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החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' (26 )605
שהתקיימה בירושלים ביום ו' בניסן תשע"ט ()11.4.2019

החלטות
856/13

החלטה :בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים ארבע-שנתית ברפואה ()M.D.
לאחר קבלת סקירה בנושא ,ולאור תהליך הבדיקה המקצועי של בקשת אוניברסיטת אריאל
בשומרון לפתוח תוכנית לימודים ארבע שנתית ברפואה ,אשר התבצע ע"י ועדת הבדיקה
המקצועית בראשותו של פרופ' ארנון אפק שמינתה מל"ג יו"ש ,ולאחר שגם נתנה דעתה להחלטת
הות"ת מיום  ,7.2.2019מברכת המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט
( )11.4.2019על השלמת הליך האישור לפתיחת תוכנית לימודים ארבע-שנתית ברפואה
( )M.D.באוניברסיטת אריאל שבשומרון.
המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי פתיחת בית ספר נוסף לרפואה באוניברסיטת אריאל מהווה
מענה נכון ומיטבי לצורך הלאומי הדחוף בהגדלה משמעותית של מספר הסטודנטים לרפואה
בישראל.
באשר לסוגיית השדות הקליניים – סוגייה זו קיבלה מענה בדו"ח ועדת הבדיקה המקצועית ,בדו"ח
מרום-הלפרין ובהחלטת מל"ג יו"ש ,וניתן לומר כי מסקנותיהם של גורמים אלה עולות בקנה אחד
עם עמדת משרד הבריאות ,הרגולטור האחראי על הסוגיה ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל המשרד,
לפיה מדובר בסוגיה טכנית אשר יש וניתן להסדירה.
המל"ג מודה לוועדת אפק על כך שנענתה בחיוב לבקשת מל"ג יו"ש לשמש ועדת מעקב לתוכנית
האמורה לאחר פתיחתה ,ומבקשת ממנה לדווח לקראת אמצע שנה"ל השנייה על סוגיית השדות
הקליניים ,ועל אודות התקדמות התוכנית כולה לאחר שזו תיפתח הלכה למעשה.

 857/13החלטה :תוכנית תמיכה לעידוד "למידה משלבת התנסות" במסגרת התואר הראשון במוסדות
להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת
בהחלטתה מיום  ,4.3.2019והחליטה כלהלן:
במסגרת התוכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב ,הציבו מל"ג וות"ת את נושא עידוד
.1
החדשנות בהוראה ובלמידה כיעד לקידום .החדשנות בהוראה כוללת גם הבנה כי על הסטודנט
לסיים את לימודיו עם ארגז כלים אשר יסייע לו להשתלב בשוק התעסוקה ולהתמודד עם
האתגרים הרבים העומדים בפניו .לשם כך ,מחליטות מל"ג וות"ת לצאת לתוכנית של "למידה
משלבת התנסות" במסגרת מיזם משותף ,אשר תעודד את המוסדות לפתח קורסים המשלבים
את הפן התאורטי -אקדמי עם הפן היישומי-התנסותי.
במסגרת התוכנית ,יתומרצו המוסדות המתוקצבים לפתח מערך מוסדי האחראי על מכלול
.2
הלמידה המשלבת התנסות מעשית ותכנים אקדמיים ,ובכלל זה קורסים משלבי התנסות
שיוצעו לסטודנטים במהלך לימודי התואר הראשון ,בעיקר בתחומי מדעי החברה והרוח.
הקורסים יוצעו בתחומים שאינם כוללים התמחות/הכשרה מעשית כחלק מדרישות התואר או
הפרופסיה ,ויתוקצבו בהתאם למפורט בהחלטת ות"ת בישיבתה ביום .4.3.2019
קווים מנחים לתוכנית:
.3
א .מערך מוסדי:
כתנאי להשתתפות בתוכנית ,על המוסדות יהיה להקים מערך מוסדי האחראי על
מכלול הלמידה המשלבת התנסות מעשית ותכנים אקדמיים ,אשר בראשו עומד גורם
ת.ד ,4037 .ירושלים  ,91040טלP.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402 .
www.che.org.il | email: academi@che.org.il
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אקדמי ליבתי ,ואשר יפעל במסגרת מנגנון קיים (למשל תחת המנגנון לקידום ושיפור
איכות ההוראה) או במסגרת מנגנון חדש שיוקם לטובת עניין זה.
המערך המוסדי יהיה אחראי על ההקמה והתחזוקה של הקורסים משלבי ההתנסות
ויהיה אמון על ליווי הקורס אל מול הארגונים בהם מתבצעת ההתנסות ובכלל זה:
 אחריות על הקשר עם המרצים הממונים על הפן האקדמי של הקורסים במודל.
 סיוע למרצים המעוניינים לפתח קורסים משלבי התנסות.
 אחריות על מציאת ארגונים חונכים רלוונטיים להתנסות ,בסיוע המיזם המשותף.
 תיאום מול ארגונים חונכים ,התאמת הסטודנטים למקומות ההתנסות בתחום
לימודיהם ,ליווי הסטודנטים המתנסים ,וליווי הארגונים החונכים לאורך השנה.
 וידוא כי קיימת התאמה בין מקום ההתנסות והכישורים הנרכשים במהלך
ההתנסות לתחום הלימודים של הסטודנט ,במטרה לספק תשתית לתעסוקה
הולמת בעתיד ,תוך אחריות על כך שהסטודנטים מתנסים בעיסוקים ובמיומנויות
הרלוונטיים ישירות לתחום לימודיהם; ביטוח; היעדר ניצול או פגיעה בהם
והענקת סיוע במצבים הדורשים התערבות.
 מהווה כתובת עבור הסטודנט בכל פנייה הנוגעת להתנסות המעשית.
 אחריות על האיכות האקדמית של הקורסים ועל מתן הציונים.
 אחריות על בניית תוכנית שנתית במסגרת המודל והגשתה לאישור מל"ג וות"ת.
 מתן מענה לאוכלוסיות ייחודיות.
 המערך המוסדי יקבל את השירותים המקצועיים הבאים מן המיזם המשותף:
 סיוע באיתור וגיוס ארגונים חונכים.
 הכשרה מקצועית של סגל המערך המוסדי בכל הנוגע לגיוס וליווי הסטודנטים
והארגונים החונכים.
 מערכת מידע לניהול תהליך הרישום ,שיבוץ ומעקב אחר ההתנסות המעשית.
 הערכה ומדידה של הקורסים ותוצאותיהם.
 השתתפות בהכשרות המקצועיות ,דיווח במערכת המידע ,ונטילת חלק בתהליכי
הערכה והמדידה ,מהווים תנאי להשתתפות בתוכנית ,ולקבלת התקצוב מן המיזם
המשותף.
ב .הקורסים:
הקורסים בתוכנית יכללו:
.1
רכיב התנסות מעשית בארגון חונך ,בהיקף של  120שעות לפחות,
(א)
בתפקיד רלוונטי לתחום לימודיו של הסטודנט ,ותחת ליווי צמוד של
בעל תפקיד רלוואנטי בארגון.
רכיב תאורטי המתקיים באחריות המוסד האקדמי ,בהתאם
(ב)
להנחיות ולכללים האקדמיים של המוסד.
הקורסים יהוו חלק מקורסי הבחירה המוצעים לסטודנט בתחום לימודיו
.2
במסגרת לימודיו לתואר הראשון.
הקורסים יהוו חלק ממניין נקודות הזכות הנספרות לתואר ,בהתאם לשיקולי
.3
המוסד.
הקורס המוצע יכול להיות קורס שנבנה באופן ייעודי או הסבה והתאמה של
.4
קורס קיים שאינו כולל כיום רכיב התנסות.
המודל מתייחס ללימודים בעיקר בתחום מדעי החברה והרוח ,ובכל מקרה
.5
אינו כולל תחומים שבהם ההתמחות מהווה חלק מחובות התואר או המקצוע.
ג .הנחיות להגשת הבקשה:
על המוסדות להגיש הצעותיהם בהתאם לקווים המנחים המפורטים להלן:
חזון התוכנית
.1
ההצעה תתאר את ה"אני מאמין" שינחה את המוסד המציע בפיתוח וקיום
התוכנית ,לרבות הגדרת פרופיל הבוגר אותו בכוונתם להכשיר וכיצד התוכנית
מקדמת הכשרה זו.
בהקשר זה תיכלל בהצעות התייחסות לנושאים הבאים:
אופן העברת המסר והרעיון העומדים מאחורי התוכנית לציבור חברי
א.
הסגל והסטודנטים.
התאמת ההתנסות המעשית והשתלבותה בלימודים לתואר בכללותו
ב.
ולתכנים האקדמיים.
איכות אקדמית נאותה  -דרישות הקורס ,מטלות הקריאה ,מדדים
ג.
להערכת הישגי הסטודנטים ועוד.
התאמת סגל ההוראה לייחודיות ולמטרות הקורס.
ד.
ניהול התוכנית
.2
המוסד יפרט את אופן התנהלות התוכנית ,הגורמים המעורבים והאחראים
על יישומה במוסד.
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מבנה התוכנית המוצעת
כאמור ,במסגרת התוכנית יוצעו לסטודנטים בתואר ראשון קורסים משלבי
התנסות הרלוונטיים לתחום לימודיו.
בהקשר זה יפרט המוסד את רשימת הקורסים המיועדים להיכלל בתוכנית
השנתית ובכלל זה:
א .שם הקורס.
ב .מועד מתוכנן לפתיחתו.
סילבוס של הקורס.
ג.
ד .תפוקות הלמידה של הקורס
ה .פרטי המרצה של הקורס
קהל היעד של הקורס.
ו.
מספר סטודנטים לקורס.
ז.
ח .מקומות התנסות אפשריים ומתאימים לקורס.
על המוסדות להגיש את ההצעות עד ליום *.12.6.2019
ההצעות תבחנה ותאושרנה על ידי ועדה מקצועית שתוקם לצורך נושא זה,
ותגבש קריטריונים על בסיס המטרות שקבעו מל"ג וות"ת לתוכנית.

*במידת הצורך ניתן יהיה לבצע שינוי במועד ההגשה לשיקול דעתו של הצוות המקצועי

858/13

החלטה :בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במתחם נמל חיפה
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת
והחליטה כלהלן:
בהחלטת המל"ג מיום  29.5.2018אושרה עקרונית בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים
.1
לימודים במתחם הנמל מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד מהנימוקים שפורטו בהחלטה,
זאת בכפוף להגשת פירוט אודות התוכניות שבכוונתה לפתוח ,לרבות התייחסות לאופן
התנהלות הלימודים והמשמעויות הכספיות כמפורט בהחלטה.
לאחר קבלת הפירוט המבוקש ע"י האוניברסיטה ,התקבלה חוות דעת חיובית של אגף
.2
התקצוב והאגף לתכנון ומדיניות ,בהתאם לאמור בהחלטה.
כמו כן ,בהתייחס להחלטת המל"ג מיום  19.3.2019בנושא קיום לימודים אקדמיים מחוץ
.3
לקמפוס ,על פי המידע שנמסר מהאוניברסיטה אין כפילות בתוכניות בין הקמפוס הראשי
לקמפוס הנמל.
לאור האמור ,מחליטה מל"ג לקבל את המלצת ות"ת מיום  3.4.2019ולאשר את בקשת
.4
האוניברסיטה לקיים לימודים במתחם הנמל מחוץ לקמפוס הראשי ,בהתאם למפורט
בבקשה ובהחלטה זו.

 859/13החלטה :המלצת צוות המעקב אשר בדק את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים
מחוץ לקמפוס בירושלים – מתן אישור זמני להמשך רישום סטודנטים
בהמשך לעדכון שקבלה המועצה בישיבתה ביום  11.4.2019כי הות"ת טרם קבלה החלטה בדבר בקשת
המוסד להמשיך ולקיים לימודים בירושלים (מחוץ לקמפוס) ,ולאור נימוקי המוסד שפורטו בבקשתו
לאפשר לו זמנית לרשום סטודנטים חדשים ללימודים בירושלים עד להחלטת ות"ת ומל"ג בנושא
(מכתבו המוסד מיום  ,)10.4.2019בכפוף להתחייבות שפורטה בבקשת המוסד בהתייחס לידוע
הנרשמים ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( )11.4.2019לאפשר
לקריה האקדמית אונו לרשום זמנית סטודנטים ללימודים בירושלים ,זאת עד לקבלת החלטת מל"ג
בנושא (צפויה להתקבל בישיבה קרובה) ,ובכפוף להתחייבות המוסד ליידע כל סטודנט שנרשם כי המל"ג
טרם קיבלה החלטה בדבר המשך פעילות הקריה האקדמית אונו בירושלים ופתיחת שנה"ל תש"פ תלויה
בהמשך פעילותו של המוסד ,על כל תוצאותיה האפשריות.

860/13

החלטה :עדכון הרכב ועדת הביקורת המשותפת למל"ג/ות"ת
בהמשך להחלטת ות"ת מיום  ,3.4.2019מחליטה מל"ג לעדכן את הרכב ועדת הביקורת ולמנות את
מר ישראל תיק ,כיו"ר ועדת הביקורת.
לאחר חילופין אלה ,הרכב ועדת הביקורת יהיה כדלקמן:
מר ישראל תיק – יו"ר הועדה.
מר שמעון יצחקי – חבר.
ד"ר סאמר חאג' יחיא  -חבר.
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פרופ' אישי טלמון  -חבר
ד"ר רבקה ודמני  -חברה
כמו כן על מנת שרוב חברי ועדת הביקורת יהיו נציגי ציבור ,כאשר יסיים את תפקידו אחד מחברי
ועדת הביקורת ,שאיננו נציג ציבור ,החבר החדש שימונה תחתיו יהיה נציג ציבור.
החלטה זו כפופה לאישור ות"ת.

861/13

החלטה :הארכות טכניות של הסמכות זמניות
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני
את ההסמכה הזמנית שניתנה למוסדות להעניק תואר בהן עד לחודש אוקטובר  ,2019וזאת על
מנת שהוועדות/סוקרים יוכלו להשלים את עבודתם .להלן רשימת תוכניות הלימודים:
תכנית הלימודים לתואר שני ( )M.Des.בעיצוב עם וללא תזה של שנקר הנדסה .עיצוב.
.1
אמנות
תכנית הלימודים לתואר שני ( )M.Ed.בייעוץ חינוכי של מכללת סכנין להכשרת עובדי
.2
הוראה

 862/13החלטה :הסמכה לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים להעניק תואר שני במחול ( )M.Danceללא
תזה
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
.1
להעניק לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים הסמכה להעניק תואר שני במחול ()M.Dance.
.2
ללא תזה.

 863/13החלטה :הסמכה למכללת אורנים להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בהוראת מתמטיקה ומדעים
לביה"ס היסודי
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרות ,פרופ' אורית בן צבי-אסרף ופרופ' מריטה ברבש ,על חוות הדעת שהגישו.
להסמיך את מכללת אורנים להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בהוראת מתמטיקה ומדעים
.2
לביה"ס היסודי.

 864/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד אפריל  ,2021לאלקאסמי ,מכללה אקדמית לחינוך
להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים ,פרופ' ארנון אדלשטיין ופרופ מונה חורי כסאברי ,על עבודתם ועל חוות
.1
הדעת שהגישו.
להסמיך לתקופה של שנתיים (עד אפריל  )2021את אלקאסמי ,מכללה אקדמית לחינוך,
.2
להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון.
לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות ומספר דוגמאות לפרויקטי
.3
גמר.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות"
.4
כפי שעודכנה ב.13.11.2018-
 865/13החלטה :הסמכה למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני ( )M.Ed.עם תזה במינהל מערכות חינוך
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אדם ניר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
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להסמיך את המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני ( )M.Ed.עם תזה במינהל מערכות
חינוך.
המכללה מתבקשת להקפיד לקיים את הפעולות עליהן הצהירה בפני הוועדה כדלקמן:
הסמינריונים המחקריים יינתנו ע"י מומחים במינהל מערכות חינוך.
א.
מנחי עבודות התזה יהיו מנחים מתחום מינהל החינוך ותוקפד הזיקה של העבודות
ב.
לתחום.
מוצע להגדיל את מצבת השופטים החיצוניים לעבודות התזה.
ג.

 866/13החלטה :אישור פרסום והרשמה לחמדת הדרום  -המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים
לתואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teachללא תזה במסלול העל-יסודי
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות מיום  11.4.2019בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אדם לפסטיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להעניק לחמדת הדרום  -המכללה האקדמית לחינוך אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית
.2
לימודים לתואר שני "מוסמך בהוראה" ( )M.Teachללא תזה במסלול העל יסודי.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו
.3
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
לחייב את חמדת הדרום המכללה האקדמית לחינוך (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים
.4
כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת
להעניק בשלב זה תואר שני "מוסמך בהוראה" למסלול העל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו
של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי במוסמך בהוראה .במקרה זה תוצע
על ידי מכללת קיי לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת התוכנית
לתואר "מוסמך בהוראה" או בתוכנית הלימודים לתואר  M.Ed.בהוראה ולמידה.
לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית ,תיבדק התוכנית הלכה למעשה ,לרבות
.5
המבנה הכללי של תוכני ת הלימודים ,הקשר בין הרציונל לקורסים הנלמדים ,מערך
הסילבוסים וכן גיוס סגל צעיר ובעל מחויבות לתוכנית ולמוסד.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.6
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה) .אם
לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת
המל"ג האמורה.

 867/13החלטה :אישור הרכב ועדה לבדיקת הארכת ההסמכה של שנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות להעניק
תואר שני ( )M.Des.עם וללא תזה בעיצוב
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה המוצע לבחינת הארכת ההסמכה
של שנקר – הנדסה .עיצוב .אמנות להעניק תואר שני בעיצוב ( )M.Des.עם וללא תזה כלהלן:
 פרופ' גבי גולדשמידט  -הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל
 פרופ' דנה אריאלי  -הפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי בחולון
 פרופ' קני סגל  -החוג לעיצוב תעשייתי מכליל במכללה האקדמית הדסה

 868/13החלטה :אישור למכללת אורות ישראל על התאמת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ()B.Ed.
במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת דו-חוגית לתוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ()B.Ed.
במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת חד-חוגית (בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום 10.6.2014
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשות פרופ' אבי ברמן על עבודתה עד כה ועל המלצתה.
.1
לאמץ את המלצת ועדת היישום לפיה מכללת אורות ישראל התאימה את תוכנית הלימודים
.2
הקיימת במכללה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-
י') במתכונת חד-חוגית לדגם המנחה ולאשר את הפעלת תוכנית הלימודים של מכללת אורות
ישראל במתכונת החדשה (מתכונת חד-חוגית).
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 869/13החלטה :אישור להמשיך ולקיים תוכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתמטיקה
למסלול העל-יסודי במתכונת חד-חוגית ,במסגרת המח"ר ,בקמפוס נוות ישראל (לנשים) למכללת
הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות מיום  19.3.2019בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקר פרופ' דוד בן-חיים על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
לאשר את המשך קיומה של התוכנית במתמטיקה במסגרת מח"ר נוות ישראל ולאפשר רישום
.2
סטודנטיות למחזור נוסף של הפעלת התוכנית.
לאור החלטת המל"ג מיום  10.6.2014בעניין הדגם המנחה במתמטיקה ,,לפיה לא תתאפשר
.3
הפעלה של תוכנית במתמטיקה במתכונת דו-חוגית משנת תש"פ ואילך ,על המכללה לקיים את
תוכנית הלימודים במח"ר נוות ישראל בהתאם לדגם המנחה.
פתיחת מחזור נוסף של סטודנטיות תהיה מותנית בעמידה בבדיקת שלשת התנאים להלן עד
.4
סוף אוגוסט :2019
דיווח על סיום המחזור הראשון ובכלל זה דיווח פרטני על הציונים של כל משתתפת
א.
ועמידה בכל החובות וזכאות לתואר .)B.Ed.
קבלת טבלת פרופיל הסטודנטיות המועמדות להתקבל למחזור השני של התוכנית.
ב.
בהמשך לסעיף  3לעיל ,לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"פ על המכללה להגיש למל"ג
ג.
תוכנית מעודכנת בהתאם לדגם המנחה של תוכניות לימודים במתמטיקה במתכונת
חד-חוגית.

 870/13החלטה :אישור שינוי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות
המל"ג  -אוניברסיטת תל-אביב
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה לאשר לאוניברסיטת תל-אביב את שינויי שמות התוכניות,
כלהלן:
שם התוכנית החדש

תואר

סימול
התואר

השם המקורי של
התוכנית

אוניברסיטת תל אביב

ראשון

B.A.

ספרות עברית+
תורת הספרות
הכללית

אוניברסיטת תל אביב

ראשון

B.A.

שפה וספרות
ערבית

לימודי ערבית ואסלאם

אוניברסיטת תל אביב

שני

M.A.

שפה וספרות
ערבית

לימודי ערבית ואסלאם

אוניברסיטת תל אביב

שני

M.A.

חינוך מיוחד
לתלמידים בעלי
ליקויי למידה

לקויות למידה -התמחות
בלקויות שמיעה

אוניברסיטת תל אביב

שני

M.A.

אמנויות

אוניברסיטת תל אביב

שני

M.A.

אמנות
התיאטרון -עיצוב
תיאטרוני

אמנות התיאטרון -עיצוב

אוניברסיטת תל אביב

שני

M.A.

הוראת המדעים
המדויקים

הוראת המדעים

ספרות

התוכנית הבינתחומית
באמנויות
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 871/13החלטה :אישור שינוי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות
המל"ג  -אוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה לאשר לאוניברסיטת בר-אילן את שינויי שמות התוכניות,
כלהלן:
תואר

סימול
התואר

השם המקורי של
התוכנית

שם התוכנית
החדש

אוניברסיטת בר אילן

ראשון

B.A.

תולדות האמנות

אמנות יהודית

אוניברסיטת בר אילן

ראשון

B.A.

אנגלית

אנגלית -ספרות

אוניברסיטת בר אילן

ראשון

B.A.

אנגלית

אנגלית-
בלשנות

אוניברסיטת בר אילן

שני

M.A.

ייעוץ וחינוך מיוחד

חינוך מיוחד

אוניברסיטת בר אילן

שני

M.A.

היסטוריה של המזה"ת

לימודי המזרח
התיכון

אוניברסיטת בר אילן

שני

M.A.

אנגלית

ספרות אנגלית

התקיימה הצבעה

 872/13החלטה :אישור שינוי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות
המל"ג  -האוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה לאשר לאוניברסיטה העברית בירושלים את שינויי שמות
התוכניות ,כלהלן:
שם התוכנית החדש
השם המקורי
סימול
תואר
של
התואר
התוכנית
האוניברסיטה
העברית

ראשון

B.A.

ארכיאולוגיה

ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב
והקדום

האוניברסיטה
העברית

שני

M.A.

ארכיאולוגיה

ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב
והקדום

האוניברסיטה
העברית

ראשון

B.A.

מזרח תיכון בן
זמננו

לימודי האסלאם והמזרח
התיכון

האוניברסיטה
העברית

שני

M.A.

מזרח תיכון בן
זמננו

לימודי האסלאם והמזרח
התיכון
)באנגליתIslamic and :
Middle Eastern
)Studies
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ספרות
השוואתית

ספרות כללית והשוואתית

האוניברסיטה
העברית

ראשון

B.A.

לימודי מזרח
אסיה

לימודי אסיה

האוניברסיטה
העברית

שני

M.A.

לימודי מזרח
אסיה

לימודי אסיה

 873/13החלטה  :דיווח המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בנושא חריגה מתנאי הקבלה בתוכנית
הלימודים לתואר  M.Ed.במידענות וספרנות במערכות חינוך (במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות
המל"ג)
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
לרשום לפניה את דיווח המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בנושא חריגה מתנאי הקבלה
.1
בתוכנית הלימודים לתואר  M.Ed.מידענות וספרנות במערכות חינוך (במסגרת נוהל הסדרת
חריגות מהחלטות המל"ג).
לחזור ולהדגיש כי תוכניות לתואר שני  M.Ed.מיועדות לעובדי חינוך והוראה בעלי תואר ראשון
.2
ותעודת הוראה שרכשו ניסיון בעבודה חינוכית והמעוניינים בלימודים אקדמיים מתקדמים
בדגש יישומי שיאפשרו להם הרחבת אופקים ,ידע עדכני ,קידום בתפקידי הנהגה והובלה
במערכת והתמחות פרופסיונאלית.
כל חריגה מהחלטת מל"ג ,לפיה לתוכניות לתואר שני  M.Ed.יתקבלו רק בעלי תואר ראשון
.3
ותעודת הוראה  ,עשויה ליצור תקדים אשר עשויות להיות לו משמעויות גם לתוכניות לימודים
אחרות לתואר .M.Ed.
לאור זאת ,לא לאשר את בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לחריגה מתנאי
.4
הקבלה (מעבר למכסה של  10%שלא עומדים בתנאי הקבלה) לפיהן לתואר שני  M.Ed.יתקבלו
רק בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.
רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשפ"א יהיה בהתאם לנקבע.
.5

 874/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.במינהל מערכות בריאות למרכז האקדמי פרס
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 19.3.2019בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לפרופ' יפה מכנס ופרופ' מאיר אורן על עבודתם.
.1
לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למרכז האקדמי פרס הסמכה להעניק תואר ראשון
.2
( )B.A.במינהל מערכות בריאות .
 875/13החלטה :הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד אפריל  )2022להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בכלכלה
יישומית למכללה האקדמית אשקלון
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 19.3.2019בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים ,פרופ' דן פלד ופרופ' בני בנטל ,על עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולהעניק הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד אפריל )2022
.2
לתוכנית תואר שני ( )M.A.ללא תזה בכלכלה יישומית של המכללה האקדמית אשקלון.
לקראת תום תקופת ההסמכה יש לשוב ולבדוק את תוכנית הלימודים בהתייחס להערות שעלו
.3
בדוחות הסוקרים.

 876/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.בכלכלה וחשבונאות למכללה האקדמית אשקלון
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בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 11.4.2019בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לפרופ' בני בנטל ופרופ' דן אלנתן על עבודתם.
.1
לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה להעניק תואר
.2
ראשון ( )B.A.בכלכלה וחשבונאות .

 877/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.בפסיכולוגיה למכללה האקדמית אשקלון
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 11.4.2019בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים ,והיא החליטה כלהלן:
להודות ל סוקרים ,פרופ' יואל ינון ופרופ' יהושע צאל ,על עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה להעניק תואר
.2
ראשון ( )B.A.בפסיכולוגיה .

 878/13החלטה :תוכנית הלימודים לתואר שני ( )M.B.A.ללא תזה במינהל עסקים למרכז ללימודים
אקדמיים אור יהודה
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 11.4.2019בעניין תוכנית הלימודים לתואר שני במינהל עסקים של המרכז ללימודים אקדמיים באור
יהודה ,וזאת לאחר שוועדת המשנה קיימה כבר בעבר מספר דיונים בנושא ,במסגרתם שמעה את יו"ר
ועדת הבדיקה ואת נשיא המוסד דאז ,פרופ' דוד מרון.
 במסגרת הדיון בישיבתה ביום  13.11.2018קראה ועדת המשנה את דו"ח הוועדה הבודקת
בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט ,את תגובת המוסד ,וכן את עדכון המלצת ועדת
הבדיקה בעקבות המפגש שהתקיים בין יו"ר ועדת הבדיקה ,פרופ' יונתן קורנבלוט לבין
נשיא המוסד דאז ,פרופ' דוד מרון .בתום הדיון ועל בסיס הדברים שהועברו לעיונה
התגבשה בוועדת המשנה הצעת החלטה למל"ג לפיה הארכת ההסמכה תהא למחזורי
הסטודנטים הקיימים בלבד ולא יתאפשר רישום סטודנטים חדשים לתוכנית ,זאת עד
לתיקון הליקויים המרכזיים בתוכנית.
 הצעה זו הועברה לידיעת המוסד שביקש להופיע בפני הוועדה כדי לטעון טענותיו כנגד
ההחלטה .במסגרת הדיון שקיימה ועדת המשנה בישיבתה ביום  11.12.2018שמעה הוועדה
הן את נשיא המוסד דאז ,פרופ' דוד מרון ,והן את יו"ר ועדת הבדיקה ,פרופ' יונתן
קורנבלוט .לאור כניסתו של נשיא חדש למוסד ,פרופ' דוד מרון ,והתרשמותה של ועדת
הבדיקה כמו גם של ועדת המשנה ממסירותו לתפקיד ומחויבותו לתוכנית ,והתרשמותם
כי קיימת נכונות ויכולת מצידו לתת מענה מלא וראוי לפתרון הליקויים בתוכנית ,החליטה
ועדת המשנה לשנות את המלצתה למל"ג והמליצה להאריך את ההסמכה הזמנית בתוכנית
האמורה עד לתום תקופת ההסמכה בתואר הראשון במינהל עסקים ,דהיינו עד אוקטובר
 .2020עוד קבעה ועדת המשנה כי תנאי לפתיחת מחזור חדש של סטודנטים בשנה"ל הבאה
(תש"פ) כפוף לכך שהמוסד ימנה ראש לתוכנית הלימודים הנדונה .הודעת נשיא המוסד
דבר מינויו של ראש תוכנית נמסרה לוועדת המשנה בישיבתה ביום .8.1.2019
בחודש פברואר  2019הודיע נשיא המוסד על התפטרותו ועל סיום תפקידו כנשיא המוסד.
בהתאם לכך ,ומכיוון שעדכון המלצות ועדת הבדיקה ועדכון המלצת ועדת המשנה ,נשענו על התחייבותו
והצהרותיו של הנשיא ,דנה ועדת המשנה בישיבתה ביום  11.4.2019פעם נוספת במכלול וכן במכתבה
של סגנית הנשיא ,פרופ' אורנה שטיינר ,מיום  .3.4.2019בהתבסס גם על חוות דעתו של יו"ר ועדת
הבדיקה מחליטה המל"ג כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט על עבודתה.
המועצה מתרשמת כי התוכנית במתכונתה איננה עומדת בסטנדרטים האקדמיים לקיומה של
.2
תוכנית לתואר שני ,במיוחד לאור הליקויים עליהם המליצה ועדת הבדיקה ,שהעיקרים בהם:
א .העדר סגל הוראה יציב ומחויב לתוכנית הכולל דיקן וראש לכל התמחות בתוכנית.
ב .התוכנית לתואר שני איננה מהווה "קפיצת מדרגה" משמעותית מהתואר הראשון.
ג .בעיות בכל הנוגע להתפלגות ציונים ("אינפלציית ציונים").
מאחר שמרבית הליקויים עליהם הצביעה ועדת הבדיקה אינם חדשים ,ולאורך השנים לא צלח
.3
המוסד במתן פתרון לליקוים שנמצאו בתוכנית ,ממליצה ועדת המשנה להאריך את ההסמכה
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בתוכנית למחזורי הסטודנטים הקיימים בלבד ,ולא לאפשר רישום סטודנטים חדשים לתוכנית
(מחזור אוקטובר .)2019

 879/13החלטה :בקשת המכללה האקדמית כנרת להסב באופן חלקי את תוכנית הלימודים לתואר שני בניהול
תיירות ומלונאות לשפה העברית ,לסטודנטים עולים
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 19.3.2019בעניין בקשת המכללה האקדמית כנרת להסב באופן חלקי את תוכנית הלימודים לתואר שני
בניהול תיירות ומלונאות לשפה העברית ,לסטודנטים עולים וזאת בהמשך לקול הקורא שפרסם משרד
העלייה והקליטה.
המועצה מחליטה לאשר את בקשת המכללה.
.1
יצוין כי כל התנאים אשר חלים על התוכנית הגנרית כמפורט בהחלטת המל"ג מיום
.2
 20.3.2018יחולו גם על התוכנית הנדונה.

 880/13החלטה :בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לקיים תוכניות לימודים מוזמנות ייעודיות עם
המשטרה לתואר ראשון ( )B.A.בקרימינולוגיה ורב-תחומי ותואר שני ( )M.A.בקרימינולוגיה
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בבקשת
האוניברסיטה העברית לקיים תוכניות לימודים מוזמנות ייעודיות עבור המשטרה לתואר
ראשון ) (B.A.בקרימינולוגיה ורב תחומי ותואר שני ) (M.A.בקרימינולוגיה ,ולאחר שעמדה בפניה גם
המלצת ות"ת מיום  3.4.2019בנושא ,החליטה המל"ג כלהלן:
לאשר לאוניברסיטה העברית בירושלים לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון
.1
בקרימינולוגיה ולימודים רב תחומיים ולתואר שני בקרימינולוגיה.
לעניין התואר הראשון ,לאור הנסיבות שפורטו על ידי הנהלת המוסד והגורמים הרלבנטיים
.2
במשטרה ,לרבות בהתייחס לצורך בהמשכיות הפעלת התוכנית ,לוחות הזמנים וטענות
ההסתמכות של המוסד ,האישור מוענק לשני מחזורי לימוד בלבד ,זאת גם לפי בקשת רקטור
המוסד .במהלך תקופה זו על האוניברסיטה להיערך לעמידה בכללי המל"ג לפיהם תידרש
תקופת לימודים של שלוש שנות לימוד לתואר ראשון (כולל הפטור שיוענק מלימודים אקדמיים
בגין לימודים לא אקדמיים).

 881/13החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול לשנקר  -הנדסה.
עיצוב .אמנות
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
ובהתבסס על הנתונים המעודכנים שהגיש המוסד ,היא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
.1
להסמיך את שנקר -הנדסה .עיצוב .אומנות .להעניק תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה בתוכנית
.2
הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול.

החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.O.T.בריפוי בעיסוק לקריה האקדמית אונו
882/13
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון  B.O.T.בריפוי בעיסוק המתקיימת בקריה האקדמית אונו
ובתוכנית המיועדת לסטודנטיות חרדיות והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרות ,פרופ' שולה פרוש וד"ר איילת בן ששון על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתן
.1
עד כה.
לאמץ את המלצת הסוקרות בדבר הגבלת מכסת הסטודנטים המתקבלים לתוכנית  -כלומר
.2
להמשיך ולהגביל את מכסת הסטודנטים המתקבלים לתוכנית האם ל  40-סטודנטים בכל
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מחזור לימודים ולהגביל את מכסת הסטודנטיות החרדיות עד 40 -בכל מחזור לימודים ,וזאת
בשל הקושי הרב במציאת מקומות הכשרה נאותים ,מקצועיים ומוסמכים לסטודנטים.
להסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון ( )B.O.Tבריפוי בעיסוק.

 883/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.במדעי החיים למכללה האקדמית אחוה
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' יהודה אסרף (הטכניון) ,ופרופ' הדר יצחק (האוניברסיטה העברית) על
.1
חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
להסמיך את המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.במדעי החיים במתכונת
.2
חד-חוגית.

 884/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בכימיה במתכונת חד-חוגית לאוניברסיטה הפתוחה
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' מניב צופר (הטכניון) ,ופרופ' עדי פרוס (אוניברסיטת בן גוריון בנגב) על
.1
חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
להסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בכימיה במתכונת חד-
.2
חוגית.

 885/13החלטה :אישור שינויי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות
המל"ג  -אוניברסיטת תל-אביב
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
ואשרה לאוניברסיטת תל-אביב את שינויי שמות התוכניות כלהלן:

שם המוסד

תואר
ראשון או
שני

שנת
התחלת
החריגה

שם ישן שאושר
ע"י המל"ג

שם חדש

אוניברסיטת תל
אביב

שני

מעל 20
שנה

בוטניקה

מדעי הצמח

אוניברסיטת תל
אביב

שני

מעל 20
שנה

ביולוגיה של התא

ביולוגיה של התא ואימונולוגיה

אוניברסיטת תל
אביב

שני

לפני 40
שנה

הנדסה מכנית
ותעבורה

הנדסה מכנית

 886/13החלטה :אישור שינויי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות
המל"ג  -אוניברסיטת חיפה
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בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
ואשרה לאוניברסיטת חיפה את שינויי שמות התוכניות כלהלן:

שם המוסד

תואר
ראשון
או שני

שנת התחלת
החריגה

שם ישן שאושר
ע"י המל"ג

שם חדש

אוניברסיטת חיפה

ראשון

2013
)תשע"ג(

נוירוביולוגיה
ואתולוגיה

נוירוביולוגיה

אוניברסיטת חיפה

ראשון

)תש"ע( 2010

גרונטולוגיה

גרונטולוגיה -מדעי הזיקנה

 887/13החלטה :אישור שינויי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות
המל"ג  -אוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
ואשרה לאוניברסיטת בר-אילן את שינויי שמות התוכניות כלהלן:

שם המוסד

תואר
ראשון
או שני

שנת התחלת
החריגה

שם ישן
שאושר ע"י
המל"ג

שם חדש

אוניברסיטת בר אילן

ראשון

)תשנ"ט( 1999

מדעי החי

מדעי החיים

אוניברסיטת בר אילן

שני

)תשנ"ט( 1999

מדעי החי

מדעי החיים

 888/13החלטה :אישור שינויי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות
המל"ג  -האוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
ואשרה לאוניברסיטה העברית בירושלים את שינויי שמות התוכניות כלהלן:
תואר
שנת
ראשון
התחלת
או
שני החריגה
אינו
ראשון
ידוע

שם ישן
שאושר ע"י
המל"ג

שם חדש

ביולוגיה

מדעי החיים

האוניברסיטה העברית

שני

אינו
ידוע

בוטניקה

מדעי הצמח

האוניברסיטה העברית

שני

אינו
ידוע

ביוכימיה

ביוכימיה מבנית ומולקולרית

האוניברסיטה העברית

ראשון

2013

לימודי
הסביבה

מדעי הסביבה

האוניברסיטה העברית

2012
ראשון (תשע"ב)

הגנת הצומח

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

שם המוסד
האוניברסיטה העברית

)תשע"ג(
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האוניברסיטה העברית

שני

2012
)תשע"ב)

הגנת הצומח

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

האוניברסיטה העברית

ראשון

1994
)תשנ"ד)

הגנת הצומח
עם חטיבה
בביו-טכנולוגיה
בחקלאות

אגרואקולוגיה ,בריאות הצמח
וביוטכנולוגיה

האוניברסיטה העברית

ראשון

כ25-
שנים

מדעי המזון

ביוכימיה ומדעי המזון

האוניברסיטה העברית

ראשון

1994
(תשנ"ד)

מדעי המזון עם
חטיבה בביו
טכנולוגיה
בחקלאות

ביוכימיה ,מדעי המזון
וביוטכנולוגיה

האוניברסיטה העברית

ראשון

1994
(תשנ"ד)

מדעי בעלי
חיים עם
חטיבה בביו
טכנולוגיה
בחקלאות

מדעי בעלי חיים וביוטכנולוגיה

האוניברסיטה העברית

שני

2006
(תשס"ו)

בוטניקה
חקלאית

מדעי הצמח בחקלאות

האוניברסיטה העברית

מדעי הצמח עם
חטיבה בביו
1994
טכנולוגיה
ראשון )תשנ"ד(
בחקלאות

מדעי הצמח בחקלאות
וביוטכנולוגיה

 889/13החלטה :אישור לאוניברסיטת תל-אביב לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון ()B.Sc.
ב"הנדסת חשמל ואלקטרוניקה" ל" :הנדסת חשמל"
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בנושא שבנדון והיא מחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת תל אביב לשנות את שם תוכנית הלימודים
לתואר ראשון ) (B.Sc.ב"הנדסת חשמל ואלקטרוניקה" ל" :הנדסת חשמל".

 890/13החלטה :אישור לקיים תוכנית לימודים חד-חוגית לתואר ראשון ( )B.Sc.בפיסיקה (לצד תוכנית
הלימודים הדו-חוגית הקיימת) לאוניברסיטה הפתוחה
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לקיים תוכנית לימודים חד חוגית לתואר ראשון ( )B.Sc.בפיסיקה
ובחוות דעת הסוקרים והיא מחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרים פרופ' יוסף אשכנזי ופרופ' מאיר ניצן על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
לאפשר לאוניברסיטה הפתוחה לקיים תוכנית לימודים חד-חוגית לתואר ראשון ()B.Sc.
.2
בפיסיקה (לצד תוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת).

 891/13החלטה :הקמת מנגנונים פנים מוסדיים להבטחת איכות ( )IQAבמוסדות להשכלה גבוהה להם
אוטונומיה להענקת תואר שני  -פיילוט
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בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות במערכת ההשכלה הגבוהה ,ועל מנת לייעל את תהליכי הערכת
האיכות והבטחתה ,מחליטה המל"ג לערוך החל משנת  2019פיילוט שבמסגרתו כלל המוסדות להשכלה
גבוהה שקיבלו מהמל"ג אוטונומיה לתואר שני ,יוכלו לבצע תהליכי הערכת איכות פנימית באמצעות
ועדות בינלאומיות ,תוך בנייה מסודרת של מנגנוני הבטחת איכות פנים מוסדיים (Internal -IQA
 .)Quality Assuranceבמקביל ,תבצע המל"ג במוסדות אלה הערכת איכות ברמה המוסדית ()EQA
כדי לבחון כיצד המוסד מבטיח את האיכות האקדמית שלו ,תוך התמקדות בבחינת מנגנוני ה .IQA
הצעה זו עולה בקנה אחד עם החלטות קודמות של מל"ג בנושא (נספח א') ,כמו גם עם פרקטיקות
בינלאומיות מקובלות בתחום.
היתרונות והתמריצים העיקריים למודל המשולב המוצע בפיילוט זה הינם:
 העצמת האחריותיות ( )Accountabilityשל המוסדות האקדמיים אשר ינהלו ויבצעו בעצמם
את הבטחת האיכות במוסדם.
 פיתוח תרבות של שיפור איכות תמידי כחלק אינטגרלי מהתנהלות ואסטרטגיית המוסד.
 התאמת הערכת האיכות והבטחתה לאופי המוסד ,חזונו מטרותיו וצרכיו.
 הכוונת תהליכי הבטחת האיכות באמצעות ועדות בינלאומיות ,בהתאם לצרכים הייחודיים
של המוסדות והנהלותיהם.
 הכרה והתאמת תהליכי הערכה לשונות והגיוון בין המוסדות ( (one size doesn’t fit all
 התבססות והתאמה לסטנדרטים בינלאומיים של הערכת איכות.
 מעורבות רגולטורית מופחתת מחד ומערך פיקוח ובקרה אפקטיבי ,מאידך.
 אפשרות להתמקדות בנושאים רוחביים ומהותיים ברמה הלאומית.
מוסדות בעלי אוטונומיה לתואר שני הוכיחו עמידתם בקריטריונים קפדניים של מל"ג/ות"ת להתנהלות
פנימית תקינה ואחראית ורמה אקדמית נאותה.
מוסדות אלה עברו מספר רב של הערכות חיצוניות על ידי ועדות איכות בינלאומיות של המל"ג מתחילת
פעילותה של המערכת ,וצברו ניסיון רב בתהליכי הערכת איכות חיצוניים.
במהלך שנות הפעילות של תהליכי הערכת האיכות מטעם המל"ג ,כוננו מוסדות אלה תהליכי עבודה
סדורים ,הבאים לידי ביטוי בהתייחסות לתהליך הערכת האיכות ,לדוחות וליישום ההמלצות.
תהליכי עבודה אלה נבחנו במסגרת הבקשה של המוסדות לקבלת אוטונומיה לתואר שני מטעם המל"ג.
במשך תקופת הפיילוט המוצע ,המוסדות יידרשו להוכיח ולקבל אישור המועצה כי הם מקיימים מנגנון
פנימי מתאים להבטחת איכות ( )IQAאשר כולל בין היתר תהליכי עבודה סדורים (המבוססים על
סטנדרט אירופאי – ,)ESGכולל הערכות איכות חיצוניות תקופתיות ,בדומה להערכות שמקיים כיום
האגף להערכת איכות.
התהליך יתבסס על עקרונות מנחים כמקובל בעולם ובאמצעות ועדות בינלאומיות .במהלך התקופה,
המוסדות המשתתפים בפיילוט והאגף להערכת איכות והבטחתה יפעלו בהתאם לעקרונות ה ESG
(מצורפים כנספחים ב' וג') ,ובמסגרת הפיילוט תבחן מידת התאמתם למערכת ההשכלה הגבוהה
בישראל.
ועדת מומחים בינלאומית מטעם המועצה להשכלה גבוהה ( )EQAתבחן את המנגנון הפנים מוסדי ()IQA
שיוקם ויופעל .המלצת הוועדה הבינלאומית תועבר לדיון בוועדת המשנה להבטחת איכות ולהחלטת
מל"ג האם להכיר במנגנון ה IQA-העצמאי המופעל במוסד.
החלטה זו תשמש כפיילוט זמני לארבע שנים .לקראת סיומה תבחן ההחלטה על משמעויותיה.
במהלך  ,2019כלל המוסדות להשכלה גבוהה (לרבות מוסדות ללא אוטונומיה לתואר שני) יוכלו לקבל
ליווי והכשרה על ידי הצוות המקצועי של האגף להערכת איכות והבטחתה במל"ג (בהתייעצות ושיתוף
מומחים בינלאומיים) ,בתהליך הבניית המנגנונים הפנים מוסדיים והכשרתם לפעילות .הליווי יכלול
סדנאות והדרכות מקצועיות.

 892/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה  -באוניברסיטת בר-
אילן
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והמחלקה לכלכלה
.2
באוניברסיטת בר-אילן להמלצות הוועדה ,שחלקן יושם באופן מלא.
יחד עם זאת ,על המוסד והמחלקה לממש את הצהרותיהם ולנסח תוכנית אסטרטגית שתכלול
.3
התייחסות ל :הגדרת חזונה ותדמיתה ,תוכנית מותאמת לגיוס חברי סגל ,הרכב וכמות חברי
הסגל הנדרשים למחלקה.
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על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף  3עד לתאריך .01.09.2019

 893/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה  -האוניברסיטה
העברית בירושלים
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והמחלקה לכלכלה
.2
באוניברסיטה העברית להמלצות הוועדה ,שחלקן יושם באופן מלא.
יחד עם זאת ,על מנת להבטיח כי המחלקה תוכל לשוב ולהתמקם ברמה בינלאומית ,ובהתאם
.3
להחלטת המל"ג מיום  ,20.03.2018על הנהלת המוסד והמחלקה להגיע להסכם בנוגע לתוכנית
אסטרטגית אשר תכלול יעד רצוי לגודל המחלקה והקצאת תקנים ייעודית.
על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף  3עד לתאריך .01.09.2019
.4

 894/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה  -אוניברסיטת תל-
אביב
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד ובית הספר לכלכלה
.2
באוניברסיטת תל אביב להמלצות הוועדה ,שחלקן יושם באופן מלא.
יחד עם זאת ,לאור הפרישות הצפויות של הסגל ,על המוסד להסדיר מודל תקצוב מותאם ,אשר
.3
יספק משאבים נוספים לבית הספר ,ויאפשר למקם אותו ברמה בינלאומית גבוהה.
על המוסד ובית הספר לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף  3עד לתאריך .01.09.2019
.4

 895/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה  -המרכז האקדמי
רופין
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והפקולטה
.2
לכלכלה ומינהל עסקים במרכז האקדמי רופין להמלצות הוועדה ,שחלקן יושם באופן מלא.
יחד עם זאת ,לאור יחסי סגל-סטודנט הגבוהים במחלקה ,על המוסד והפקולטה לגייס אנשי
.3
סגל נוספים בכלכלה באופן מיידי.
על המוסד והפקולטה לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף  3עד לתאריך .01.09.2019
.4

החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה  -אוניברסיטת

896/13
חיפה
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
לכלכלה באוניברסיטת חיפה להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
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 897/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה  -האוניברסיטה
הפתוחה
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
לכלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן
מלא.
המל"ג מבקשת לעדכן את ועדת המשנה התחומית למדעי החברה ,ניהול ,עסקים ,משפטים ורב
.3
תחומי  ,כי במידה והמוסד יגיש בקשה לפתיחת תואר שני בכלכלה ,יהיה עליו לגייס חבר סגל
נוסף לתחום.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.4

 898/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה  -המכללה האקדמית
עמק יזרעאל
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
לכלכלה וניהול במכללה האקדמית עמק יזרעאל להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן
מלא.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3

 899/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה  -המכללה האקדמית
של תל-אביב-יפו
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד ובית הספר
.2
לכלכלה וניהול במכללה האקדמית תל אביב-יפו להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן
מלא.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
*****

 900/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה  -המכללה האקדמית
תל-חי
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
לכלכלה וניהול במכללה האקדמית תל-חי להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
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 901/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה  -המסלול האקדמי
של המכללה למינהל
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד ובית הספר
.2
לכלכלה במסלול האקדמי המכללה למינהל להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן מלא.

 902/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום לימודי המעבדה הרפואית
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גובהה מודה לפרופ' ענת רויטברג טמבור על בדיקת הדיווח שהגישה
.1
אוניברסיטת בן גוריון ומתן חוות דעתה.
המועצה מאמצת את חוות דעתה של פרופ' רויטברג טמבור על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
ללימודי המעבדה הרפואית להמלצות הוועדה ,לפיה ההמלצות בנושא תוכנית הלימודים ,הסגל
וההתמחות יושמו באופן חלקי.
על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג על יישום ההמלצה הבאה עד תחילת שנת הלימודים תש"פ:
.3
להוסיף את הקורסים הבאים למערכת הלימודים:
א.
 קורס בקרת איכות ( )QCוקורס הבטחת איכות ()QA
 בטיחות ותקנות  /פעולות מעבדה  /עקרונות של טכנולוגיה רפואית
 קורלציה רפואית (תוצאת בדיקה)  /תקשורת יעילה
כמו כן ,מומלץ להזמין גורם ממשרד הבריאות אשר עוסק בניהול מעבדות או חבר צוות מבקר
.4
המדינה אשר היה שותף לכתיבת דו"ח מבקר המדינה בנושא מצב המעבדות הקליניות משנת
 2016להרצאה בנושא במסגרת סמינר מחלקתי.
בנוסף ,ממליצה הסוקרת לבחון את הנחיות בקרת איכות המעבדות של ארגונים בינלאומיים
.5
כגון ה )College of American Pathologists( CAP-זהו ארגון אשר עושה אקרדיטציה
למעבדות בארה"ב ויש להם הרבה פרסומים שמדברים על מדדי איכות וכו') ולבדוק כיצד ניתן
ליישם הנחיות והמלצות אלו במהלך תהליך ההתמחות.

903/13

החלטה :הצעה לעדכון הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחום במדעי הרוח והאמנויות
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה מישיבתה ביום  7.4.2019והחליטה כלהלן:
לאור בקשת פרופ' יואב גלבר ופרופ' לארי אברמסון לפרוש מעבודת הוועדה ,למנות את
.1
פרופ' ירום ורדימון משנקר ופרופ' גבריאלה גולדשמידט מהטכניון כחברים בוועדה
ולעדכן את הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופ' במדעי הרוח והאומנויות אשר התקבל
בישיבת המועצה ביום .31.10.2017
להלן הרכב הוועדה החדש:
.2
יו"ר הוועדה:
 פרופ' יהודה פרידלנדר ,אוניברסיטת בר אילן (ספרות עם ישראל וספרות משווה)
חברי הוועדה:
 פרופ' רוזלין קורן ,אוניברסיטת בר אילן (תרבות צרפת)
 פרופ' מנחם צור ,האקדמיה למוזיקה ירושלים (מוזיקה)
 פרופ' חיים גורן ,המכללה האקדמית תל חי (גיאוגרפיה היסטורית)
 פרופ' תמר אלכסנדר ,מכללה אקדמית אחוה (ספרות עברית)
 פרופ' אביגדור שנאן ,האוניברסיטה העברית (ספרות עברית)
 פרופ' יצחק רייטר ,המכללה האקדמית אשקלון (לימודי המזרח התיכון וארץ ישראל
ולימודי האסלאם
 פרופ' ירום ורדימון ,שנקר (עיצוב גרפי)
 פרופ' גבריאלה גולדשמידט ,הטכניון (עיצוב)
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مجلس التعليم العالي

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

 904/13החלטה :הסמכת המכללה האקדמית נתניה להעניק תואר פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן
עצמאי
בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט ( ,)11.4.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה מיום  7.4.2019בדבר ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית נתניה
להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי ,והיא החליטה כלהלן:
לאור העובדה שהמכללה האקדמית נתניה אינה עומדת כיום בתנאי הסף לקבלת הסמכה
.1
להענקת תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בכל הנוגע למספר הפרופסורים מן המניין במוסד,
תופסק זמנית ההסמכה שניתנה למוסד עד לעמידה מלאה של המוסד בתנאי ההסמכה.
לאור זאת ,וככל שהמוסד איננו עומד בתנאי הסף ,לא יוכל המוסד לסיים באופן עצמאי את
.2
ההליך לגבי שני התיקים שנמצאים בהליך לקידום במוסד ,אלא יצטרך להגיש אותם לוועדות
העליונות למינוי פרופ' של המל"ג ,בדומה למוסד שאין לו הסמכה להעניק פרופ' חבר באופן
עצמאי .הוא הדין לגבי תיקים נוספים בעתיד.
ככל שהמוסד יעמוד באופן מלא בתנאי הסף הנדרשים ,הוא ידווח על כך למל"ג וחידוש
.3
ההסמכה ייבחן בהתאם.
יצוין ,כי תוקף ההסמכה מסתיים בכל מקרה בספטמבר  ,2019והתנאים לחידוש ההסמכה
.4
כפופים להחלטת המל"ג שתתקבל בהתייחס לכלל המוסדות בעניין זה.
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