האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

החלטות ודיווחים מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' (37 )616
שהתקיימה בירושלים ובאמצעות "זום" ביום ג' בסיון תש"פ ()26.5.2020
החלטות
 1263/13החלטה :עדכון הרכב הצוות לכינויים מוגנים
בישיבתה ביום ג' סיון תש"פ ( ,)26.5.2020המועצה להשכלה גבוהה אישרה את עדכון הצוות לכינויים
מוגנים בעקבות מינויה של פרופ' רבקה גילת לצוות לאחר עזיבתה של גב' עדי משניות .הרכב הצוות
המעודכן :פרופ' אלי פולק ,יו"ר הצוות; פרופ' דודי שוורץ; ופרופ' רבקה גילת.
 1264/12החלטה :עדכון הרכב ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( ,26.5.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכון הרכב ועדת
ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה ובהמלצת ות"ת מיום ,25.3.2020
והיא מחליטה כלהלן:
לרשום בפניה את סיום כהונתו של פרופ' אהוד גזית.
.1
לאשר הוספת ארבעה חברים חדשים:
.2
• פרופ' יוסי ניר – המחלקה לפיזיקה ,מכון ויצמן למדע.
• פרופ' מיכל בר-אשר סיגל – מחשבת ישראל ,אוניברסיטת בן גוריון; האקדמיה הצעירה
למדעים.
• פרופ' מונא מארון – חברת ות"ת.
• פרופ' דודי שוורץ – חבר מל"ג.
.3

להלן ההרכב המעודכן של ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה
גבוהה:
• פרופ' יונינה אלדר – הנדסת חשמל ,הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב ,מכון ויצמן
למדע  -יו"ר הוועדה.
• פרופ' אבנר דה-שליט  -מדעי המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,דיקן הפקולטה
למדעי החברה לשעבר.
• פרופ' נעמה שפי  -המחלקה לתקשורת ,המכללה האקדמית ספיר.
• פרופ' יעל דולב השילוני  -סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
• פרופ' יפה זילברשץ  -יו"ר ות"ת.
• פרופ' רות הלפרין  -הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן.
• פרופ' חנה דודיוק  -שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ,עיצוב ואמנות; חברת מל"ג
• פרופ' יוסי ניר  -המחלקה לפיזיקה ,מכון ויצמן למדע.
• פרופ' מיכל בר-אשר סיגל  -מחשבת ישראל ,אוניברסיטת בן גוריון; האקדמיה הצעירה
הישראלית.
• פרופ' מונא מארון  -חברת ות"ת.
• פרופ' דודי שוורץ  -חבר מל"ג.

 1265/13החלטה :הסמכה זמנית (שניה) לתקופה של שלוש שנים ,עד מאי  ,2023למכללת אמונה-אפרתה
להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.באזרחות במתכונת דו-חוגית במסלול העל-יסודי (ז'-י')
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' אהרון קליימן וד"ר אפרים פודוקסיק על עבודתם ועל חוות הדעת
.1
שהגישו.
להסמיך את מכללת אמונה אפרתה ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.באזרחות במתכונת
.2
דו-חוגית לתקופה של שלוש שנים ,עד מאי .2023
לקראת מתן ההסמכה הקבועה תיבדק שוב התוכנית ,לרבות בדיקת הנושאים המפורטים
.3
בחוות דעתם הסופיות של הסוקרים.
ת.ד ,4037 .ירושלים  ,91040טלP.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402 .
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הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום ( 22.7.2014עדכון מיום
 )13.11.18בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 1266/13החלטה :הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון ( )B.A.בחינוך במתכונת חד-
חוגית ודו-חוגית
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרות פרופ' שונית רייטר ופרופ' דורית טובין על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון ( )B.A.במתכונת חד-חוגית
.2
ודו-חוגית בחינוך.
 1267/13החלטה :המלצה על הסמכה למכללה האקדמית כנרת להעניק תואר ראשון ( )B.A.בחינוך וקהילה
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' קלרה סבג על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2להסמיך את המכללה האקדמית כנרת להעניק תואר ראשון ( )B.A.בחינוך וקהילה.
 1268/13החלטה :אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
( )M.Ed.ללא תזה בייעוץ חינוכי
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
 .1למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ()M.Ed.
ללא תזה בייעוץ חינוכי.
 .2לאשר את הסוקרים הבאים:
• פרופ' שרגא פישרמן  -יעוץ חינוכי ,מכללת שאנן
• ד"ר ניר מדג'ר  -ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן
 1269/13החלטה :אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת גבעת וושינגטון לפתוח תוכנית לימודים לתואר
שני ( )M.Ed.ללא תזה בחינוך מטפח ומשלב
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת גבעת וושינגטון לפתוח תוכנית לימודים לתואר
.1
שני ( )M.Ed.ללא תזה בחינוך מטפח ומשלב.
לאשר את הסוקרים הבאים:
.2
• ד"ר אביהו שושנה  -הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה
• ד"ר אסתר פירסטטר  -החוג לחינוך משלב ,המכללה לחינוך ע"ש גורדון
 1270/13החלטה  :אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ,מדעים וספורט אוהלו לפתוח
תוכנית לימודים לתואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בעיצוב ופיתוח הלמידה וההוראה
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
 .1למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך ,מדעים וספורט אוהלו לפתוח תוכנית
לימודים לתואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בעיצוב ופיתוח הלמידה וההוראה.
 .2לאשר את הסוקרים הבאים:
• פרופ' ארנון הרשקוביץ  -ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב
• ד"ר טובה מיכלסקי  -ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן
 1271/13החלטה :הארכת האישור של אוניברסיטת בר-אילן לקיים את התוכנית לתואר ראשון דו-חוגי בייעוץ
חינוכי במסגרת המח"ר
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשה של אוניברסיטת בר-
אילן להאריך את האישור לקיים את התוכנית לתואר ראשון דו-חוגי בייעוץ חינוכי במסגרת המח"ר
שקיבלה מהמל"ג ,וזאת מאחר שהתוכנית לא נפתחה מעל שנתיים מאז מועד האישור ( .)12.9.17על
בסיס חומר הבקשה ובהמשך להחלטת מל"ג מיום  19.9.2014בנושא "תוקף אישור פרסום ורשום",
החליטה המל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח ,אמנויות,
כלהלן:
 .1להאריך את תוקף האישור בשנתיים נוספות.
 .2בתום שנה מהפעלת התוכנית תיבדק התוכנית על-ידי סוקר.
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 1272/13החלטה :אישור אוניברסיטת בר-אילן לשנות שם התואר הראשון  B.A.במוסיקולוגיה לתואר ראשון
 B.A.במוסיקה (במסגרת נוהל הסדרת חריגות)
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות בנושא שבנדון (במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות
המל"ג) והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' מנחם צור על חוות דעתו.
.1
לאמץ את חוות דעת המומחה ולאשר לאוניברסיטת בר אילן לשנות את שם התואר הראשון
.2
במוסיקולוגיה לתואר ראשון  B.A.במוסיקה.
 1273/13החלטה :אישור לאוניברסיטת בר-אילן לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי
במנהיגות וניהול מערכות חינוך במסגרת המח"ר  -תיקון החלטת מל"ג מיום 24.9.2019
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ורשמה לפניה את התיקון בהחלטת המל"ג מיום 24.9.2019
(בנוסח ההחלטה נפלה טעות והאישור לא היה אמור לכלול גם את החינוך הבלתי פורמאלי) .להלן
נוסח ההחלטה המלא לאחר התיקון:
בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט ( )24.9.2019החליטה המועצה לאמץ את המלצת ועדת המשנה
לרוח ,חינוך ,הוראה ואמנויות ,ולאשר לאוניברסיטת בר אילן לקיים את תוכנית הלימודים לתואר
ראשון  B.A.דו-חוגי במנהיגות וניהול מערכות חינוך במסגרת המח"ר (חרדים)  -תוכנית שנפתחה
ללא אישור במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג.
 1274/13החלטה :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר
ראשון ( )B.A.דו-חוגי בממשל וחברה אזרחית ()Government and Civil Society Studies
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,
והיא החליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' שלמה מזרחי על עבודתה ועל חוות הדעת
.1
שהגישה לה.
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום
.2
ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי ( )B.A.בממשל וחברה אזרחית
) .(Government and Civil Society Studies
לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל
.3
תלמיד(ה) על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד(ה) כי
המכללה האקדמית גליל מערבי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון דו חוגי ()B.A.
בממשל וחברה אזרחית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק
תואר זה .במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית גליל מערבי לסטודנטים הלומדים
בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכניות הקיימות במכללה האקדמית גליל מערבי
רב-תחומי מדע המדינה.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו
.4
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תיבדק התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
.5
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
.6
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
 1275/13החלטה :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
( )M.A.ללא תזה בקרימינולוגיה ()Criminology
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,
והיא החליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אריה רטנר על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה
.1
לה.
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום
.2
ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ( )M.A.ללא תזה בקרימינולוגיה ( M.A.
)Program in Criminology
לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל
.3
תלמיד(ה) על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד(ה) כי
המכללה האקדמית גליל מערבי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ( )M.A.ללא תזה
בקרימינולוגיה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה.
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במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית גליל מערבי לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת
בטחון" פנימית שמשמעותה החזר שכר לימוד לסטודנטים.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תיבדק התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".

 1276/13החלטה :הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר ראשון ( )B.A.בניהול במערכות מידע
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון
והיא החליטה לאמצה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות דעתם.
.1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר ראשון
.2
בניהול מערכות מידע.
 1277/13החלטה :אישור הרכב מנגנון קבוע לליווי שינוי מתכונת תוכניות הלימודים בחשבונאות
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב המנגנון המוצע לבחינת
שינוי מתכונת תוכנית הלימודים בחשבונאות ,וזאת בהתאם לאמור בסעיף  3בהחלטת המל"ג מיום
 30.4.2020בנושא והיא מחליטה לאשר את ההרכב כלהלן:
• פרופ' יורם עדן ,המכללה האקדמית הדסה  -יו"ר ועדת בחינות מועצת רואי החשבון
• פרופ' אתי איינהורן  -ראש התוכנית לתואר ראשון בחשבונאות ,אוניברסיטת תל אביב
• ד"ר קרן בר חוה  -ראש התוכנית לתואר ראשון בחשבונאות ,האוניברסיטה העברית ונציגת
האקדמיה ומומלצת המל"ג במועצת רואי החשבון
• מוניקה שמילוביץ' אופנר  -ממונה תחום מדעי החברה ,מרכזת המנגנון
 1278/13החלטה :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר
ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב ()Computer Science
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל,
והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית ,בראשותו של פרופ' אמיר עמיהוד ,על עבודתה ועל הדו"ח
.1
שהגישה.
לאשר למכללה האקדמית לישראל רמת-גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ()B.Sc.
.2
במדעי המחשב ( , (Computer Scienceלפרסמה ולרשום אליה סטודנטים.
לקראת שנה ב' לתוכנית ,על המוסד לגייס חברי סגל נוספים כפי שהתחייב ולהעביר דיווח
.3
בנושא במסגרת בדיקת התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת כי ''הענקת
.4
התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה''.
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה איננה מוסמכת
.5
להעניק בשלב זה תואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר
לא תוסמך המכללה להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים
הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית -תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי
המחשב המתקיימת במכללה האקדמית נתניה.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום
.6
הסטודנטים" ,תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים .אם לא יפתח המוסד את
התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
לקראת שלב ההסמכה יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתוכנית תיבדק על כל היבטיה.
.7
 1279/13החלטה  :אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ()M.Sc.
עם וללא תזה בהנדסת מכונות ()Mechanical Engineering
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בנושא שבנדון ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית ,בראשותו של פרופ' ראובן שגב ,על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה במקצועית ולהעניק לאוניברסיטת אריאל אישור פרסום ורישום
.2
סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני עם וללא תזה ( )M.Sc.בהנדסת מכונות
).(Mechanical Engineering
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על האוניברסיטה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת כי ''הענקת
התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה''.
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי האוניברסיטה איננה
מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני עם וללא תזה ( )M.Sc.בהנדסת מכונות וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך האוניברסיטה להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על
ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית לימודים
לתואר שני ( )M.Sc.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה או בהנדסה כימית ,עם ההתאמות
הנדרשות.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים .אם לא יפתח המוסד את התוכנית
במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.

 1280/13החלטה :אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
( )B.Sc.בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה ()Digital Medical Technologies
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בנושא שבנדון ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית ,בראשות פרופ' יובל שחר ,על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאשר למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לתואר ראשון ( )B.Sc.בטכנולוגיות דיגיטליות
.2
ברפואה ולרשום אליה תלמידים.
לקראת שלב ההסמכה תיבדק התוכנית הלכה למעשה לרבות פרופיל הסטודנטים שהתקבלו
.3
לתוכנית ,סגל התוכנית ,תכני הקורסים שנוספו ,עבודות הסטודנטים ,בחינות ,תיקי
הפרויקטים והתפלגות הציונים בכל הקורסים.
על המכון הטכנולוגי חולון לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת
.4
כי ''הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה''.
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכון הטכנולוגי חולון
.5
אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון ( )B.Sc.בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המכון להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המוסד
לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית לימודים לתואר ראשון
במדעי המחשב או בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,במסלול ביו-הנדסה.
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".
 1281/13החלטה :אישור להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב במסגרת
המח"ר (לנשים/גברים) למסלול האקדמי של המכללה למינהל
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בנושא שבנדון ,והחליטה כלהלן:
 .1בהתאם לתוכנית שהציגה המכללה ,לאפשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל להמשיך ולקיים
את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב במסגרת המח"ר (לנשים /גברים).
 .2על המכללה להמשיך ולפעול לצמצום מספר הבחינות שאינן מתקיימות במקביל .כמו כן עליה
להמשיך במגמה לצמצם את מספר הקורסים הניתנים ע״י מורים שונים.
 .3כתנאי להמשך הפעלת התוכנית ,יגיש המוסד לקראת סוף סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א
דיווח אודות התוכנית והפעלתה ובכלל זה מועדי הבחינות.
 1282/13החלטה :בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם וסימול התוכנית לתואר שני
( )M.Sc.עם וללא תזה בסיעוד קליני ( )Clinical Nursingלתואר שני ( )M.S.N.בסיעוד קליני
מתקדם ()Advanced Clinical Nursing
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
אודות בקשת האוניברסיטה העברית וחוות דעת הסוקרת ,והיא החליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרת פרופ' מיכל גרנות על בדיקת הבקשה ועל חוות הדעת שהגישה.
 .2לאשר לאוניברסיטה העברית לשנות את שם וסימול התוכנית לתואר שני עם וללא תזה ()M.Sc.
בסיעוד קליני ( )Clinical Nursingלתוכנית לתואר שני עם וללא תזה ( )M.S.N.בסיעוד קליני
מתקדם ( , )Advanced Clinical Nursingולהסמיכה להעניק תואר בתוכנית זו.
|5

עמוד

مجلس التعليم العالي

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

 1283/13החלטה :אישור האוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את סימול התואר ( )B.A.בוגר
בסטטיסטיקה ומדע הנתונים ל )B.Sc.(-בוגר בסטטיסטיקה ומדע הנתונים ( Statistics and
)Data Science
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בנושא הנדון ,והיא החליטה לאשר את בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את סימול התואר ()B.A.
בוגר בסטטיסטיקה ומדע הנתונים ל ( )B.Sc.בוגר בסטטיסטיקה ומדע הנתונים ( Statistics and
.)Data Science
 1284/13החלטה :אישור שינוי שם לתוכניות הלימודים בנוירוביולוגיה ( )Neurobiologyובגרונטולוגיה -
מדעי הזקנה ( )Science of Aging - Gerontologyשל אוניברסיטת חיפה במסגרת נוהל הסדרת
חריגות מהחלטות המל"ג  -תיקון החלטת מל"ג מיום 11.4.2019
בנוסח ההחלטה מיום  11.4.2019נפלה טעות בהקלדה ובמקום תואר שני נכתב תואר ראשון ,לכן מובאת
ההחלטה לתיקון.
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל,
והחליטה לאשר לאוניברסיטת חיפה את שינוי שמות התוכניות כלהלן:
שם המוסד

תואר
ראשון
או שני

אוניברסיטת
חיפה

שני

אוניברסיטת
חיפה

שני

שם ישן
שנת
התחלת שאושר ע"י
החריגה
המל"ג
נוירוביולוגיה
2013
ואתולוגיה
(תשע"ג)
2010
(תש"ע)

גרונטולוגיה

שם חדש
נוירוביולוגיה
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 1285/13החלטה :יישום הרפורמה הטרום אקדמית במכינות
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( ,)26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה ,והיא מחליטה כלהלן:
להודות לחברי ועדות המומחים התחומיות ולחברי ועדת המומחים העליונה על עבודתם
.1
המאומצת.
בהמשך להחלטת המל"ג מיום  9.8.2016בנושא' :מעבר המכינות הקדם אקדמיות לאחריות
.2
ות"ת/מל"ג' והעקרונות הכלולים בה ,לאמץ את המלצת ועדת המומחים העליונה לעניין
המכינות לרבות דוחות ועדות המומחים התחומיות בחמשת תחומי הליבה :מתמטיקה,
אנגלית ,מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות ,פיזיקה וכימיה ,ואת עקרונות הרוחב המהווים
חלק בלתי נפרד מהחלטה זו ,בנושאים :אורך המסלול הייעודי השנתי ,מסלול ייעודי
סמסטריאלי ,מסלול קדם ייעודי ,פרופיל אקדמי של סגל המכינה ,תנאי קבלה ,הערכת הישגים
והכרה בנקודות זכות בגין לימודים במכינה (כמפורט בנספח א').
תכני הלימוד במסלולים השונים במכינה יהיו כמפורט בפרשיות הלימוד המצורפות בנספחים
.3
ב'-ו'.
בהמשך ליישום החלטת המל"ג מיום  ,9.8.2016יישום פרטי הרפורמה הטרום אקדמית
.4
במכינות ,כאמור בהחלטה זו ,תוחל על כלל המכינות החל משנת הלימודים תשפ"ב .לקראת
שנה"ל תשפ"ב יגישו המוסדות דיווח על עמידתם בהחלטת מל"ג זו.
בתום שנת הפעלה ,תערוך המל"ג בדיקה מדגמית של תוכניות הלימודים שנפתחו במכינות
.5
בהתאם לרפורמה .תנאי לתקצוב המכינות ,יהיה עמידה ברפורמה כאמור.
בהתאם לכללי המועצה להשכלה גבוהה( ,היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה),
.6
התשל"ג , 1972-המועצה רואה במכינות הייעודיות השנתיות ובמכינה הייעודית הסמסטריאלית
שתתקיימנה בהתאם לעקרונות ולדוחות אלה ,כתחליף לתעודת הבגרות לצורך קבלה למוסדות
להשכלה גבוהה.
מל"ג מבקשת מועדת המומחים העליונה לבחון האם נדרשים תכנים נוספים עבור אוכלוסיות
.7
מיוחדות כגון :ערבים ,בדואים ,עולים וחרדים ,הדורשות התאמה על מנת שיוכלו לסיים ברמה
הנדרשת ולהביא המלצותיה.
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 1286/13החלטה :הבהרה בעניין מתכונת תארים כפולים בהתאם לאמור בהחלטת המל"ג מיום 10.6.2014
שעודכנה בהחלטת המל"ג מיום  18.6.2019בדבר הגדרת סוגי תוכניות לימודים לתואר ראשון שאינם
במתכונת לימודים חד-חוגית
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה ,והחליטה כלהלן:
תוכנית לימודים לתואר ראשון שלבוגריה מוענקים שני תארים אקדמיים (תואר כפול) מוסדרת
.1
כיום בהחלטת המועצה מיום  18.6.2019בנושא סוגי התוכניות לתואר ראשון.
בסעיף  2בהחלטה נקבע כי "במקרים בהם קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה בין שתי
.2
התוכניות ,ניתן להפחית עד רבע מהנ"ז בכל אחת מהתוכניות בגין הקורסים החופפים" וכי
"תוכנית לתואר כפול יכולה להתקיים כאשר למוסד יש הסמכה להעניק כל אחד משני התארים
במתכונת חד-חוגית ,ומשמעותה כי הבוגר הינו בעל תואר אקדמי חד-חוגי בכל אחד משני
התחומים".
לאור פניות של מוסדות לגבי סעיף  2בהחלטה ,המועצה להשכלה גבוהה מבקשת ,למען הסר
.3
ספק ,להבהיר ולחדד ,כמפורט להלן:
ההפחתה בהיקף הלימודים עבור כל תואר בהיקף של  25%מתוכנית הלימודים לאותו
א.
תואר מותרת רק ב"מקרים בהם קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה בין שתי
התוכניות" שאז "ניתן להפחית עד רבע מהנ"ז בכל אחת מהתוכניות בשל קורסים
חופפים" .בהיעדר חפיפה שכזו ,לא ניתן להפחית מהיקף הלימודים.
תוכנית לימודים לתואר ראשון כפול במתכונת האמורה תתאפשר רק עבור שני תארים
ב.
ראשונים חד-חוגיים .לא תתאפשר פתיחת תוכנית לתואר ראשון כפול המורכבת
מתואר חד חוגי יחד עם תואר המורכב משתי תוכניות דו חוגיות נוספות.
מוסד שפעל שלא בהתאם למובהר בהחלטה זו ,יפעל לתיקון התוכניות הרלוונטיות באופן
.4
שההחלטה תיושם במלואה לא יאוחר מתחילת שנה"ל תשפ"ב .מוסד כאמור ידווח למל"ג עד
סוף סמסטר א' תשפ"א על ביצוע מלוא ההתאמות הנדרשות בתוכניות אלו (לרבות תוספת נ"ז
במקרה הצורך) על מנת להתאימן לתנאי ההחלטה המפורטים לעיל.
 1287/13החלטה :הארכת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לאוניברסיטת תל-אביב לפתיחה והסמכה
להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה בנושא שבנדון ,והיא החליטה כלהלן:
לקבוע כי בהתאם להמלצת אגפי ות"ת אוניברסיטת תל אביב עומדת בתנאי הסף לקבלת
.1
הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות) ,התקציביים
והמשפטיים.
להאריך לאוניברסיטת תל אביב את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה
.2
ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של שלוש שנים עד מרץ .2023
ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"),
.3
אוניברסיטת תל אביב תידרש לעמוד בהן.
 1288/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הכלכלה באוניברסיטת בר-אילן (סבב מעקב
שני)
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
 .1המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בר-אילן על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
 .2המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע
רצון.
 .3יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
 1289/13חלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (סבב מעקב
ראשון)
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן-גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
.1
המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע
.2
רצון.
המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום התוכנית האסטרטגית להגדלת מספרי
.3
הסטודנטים וחברי הסגל.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.4
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 1290/13החלטה  :מעקב אחרי יישום החלטות מל"ג בתחום מקרא ותלמוד (סבב מעקב ראשון)  -אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' הינדי ניימן על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בן-גוריון ומתן חוות
.1
דעתה.
המל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ניימן על התייחסות להמלצות הוועדה ,אשר יושמו
.2
באופן חלקי בלבד.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח המעקב של
.3
המוסד ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההחלטות הבאות ,עד לתאריך :01.10.2020
על המוסד להעביר למל"ג תוכנית עבודה לשלוש השנים הקרובות בהם מפורט אופן
א.
השיקום של המחלקה ,בהתייחס לסגל ולתכני הלימוד.
הוועדה הדגישה צורך מיוחד בחיזוק התכנים של חומש ומזרח קדום.
ב.
התוכנית המוצעת כיום במחלקה ,אינה מכסה מספיק את הנושאים של ארכיאולוגיה
ג.
ומזרח קדום כפי שניתן להבין משם המחלקה .לפיכך יש להתאים את תכני הלימודים
לשם המחלקה או לחילופין לעדכן את שמה ל"מחלקה למקרא".
 1291/13החלטה :מעקב אחרי יישום החלטות מל"ג בתחום מקרא ותלמוד (סבב מעקב ראשון) -
אוניברסיטת חיפה
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' הינדי ניימן על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות
.1
דעתה.
המל"ג מאמצת את חוות דעתה החיובית של פרופ' ניימן על התייחסות האוניברסיטה
.2
להמלצות הוועדה ,שמרביתן יושם באופן מלא.
יישומה המלא של ההחלטה ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
 1292/13החלטה :מעקב אחרי יישום החלטות מל"ג בתחום מקרא ותלמוד (סבב מעקב ראשון) -
אוניברסיטת תל-אביב
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' הינדי ניימן על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת תל אביב ומתן חוות
.1
דעתה.
המל"ג מאמצת את חוות דעתה החיובית של פרופ' ניימן על התייחסות האוניברסיטה
.2
להמלצות הוועדה ,שחלקן יושם באופן מלא.
בהתאם להחלטת מל"ג מיום  12.02.2019על המוסד לגייס למחלקה חבר סגל נוסף ועוזר
.3
הוראה.
יישומה המלא של ההחלטה ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.4
 1293/13החלטה :מעקב אחרי יישום החלטות מל"ג בתחום מקרא ותלמוד (סבב מעקב ראשון) -
האוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' הינדי ניימן על בדיקת הדיווח שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות
.1
דעתה.
המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח המעקב של
.2
המוסד ולדווח לה בפירוט אודות הנושאים הבאים ,עד לתאריך :01.10.2020
מקרא:
בגיוס סגל מתאים למחלקה למקרא – פירוט כל השינויים בהרכב הסגל עד כה.
א.
פירוט הצעדים הננקטים על מנת לאייש ולשמור על התקן השלישי שהובטח
ב.
למחלקה.
השתלבותה של המחלקה למקרא בתהליך הכולל לשיקום תחום מדעי הרוח
ג.
בפקולטה ומה נעשה בפועל במסגרתו.
תלמוד:
המשך התהליך של הכנסת התחום של ספרות הגאונים ( )geonic literatureלתחומי
א.
ההוראה והמחקר של המחלקה לתלמוד ,כמו גם תחומי המדרש וההגדה.
הרחבת הקורסים המוצעים לסטודנטים בכל רמות התואר.
ב.
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 1294/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת מכונות (סבב מעקב ראשון)  -אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דיויד נוריס על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' נוריס על התייחסות המוסד והמחלקה להנדסת
.2
מכונות באוניברסיטת בן-גוריון להמלצות הוועדה ,שחלקן יושם באופן מלא.
המל"ג קוראת להנהלת המוסד להמשיך לפעול לשיפור התקשורת והשקיפות של הנהלת
.3
המוסד אל מול סגל המחלקה.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.4
 1295/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת מכונות (סבב מעקב ראשון)  -המכללה
האקדמית להנדסה אורט בראודה
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דיויד נוריס על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות
.1
דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' נוריס על התייחסות המוסד והמחלקה להנדסת
.2
מכונות במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להמלצות הוועדה ,שרובן יושם באופן
מלא.
המל"ג קוראת למחלקה להמשיך ולפעול לשיפור התוכנית הקיימת להדרכת והנחיית סגל חדש,
.3
על מנת להבטיח כי הקריטריונים לקידום סגל הינם ברורים ושקופים ככל הניתן.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.4
 1296/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת מכונות (סבב מעקב ראשון)  -אוניברסיטת
אריאל
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דיויד נוריס על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות
.1
דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' נוריס על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
להנדסת מכונות באוניברסיטת אריאל להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
 1297/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת מכונות (סבב מעקב ראשון)  -המכללה
האקדמית להנדסה סמי שמעון
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דיויד נוריס על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות
.1
דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' נוריס על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
להנדסת מכונות במכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול
יושם באופן מלא.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
 1298/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת מכונות (סבב מעקב ראשון)  -אפקה -
המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דיויד נוריס על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות
.1
דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' נוריס על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
להנדסת מכונות באפקה – המכללה האקדמית להנדסה להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם
באופן מלא.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
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 1299/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום עבודה סוציאלית (סבב מעקב שני)  -אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן-גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
.1
המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת
.2
מל"ג באופן משביע רצון.
המועצה להשכלה גבוהה קוראת לבית הספר להמשיך ולפעול ליישום התוכנית האסטרטגית,
.3
תוך שמירה על יחס סגל סטודנטים בכלל ,וסטודנטים למחקר בפרט.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.4
 1300/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום עבודה סוציאלית (סבב מעקב שני)  -אוניברסיטת
חיפה
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת חיפה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
.1
המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת
.2
מל"ג באופן משביע רצון.
המועצה להשכלה גבוהה קוראת לבית הספר להמשיך ולפעול לניצול מיטבי של המשאבים
.3
העומדים לרשותו ,בדגש על מספר מסלולי הלימוד ומספר הסטודנטים למחקר.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.4
 1301/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום עבודה סוציאלית (סבב מעקב שני)  -האוניברסיטה
העברית בירושלים
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטה העברית על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
.1
המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת
.2
מל"ג באופן משביע רצון.
המועצה להשכלה גבוהה קוראת לבית הספר להמשיך ולפעול ליישום התוכנית האסטרטגית
.3
שגיבש ,בדגש על גיוס סגל ושדרוג תשתיות.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.4
 1302/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום עבודה סוציאלית (סבב מעקב שני)  -אוניברסיטת
תל-אביב
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת תל אביב על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
.1
המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת
.2
מל"ג באופן משביע רצון.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
 1303/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות (סבב
מעקב ראשון)  -אוניברסיטת חיפה
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
.1
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' פליסקין על התייחסות אוניברסיטת חיפה להמלצות
.2
הוועדה ,שחלקן יושם באופן מלא.
על המוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח היישום שהגיש ,ולדווח למל"ג
.3
בפירוט אודות יישומן של החלטות הבאות ,עד לתאריך :01.12.2020
א .גיוס חבר סגל המתמחה בביו-סטטיסטיקה.
ב .עדכון לגבי פיתוח מסלול לימודים בביו-סטטיסטיקה בבית הספר לבריאות הציבור.
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 1304/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות (סבב
מעקב ראשון)  -אוניברסיטת תל-אביב
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
.1
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' פליסקין על התייחסות אוניברסיטת תל אביב
.2
להמלצות הוועדה ,שחלקן יושם באופן מלא.
על המוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח היישום שהגיש ,ולדווח למל"ג
.3
בפירוט אודות יישומן של ההמלצות (או החלטות?) הבאות ,עד לתאריך :01.12.2020
פירוט הפעולות הנעשות להרחבת מצבת הסגל הקיים כפי שמובא בתגובת המוסד
א.
לדו"ח.
עדכון לגבי מסקנות הוועדה הקוריקולרית לגבי קיצור הזמן לסיום התואר השני.
ב.
פירוט השנויים שנעשו במסלולי הלימוד ,ואופן שילובם בתוכנית הלימודים
ג.
 1305/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות (סבב
מעקב ראשון)  -אוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגיש אוניברסיטת בר-אילן ומתן חוות
.1
דעתו.
לפי חוות דעת הסוקר ,המוסד יישם בצורה נאותה את השינויים החשובים שנתבקש לבצע
.2
בהתאם להחלטת המל"ג.
על המוסד לדווח למל"ג על הפעולות הנעשות להרחבת מצבת הסגל הקיים ,כפי שמובא בתגובת
.3
המוסד לדו"ח ,עד לתאריך .01.12.2020
 1306/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומנהל מערכות בריאות (סבב
מעקב ראשון)  -האוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגישה האוניברסיטה העברית
.1
בירושלים ומתן חוות דעתו.
על האוניברסיטה להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח היישום של המוסד
.2
ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של החלטות הבאות ,עד לתאריך :01.12.2020
א .מתן המשאבים הדרושים לבית הספר על מנת לאזן בין תכנים במדעים הקליניים לבין
מדעי החברה בתוכנית.
ב .שינוי שם בית הספר.
ג .הרחבת מצבת הסגל הקיים בהתאם להחלטת מל"ג.
ד .הגשת תוכנית מפורטת לשיפור התשתית הפיזית של בית הספר.
 1307/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות (סבב
מעקב ראשון)  -אוניברסיטת אריאל
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת אריאל ומתן חוות
.1
דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' פליסקין על התייחסות אוניברסיטת אריאל להמלצות
.2
הוועדה ,שחלקן יושם באופן מלא.
בהתאם להערות הסוקר ,על המוסד להגיש רשימה של חברי הסגל במחלקה הכוללת פירוט של
.3
אחוזי המשרה של כל חבר סגל ,תפקידו במחלקה ,תחומי המחקר שלו והישגיו המחקריים ,עד
לתאריך .01.12.2020
 1308/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות (סבב
מעקב ראשון)  -המכללה האקדמית עמק יזרעאל
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגישה המכללה האקדמית עמק יזרעאל
.1
ומתן חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' פליסקין על התייחסות המכללה האקדמית עמק
.2
יזרעאל להמלצות הוועדה ,שחלקן יושם באופן מלא.
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על המוסד לדווח למל"ג לגבי ניסוח ועדכון תוצאות הלמידה בקורסים ותוכניות הלימוד
השונות בהתאם למפורט בתגובת המכללה לדו"ח ,עד לתאריך .01.12.2020

 1309/13החלטה :מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת
איכות בהנדסת תוכנה במכללת שנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות (סבב מעקב שני)
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
 .1בישיבתה ביום  7.5.2019דנה ועדת המשנה להבטחת איכות בתוכנית הלימודים בהנדסת
תכנה בשנקר בעקבות תהליך הערכת איכות ומעקב אחר יישום החלטת המל"ג בנושא.
 .2בישיבתה ביום  24.12.2019החליטה ועדת המשנה להבטחת איכות כדלקמן" :לאור
הממצאים החמורים שהועלו בדו"ח הוועדה הבינלאומית ובמהלך המעקב אחר יישום
החלטת המל"ג ,בכוונת ועדת המשנה להמליץ כי במידה והמוסד לא ייתן מענה הולם
לסוגיית הסגל כפי שמפורט בחוו"ד הסוקרת ,דהיינו גיוס חברי סגל מתחום הנדסת תכנה,
עד לתאריך ה ,27.02.2020-ייפסק הרישום לתוכנית לשנת הלימודים הבאה ,תשפ"א".
 .3לאחר התכתבויות רבות עם המוסד ועם הסוקרת ,דיווח המוסד לאחרונה כי צירף חברי סגל
חדשים ובעקבות כך גם הרחיב את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה .הסוקרת ,פרופ' אילייו
ויוקר ,ציינה כי אכן מדובר בשיפור ומקווה שיימשך המאמץ לגיוס חברי סגל נוספים.
 .4לאור זאת ,מחליטה המל"ג לאפשר הרשמת סטודנטים לתוכנית לשנת תשפ"א ולבקש
מהמוסד לדווח עד  30.12.20על עמידת המחלקה בהתחייבותם הנ"ל.
 1310/13החלטה :אישור הרכב ועדת הערכת איכות בתחום הוראת המדעים במכללות האקדמיות לחינוך
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות מישיבתה ביום  7.5.2020ומאשרת את ההרכב הוועדה להערכת איכות בתחום
הוראת המדעים כלהלן:
• פרופ' רון בלונדר ,המחלקה להוראת המדעים (הוראת כימיה) מכון ויצמן  -יו"ר הוועדה
• פרופ' רון ליפשיץ ,הפקולטה למדעים מדויקים (פיזיקה) ,אונ' תל-אביב
• פרופ' גילי עד-מרבך ,המרכז להוראה ולמידה ,אונ' מרילנד
• פרופ' ענת ירדן ,המחלקה להוראת המדעים (מדעי החיים) ,מכון ויצמן
• פרופ' משה ברק ,התוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה ,אונ' בן גוריון
• פרופ' רועי שנהר ,החוג לכימיה ,היחידה להוראה ולמידה ,האונ' העברית
• ד"ר שירלי אברג'יל ,הטכניון ,הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון
• פרופ' מיכאל ברנדייס ,המכון למדעי החיים האונ' העברית
• פרופ' ירון להבי ,מכללת דוד ילין
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דיווחים

דיווח :עדכון לוחות זמנים  -תהליכי הערכת איכות בהתאם לתוכנית הרב-שנתית
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020רשמה המועצה להשכלה גבוהה לפניה את דיווחה של
הסמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה:
לאור התקופה המאתגרת בה התמודדה מערכת ההשכלה הגבוהה עם נגיף הקורונה במהלך החודשים
האחרונים ,רושמת לפניה המל"ג כי על מנת להתחשב במוסדות הוחלט לשנות ולהתאים את לוחות
הזמנים של תהליכי הערכת האיכות .בכלל זה יידחו מועדי ההגשה של דוחות ההערכה העצמית על ידי
המוסד ות ,וכן יותאמו מועדי הביקור של ועדות ההערכה בהתאם להתפתחויות והאפשרויות המותרות.
לוחות הזמנים המפורטים נשלחו לראשי המוסדות.
דיווח :דוחות מבקר המדינה מס' 70א' ומס' 70ב' בנושאים :הבטחת היתרון הטכנולוגי והחדשנות במשק
הישראלי ,יישום החוק למניעת הטרדה מינית ,היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית
בבריאות הנפש
בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ ( )26.5.2020רשמה המועצה להשכלה גבוהה לפניה את הדיווח אודות
דו"ח הביקורת של מבקר המדינה מס'  70א' ומס'  70ב' ועל כך שיוקם צוות לתיקון ליקויים.

*******
נספחים
נספחים להחלטה מס' 1285/13
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