטת בר-אילן להמשיך קיים תוכנית לתואר ראשון ( )B.A.בפסיכולוגיה
.1
במח"ר.
בהתאם למתווה אישור נוהל בדיקת תוכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות  -החלטת
.2
מועצה מיום  10.12.2013עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית ,ימונה סוקר
חיצוני לבדיקה השוואתית של רמת הלימודים במסגרת החרדית ובמוסד האם ,לרבות השיגי
הסטודנטים ורמת
 577/13החלטה  :אישור למסלול האקדמי של המכללה למינהל להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני
( )M.B.A.במינהל עסקים לשפה האנגלית
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,
והיא החליטה לאמצה כלהלן:
לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני )(M.B.A
.1
במינהל עסקים לשפה האנגלית.
אישור ההפעלה ניתן לשנתיים ,דהיינו עד ליוני .2020
.2
בתום שנה מתחילת אישור ההפעלה תיבדק התוכנית ע"י סוקר בהתאם להחלטת מל"ג בדבר
.3
הסבת תוכניות לימודים לשפה זרה .
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 578/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.S.N.בסיעוד של המכללה האקדמית אשקלון
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות
מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
לאמץ את דו"ח הוועדה המקצועית ולהסמיך את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר
.2
ראשון ) (B.S.N.בסיעוד.
 579/13החלטה :הסמכה זמנית ,למשך שלוש שנים ,עד מאי  ,2021להעניק תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה
במערכות תבוניות של אפקה המכללה האקדמית להנדסה תל-אביב
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות
מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' עירד בן גל ופרופ' מרק לסט על עבודתם ועל חוות הדעת שלהם.
.1
להעניק לאפקה המכללה האקדמית להנדסה תל-אביב הסמכה זמנית ,למשך שלוש שנים (עד
.2
מאי  ,)2021להעניק תואר שני ללא תזה במערכות תבוניות.
לקראת תום התקופה של ההסמכה הזמנית המוסד ידווח למל"ג על עמידתו ביישום כל
.3
המלצות הסוקרים ,ובפרט:
גיבוש הסגל האקדמי של התוכנית וחיזוקו ,כך שרוב חברי הסגל הליבתי בתוכנית יעסקו
א.
בתחום של מערכות תבוניות ויהיו פעילים בו מחקרית ,לרבות פרסומים בכתבי עת וכנסים
בינלאומיים.
הגדלת תשתיות המחקר הייחודיות לתלמידי התוכנית (מעבדות ,שרתים ,שירותי ענן וכד').
ב.
 580/13החלטה :אישור להמשיך ולאפשר לאוניברסיטת תל-אביב לקיים תוכנית לימודים להכשרה קלינית
ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט.ג'ורג'  -לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נ"ז אקדמיות
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018דנה מליאת המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אד ריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות
מחו"ל בנושא תוכנית לימודים להכשרה קלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט.ג'ורג'ז  -לונדון
במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נ"ז אקדמיות של אוניברסיטת תל-אביב ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לפרופ' שאול סופר על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו עד כה.
.1
הואיל ונמצא כי אוניברסיטת תל אביב מקפידה כי החלק ההוראתי הקליני של תוכנית ניקוסיה
.2
לתואר ברפואה של אוניברסיטת סט .ג'ורג'ז -לונדון ,מתבצע במחלקות מסונפות לפקולטה
לרפואה של אוניברסיטת תל אביב במרכז הרפואי שיבא תל השומר ,מוכר על ידי הפקולטה
לרפואה כנ"ז אקדמיות מטעמה ,ונמצא באחריותה האקדמית המלאה ,לרבות לענין זהות
הסגל ,תכני הלימוד ,היקף שבועות ההוראה ,וכיו"ב;
הואיל ונמצא כי תוכנית ההכשרה הקלינית המתקיימת במרכז הרפואי שיבא מקבלת כעת רק
.3
סטודנטים ישראליים והיא מחויבת להמשיך ולעשות כך;
והואיל ונמצא כי במסגרת הפעלת התוכנית ,אין כל פגיעה בשבועות הוראה הקלינית
.4
לישראלים הקיימים וכי המרכז הרפואי שיבא עומד בכל בקשותיה וצרכיה של אוניברסיטת
ת"א בנושא שבועות הוראה קליניים ואין כל פגיעה בתוכניות לימוד לביה"ס לרפואה בת"א
והוא מחויב להמשיך ולעשות כך;
מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להעניק אישור הפעלה קבוע לאוניברסיטת תל אביב על פי
.5
"מתווה אנדורן" ללמד תוכנית לימודים להכשרה קלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת
סט .ג'ורג'ז -לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נ"ז אקדמיות.
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דיווחים
דיווח :עדכון לגבי דו"ח ביקורת של מבקר המדינה מס' 68ג' מחודש מאי  2018בנושאים :עבודה נוספת של
מנהלים בכירים באוניברסיטאות; עבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות;
והסדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות ובין האקדמיה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח ( )26.6.2018קיבלו חברי המל"ג את דו"ח מבקר המדינה בנושא עבודה
נוספת של מנהלים בכירים באוניברסיטאות; את דו"ח מבקר המדינה בנושא עבודה נוספת של חברי
הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות; דו"ח מבקר המדינה בנושא הסדרת ההכשרה הקלינית של
רופאים בין מערכת הבריאות ובין האקדמיה; והחלטת מל"ג מיום  29.1.2013בנושא צוות קבוע לתיקון
ליקויים לפי חוק מבקר המדינה.
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