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 34( 316עשרה מס'  )-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלושודיווחים מ החלטות
 (20.201.41)  פתש"  בטבת  זי"שהתקיימה בירושלים ביום 

 

 ה ח ל ט ו ת

 ועדכון הרכב : הוגנות מגדרית: שינוי שם הוועדההחלטה 1173/13
הרכב ועדת שם ובנושא עדכון המועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

, ובהמשך להחלטת קטי רוחב לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוההישיפוט לבחינת פרויה
 היא מחליטה כלהלן:ובנושא,  23.12.2019ות"ת מיום 

ועדת שיפוט לבחינת פרוייקטי רוחב לקידום הוגנות מגדרית במוסדות מ"לעדכן את שם הוועדה  .1
"ועדת היגוי ושיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה",  -", ללהשכלה גבוהה

אשר הרחיבה את סמכויות הוועדה לוועדת היגוי  4.7.2018וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום 
 לנושא.

 נתם של שני חברים:לרשום לפניה את סיום כהו .2
 רופ' יוסי שיין, שהיה חבר בוועדה מתוקף כהונתו כחבר ות"ת.פ •
 פרופ' רות ארנון, אשר ביקשה להשתחרר מהוועדה. •

החלטת המל"ג כנדרש בוזאת חברת ות"ת וחברת מל"ג,  -לאשר הוספת שלושה חברים חדשים  .3
, וכן את פרופ' של מל"ג/ות"ת"בדבר "נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט  12.2.2019מיום 

 רות הלפרין, בשל מומחיותה בתחום המגדר. להלן החברים החדשים:
 יו"ר ות"ת. -פרופ' יפה זילברשץ  •
 אוניברסיטת בר אילן.הפקולטה למשפטים,  -קדרי  -פרופ' רות הלפרין •
 חברת מל"ג. ;בית ספר גבוה להנדסה, עיצוב ואמנות  -שנקר  - פרופ' חנה דודיוק  •

הוועדה תפעל בהתאם לתקנון המצוי לוועדת היגוי/שיפוט כפי שמופיע בהחלטת המל"ג מיום  .4
 בדבר "נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת".  12.2.2019

 :להלן הרכב ועדת היגוי ושיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה .5
 -ולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון ויצמן למדע הנדסת חשמל, הפק –פרופ' יונינה אלדר  •

 יו"ר הוועדה.
 אביב.-ביולוגיה, אוניברסיטת תל-ננו -פרופ' אהוד גזית  •
מדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, דיקן הפקולטה  -שליט -פרופ' אבנר דה •

 למדעי החברה לשעבר.
 ר., המכללה האקדמית ספיהמחלקה לתקשורת -פרופ' נעמה שפי  •
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  -פרופ' יעל דולב השילוני  •
 יו"ר ות"ת. -פרופ' יפה זילברשץ  •
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן. - קדרי-פרופ' רות הלפרין •
  אמנות; חברת מל"ג.. עיצוב . הנדסה –שנקר  -פרופ' חנה דודיוק  •

 
: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר החלטה 1174/13

 (Learning Disability with Educationחוגי בליקויי למידה עם חינוך )-( דו.B.Aראשון )
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

 החליטה כלהלן:  היא וה, רוח  ואמנויות בנושא שבנדון לחינוך, הוראהתחומית 
 שהגישה. ח"דושל פרופ' טלי היימן על עבודתה ועל הלהודות לוועדה בראשותה  .1
ת לימודים לתואר תוכני להעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום והרשמה לפתוח .2

 .(Learning Disability with Education)חוגי בלקויי למידה עם חינוך -דו  (.B.Aראשון )
ות לימודים אלו )בין אם תפוצתו תוכניעל המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .3 

תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה 
 להשכלה גבוהה".

 מכה לטיפול ואבחון של אנשים עם לקות למידה.על המוסד לציין  כי התואר אינו מקנה הס .4 
לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד  .5 

להמלצה זו, לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי  3שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 
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בלקויי   (.B.Aזה תואר ראשון ) המכללה האקדמית גליל מערבי איננה מוסמכת להעניק בשלב
גית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק חו-דולמידה במתכונת 

את התואר האקדמי בלקויי למידה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים 
 גליל מערבי.  ות הקיימות במכללתתוכניבתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת ה

ת הלכה למעשה: תוכנית, תיבדק התוכנילקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר ב .6
 הוועדה. דו"חהסילבוסים, סגל ההוראה, ומכלול ההערות אשר עלו ב

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .7
וזו שלאחריה(.  "אהיינו, לשנה"ל תשפתוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )ד

ת במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם תוכניאם לא יפתח המוסד את ה
 להחלטת המל"ג האמורה.

 
                  ( .B.A, להעניק תואר ראשון )2023: הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד ינואר החלטה  1175/13

                  חוגית-( במתכונת דו.B.Aבלימודי ארץ ישראל ותואר ראשון )חוגית -במתכונת דו
 בארכיאולוגיה לאוניברסיטת אריאל בשומרון

 המלצת ועדתבהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )  
 כלהלן:  החליטה היא ולחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון המשנה התחומית   
 שהגישה. ח"דולהודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ישראל ברטל על עבודתה ועל ה .1
חוגית בלימודי ארץ -( במתכונת דו.B.Aיך את אוניברסיטת אריאל להעניק תואר ראשון )להסמ .2

ת בארכיאולוגיה לתקופה של שלוש שנים, עד חוגי-דובמתכונת ( .B.A)ישראל ותואר ראשון 
 .2023ינואר 

על המוסד לציין באופן ברור בכל הפרסומים הנוגעים בדבר כי התוכנית מציעה התמחות אחת,  .3
 לימודי ארץ ישראל או ארכיאולוגיה.

התפתחותה והתקדמותה הוועדה את לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תבחן  .4
 ב אחר פעילותם המחקרית.קליטת חברי סגל חדשים ומעק לרבות ,של תוכנית הלימודים

 
: אישור סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל הסמכה להעניק תואר החלטה 1176/13

 חוגי בספרות עברית-( דו.B.Aראשון )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

בקשת  לאשר את שמות הסוקרים לבדיקת והחליטה לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות התחומית 
 כלהלן:  ,חוגי בספרות-דו (.B.Aתואר ראשון )אוניברסיטת  אריאל בשומרון לקבל הסמכה להעניק 

 המחלקה לספרות, אוניברסיטת תל אביב –פרופ' זיוה שמיר  •
 סיטה העבריתהחוג לספרות עברית, האוניבר –פרופ' שולמית אליצור  •

 
: אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח החלטה 1177/13

 ( בתקשורת חזותית  .B.Desתוכנית לימודים לתואר ראשון )
המלצת ועדת המשנה את המועצה להשכלה גבוהה  אימצה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

ת המכללה האקדמית בקש לבדיקת הוועדה הרכבואישרה את לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות התחומית 
 .כלהלן ( בתקשורת חזותית, .B.Desלהנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )

 יו"ר -המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה  – גרפי לעיצוב המחלקה - שרויאר טריפרופ'  •
 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים –המחלקה לתקשורת חזותית  -' אשר ארנון פרופ •
 המכון הטכנולוגי בחולון –הפקולטה לעיצוב  -' תמיר שפר פרופ •

 
( ללא תזה .M.Ed: אישור למכללת לוינסקי לחינוך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר שני )החלטה 1178/13

 באילתבחינוך מיוחד בקמפוס המכללה 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

 והחליטה כלהלן:  לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות התחומית 
ללא תזה בחינוך מיוחד  (.M.Ed)לאשר למכללת לוינסקי לחינוך לקיים לימודים לתואר שני  .1

 בקמפוס המכללה באילת.
ללא תזה בחינוך מיוחד יהיה בכפוף להחלטת  (.M.Ed)ת לתואר שני תוכניהלימודים בקיום  .2

 בדבר אישור זמני לקיום לימודים בקמפוס המכללה באילת. 16.7.2019המל"ג מיום 
 

אילן לפתוח תוכנית ייעודית למשרד רוה"מ לקראת תואר ראשון -: אישור לאוניברסיטת ברהחלטה 1179/13
(B.A.דו  )-רבית ומזה"ת )תוכנית "יריחו"(חוגי בע 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
והחליטה לאשר , 23.12.2019בהמשך להחלטת ות"ת מיום , לחינוך, הוראה, רוח ואמנויותהתחומית 

לתואר  משרד רוה"מ בורעייעודית כנית לימודים מוזמנת ותאילן לקיים -את בקשת אוניברסיטת בר
 חוגי בערבית ומזה"ת. -דו (.B.A)ראשון 
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 האקדמי פרס ( ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני למרכז .M.A: הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 1180/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהתחומית 
 החליטה כלהלן:  היא וובחוות הדעת שהגישו הסוקרים,  

 לפרופ' שאול פוקס  ולפרופ' יאיר עמיחי המבורגר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.להודות  .1
( .M.Aשני ) תוארי פרס הסמכה להעניק ולהעניק למרכז האקדמ הסוקריםלאמץ את המלצות  .2

 ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני.
 

( במינהל עסקים .A.BM.( במינהל עסקים ותואר שני ).B.A: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 1181/13
 )ללא תזה( למרכז האקדמי פרס

דת המשנה המלצת ועבהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהתחומית 

 החליטה כלהלן:  היא וובחוות הדעת שהגישו הסוקרים 
 להודות לפרופ' אלי גימון  ולפרופ' דני צ'מנסקי על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
למרכז האקדמי פרס הסמכה להעניק תואר ראשון  לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק  .2

(B.A.במ )נהל עסקים ותואר שניי (M.B.A.) עסקים )ללא תזה(. מינהלב 
 

 חוגי בסוציולוגיה למכללה האקדמית גליל מערבי-( דו.B.A: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 1182/13
המלצת ועדת המשנה בבוהה המועצה להשכלה ג דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהתחומית 
 כלהלן:  לאמצן החליטה היא וובחוות הדעת שהגישו הסוקרים 

 להודות לפרופ' אביעד רז  ולפרופ' אלכסנדרה קלב על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה להעניק תואר  .2

ת בזמן חלקי, כל עוד למוסד יש תוכנית האם ובתוכניבסוציולוגיה ב  (.B.A)גיחו-דוראשון 
 הכרה.

 
 ( בכלכלה וחשבונאות למכללה האקדמית הדסה.B.A: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 1183/13

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהתחומית 

 החליטה כלהלן:  היא וובחוות הדעת שהגישו הסוקרים 
 תן על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.להודות לפרופ' בני בנטל ולפרופ' דן אלנ .1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית הדסה הסמכה להעניק תואר ראשון  .2

(B.A.) .בכלכלה וחשבונאות 
 

( ללא תזה במינהל מערכות בריאות למכללה האקדמית .M.A: הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 1184/13
 עמק יזרעאל

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בת תש"פ )בישיבתה ביום י"ז בט
תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבהתחומית 

 והחליטה כלהלן:  
 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה. .1
למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה  .2

 מערכות בריאות. מינהלבללא תזה (  .M.Aשני )
 

 ן( בעבודה סוציאלית למרכז האקדמי רופי.B.S.W: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 1185/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב התחומית
 והחליטה כלהלן:  

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה. .1
        להעניק תואר ראשון  לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק הסמכה למרכז האקדמי רופין .2

(B.S.W. בעבודה )סוציאלית. 
 

( ללא תזה .M.Sc, להעניק תואר שני )2022: הסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד ינואר החלטה 1186/13
בתוכנית להנדסת תעשיה וניהול במסלולים רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש לאוניברסיטת אריאל 

 בשומרון
מלצת ועדת המשנה ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בה14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל 
אודות דו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הסמכה  14.1.2020מיום 
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ם רובוטיקה והנדסת ( ללא תזה בתוכנית להנדסת תעשיה וניהול, במסלולי.M.Scלהעניק תואר שני )
 גורמי אנוש, והיא החליטה כלהלן:  

 ת ועל הדו"ח שהגישה למל"ג יו"ש.תוכנילהודות לוועדה המקצועית שבדקה את ה        .1
 (.2022ת לשנתיים )עד ינואר תוכנילאשר מתן הסמכה זמנית )שניה( ל        .2
לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית יגיש המוסד דו"ח התפתחות אשר יכלול התייחסות      .3

 ת פעולה להגדלת מספרם. דו"ח זה יישלח לבחינת שניתוכנילמספרי הסטודנטים ועל  
  ת.תוכניסוקרים מהתחום אשר ימליצו לוועדת המשנה אודות המשך הסמכת ה 

 
בכך שמספר הסטודנטים  ורי לימוד חדשים מותניתלפיה פתיחת מחז ,23.12.2019מיום  החלטת ות"ת

להגיש דיווח לאגף  ל המוסד ע , תועבר לאוניברסיטת אריאל.20-לא יפחת מ החדשיםבמחזורים 
התקציבים בות"ת בשנים תשפ"א, תשפ"ב ותשפ"ג אודות מספר סטודנטים ועמידה במינימום 

 הסטודנטים שנקבע.
 

( .B.Sc, להעניק תואר ראשון )2022)שניה( לשנתיים, עד ינואר : הארכת הסמכה זמנית החלטה 1187/13
 בהנדסת מכונות לעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
חקלאות  ושלוחות מחו"ל התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, 

( בהנדסת מכונות .B.Scראשון )ת הלימודים לתואר תוכניבעניין חוות דעת הסוקרים אשר בדקו את 
 , והיא מחליטה:  עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושליםשל 

 להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם. .1
עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים להעניק להאריך את ההסמכה הזמנית )שנייה( של  .2

 (.2022( בהנדסת מכונות , בשנתיים )עד ינואר .B.Scלתואר ראשון )
לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית ידווח המוסד לוועדת המשנה על הטמעת ההערות  .3

 מספר ויציבות חברי שלהלן כפי שעלו בחוות דעת הסוקרים: היקף ההוראה של חברי הסגל;
 הבחינות ופרויקט הגמר. הסגל;

בנושא "הגבלת  13.11.2018הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .4
 מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 
 ( ללא תזה במדעי המחשב של המכללה האקדמית הדסה.M.Sc: הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 1188/13

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל 

במדעי  ללא תזה (.M.Sc) המכללה האקדמית הדסה לקבל הסמכה להעניק תואר שני  אודות בקשת 
 , והיא מחליטה כלהלן:חוות דעת הסוקריםאודות ו המחשב

 להודות לפרופ' עמיהוד אמיר ופרופ' אוריאל פייגה על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם. .1
 ללא תזה במדעי המחשב.   (.M.Sc) להסמיך את המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר שני  .2

 
ה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר : אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללהחלטה 1189/13

 חוגי בריפוי בעיסוק-( חד.B.O.Tראשון )
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל 
חוגי בריפוי -( חד.B.O.Tאודות בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )

 :  לאשר את הרכב הוועדה הא לבדיקת תוכנית הלימודים החליטההיא ובעיסוק 
 יו"ר - ראש ביה"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית - פרופ' נעמי וינטראוב •
 בעיסוק, אוניברסיטת חיפה החוג לריפוי - פרופ' תמר וייס •
 ביה"ס לריפוי בעיסוק, הקריה האקדמית אונו - פרופ' נעמי כץ •
 החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה  - ד"ר לירון למאנש •

 
: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר החלטה 1190/13

 חוגי באופטומטריה  -( חד.B.Opראשון )
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל 
חוגי -חד (.B.Op)ת לימודים לתואר ראשון תוכניבנושא בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח 

 באופטומטריה, והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבא לבדיקת תוכנית הלימודים כלהלן:
 יו"ר -הפקולטה לרפואה, הטכניון  -פרופ' ניצה כהן  •
 אביב-הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל -דב ויינברגר פרופ'  •
 המכללה האקדמית הדסה - גורדו ן -פרופ' אריאלה שאג  •
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( .M.Sc( ולתואר שני ).B.Scהאקדמי לב לשינוי שם התוכניות לתואר ראשון ) ז: אישור למרכהחלטה 1191/13

לפיסיקה  Physics/Electro-Optics Engineeringאופטיקה -מפיסיקה/הנדסת אלקטרו
  Applied Physics/Electro-Optics Engineering -אופטיקה -יישומית/הנדסת אלקטרו

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה ( 14.1.2020"ז בטבת תש"פ )בישיבתה ביום י
 התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל 

 אודות בקשת המרכז האקדמי לב, והיא מחליטה כלהלן:
עם ( .M.Sc)( ולתואר שני .B.Scן )שם התוכניות לתואר ראשולאשר למרכז האקדמי לב לשנות את  •

 Physics / Electro-Optics, -אופטיקה-וללא תזה מפיסיקה/הנדסת אלקטרו
Engineeringאופטיקה-לפיסיקה יישומית/הנדסת אלקטרו-Applied Physics / Electro-Optics 
Engineering ,  .ולהסמיכו להעניק תואר בתוכניות אלו 

 
( ותואר .B.Scהנדסה. עיצוב. אמנות לשינוי שם התוכניות לתואר ראשון ): אישור לשנקר החלטה 1192/13

 Polymer and Plastics -"הנדסת פלסטיקה ופולימרים" -( עם וללא תזה ב.M.Scשני )
Engineering ל-(B.Sc./M.Sc. בהנדסת חומרים פולימרים )- Polymer Materials Engineering 

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל 

 החליטה כלהלן:  היא ואודות בקשת שנקר, 
( עם וללא תזה .M.Sc( ולתואר שני ).B.Scשם התוכניות לתואר ראשון )לאשר לשנקר לשנות את  •

( .B.Sc, לתואר ראשון )Polymer and Plastics Engineering  -"הנדסת פלסטיקה ופולימרים"-ב
 Polymer Materials  -"בהנדסת חומרים פולימרים-( עם וללא תזה ב.M.Scותואר שני )
Engineering.ולהסמיכה להעניק תואר בתוכניות אלו , 

 
 case -( ללא תזה ב"ניהול החולה .M.Aית אונו לשנות את התואר )החלטה: אישור לקריה האקדמ  1193/13

manager( למוסמך "M.A."ללא תזה ב"ניהול הטיפול ) 
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

אות  ושלוחות מחו"ל התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקל
ללא תזה  M.A)בנושא הנדון, והיא מחליטה לאשר לקריה האקדמית אונו לשנות את התואר מוסמך )

 ".  case manager-ללא תזה ב"ניהול הטיפול  ( .M.A) למוסמך " case manager-ב"ניהול החולה
 

-במדעי המחשב במתכונת דו( בתוכניות הלימודים .B.Sc: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 1194/13
חוגית -חוגית, ובמתמטיקה ומדעי המחשב במתכונת חד-חוגית, במתמטיקה, במתכונת דו

 לאוניברסיטת אריאל
המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

פואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה ר
להסמיך את אוניברסיטת  מחליטה והיא ג"המל מהחלטות חריגות הסדרת נוהל בנושא שבנדון במסגרת

 להלן:להעניק תואר ראשון בתוכניות המפורטות  אריאל
 חוגית -( במדעי המחשב במתכונת דו.B.Scתואר ראשון ) .1
 חוגית-(  במתמטיקה במתכונת דו.B.Scתואר ראשון ) .2
 חוגית-( במתמטיקה ומדעי המחשב במתכונת חד.B.Scתואר ראשון ) .3

 
 רוחבי  -: דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה החלטה  1195/13

 ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )  
 והחליטה כלהלן:  להבטחת איכות  המשנה   
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיב קאהן  .1

 על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המל"ג רושמת לפניה את התרשמותה החיובית של הוועדה הבינלאומית מתחום לימודי  .2

 .הפיסיקה בארץ
אמץ את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות ללאור ממצאי הוועדה, מחליטה המל"ג  .3

 כדלקמן:
לעודד שיתופי פעולה בקרב הגורמים הרלוונטיים בתחום הפיסיקה בישראל )מוסדות  א.

 אקדמיים, האגודה הישראלית לפיסיקה(.
 .European Southern Observatory -לעודד את הצטרפותה של ישראל ל ב.
עבדה הלאומית לפיסיקה בישראל" לבחון אפשרות לשיפור הממשק בין ה"מ ג.

 .והמחלקות לפיסיקה במוסדות להשכלה גבוהה
  המלצות למוסדות ד.

i.  לפעול לשיפור המגוון של האוכלוסיות בקרב הסטודנטים וחברי הסגל )מגדרי
 ומיעוטים(.
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ii.  לבחון מחדש את המסלול והדרישות המקובלות לגיוס חברי סגל בתחום, על מנת
השתלבותן וקידומן של נשים גם לדרגות הבכירות )כדוגמת הדרישה לאפשר את 

 דוקטורט בחו"ל(.-לבתר
iii. .להסדיר מערך יעוץ לפוסט דוקטורנטים המגיעים למוסדות מחו"ל 

 המלצות למחלקות לפיסיקה ה.
i. .לשפר את התיאום בין המחלקות השונות המציעות תארים משותפים 
ii. מות להוראה וללמידה.לבחון שיטות חדשניות ומתקד 
iii.  ות הליווי והחונכות לסטודנטים במהלך התואר, והכוונה תוכנילשפר את

 .לאפשרויות תעסוקה לבוגרים
iv. ת.תוכנילפתח מנגנון לשמירת הקשר ומעקב אחר בוגרי ה 
v.  ת לקידום תחום הפיסיקה בקרב הציבור הישראלי, בעזרת שיתופי תוכנילפתח

 .ות ונציגי התעשייה בישראלתוכניפעולה עם בוגרי ה
 

 אביב-אוניברסיטת תל -: דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה החלטה   1196/13
 ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )   
 והחליטה כלהלן:  להבטחת איכות  המשנה    

המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן  .1
 .על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה

המל"ג מודה לאוניברסיטת תל אביב על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה  .2
 .ליישומן

קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הגברת הגיוון בקרב  המל"ג .3
הסטודנטים וחברי הסגל, שמירת קשרים עם בוגרי התואר, שיטות הוראה חלופיות, המבנה 

 הארגוני של בית הספר והערכת סטודנטים לתארים מתקדמים.
 רכה הבא או בהתאם לצורך.היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית ייבדק בסבב ההע .4

 
 האוניברסיטה העברית  -: דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה החלטה 1197/13

 בירושלים
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

 והחליטה כלהלן:  להבטחת איכות  
על מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן המועצה להשכלה גבוהה  .1

 .עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה
המל"ג מודה לאוניברסיטה העברית על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה  .2

 .ליישומן
המעבדות,  המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על עדכון קורסי .3

מלגות לסטודנטים בתארים  הענקת, והראשוןבניית תוכנית חונכות לסטודנטים בתואר 
 .מתקדמיםה

 היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית ייבדק בסבב ההערכה הבא או בהתאם לצורך. .4
 

טכנולוגי מכון  -הטכניון  -: דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה החלטה 1198/13
 לישראל

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
 והחליטה כלהלן:  להבטחת איכות  

המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על  .1
 .עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה

 .המל"ג מודה לטכניון על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומן .2
המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הגברת הגיוון בקרב  .3

 הסטודנטים וחברי הסגל, ועל גיוס ותמיכה בטכנאי/עובדי מעבדות.
 ב ההערכה הבא או בהתאם לצורך.היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית ייבדק בסב .4
5.  
 מכון ויצמן למדע  -החלטה: דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה  1199/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
 והחליטה כלהלן:  להבטחת איכות  

וועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על המועצה להשכלה גבוהה מודה ל  .1
 .עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה

 ."ג מודה למכון ויצמן על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומןהמל .2
קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הגברת הגיוון בקרב  המל"ג .3

הסטודנטים וחברי הסגל, ועל גיוס חברי סגל חדשים בתתי תחומים שאינם נחקרים על ידי 
 .החוקרים הקיימים במכון

 היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית ייבדק בסבב ההערכה הבא או בהתאם לצורך. .4
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 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן -: דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה החלטה  1200/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

 והחליטה כלהלן:  להבטחת איכות  
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על  .1

 .עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה
המל"ג מודה לאוניברסיטת בן גוריון על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה   .2

 .ליישומן
צות, בדגש על הגברת הגיוון בקרב מל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלה .3

ת החונכות לסטודנטים לתואר שני, והגברת שיתוף תוכניהסטודנטים וחברי הסגל, שיפור 
 .המדבר לחקרהפעולה עם מכון בלאושטיין 

המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג  .4
 :1.12.2020ר מפורטות להלן, עד לתאריך אשבפירוט אודות יישומן של ההמלצות 

על המוסד והמחלקה להשלים את תהליך עדכון קורס המעבדה בשנה א' לתואר, הן  .א
 מבחינת החומר הנלמד והן מבחינת הציוד.

 
 אילן-אוניברסיטת בר -: דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה החלטה 1201/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
 והחליטה כלהלן:  להבטחת איכות  

המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על  .1
 .עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה

 .המלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומןאילן על התייחסותה ל-רסיטת ברהמל"ג מודה לאוניב .2
המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הקצאת מרחב למבקרים  .3

בבניין הראשי לפיסיקה, מתן תמיכה וייעוץ לסטודנטים מאוניברסיטת שאנדונג, והגברת הגיוון 
 .בקרב חברי הסגל

מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג  המל"ג מבקשת .4
 :1.12.2020בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 

 יש לגבש תוכנית פעולה ומהלכים שיוודאו טיפוח תפקיד סגן ראש המחלקה לטווח ארוך. .א
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון -להערכת איכות בתחום פיסיקה : דו"ח הוועדה הבינלאומית החלטה 1202/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

 והחליטה כלהלן:  להבטחת איכות  
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן  .1

 .דתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישהעל עבו
 .המל"ג מודה לאוניברסיטת אריאל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן .2
התקצוב לגיוס  הגדלת ובכללןהמל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות,  .3

 הגיוון בקרב הסטודנטים וחברי הסגל. והרחבתחברי סגל 
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג  .4

 :1.12.2020בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 
ולדווח לתכנית בהתאם למפורט בתגובת המוסד לדו"ח הוועדה, יש להקים ועדת היגוי  א.

-ת אסטרטגית רבתוכניאת חזון המחלקה, ניסוח אשר תבחן בין השאר  ,על פעילותה
  .ת הלימודים ושמירה על סטנדרטים אקדמיים ראוייםתוכנישנתית, תוכן 

 ת לתואר שני בפיסיקה.תוכניעל המוסד לשקול מחדש את הצורך בפתיחת  ב.
 

 האוניברסיטה הפתוחה -: דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה החלטה 1203/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

 והחליטה כלהלן:  להבטחת איכות  
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן  .1

 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה
מודה לאוניברסיטה הפתוחה על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה  המל"ג .2

 .ליישומן
המל"ג קוראת למוסד להמשך לפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הגברת האינטראקציה בין  .3

 .חברי הסגל לסטודנטים
גיוון המל"ג מאמצת את המלצת הוועדה לפיה נכון להיום אין במחלקה מספר חברי סגל או  .4

תואר תכנית ללפתיחת  לפעוללא למוסד שת, ובשלב זה ממליצה תוכניתחומי מספק במסגרת ה
 .וה זהמוסד על כוונ בהמשך להצהרתשני בפיסיקה 
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המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג  .5
 :1.12.2020, עד לתאריך בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן

 על המוסד להעריך מחדש את אופי וסמכויות התפקיד של רכזי הקורסים.  א.
 

 המרכז האקדמי לב -: דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה החלטה 1204/13
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )

 והחליטה כלהלן:  להבטחת איכות  
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן  .1

 .על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה
 .למרכז האקדמי לב על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומןהמל"ג מודה  .2
ום כלל ההמלצות, בדגש על הערכת שיטות לשילוב המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול לייש .3

 .חברי סגל במחקר
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג  .4

 :1.12.2020ות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך בפירוט אוד
ת הלימודים כך שתתאים למקובל בתחום בעולם כתואר בפיסיקה, תוכנייש לעדכן את  א.

 (.Applied Physicsת לתואר בפיסיקה יישומית )תוכניאו לחלופין לעדכן את שם ה
 קה בקמפוס טל לנשים.ת הלימודים המקבילה בפיסיתוכנייש לפתוח מחדש את  ב.

 
 : עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית בתחום פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגותהחלטה 1205/13

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בפסיכולוגיה ומדעי והחליטה להבטחת איכות  

 כלהלן:  ההתנהגות, 
• Prof. Elena Grigorenko, Department of Psychology, University of Houston & Child Study 
Center, Yale Medical School, USA. (child development, chronic disease, epidemiology, 
learning disorders, public and global health) – committee chair. 
• Prof. Miles Hewstone, Oxford Martin School, University of Oxford, UK. (social 
psychology) 
• Prof. Debora Stipek, Graduate School of Education, Stanford University, USA. 
(educational psychology) 
• Prof. Sigal Alon, Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University, Israel. 
(sociology) 
• Prof. Eva Shechtman-Gilboa, Department of Psychology, Bar Ilan University, Israel 
(Clinical psychology) 
• Prof. Moshe Zaidner, Department of Psychology, Haifa University, Israel (Educational 
Psychology)  

 
 התאמות לסטודנטים בעלי מוגבלות בשמיעה -: לימודי אנגלית כשפה זרה החלטה 1206/13

המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
ובהמלצת הצוות לבחינת לימודי אנגלית כשפה זרה  24.12.2019למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 

 כלהלן:   לסטודנטים חרשים וכבדי שמיעה.  המל"ג החליטה לאמץ את המלצות הצוות, 
המועצה להשכלה גבוהה מייחסת חשיבות רבה לידיעת השפה האנגלית והוראתה במוסדות  .1

ם אקדמיים, כך שלסטודנט יהיו הכישורים הנדרשים באנגלית לטובת להשכלה גבוהה לצרכי
קריאת טקסטים )מאמרים, כתבי עת, ספרים, מחקרים ועוד(, כתיבת עבודות ועוד במסגרת 
וכחלק מהכשרתו האקדמית. בהתאם לכך יש לפעול לשילובם של כלל הסטודנטים לתואר ראשון 

 רבות סטודנטים בעלי מוגבלויות. ברכישת הכישורים באנגלית לצרכים אקדמיים, ל
לאור טענות שהועלו בדבר חוסר יכולתם של סטודנטים בעלי לקויות שמיעה )מדרגת חרשות  .2

מסוימת( להתמודד עם ידיעת השפה האנגלית, יש להדגיש את חובתם של המוסדות להשכלה 
קנות שוויון ות 1998 -גבוהה לפעול בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 

זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות 
, תוך הקפדה על יישום החובה 2016 -להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה שהם נותנים(, התשע"ז 

המתייחס להתאמות אישיות,  12לערוך התאמות נגישות בהתאם לחוק  ולתקנות, ובפרט לסעיף 
 תייחס להליכי הקבלה ולמבחני הקבלה. לרבות בה

בהתייחס לדרישות ידיעת האנגלית על פי החלטות המועצה, יובהר כי כאשר מוסד סבור  .3
שהנסיבות מחייבות מתן התאמות אישיות לסטודנט החורגות מהחלטות מל"ג, הוא רשאי 

יכולתם, ועל לצד זאת יודגש כי על הסטודנטים בעלי המוגבלות ללמוד אנגלית כמידת  להעניקן.
 לסייע בביצוע ההתאמות בהתאם לנדרש. –כאמור  -המוסדות 
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 : חריגת מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה מהחלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמיהחלטה 1207/13

לפיקוח המלצת ועדת המשנה בהמועצה להשכלה גבוהה  דנה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
מהחלטות המל"ג לעניין חריגת מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה בנושא  17.12.2019ואכיפה מיום 

היא  ,הסברי המוסדהנושא, לרבות בחנה את  לאחר שהמל"ג. משך כהונת הנשיא -הניהול האקדמי 
 כלהלן:החליטה 

מהחלטת המל"ג שנים, מהווה חריגה  14תקופת כהונתו של פרופ' חליל כנשיא המוסד במשך  .1
 לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמיהמכללה על בעניין הניהול האקדמי. 

  להבטחת רמתו האקדמית הנאותה.
 לדחות את בקשת המכללה לחריגה וזאת בין היתר מהטעמים הבאים: .2

 אין קשר בין משך כהונת הנשיא לבין תוצאות העתירה שהגישה המכללה. .א
לצורך הבטחת רמה  -נשיא  -קיימת חשיבות מהותית בתחלופת העומד בראש המוסד  .ב

 אקדמית נאותה. 
על המכללה לפעול למינוי נשיא בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה, זאת עד סוף חודש  .3 .3

 לאיתור נשיא/ה הקמת ועדה בדבר 2020 פברוארסוף חודש יגיש דיווח עד  . המוסד2020יוני 
 ושא.וההתקדמות בנ

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 16 -בעד 
 1 - נגד

 נמנעיםאין 
 ההחלטה התקבלה

 
 : עדכון הרכב הוועדה לבדיקת ההכרה של המכללה האקדמית אחוההחלטה 1208/13

המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את הרכב הוועדה החליטה  ( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
 כלהלן: ,לבדיקת ההכרה של המכללה האקדמית אחוה

 יו"ר  -פרופ' נחמיה פרידלנד )לשעבר נשיא המכללה האקדמית תל אביב יפו(  •
הלימודים לתואר "מוסמך  חברה בוועדה לבדיקת תוכנית –פרופ' מרים מבורך )מכללת לוינסקי(  •

 יסודי במכללה האקדמית אחוה-בהוראה" במסלול העל
יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר בוגר  -פרופ' דן לאור )אוניברסיטת תל אביב(   •

 תחומיים במכללה האקדמית אחוה-בלימודים רב
נית הלימודים לתואר חבר בוועדה שבדקה את תוכ -פרופ' שמשון בלקין )האוניברסיטה העברית(  •

 בוגר במדעים במדעי הסביבה במכללה האקדמית אחוה
* * * * * 

 ההצבעה התקיימה לפי קבלת החלטות בנוהל מיוחד
 עד סוף הישיבה לא התקבלו הערות.

 ההחלטה התקבלה
 

 ד י ו ו ח

 עדכון -הערכת התחום וטרינריה באוניברסיטה העברית בירושלים  דיווח:
את הודעת הסמנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה  רשמה( 14.1.2020בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ )
 להערכת איכות והבטחתה, כלהלן:

ת הרב שנתית של האגף להערכת איכות, הוחלט כי תחום הווטרינריה באוניברסיטה תוכניבהתאם ל
עתיד התחום מקביל העברית יעבור תהליך הערכת איכות. יחד עם זאת, נודע לאגף להערכת איכות כי 

ובהתאם לכך הוחלט להתעדכן מול  לעבור תהליך הערכה חיצוני מטעם הארגון האירופאי לווטרינריה
. לאחרונה התקבל עדכון ולהיות מעורבים בו בהתאם לצורךהמוסד לגבי התהליך החיצוני 

והקשיים לתקנו בהעדר  במוסד,עקב תקלה במתקן הפתולוגיה הווטרינרית  ברסיטה העברית כימהאוני
יחד  תקצוב ממשלתי ממשרד החקלאות, תידחה הבדיקה של האירגון האירופאי עד לתיקון תקלה זו.  

עם זאת הוחלט בכל זאת להמתין עד לסיום תהליך הבדיקה החיצונית של התחום ולעקוב אחר 
 התקדמותו.

 

 


