האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' (32 )611
שהתקיימה בירושלים ביום י"ד בחשון תש"פ ()12.11.2019

החלטות
1106/13

החלטה :מינוי פרופ' מונא מארון כחברה בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) לתקופת כהונה נוספת
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019אישרה המועצה להשכלה גבוהה ,על פי בקשת שר
החינוך ועל דעת יו"ר ות"ת ,למנות את פרופ' מונא מארון כחברה בוועדה לתכנון ולתקצוב
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים .המינוי ייכנס לתוקף בכפוף ולאחר חתימתה של פרופ'
מארון על הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים.

1107/13

החלטה :מינוי פרופ' שמגר בן אליהו כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019אישרה המועצה להשכלה גבוהה ,על פי בקשת שר
החינוך ועל דעת יו"ר ות"ת ,את מינויו של פרופ' שמגר בן אליהו כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב
לתקופה בת שלוש שנים ,החל מיום  12.11.2019ועד ליום .11.11.2022

1108/13

החלטה :בקשת המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית לחינוך אוהלו להתאחד -
עקרונות המיזוג
בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בנושא "מפת דרכים" ולוחות הזמנים לאיחוד המכללות
האקדמיות לחינוך לקראת מעבר לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת (מתאריך  13.7.2016ומתאריך
 19.7.2016בהתאמה) ,דנה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ
( )12.11.2019בהצעת המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית לחינוך אוהלו למיזוג
ובמסמך העקרונות למיזוג המצורף לו ובחוות הדעת התכנונית שהוגשה לה והחליטה לאמץ את
המלצת ות"ת מיום  25.9.2019והחליטה כלהלן:
לאור העובדה שחיזוק הפריפריה הצפונית מבחינה חברתית ,כלכלית ונגישות להשכלה
.1
גבוהה הנו צורך לאומי ,לאפשר את המשך הפעלתו של קמפוס קצרין גם לאחר המיזוג בין
שתי המכללות.
על מנת שלא לפגוע בתשתיות אקדמיות קיימות ,לקבל את הצעת המכללות לפיה הקמפוס
.2
בקצרין ימשיך להתמקד וללמד את תחומי ההכשרה להוראה ויתר התחומים הקיימים
יתפתחו בקמפוס תל חי ,לרבות התוכניות בחינוך ( )B.A. M.A.המתקיימות כבר בתל חי.
כל בקשה שתוגש בעתיד לפתיחה של תוכנית לימודים באחד מהקמפוסים של המכללה
המאוחדת ,תיבחן לגופו של עניין תוך התייחסות למכלול השיקולים הרלוונטיים.
עם התקדמות תהליך המיזוג בין שני המוסדות ,תוכנית המיזוג על כלל מרכיביה תיבדק
.3
ע"י הצוות המקצועי מבחינה אקדמית ,תקציבית ,תאגידית ,משפטית ותכנונית ,לרבות
תנאי הסגל האקדמי והמנהלי.
התוכנית המלאה והמפורטת למיזוג המכללות תובא לאישור ות"ת ומל"ג.
.4

1109/13

החלטה :עדכון גובה דמי אבטחה במסגרת הכללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות
להשכלה גבוהה המתוקצבים ואופן עדכונם וגבייתם
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019החליטה המל"ג כלהלן:
בהמשך להחלטתה מיום  31.10.2018ולהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  13.11.2018בעניין
הצעה לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים
ואופן עדכונם וגבייתם ובהמשך לעמדת משרד המשפטים ולהמלצת ות"ת מיום 25.9.2019
מחליטה מל"ג על עדכון החלטתה בנושא שבנדון כדלקמן:
סעיף א'  1להחלטה יתוקן ובסופו יירשם "בכל מקרה ,סכום תוספת הגבייה לסטודנט
.1
לדמי אבטחה לא יעלה על ".₪ 50
הפסקה בהחלטת המל"ג לפיה דמי האבטחה יוצמדו לשכר המינימום בחודש יולי 2016
.2
(המתפרסם ב 15-לחודש אוגוסט) תתוקן ובמקומה ייקבע כי דמי האבטחה יוצמדו לשכר
המינימום שהתפרסם בחודש יוני .2016
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ההחלטה המעודכנת כלהלן:
בהתאם להוראות סעיף 17ב לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח  ,1958 -ולאחר שקיימה
התייעצות עם ארגון הסטודנטים הארצי היציג ועם המוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה
משתתפת בתקציבם ,ולאחר שבחנה את ההוראות הקיימות היום וסבירותן ,ובהמשך לאישור
המלצת ות"ת בנושא מיום  ,31.10.2018מחליטה מל"ג על העקרונות שלהלן לקביעת כללים בדבר
גובה התשלומים הנלווים 1במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ובדבר אופן
עדכונם וגבייתם:
תשלומי אבטחה ורווחה
א.
א .1.גובה התשלומים:
אבטחה :הגבייה עבור אבטחה תהיה לפי עלויות בפועל ולא יותר מ ₪ 500 -לסטודנט.
דמי רווחה :ניתן לגבות עד  250ש"ח לסטודנט עבור פעילויות המוסד בנושא רווחה ככל
שהן מתקיימות במוסד .בנוסף ,על המוסד לגבות ולהעביר לאגודת הסטודנטים סכום
שבין  100-300ש"ח לסטודנט אשר ישמש לטובת פעילויות אגודת הסטודנטים.
באחריותו של המוסד לדאוג לכך שהסכום המקסימאלי שייגבה בעבור רווחה יהיה בגובה
אשר בצירוף עלויות האבטחה לא יחרוג מסך של  ₪ 900לסטודנט (ביטוחים נוספים
מוחרגים מסכום זה).
מעבר לסכום זה (מעבר ל ,)₪ 900ניתן לגבות תשלום בגין ביטוח בריאות (כגון ביטוח
תאונות אישיות ,ביטוח שיניים ,ביטוח ספורטאים) ,לפי מחיר עלות.
מוסדות אשר עלויות האבטחה שלהם גבוהות באופן חריג בשל מיקום גיאוגרפי בו המצב
הביטחוני מחייב דרישות ייחודיות של גורמי הביטחון ,יוכלו להגיש בקשה למל"ג/ות"ת לאישור
גביית תשלומי אבטחה גבוהים יותר בהתאם לעלויות האבטחה ,על בסיס פירוט מלא של הוצאות
בפועל בשלוש השנים הקודמות להגשת הבקשה .במסגרת בחינת הבקשה ייבחנו עלויות האבטחה
בפועל ,היכולת לבצע בהן התאמות וחסכון באמצעים טכנולוגיים ואחרים וסבירות הסכום
לגבייה מהסטודנט ביחס לנורמה הקיימת במערכת .בכל מקרה ,סכום תוספת הגבייה לסטודנט

לדמי אבטחה לא יעלה על .₪ 50
דמי האבטחה יוצמדו לשכר המינימום בחודש יוני ( 2016המתפרסם ב  15לחודש יולי)

למאבטחים וכן צווי הרחבה והסכמים קיבוציים ענפיים רלוונטיים ככל שישנם .ההצמדה
מחודש יוני  2016תהיה בהתאם לשיעור הממוצע של הוצאות השכר מתוך הוצאות האבטחה
במוסדות(לדוגמא לפי אומדן .)80%
דמי הרווחה יוצמדו למדד המחירים לצרכן בחודש ינואר ( 2017המתפרסם ב  15לחודש פברואר).
גובה הסכום שיועבר לאגודת הסטודנטים במסגרת הטווח שצוין ייקבע בהסכם חד/דו שנתי בין
אגודת הסטודנטים לבין הנהלת המוסד ,ויוצמד למדד המחירים לצרכן.
תמודד תקרת הסכום ( )₪ 900לפי  50%הצמדה למדד המחירים לצרכן ו 50%-הצמדה לשכר
המינימום לעובדי שמירה ואבטחה.
א .2.הליך קביעת התשלומים:
דמי רווחה  -דמי רווחה ,לרבות דמי חבר /רווחה לאגודת הסטודנטים וביטוח ,יהיו על
בסיס וולונטרי ועל פי הסכמים שייחתמו בין הנהלת אגודת הסטודנטים במוסד לבין
הנהלת המוסד האקדמי ובלבד שלא תישלל זכותו היסודית של הסטודנט שלא להצטרף
להסכמים אלה או לצאת מהם .במוסד בו לא קיימת אגודת סטודנטים מקומית ,ההסדר
ייחתם מול ארגון הסטודנטים הארצי היציג תוך התייעצות עם נציגות סטודנטים במוסד.
הסכם כאמור ייחתם לכל המאוחר עד לסוף חודש אפריל של השנה בה מסתיים ההסכם
הקיים (כאמור בהסכם חד/דו שנתי) ,במקרה בו לא יגיעו הצדדים להסכמה עד מועד זה,
יחולו הוראות ההסכם שמסתיים בהפחתת  5%הן מהסכום הכולל המועבר לאגודה והן
מהסכום הכולל המועבר למוסד .פעימות ומועדי העברת דמי הרווחה לאגודה יקבעו
בהסכם.
לות"ת ולארגון הסטודנטים הארצי היציג תהיה אפשרות לקבל העתק של ההסכם שבין
האגודה למוסד חתום על ידי שני הצדדים ,על פי דרישה.
המוסדות וארגון הסטודנטים הארצי היציג יפרסמו באופן ברור לסטודנטים כי דמי
הרווחה הינם וולונטריים (לרבות במידע הנלווה לשוברי התשלום) מראש.
א .תשלומי חובה אחרים:
מומלץ בשלב זה לאמץ את ההוראות שנכללו בדו"ח הועדה בראשותו של השופט בדימוס יעקב
מלץ בשינויים מסוימים בכל הקשור לתשלומי חובה כדלקמן:
נושאים שלא ניתן יהיה לגבות בגינם תשלום :סריקת מחברות ,איחור בהגשת טופס שינויים
ובחינה בקורסי פטור (פרק ח' סעיף  ;)4מעבר מחוג לחוג באותו מוסד יעשה ללא תוספת
תשלום (סעיף ח'  3לדו"ח מלץ).
תשלומי חובה:
 1תשלומים נלווים הינם כל תשלום נוסף על שכר לימוד ודמי הרישום שאינו בעד הוראה אקדמית ,ובכלל זה דמי רווחה
ודמי אבטחה.
|2
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 .1לימודי אנגלית כשפה זרה שאינם מזכים בנקודות זכות לתואר (סעיף ח' ,2א לדו"ח מלץ) –
 ,קיימות שלוש רמות שכיחות של קורסים באנגלית כשפה זרה:
מתקדמים ( 2רמה  – )1הרמה הגבוהה המובילה לפטור
•
מתקדמים ( 1רמה )2
•
טרום מתקדמים (רמה )3
•
הקורס מתקדמים ( 2רמה  ,)1המתקיים בהיקף של  4שעות שבועיות סמסטריאליות ,אינו
חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד.
קורסים ברמות נמוכות יותר חייבים בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד .מחיר כל קורס
כזה המתקיים בהיקף של  4שעות שבועיות סמסטריאליות לא יעלה  15%משכר הלימוד
השנתי ,להוציא קורסים המתקיימים בקיץ.
 .2סיורים לימודיים כחלק מתוכנית הלימודים (סעיף ח' ,2ב לדו"ח מלץ)  -בסיורים לימודיים
המתקיימים במסגרת קורסי חובה יגבה תשלום רק עבור ארוחות במחירי עלות .בקורסי
רשות יגבה תשלום רק עבור לינה ,הוצאות נסיעה וארוחות  -במחירי עלות .התשלומים
האמורים יובאו לידיעת הסטודנטים מראש בטרם ההרשמה לקורסים.
 .3בחינת פטור מקורס המהווה תנאי להשתתפות בלימודים מתקדמים ( -סעיף ח' ,2ג לדו"ח
מלץ) -ניתן לגבות תשלום של ( ₪ 54במחירי יולי  .)1995מחיר זה יהיה צמוד למדד
המחירים לצרכן ויעודכן אחת לשנה על בסיס מדד חודש אוקטובר (המתפרסם במחצית
חודש נובמבר) .למען הסר ספק ,לא יגבה תשלום נוסף עבור קורסים נוספים המהווים
דרישה לצורך פטור והנחוצים כדי להשתלב בלימודים.
 .4אישורים – כלל האישורים אשר מנפיק מוסד לסטודנט יינתנו בפעם ראשונה ללא עלות ,עד
 3עותקים ,כולל אישורים באנגלית ,ובכל מקרה מוסד יהיה רשאי להגיע להסדר אחר,
שקול או מיטיב עם הסטודנט ,עם אגודת הסטודנטים ,אישורים נוספים יינתנו במחירי
עלות.
 .5קנסות  -המוסדות יגדירו מראש את העקרונות והסכומים לגביית קנסות ,תוך בחינות
סבירותם .המוסדות יפרסמו תשלומים אלה מראש לסטודנטים.
 .6עמלת אשראי –המוסדות יהיו רשאים לגבות עמלת אשראי כפי שמחויב על ידי חברת
האשראי ובלבד שלסטודנט קיימת אפשרות תשלום נוספות שאינן דורשות תוספת תשלום
או עמלה .הוראה זו לא נכללה בדו"ח מלץ
ב .תשלומי רשות אחרים:
תשלומי רשות (סעיף ח'  - )5המוסד יוכל להציע לסטודנטים שירותי רשות נוספים ,אשר
התשלום בגינם ישקף ככל הניתן מחיר עלות ,ובלבד שלא תישלל זכותו של הסטודנט שלא
להצטרף לשירותים אלה מראש.
תקודם הצעה לתיקון מועד התחולה כך שמועד החובה להחלת הכללים תהיה החל משנה"ל
תש"פ.
1110/13

החלטה :הארכה "טכנית" של הסמכה זמנית
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן
טכני את ההסמכה הזמנית שניתנה לשנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות להעניק תואר שני עם וללא
תזה בתוכנית הלימודים לתואר שני ( )M.Des.בעיצוב עד חודש מאי  ,2020על מנת שהוועדה
תוכל להשלים את עבודתה.

 1111/13החלטה :הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים (עד נובמבר  )2022למכללה האקדמית לחינוך גופני
ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא תזה חינוך לאורח
חיים פעיל ובריא
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים ,פרופ' יריב גרבר ופרופ' שירה זלבר-שגיא ,על עבודתם ועל חוות
.1
הדעת שהגישו.
להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד נובמבר  )2022את המכללה האקדמית
.2
לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט ,להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא
תזה בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא.
לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות ומספר דוגמאות
.3
לפרויקטי גמר.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות
.4
הזמניות" כפי שעודכנה ב.13.11.2018-
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1112/13

החלטה :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
( )M.A.ללא תזה בייעוץ חינוכי
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת
ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' רחל ארהרד על עבודתה ועל חוות הדעת
.1
שהגישה.
לאשר למכללה האקדמית אחוה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים
.2
לתואר שני ( )M.A.ללא תזה בייעוץ חינוכי ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את
הלימודים.
בהתאם להחלטת ות"ת מיום  ,7.11.2019אישור פתיחת תוכנית הלימודים כפוף
.3
למינימום של  27סטודנטים במחזור אשר יביא לאיזון תקציבי בהפעלה מלאה.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין
.4
אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית
באישור המועצה להשכלה גבוהה".
אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא
.5
"תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".

1113/13

החלטה :אי-מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים
לתואר שני ( )M.A.ללא תזה ביזמות וחדשנות טכנולוגית בינתחומית
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה
בנושא שבנדון ובדו"ח הוועדה המקצועית והיא החליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית ,בראשות פרופ' אהוד מניפז ,על הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולא לאשר למכללה האקדמית הדסה לפתוח את
.2
תוכנית הלימודים לקראת תואר שני ללא תזה ( )M.A.ביזמות וחדשנות טכנולוגית
בינתחומית מהנימוקים העולים מדו"ח ועדת השיפוט ובין היתר :קיומו של חוסר
עקביות וחוסר הלימה בין שם התוכנית ,מהותה ,הרציונל שלה ,תכניה ,דמות הבוגר
שלה ולימודי ההשלמה הנדרשים על מנת להתקבל אליה ,נושאים חשובים אינם
מקבלים דגש מספיק בתוכנית ,נדרשות השלמות של קורסים נוספים ,חוסר באלמנטים
ותכנים מתחום מינהל עסקים וניהול וצורך דחוף בצירוף של חבר סגל בכיר נוסף בדרגת
מרצה בכיר לפחות ,אשר תחום המחקר העיקרי שלו הוא יזמות וחדשנות ועוד.

1114/13

החלטה :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי ולמכללה האקדמית גליל מערבי
(תוכנית משותפת) לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( )M.A.ללא תזה בניהול וכלכלה
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה
בנושא שבנדון ובדו"ח הוועדה המקצועית ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית ,בראשות פרופ' בני בנטל ,על הדו"ח שהגישו.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה ולאשר למכללה האקדמית תל-חי ולמכללה האקדמית גליל
.2
מערבי (תוכנית משותפת) לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר
שני ללא תזה ( )M.A.בניהול וכלכלה ,ולרשום אליה תלמידים.
לחייב את המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במל"ג)
.3
להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה
מוסמכת להעניק בשלב זה לתואר שני ללא תזה ( )M.A.בניהול וכלכלה ,וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר זה .ב .אם המכללה לא
תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר ,היא מתחייבת להחזיר את מלוא שכר
הלימוד לסטודנטים .זאת ,בהתאם להסדר מנהלי שייקבע בין המכללה האקדמית תל-
חי לבין המכללה האקדמית גליל מערבי ,ועל פי הנחיות המל"ג.
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תיבדק התוכנית על ידי הוועדה לקראת
.4
שלב ההסמכה.
לקראת שלב ההסמכה ייבדק יישום המלצות הוועדה המקצועית משלב הפרסום
.5
וההרשמה ,ובפרט תיקון הליקויים שנמצאו במספר קורסים ,שיפור הניסיון המחקרי של
חברי הסגל וגיוס חבר סגל בכיר מתחום הניהול שינווט ,יחד עם איש סגל בכיר בכלכלה,
את התוכנית.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא
.6
"תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
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1115/13

החלטה :אישור להמשך קיומה של תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.במדעי ההתנהגות
במסגרת מח"ר (נשים) של המסלול האקדמי של המכללה למינהל
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח
והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקר והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקר ,פרופ' גיורא רהב ,על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
לאפשר למכללה להמשיך לקיים את התוכנית במשך שנה נוספת (עד ספטמבר .)2020
.2
המוסד נדרש לחזק את הסגל האקדמי על-פי הערות הסוקר ,על מנת לשפר ולשמור
.3
על הזהות האקדמית בין תוכנית האם לבין תוכנית המח"ר.
לקראת תום השנה ,התוכנית תיבדק פעם נוספת על-ידי סוקר לצורך המשך אישור
.4
הפעלתה.

1116/13

החלטה :בקשת אוניברסיטת בר-אילן לשנות שם של תוכניות לימודים במסגרת נוהל
הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג
בקשת אוניברסיטת בר אילן להסדיר את שם תוכנית הלימודים לתואר שני
.1
בקרימינולוגיה לקרימינולוגיה מחקרית
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת
ועדת המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות
במדעי הרוח והחברה אשר דנה בבקשת אוניברסיטת בר אילן לשנות את שם
התוכנית בקרימינולוגיה מ"קרימינולוגיה" ל"קרימינולוגיה מחקרית" ,והיא
החליטה לאמצה ולא לאשר את שם התוכנית מכיוון שציון התחום כמחקרי בשם
התוכנית עלול להטעות ולקבוע כאילו מדובר בתוכנית מחקרית מיוחדת .כידוע ,לא
מקובל לציין כחלק משם תוכניות לתואר שני עם תזה את המלה "מחקרית".
בקשת אוניברסיטת בר אילן להסדיר את שם תוכנית הלימודים לתואר שני במינהל
.2
עסקים לתואר שני במינהל עסקים בינלאומי )(IM.B.A.
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת
ועדת המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות
במדעי הרוח והחברה אשר דנה בבקשת אוניברסיטת בר אילן לקיים תוכנית לימודים
בינלאומית לתואר שני בשמה "מינהל עסקים בינלאומי" ) (IM.B.A.והיא מחליטה
לאמצה ולא לאשר את שם התוכנית מכיוון שלא מצאה ביטוי בתכני התוכנית לפן
הבינלאומי של התוכנית .המל"ג מצאה כי המוסד מבסס את בקשתו על קהל היעד
לתוכנית וכאמור אין לכך ביטוי בתכנים האקדמיים שבה.

1117/13

החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.במערכות מידע למכללה האקדמית תל-אביב-
יפו
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות
ושלוחות מחו"ל בדבר הדיווח שהגישה המכללה האקדמית ת"א יפו אודות גיוס סגל הליבה,
אשר לאורו היא החליטה להסמיך את המכללה האקדמית ת"א-יפו להעניק תואר ראשון
( (B.Sc.במערכות מידע.

1118/13

החלטה :הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים (עד נובמבר  )2022להעניק תואר ראשון ()B.Sc.
במערכות מידע למכללה האקדמית אחוה
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות
ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' יובל שחר (אוניברסיטת בן גוריון) ופרופ' עדי ערמוני (המכללה
.1
למינהל) על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
להסמיך את המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר ראשון ( (B.Sc.במערכות מידע
.2
לתקופה של שלוש שנים (עד נובמבר . )2022
לקראת תום מועד ההסמכה ,תגיש המכללה דו"ח התקדמות ובו התייחסות להערות
.3
הסוקרים.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014ועודכנה
.4
ביום  ,13.11.2018בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
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1119/13

החלטה :אישור להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת תעשיה
וניהול בזמן חלקי בשנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות
ושלוחות מחו"ל אודות חוות דעת הסוקר שבדק את בקשת שנקר -הנדסה .עיצוב .אמנות
להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול בזמן
חלקי והיא מחליטה כלהלן:
להודות לסוקר פרופ' איתן נווה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
לאשר לשנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון
.2
) (B.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול בזמן חלקי.

1120/13

החלטה :אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים לשנות שם התוכנית לתואר ראשון ()B.Sc.
מהנדסת חשמל ומחשבים להנדסת חשמל ופיזיקה יישומית
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות
ושלוחות מחו"ל בבקשת האוניברסיטה העברית לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון ()B.Sc.
מהנדסת חשמל ומחשבים להנדסת חשמל ופיזיקה יישומית והיא מחליטה כלהלן:
לאשר לאוניברסיטה העברית לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון ( )B.Sc.מ'הנדסת
.1
חשמל ומחשבים בהתמחות אופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה' ל'הנדסת חשמל
ופיזיקה יישומית'.
התוכנית לתואר ראשון ( )B.Sc.ב'הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות הנדסת מחשבים'
.2
תישאר ללא שינוי ותקרא 'הנדסת חשמל ומחשבים'.

1121/13

החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בתוכניות הלימודים במדעי המחשב וביולוגיה
חישובית במתכונת חד-חוגית ,במדעי הצמח בחקלאות במתכונת חד-חוגית ,בפיזיקה-כימיה
מתכונת חד-חוגית ,במדעי הכימיה והביולוגיה במתכונת חד-חוגית ובפסיכולוגיה ומדעי החיים
במתכונת חד-חוגית לאוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות
ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג והיא מחליטה
להסמיך את האוניברסיטה העברית להעניק תואר ראשון בתוכניות המפורטות להלן:
תואר ראשון ()B.Sc.במדעי המחשב וביולוגיה חישובית במתכונת חד-חוגית
.1
תואר ראשון ()B.Sc.במדעי הצמח בחקלאות במתכונת חד-חוגית
.2
תואר ראשון ()B.Sc.בפיזיקה -כימיה במתכונת חד-חוגית
.3
תואר ראשון ( )B.Sc.במדעי הכימיה והביולוגיה במתכונת חד-חוגית
.4
תואר ראשון ( )B.Sc.בפסיכולוגיה ומדעי החיים במתכונת חד-חוגית
.5
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החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בתוכניות הלימודים בכימיה של חומרים
במתכונת חד-חוגית ובמתמטיקה שימושית במתכונת חד-חוגית ותואר ראשון ( )B.A.בלימודי
מידע וטכנולוגיות אינטרנט במתכונת דו-חוגית לאוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות
ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג והיא
מחליטה להסמיך את אוניברסיטת בר אילן להעניק תואר ראשון בתוכניות המפורטות להלן:
 .1תואר ראשון ( )B.Sc.בכימיה של חומרים במתכונת חד-חוגית
 .2תואר ראשון ( )B.Sc.במתמטיקה שימושית במתכונת חד-חוגית
 .3תואר ראשון ( )B.A.בלימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט במתכונת דו-חוגית
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החלטה :הארכת ההכרה של המכללה האקדמית לישראל
בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ ( )12.11.2019דנה המוצעה להשכלה גבוהה בהמלצת וועדת
המשנה למדיניות אקדמית בנושא שבנדון וזאת בהמשך להחלטת המל"ג ממאי  .2012המל"ג
קיבלה את דו"ח הוועדה להכרה ואת חוות דעת אגפי ות"ת/מל"ג הרלבנטיים לרבות חוות
הדעת המשפטית אשר הצביעה על מספר סיכונים הנובעים ממצב זכויותיה בקרקע של
המכללה האקדמית לישראל ברמת גן.
לאור אלה מחליטה המל"ג כלהלן:
להודות לוועדה האקדמית בראשות פרופ' אהרון שי על עבודתה ולרשום בפניה את
.1
המלצתה ,במישור האקדמי ,להעניק הכרה שאינה מוגבלת בזמן.
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עם זאת ,על מנת למזער את סיכוני המוסד ולהבטיח ,ככל הניתן ,את עצמאותו
לאורך השנים ואי תלותו בפעילות המוסד שאינו אקדמי ,תוארך ההכרה הזמנית
במוסד לתקופה של חצי שנה (עד לחודש מאי  )2020וזאת לצורך השלמת עמידה
בתנאים שלהלן:
רישום זכות החכירה של המכללה במרשם המקרקעין (זאת על מנת להגן
א.
במידה רבה יותר על המוסד מפני חשיפה לנושי מכללת רמת גן) .במכתבו של
נשיא המוסד מיום  8.9.2019צוין כי המוסד כבר החל לפעול לרישום זכויות
החכירה במרשם המקרקעין.
קבלת אישור רשות התאגידים על הגשת התקנון המתוקן לאישורה.2
ב.
לאחר קבלת אישור הלשכה המשפטית על עמידת המכללה בתנאים דלעיל ,תדון
המל"ג בבקשה למתן ההכרה שאינה מוגבלת בזמן ,וזאת בהתייחס להמלצת הוועדה
להכרה ולאור חוות דעת אגפי הות"ת אשר הוגשו בנושא .לקראת דיון זה לא תידרש
בחינה אקדמית נוספת.

 2על המוסד יהיה להתאים את תקנונו להנחיות התאגידיות החדשות עד לחודש פברואר  2021כפי שנדרשים כל המוסדות
שאינם אוניברסיטאות.
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