האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' (44 )623
שהתקיימה בירושלים ובאמצעות "זום" ביום ט' בחשון תשפ"א ()27.10.2020
החלטות
1435/13

החלטה :עדכון הרכב ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח
בהמשך להחלטותיה על הקמת ועדת היגוי לקידום מדעי הרוח ולאור סיום כהונתם של
א.
מספר חברים בוועדה ,ובהתאם למדיניותה לפעול לקידום מדעי הרוח בראיה מערכתית
ארוכת טווח ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה שהתקיימה ביום ט' בחשון
תשפ"א ( )27.10.2020לעדכן את הרכב ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח כלהלן:
 .1פרופ' חביבה פדיה -המחלקה להיסטוריה של עם ישראל ,אוניברסיטת בן גוריון
בנגב  -חברת מל"ג  -יו"ר הוועדה
 .2מר משה ויגדור -מנכ"ל קרן מנדל -חבר מל"ג ,נציג ציבור
 .3גב' אתי זלצמן -התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות -חברת מל"ג ,נציגת
סטודנטים
 .4פרופ' אביבה חלמיש -היסטוריה של ע"י וא"י ,האוניברסיטה הפתוחה  -חברת
מל"ג
 .5פרופ' שירי נבון ונציה  -מדעי החיים ,אוניברסיטת אריאל בשומרון -חברת ות"ת
 .6פרופ' דודי שוורץ -משפטים ,הקריה האקדמית אונו -חבר מל"ג
משקיפים בוועדה :יו"ר המל"ג ,סיו"ר המל"ג ,יו"ר ות"ת
מרכז הוועדה :ד"ר מרק אסרף ,מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית ,האגף
האקדמי
הוועדה תגבש הצעה לתוכנית עבודה מסודרת ואחודה ,ובה המלצות קונקרטיות ,תיעדוף,
ב.
לוח זמנים ואופני יישום ,לקידום תחום מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה ,ותגיש אותה לות"ת
ומל"ג בתוך שלושה חודשים.
במסגרת עבודתה ,תקבל הוועדה בין השאר גם את הדו"חות והממצאים המרכזיים
ג.
שגובשו על ידי הוועדות הקודמת לתחום מדעי הרוח וכן נתונים מעודכנים על מצב מדעי
הרוח כיום ותדון בהם.
הוועדה תפעל בהתאם לנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי של מל"ג/ות"ת.
ד.
עדכון הרכב הוועדה יובא גם לאישור ות"ת.
ה.

 1436/13החלטה :איחוד המכללה האקדמית לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית בווינגייט  -אישור עקרוני
לקידום הליך המיזוג והמעבר לאחריות ות"ת
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 19.7.2016
בהתאמה) ,דנה מל"ג בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.20בהצעת המכללה האקדמית לוינסקי
לחינוך והמכללה האקדמית וינגייט לאיחוד ,והחליטה לקבל את ההחלטה הבאה וזאת בהמשך
להחלטת ות"ת מיום  30.9.20על מתן אישור עקרוני לקידום הליך המיזוג והמעבר לאחריות ות"ת:
 .1לאפשר עקרונית לשני המוסדות לקדם את הליך האיחוד לצורך מעבר לתקצוב ות"ת וזאת בכפוף בין
היתר לתנאים הבאים:
קבלת התחייבות בכתב מטעם יושבי ראש הוועדים המנהלים של שתי המכללות כי המוסדות
א.
המנהלים של המוסד המאוחד יהיו חופשיים בכל עת לבחון מחדש את נושא כהונת הנשיאים
ברוטציה לתקופה כוללת של  6שנים נוספות מיום האיחוד ,ולערוך שינויים ,בהתאם לשקול
דעתם ובהתאם לנסיבות בנושא זה ,לרבות אפשרות לסיום הכהונה טרם המועד ,זאת על מנת
להבטיח את עצמאותו האקדמית והמנהלית של המוסד המאוחד.
לאפשר תקופת הסתגלות זמנית ,במהלכה יתאפשר למוסד להעסיק עד  13בעלי תפקידים
ב.
מנהליים בכירים (למעט מנכ"ל) ,באישור הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת ,ובלבד שבתוך
שנתיים יצומצם מספר בעלי התפקידים המנהליים הבכירים והמוסד יעמוד בהנחיות ות"ת
בנושא תנאי העסקה למכללות האקדמיות המתוקצבות.
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

مجلس التعليم العالي

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

בנסיבות המיוחדות של האיחוד ובדומה להחלטות קודמות של המל"ג בנושאים דומים ,לאפשר
ג.
את המשך כהונת נשיא המכללה האקדמית בווינגייט כנשיא המכללה המאוחדת כך שסך
תקופת כהונתו כנשיא לא תעלה על  14שנים.
תפקיד סגן הנשיאה לפיתוח ואסטרטגיה יוגדר לצורך השלמת תהליך האיחוד למשך שנות
ד.
תקופת ההסתגלות בלבד .כמו כן ,השכר שייקבע לתפקיד כמו גם רמות השכר של בעלי
התפקידים הבכירים האחרים ,כתנאי למעבר לות"ת ,יעמדו בתקרת השכר המאושרת עפ"י
הנחיות ות"ת ובתיאום תחום שכר ותנאי העסקה בות"ת.
עקב מורכבות תוכנית הלימודים בחינוך גופני ,הדורשת שימוש במתקני ספורט רבים ומגוונים -
.2
לאשר בשלב הראשון של האיחוד הפעלה של שני קמפוסים (קמפוס לוינסקי בת"א וקמפוס וינגייט
בנתניה) כדי לשמר את תוכניות הלימוד הקיימות .אם בעתיד אחד הקמפוסים יוכל להכיל את כל
הפעילות של המכללה המאוחדת ,הרי שהפעילות האקדמית שלו תתקיים בקמפוס אחד .כמו כן,
לאור העובדה שהקמפוס שמפעילה מכללת לוינסקי באילת מכשיר את רוב המורים בעיר זו ועונה
על צורך לאומי ,לאשר למוסד המאוחד להמשיך לקיים את הלימודים של לוינסקי באילת .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 האיחוד בין שני המוסדות ,תוכנית האיחוד על כלל מרכיביה תיבדק ע"י
.3
הצוות המקצועי מבחינה אקדמית ,תקציבית ,תאגידית ,משפטית ותכנונית ,לרבות מבנה השדרה
הניהולית ,מניעת כפילויות ותנאי העסקת הסגל האקדמי והמנהלי .המלצות הצוות המקצועי
יובאו לאישור ות"ת/מל"ג.
הדיון במעבר בפועל לות"ת יובא רק לאחר קבלת מסקנות דו"ח הביקורת המקיים כיום משרד
.4
החינוך על מכללת וינגייט.
התוכנית המלאה והמפורטת לאיחוד המכללות תובא לאישור ות"ת ומל"ג.
.5
 1437/13החלטה :הארכות טכניות של הסמכות זמניות
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני
את ההסמכה הזמנית של שתי התוכניות שלהלן ,עד לחודש אפריל :2021
תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת נתונים ומידע של הטכניון  -מכון טכנולוגי
.1
לישראל;
תוכנית הלימודים לתואר שני ( )M.A.עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית של המכללה
.2
האקדמית תל-חי.
 1438/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2023לאוניברסיטת אריאל להעניק
תואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי בחינוך
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרות ,פרופ' אורית איכלוב ופרופ' אורה פלג על חוות הדעת שהגישו.
.1
להעניק לאוניברסיטת אריאל הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד אוקטובר
.2
 )2023להעניק תואר ראשון דו-חוגי בחינוך ,ולמנות ועדה שתעקוב אחר תוכנית הלימודים
והתפתחותה תוך בדיקת הנושאים השונים כמפורט בחוות דעתה של פרופ' אורה פלג.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  13.11.2018בנושא "הגבלת
.3
מספר ההסמכות הזמניות".
 1439/13החלטה :אישור סוקרים לבדיקת מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד .גורדון להעניק
תואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו')
ובמסלול העל-יסודי (ז'-י')
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה לאשר את שמות הסוקרים המוצעים לבחינת
מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד .גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed.
בתרבות ישראל ומורשתו (במתכונת דו-חוגית) למסלול היסודי (א'-ו') ולמסלול העל-יסודי (ז'-י'),
כלהלן:
פרופ' זאב גריס  -המחלקה למחשבת ישראל  -אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' נעמה צבר בן יהושע  -תרבות עם ישראל והוראתה – המכללה האקדמית אחוה

 1440/13החלטה :אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר
שני ( )M.A.עם וללא תזה בלימודי המזה"ת ומדעי המדינה
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות מישיבתה ביום  27.10.2020בנושא שבנדון והיא החליטה
כלהלן:
|2

עמוד

مجلس التعليم العالي

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

 .1להקים ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.עם
ללא תזה בלימודי המזרח התיכון ומדעי המדינה.
 .2לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
 פרופ' יצחק רייטר ,יו"ר  -ראש החוג ללימודי ארץ ישראל ,המכללה האקדמית אשקלון
 פרופ' חגי ארליך  -היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה ,אוניברסיטת תל אביב
 ד"ר אפרים פודוקסיק  -החוג למדע המדינה ,האוניברסיטה העברית
 1441/13החלטה :אישור פרסום והרשמה למכללה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( )M.Ed.ללא
תזה בייעוץ חינוכי
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים ,פרופ' שרגא פישרמן וד"ר ניר מדג'ר ,על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
לאשר למכללה ירושלים לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני ()M.Ed.
.2
ללא תזה בייעוץ חינוכי ( ,)Educational Counselingלרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את
הלימודים.
בתום שנה להפעלת התוכנית תגיש המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית ,שיתייחס בין היתר
.3
לחוות דעתו של פרופ' שרגא פישרמן מאוקטובר . 2020
על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה.
.4
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו
.5
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 "תוקף
.6
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
 1442/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2023להעניק תואר ראשון ()B.A.
דו-חוגי ביזמות וחדשנות למכללה האקדמית לישראל ברמת גן
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 15.9.2020בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לפרופ' דפנה קריב וד"ר בועז שליט על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן הסמכה זמנית
.2
(ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2023בתוכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי ()B.A.
ביזמות וחדשנות.
לקראת תום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל
.3
הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים ובדגש על עיבוי סגל ההוראה ,בחינת ההיבט הפרקטי
בתוכנית ואחוזי הנשירה בתוכנית.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014ועודכנה ביום
.4
 13.11.2018בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 1443/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד אוקטובר  ,2022להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה
בניהול וארגוני שירות למכללה האקדמית הדסה
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 15.9.2020בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
לאמץ את המלצת הסוקרות ולהעניק הסמכה זמנית (ראשונה) למכללה האקדמית הדסה
.2
להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.A.בניהול ארגוני שירות למשך שנתיים ,דהיינו עד אוקטובר
.2022
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בדו"ח הוועדה ,לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014ועודכנה ביום
.4
 13.11.2018בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 1444/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון בתקשורת לאוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
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לאור השינויים שהמוסד ביצע בתוכנית הלימודים ,לרבות מינוי ראש תוכנית חדש ,להסמיך
את אוניברסיטת בר אילן להעניק תואר ראשון ( )B.A.בתקשורת.

 1445/13החלטה :הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים (עד אוקטובר  )2023להעניק תואר שני ()LL.M.
עם וללא תזה במשפטים למרכז האקדמי למשפט ולעסקים
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 15.9.2020בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים .לאחר שקראה את חוות דעת הסוקרים
והתייחסות המוסד לסקירה זו ,שמעה את נשיא המוסד ונציג הסוקרים היא החליטה כלהלן:
להודות לפרופ' עלי זלצברגר ופרופ' אילן בנשלום על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
הוועדה מצאה את הערות הסוקרים כמוצדקות ,ועל כן המלצתה היא לאמץ את המלצת
.2
הסוקרים ולהאריך את ההסמכה הזמנית (שניה) בתוכנית הלימודים לתואר שני עם וללא תזה
( ) LL.M.במשפטים למרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,בשלוש שנים נוספות ,עד לאוקטובר
.2023
במהלך תקופה זו ,וכתנאי למתן ההסמכה הקבועה במסלול הלימודים על התזה ,על המוסד
.3
יהיה להגיש עבודת תזה לבדיקת הסוקרים שיומנו לבחון את התוכנית בעתיד.
לקראת תום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל
.4
הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים.
המוסד יוכל לפנות למל"ג ,בכל עת טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית ,בבקשה להקדים את
.5
בדיקת תיקון הליקויים.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014ועודכנה ביום
.6
 13.11.2018בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 1446/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד אוקטובר  )2023להעניק תואר ראשון ()B.A.
במתכונת דו-חוגית בחברה והתנהגות למכללה האקדמית לישראל ברמת גן
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא
שבנדון והחליטה לאמצה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית על הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש
.2
שנים (עד אוקטובר  )2023להמכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר ראשון )(B.A.
בחברה והתנהגות במתכונת דו-חוגית.
רישום סטודנטים חדשים לתוכנית לשנה"ל תשפ"ב מותנה בקבלת אישור הוועדה המקצועית
.3
לכך ,לאחר שתבדוק כי אכן הוטמעו השינויים בתוכנית הלימודים כפי שהתחייבה המכללה.
לאור האמור בסעיף  3המכללה מתבקשת להגיש עד לתחילת חודש ינואר 2021 ,דיווח תוך
.4
התייחסות לנושאים הבאים:
 סגל הוראה ליבתי בתוכנית :מספר אנשי הסגל הליבתיים ופעילותם המחקרית
 מידת התאמת הסגל לקורסים הנלמדים תוך עמידה בהתחייבות המוסד כי כל מרצה ילמד
עד חמישה קורסים בתוכנית .הוועדה ממליצה למוסד לעודד את הסטודנטים ללמוד קורסים
המלמדים מגוון רחב של מרצים.
 הרמה האקדמית של חלק מהקורסים בנוגע להיקף ואופי חומרי הקריאה ,בעיקר במקרה
של קורסי הבחירה.
 סמינריון עיוני/מחקרי ,מספר משתתפים ,מבנה ותכנים.
 1447/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד אוקטובר  )2022להעניק תואר שני ( )M.A.בניהול
בשלוש התמחויות :בניהול ארגוני שרות ,ניהול בינלאומי ובניהול ארגוני בריאות המתקיימת במרכז
האקדמי למשפט ולעסקים
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה 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 עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
לאמץ המלצות הסוקרים ולהעניק למרכז האקדמי למשפט ולעסקים הסמכה זמנית
.2
(ראשונה) לשנתיים (עד אוקטובר  )2022להעניק תואר שני ( )M.A.בניהול בשלוש התמחויות:
ניהול ארגוני שרות ניהול בינלאומי ובניהול ארגוני בריאות.
לקראת תום תקופת ההסמכה התוכנית תיבדק בשנית.
.3
ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום ( 22.7.2014עדכון מיום )13.11.2018
.4
בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
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 1448/13החלטה :הסמכה למכללה האקדמית תל-אביב-יפו להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה והסכמה
זמנית (ראשנה) לשלוש שנים (עד אוקטובר  )2023להעניק תואר שני ( )M.A.עם תזה בפסיכולוגיה
חינוכית
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית למדעי החברה ,ניהול ,עסקים ,משפטים ותוכניות רב תחומיות במדעי החברה בנושא
שבנדון והיא מחליטה לאמצה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית תל אביב יפו להעניק תואר
.2
שני ללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית.
להעניק הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד אוקטובר ) 2023 ,להעניק תואר
.3
שני עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית  .לקראת תום תקופת ההסמכה ייבדקו התזות שיוגשו
במסלול זה.
ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014ועודכנה ביום 13.11.2018
.4
בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 1449/13החלטה :אי-מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.A.בין-תחומי חד-חוגי בפילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 15.9.2020בנושא שבנדון .לאחר שקראה את דו"ח הוועדה והתייחסות המוסד לדו"ח זה ,שמעה את
נשיא המוסד ויו"ר ועדת הבדיקה ,החליטה המועצה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' בני בנטל על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
לאור נימוקי הוועדה ,כפי שפורטו בדו"ח שהגישה ,כי השינויים הנדרשים הינם מהותיים ונדרש
.2
זמן רב לתקנם ,מחליטה מל"ג לאמץ את דו"ח הוועדה ,ולא לאפשר למכללה האקדמית תל
אביב יפו לפרסם ולפתוח את תוכנית לימודים לתואר ראשון בין תחומי חד-חוגי ()B.A.
בפילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה.
מל"ג לא השתכנעה שהמכללה תוכל להגיש תיקון ראוי לתוכנית שהוצעה בפרק זמן סביר בשל
.3
כך שהחוסרים המפורטים בדו"ח הוועדה לרבות גיוס סגל בשלושה תחומי ליבה -פילוסופיה,
כלכלה ומדע המדינה ,הינם מהותיים ודורשים זמן רב ,ופתוחה בפניה הדרך להגשת תוכנית
חדשה.
 1450/13החלטה :אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית
לימודים לתואר שני ( )M.A.ללא תזה במינהל ומדיניות ציבורית
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת
ועדת המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה
ולאשר את הסוקרים שהוצעו לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתות תוכנית לימודים
לתואר שני ( )M.A.ללא תזה במינהל ומדיניות ציבורית כלהלן:
 פרופ' אלון טל ,החוג למדיניות ציבורית ,אוניברסיטת ת"א
 פרופ' דוד לוי פאור ,המחלקה למדע המדינה ,האוניברסיטה העברית
 1451/13החלטה :אישור להמשיך ולקיים תוכנית לתואר ראשון ( )B.A.במדעי ההתנהגות במסגרת המח"ר
במסלול האקדמי של המכללה למינהל
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 15.9.2020והיא החליטה לאמצה כלהלן:
להודות לסוקר ,פרופ' יואל ינון ,על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
לאשר את המשך קיומה של התוכנית תוך תיקון הליקויים המפורטים בחוות דעת הסוקר,
.2
בכפוף לסעיף .3
בהתאם לאמור בחוות דעתו של הסוקר כי אין זהות ברמה האקדמית של סגל ההוראה המלמד
.3
בתוכנית הלימודים במסגרת המח"ר לסגל שמלמד בתוכנית האם ,רישום סטודנטים חדשים
לתוכנית לשנה"ל תשפ"ב מותנה בעמידת המוסד בתנאי זה ואישור הסוקר לכך
 1452/13החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה בהנדסת תוכנה למכללה האקדמית להנדסה
סמי שמעון
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,מדעים ,פארה רפואי ,ושלוחות חו"ל והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
לאמץ את המלצות הסוקרים ולהסמיך את מכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק
.2
תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה בהנדסת תוכנה.
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לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ''ב על המכללה להגיש דיווח בדבר יישום המלצות
הסוקרים ועל מספרי הסטודנטים .

 1453/13החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה למכללה
האקדמית להנדסה סמי שמעון
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,מדעים ,פארה רפואי ,ושלוחות חו"ל והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
לאמץ את המלצות הסוקרים ולהסמיך את מכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק
.2
תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ''ב על המכללה להגיש דיווח בדבר יישום המלצות
.3
הסוקרים.
 1454/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת תוכנה למכללה האקדמית כנרת בעמק
הירדן
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,מדעים ,פארה רפואי ,ושלוחות חו"ל בנושא שבנדון והיא
החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהסמיך את המכללה האקדמית כנרת להעניק תואר ראשון
.2
) )B.Sc.בהנדסת תוכנה.
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ''ב על המכללה להגיש דיווח בדבר יישום המלצות
.3
הסוקרים.
 1455/13החלטה :הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים (עד אוקטובר  )2023להעניק תואר ראשון ( )B.A.חד-
חוגי בבריאות הציבור למכללה האקדמית אשקלון
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,מדעים ,פארה רפואי ,ושלוחות חו"ל בנושא שבנדון והיא
החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים ,פרופ' בתיה סרוב ופרופ' עמיר שמואלי על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם
.1
עד כה.
להסמיך את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון חד-חוגי ( )B.A.בבריאות
.2
הציבור ( )Public-Healthלשלוש שנים (עד אוקטובר .)2023
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בחוות דעת הסוקרים לרבות פרופיל ומספר הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית ,מיצוב
סגל התוכנית ,גיוס סגל בכיר בפרט ,תכני הקורסים שנוספו ,עבודות הסטודנטים ,בחינות,
תיקי הפרויקטים ,התפלגות הציונים בכל הקורסים ועמידת המוסד והתוכנית בהחלטות
המועצה במלואן.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום ( 22.7.2014עדכון מיום
.4
 )13.11.2018בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 1456/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.דו-חוגי במדעים דיגיטליים להיי-טק לאוניברסיטת
תל-אביב
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,מדעים ,פארה רפואי ,ושלוחות חו"ל והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים ,פרופ' אריה קנטרוביץ ופרופ' אילן שמשוני על חוות הדעת שהגישו ועל
.1
עבודתם עד כה.
בהתאם להמלצת ועדת המשנה התחומית ובהסכמת המוסד לשנות את שם התוכנית
.2
"ממדעים להיי-טק" "למדעים דיגיטליים להיי-טק".
להסמיך את אוניברסיטת תל אביב להעניק תואר ראשון דו-חוגי ( )B.Sc.במדעים דיגיטליים
.3
להיי-טק ).( Digital Sciences for High-Tech
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 1457/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.דו-חוגי במדעי כדור הארץ באמצעות איגום קורסים
לאוניברסיטה הפתוחה
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,מדעים ,פארה רפואי ,ושלוחות חו"ל בנושא שבנדון והיא
החליטה כלהלן:
להודות לפרופ' קולין פרייס על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
להסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון דו-חוגי ( )B.Sc.במדעי כדור הארץ
.2
במסגרת איגום קורסים.
 1458/13החלטה :אישור למכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון
( )B.S.N.בסיעוד
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת
ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,מדעים ,פארה רפואי ,ושלוחות חו"ל בנושא שבנדון
והחליטה כלהלן:
 לאשר למכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון ))B.S.N.
בסיעוד.
 1459/13החלטה  :עדכון הסדרי הנוהל של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים והקריטריונים והתנאים
לאישור מתן תואר פרופסור ע"י המוסדות :א .שינוי מבנה הוועדות והרכבן; ב .דיון חדש  -הליך
מקוצר; ג .מספר הממליצים הנדרש; ד .דרגת יו"ר ועדה מקצועית
בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת
ועדת המשנה הרוחבית למדיניות אקדמית ,הסמכה והכרה בהצעה לעדכון סדרי הנוהל של הוועדות
העליונות למינוי פרופסורים במוסדות ללא הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי,
ובקריטריונים ותנאים לאישור מתן תואר פרופסור על ידי המוסדות ,כדלקמן:

א .שינוי מבנה הוועדות והרכבן

לשנות את הרכבי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים במוסדות ללא הסמכה להעניק תואר
פרופסור באופן עצמאי כמפורט להלן:
 .1מעבר מחמש ועדות תחומיות לארבע ועדות:
 מיזוג הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחומי מדעים מדויקים והנדסה עם
הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי החיים ,רפואה ובריאות לוועדה אחת
שתיקרא :הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי הטבע ,הבריאות וההנדסה.
 מיזוג הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי הרוח והאומנויות עם הוועדה
העליונה למינוי פרופסורים בתחומי החינוך וההוראה לוועדה אחת שתיקרא:
הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחומי החינוך ,הרוח ,החינוך והאמנויות.
 הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי החברה ,משפטים וניהול – ללא שינוי .
 הקמת ועדה חדשה – הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במסלול המקצועי.
 .2מספר חברי הוועדות – בכל ועדה יהיו  10-12חברים .הקוורום הנדרש לדיון הוא  7חברים.
 .3תמהיל חברי הוועדות  -ככלל ,ייצוג המכללות בכל הוועדות התחומיות יהיה 2/3
מהוועדה .ככלל יו"ר הוועדה וממלא מקומו יהיו נציגי אוניברסיטאות.
 .4הוועדה למסלול המקצועי – לפחות שליש מחברי הוועדה יהיו מהמסלול המחקרי ,ביניהם
הוועדה וממלא מקומו.
יו"ר
הוועדות החדשות ייכנסו לתוקף לתקופה ראשונה של שלוש שנים החל מ .1.12.2020
.5

ב .דיון חדש – הליך מקוצר

להוסיף לסעיף  13לסדרי הנוהל בדבר נוהל דיון מחדש  ,כדלקמן:
מוסד יהיה רשאי לקיים דיון חדש בהליך מקוצר ,כמפורט להלן ,בתנאי שהוועדה העליונה
אפשרה זאת במסגרת החלטתה הקודמת שלא לאשר את הקידום המבוקש ,ובפרק זמן סביר
(שאינו עולה על  3שנים) מאז הדיון הקודם בתיק בוועדה העליונה.
 )1העברת הנימוקים ופירוט השינויים שחלו בתיק לוועדה המקצועית שבחנה בעבר את התיק.
 )2העברת חוו"ד הוועדה המקצועית לדיון בפני ועדת המינויים המוסדית בנושא.
 )3הבאת מכלול החומר (לרבות הנימוקים ,פירוט השינויים והמלצות הוועדות) לדיון בפני
הוועדה
העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג.

ג .מספר הממליצים הנדרש

לאור העובדה שלמוסדות יש לעיתים קושי לעמוד במספר הממליצים הנדרש בכל תיק (חמישה
בתיק קידום לתואר פרופ' חבר ושבעה לפרופ' מן המניין) ,מוצע שינוי במספר המומחים
החיצוניים הנדרש על ידי הועדה המקצועית כך שבעת הדיון יהיו בפני הוועדה לפחות ארבעה
מכתבי המלצה עבור בקשה לקידום לפרופסור חבר וששה מכתבי המלצה עבור בקשה לקידום
לפרופסור מן המניין ,זאת בנוסף למכתבי משאל מוקדם ,אם נערך כזה.

ד .דרגת יו"ר ועדה מקצועית
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נקבע בעבר כי בקידום לדרגת פרופסור חבר יהיה יו"ר הועדה המקצועית בדרגת פרופ' מן
המנין.
לאור קשיים בעמידה בדרישה זו בתחומים מסוימים ,מוצע כי במקרים חריגים תתאפשר
חריגה מכלל זה והיו"ר יהיה פרופסור חבר .החריגה תנומק במכתב הסבר מפורט שיצורף
לתיק.
 1460/13החלטה :מיזוג המכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל-חי והעברת האחריות
התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א ( )27.10.2020בבקשה למיזוג בין
המכללה האקדמית לחינוך אוהלו לבין המכללה האקדמית תל חי וזאת בהמשך להחלטת ות"ת ומל"ג
(בהתאמה) מיום  25.9.19ומיום  12.11.2019על אישור עקרונות המיזוג.
בהתאם להמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום  27.10.20מחליטה מל"ג לאמץ את
החלטת ות"ת מיום  18.7.20ולקבל את ההחלטה הבאה:
לאשר למכללה האקדמית תל חי ולמכללה האקדמית לחינוך אוהלו להתחיל בהליך המיזוג
.1
ביניהן ,זאת בכפוף לתנאים כפי שפורטו בהחלטת ות"ת מיום  8.7.20המהווה חלק בלתי נפרד
מהחלטה זו.
במסגרת המוסד המאוחד ,כל קמפוס ימשיך ללמד את התחומים הקיימים אצלו .כל בקשה
.2
עתידית לפתיחה של תוכנית לימודים של המוסד המאוחד ,תיבחן לגופו של עניין תוך התייחסות
למכלול השיקולים הרלוונטיים ,לרבות תכנוני ,תקציבי ואקדמי ,וזאת בהתאם לפרוצדורות
המקובלות.
בתקופת המעבר תוכל המכללה האקדמית לחינוך אוהלו לרשום סטודנטים ולפתוח מחזור
.3
לימודים נוסף אחד בלבד שיחל לימודיו באוקטובר .2020
עם סיום תקופת המעבר והשלמת המיזוג בין המכללות ,תסיים המכללה האקדמית אוהלו את
.4
פעילותה כמוסד להשכלה גבוהה וההכרה בה כמוסד להשכלה גבוהה תסתיים ,והמכללה
האקדמית תל-חי המאוחדת תוסמך להעניק את התארים האקדמיים בתוכניות שהמכללה
האקדמית לחינוך אוהלו הייתה מוסמכת להעניק כמפורט להלן:
תואר " B.Ed.בוגר בהוראה" ב :אנגלית במסלול יסודי (א'-ו'); אנגלית במסלול הרב
א.
גילאי חד-חוגי (ג'-י'); גיל הרך במסלול הגן (לידה-שש); תנועה וצליל במסלול הגן (לידה-
שש);מדעי הטבע במסלול הגן (לידה-שש);לימודים כלליים במסלול הגן (לידה-
שש);יהדות במסלול היסודי (א'-ו');טבע במסלול היסודי (א'-ו');לימודים כלליים
במסלול היסודי (א'-ו')ביולוגיה ומדעי הסביבה במסלול העל יסודי (ז'-י');לימודים
כלליים במסלול העל יסודי (ז'-י');יהדות במסלול העל יסודי (ז'-י');לימודי ארץ ישראל
במסלול העל יסודי (ז'-י');חינוך גופני במסלול הרב -גילאי חד-חוגי ;חינוך מיוחד (גילאי
;)6-21מתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י') חד-חוגי ;לשון במסלול היסודי (א'-ו');לשון
במסלול העל יסודי (ז'-י') .תואר מוסמך בחינוך  M.Ed.ב :הוראת החינוך הגופני; ניהול
וארגון מערכות חינוך .תואר "מוסמך בהוראה"  M.Teachבמסלול העל-יסודי.
ההסמכה להעניק את התארים האקדמיים בתוכניות הבאות שהמכללה האקדמית
ב.
לחינוך אוהלו מוסמכת להעניק תהיה בהתאם לתנאים שקבעה המועצה להשכלה
גבוהה:
 הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.באנגלית במסלול הרב גילאי חד-
חוגי (ג'-י')לתקופה זמנית ,ועד פברואר . 2023
 הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ( )B.Ed.בלימודי א"י במסלול העל-יסודי
(ז'-י') לתקופה זמנית ועד מאי .2021
 הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.ביהדות במסלול העל-יסודי (ז'-י')
לתקופה זמנית ועד יוני .2021
 הסמכה להעניק תואר "מוסמך בחינוך" ( )M.Ed.בהוראת החינוך הגופני לתקופה
זמנית ועד אפריל .2024
 הסמכה להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teachבמסלול העל-יסודי
לתקופה זמנית ועד מאי .2022

 1החלטת ות"ת נכנסה לתוקף ביום  21.10.20לאחר אישור ות"ת את ההסכם עם משרד החינוך להסדרת התקציב הנדרש להעברת המכללה האקדמית
לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת.
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נספח להחלטה מס' 1460/13
החלטת ות"ת מיום  – 8.7.2020מיזוג בין המכללה האקדמית לחינוך לבין המכללה
האקדמית תל-חי2
בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג ולסיכומים עם משרד החינוך ,על איחודי המכללות להוראה והעברתן ממשרד
החינוך לאחריות תכנונית ותקציבית של ות"ת ,בישיבתה ביום  8.7.20דנה ות"ת בבקשה למיזוג בין המכללה
האקדמית לחינוך אוהלו לבין המכללה האקדמית תל חי וזאת בהמשך להחלטת ות"ת ומל"ג (בהתאמה) מיום
 25.9.19ומיום  12.11.2019על אישור עקרונות המיזוג.
לאחר בחינת המסמכים שהובאו בפניה וחוות הדעת של גורמי המקצוע ,ועל בסיס נוסח הסכם המיזוג המעודכן
(מיום  )14.6.20שהוצג בפניה ,מחליטה ות"ת לאשר ,בהיבטים שתחת אחריותה ,למכללה האקדמית תל חי
ולמכללה האקדמית לחינוך אוהלו להתחיל בהליך המיזוג ביניהן ,זאת בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.
 .1החלטה זו תכנס לתוקפה רק לאחר ובכפוף לחתימת ות"ת על הסכם עם משרד החינוך להסדרת העברת
התקציב הנדרש להעברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו
ממשרד החינוך לות"ת .ההסכם יובא לאישור ות"ת טרם החתימה.
 .2המכללות תחתומנה על הסכם המיזוג המתוקן ,לאחר הערות הצוות המקצועי ותעברנה העתק ההסכם
החתום לפני תחילת תקופת המעבר.
 .3התקנון התאגידי המתוקן יאושר באסיפה הכללית של המכללה האקדמית תל חי בתוך  60יום ויאושר ברשם
העמותות.
 .4תוצג רשימת חברי הוועד המנהל והאסיפה הכללית של המכללה המאוחדת בהתאם להנחיות ולהנחת דעת
הלשכה המשפטית במל"ג ,זאת עד לתום תקופת המעבר על פי הסכם המיזוג ,וכתנאי לכניסת המיזוג
לתוקף.
 .5יושלמו הליכי הקצאת המקרקעין בנוגע לקמפוס אוהלו והעברת הזכויות למכללה האקדמית תל חי עד
לתום תקופת המעבר.
 .6בתקופת המעבר כל סטודנט יקבל תואר מהמכללה שבה הוא למד .לאחר השלמת הליך המיזוג הסטודנטים
המסיימים יקבלו תואר של המכללה המאוחדת.
 .7בתקופת המעבר תוכל המכללה האקדמית לחינוך אוהלו לרשום סטודנטים ולפתוח מחזור לימודים נוסף
אחד בלבד שיחל לימודיו באוקטובר .2020
 .8המכללה האקדמית לחינוך אוהלו אחראית לערוך גמר חשבון מלא וכדין בהתייחס לכל חובותיה ובפרט
לעובדיה.
 .9במסגרת המוסד המאוחד ,הקמפוס בקצרין ימשיך להתמקד וללמד את תחומי ההכשרה להוראה ויתר
התחומים הקיימים והחדשים יתקיימו בקמפוס בתל חי .כל בקשה לפתיחה של תוכנית לימודים בקמפוס
שבו היא אינה מתקיימת כעת ,תיבחן לגופו של עניין תוך התייחסות למכלול השיקולים הרלוונטיים ,לרבות
תכנוני ,תקציבי ואקדמי.
 .10עם סיום תקופת המעבר והשלמת המיזוג בין המכללות ,תסיים המכללה האקדמית אוהלו את פעילותה
כמוסד להשכלה גבוהה וההכרה בה כמוסד להשכלה גבוהה תסתיים .המכללה האקדמית תל-חי המאוחדת
תוסמך להעניק את התארים האקדמיים בתוכניות שהמכללה האקדמית לחינוך אוהלו הייתה מוסמכת
להעניק כמפורט בנספח להחלטה זו ,המהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה.
נספח להחלטת ות"ת מיום 8.7.2020
עם סיום תקופת המעבר והשלמת המיזוג בין המכללות ,תסיים המכללה האקדמית אוהלו את פעילותה כמוסד
להשכלה גבוהה וההכרה בה כמוסד להשכלה גבוהה תסתיים .המכללה האקדמית תל-חיה המאוחדת תוסמך
להעניק את התארים האקדמיים בתוכניות שהמכללה האקדמית לחינוך אוהלו הייתה מוסמכת להעניק כמפורט
להלן.
תואר " B.Ed.בוגר בהוראה" ב :אנגלית במסלול יסודי (א'-ו'); אנגלית במסלול הרב גילאי חד-חוגי (ג'-
.1
י'); גיל הרך במסלול הגן (לידה-שש); תנועה וצליל במסלול הגן (לידה-שש);מדעי הטבע במסלול הגן
(לידה-שש);לימודים כלליים במסלול הגן (לידה-שש);יהדות במסלול היסודי (א'-ו');טבע במסלול היסודי
(א'-ו');לימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו')ביולוגיה ומדעי הסביבה במסלול העל יסודי (ז'-
י');לימודים כלליים במסלול העל יסודי (ז'-י');יהדות במסלול העל יסודי (ז'-י');לימודי ארץ ישראל
במסלול העל יסודי (ז'-י');חינוך גופני במסלול הרב -גילאי חד-חוגי ;חינוך מיוחד (גילאי ;)6-21מתמטיקה
במסלול העל יסודי (ז'-י') חד-חוגי ;לשון במסלול היסודי (א'-ו');לשון במסלול העל יסודי (ז'-י') .תואר
מוסמך בחינוך  M.Ed.ב :הוראת החינוך הגופני; ניהול וארגון מערכות חינוך .תואר "מוסמך בהוראה"
 M.Teachבמסלול העל-יסודי.
 .2בתוכניות הבאות ההסמכה של המכללה האקדמית תל-חי להעניק את התארים האקדמיים בתוכניות שהמכללה
האקדמית לחינוך אוהלו מוסמכת להעניק תהיה בהתאם לתנאים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה:
 2החלטת ות"ת נכנסה לתוקף ביום  21.10.20לאחר אישור ות"ת את ההסכם עם משרד החינוך להסדרת התקציב הנדרש להעברת המכללה האקדמית
לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת.
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הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.באנגלית במסלול הרב גילאי חד-חוגי (ג'-י')לתקופה זמנית,
ועד פברואר . 2023
הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ( )B.Ed.בלימודי א"י במסלול העל-יסודי (ז'-י') לתקופה זמנית ועד
מאי .2021
הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.ביהדות במסלול העל-יסודי (ז'-י') לתקופה זמנית ועד יוני
.2021
הסמכה להעניק תואר "מוסמך בחינוך" ( )M.Ed.בהוראת החינוך הגופני לתקופה זמנית ועד אפריל .2024
הסמכה להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teachבמסלול העל-יסודי לתקופה זמנית ועד מאי .2022

 1461/13החלטה  :הצעה למועמדת ,אשת אקדמיה ,לכהונה במועצת המרכז לחקר ולשימור מורשת יהדות
אתיופיה ,על פי חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה ,תשע"ב2012-
המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה שהתקיימה בתאריך ט' בחשון תשפ"א ( ,)27.10.2020לאמץ
את המלצת הצוות הפנימי הקבוע של המל"ג ולהמליץ לשר התרבות והספורט ,על המועמדת פרופ' רחל
שרעבי מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית אשקלון ,כנציגת מל"ג לכהונה במועצת
המרכז לחקר ולשימור מורשת יהדות אתיופיה ,על פי חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה ,תשע"ב-
.2012
פרופ' רחל שרעבי הינה אשת אקדמיה ,החוקרת ומרצה בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז לחקר
ולשימור מורשת יהדות אתיופיה ובכלל זה :חקר החברה הישראלית לקהילותיה ,הגירה ,מסורת
ומודרניות ,מגדר ,מפגש בין תרבויות וסינקרטיזם ,זהות אתנית וקשיי הקליטה של יהדות אתיופיה
בארץ.
 1462/13החלטה :הצעה למועמדים ,בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה ,לכהונה במועצה המייעצת למוזיאון
הכנסת ,עפ"י חוק מוזיאון הכנסת ,תש"ע2010-
א .המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה שהתקיימה בתאריך ט' בחשון תשפ"א (,)27.10.2020
לאמץ את המלצת הצוות הפנימי הקבוע של המל"ג ולהגיש ליו"ר הכנסת רשימה של ארבעה
מועמדים ,שהינם בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה ,בתחומים מתחומי מטרותיו של מוזאון
הכנסת ,מתוכם יבחר יו"ר הכנסת שניים ,לכהונה במועצה המייעצת למוזאון הכנסת ,עפ"י חוק
מוזאון הכנסת ,תש"ע .2010 -ארבעת מועמדים אלו דורגו בהתאם למעמדם האקדמי
ולהתאמתם לתפקיד חברים במועצה המייעצת למוזאון הכנסת.
ב .רשימת המועמדים לפי דירוג הם:
 .1פרופ' ראובן חזן (מדע המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים)
 .2פרופ' יחיעם וייץ (תולדות עם ישראל ויהדות זמננו ,אוניברסיטת בר אילן)
 .3פרופ' תמר הרמן (המחלקה לסוציולוגיה ,מדע המדינה ותקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה)
 .4ד"ר אבי ששון (לימודי ארץ ישראל ,המכללה האקדמית אשקלון)
ג .הנימוקים לבחירה:
פרופ' ראובן חזן (מדע המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים) הוא פרופסור מן
.1
המניין למדע המדינה ומומחה בעל שם עולמי לחקר בתי מחוקקים בכלל ,וכנסת ישראל
בפרט .הוא מרבה ללמד על הכנסת ,כולל קורסים אשר מתקיימים בכנסת .הוא מייעץ
לוועדות כנסת ,מרצה בארץ ובחו"ל על הכנסת ,ועוד .הוא מועמד ראוי מאוד לכהונה
במועצה המייעצת למוזאון הכנסת.
פרופ' יחיעם וייץ (תולדות ישראל ויהדות זמננו ,אוניברסיטת בר אילן) הוא פרופסור
.2
מן המניין לתולדות ישראל ויהדות זמננו ,מלמד באוניברסיטת בר אילן ומומחה
בינלאומי לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי ,ליישוב
בתקופת שואת יהודי אירופה ולתולדות המערכת הפוליטית בישראל .וייץ חוקר את
תולדות המערכת הפוליטית של היישוב היהודי וכותב רבות הרבה על מנהיגי המדינה.
מוטת מחקריו רחבה ,וחלק נכבד ממנה עוסק במוסדות ובמבנים פוליטיים .ידענותו של
וייץ על כנסות ישראל ,על חברות וחברי הכנסת ,היא ייחודית .הוא מועמד ראוי מאוד
לכהונה במועצה המייעצת למוזאון הכנסת.
פרופ' תמר הרמן (המחלקה לסוציולוגיה ,מדע המדינה ותקשורת ,האוניברסיטה
.3
הפתוחה) היא פרופסור מן המניין למדע המדינה וחוקרת בולטת בנושא הדמוקרטיה
הישראלית .היא לימדה במוסדות שונים בארץ ובחו"ל קורסים רבים העוסקים
בהיסטוריה הפוליטית של ישראל ועוסקת שנים רבות בנושאים הנוגעים למערכת
הממשל הישראלית ובכלל זה לכנסת .בנוסף לרקורד המחקרי העשיר שלה ולפעילותה
רבת השנים במכון הישראלי לדמוקרטיה ,פרופ' הרמן עבדה בעבר עם מוזיאונים שונים,
למשל בפרויקטים לציון מלאת  65שנה למדינה ,וישבה במגוון וועדת ציבוריות ,לרבות
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 לפרופ' הרמן.2020 בוועדה המקצועית שבחרה את חתן פרס ישראל במדע המדינה לשנת
.ניסיון ניהולי עשיר במגוון תפקידים ביצועיים
 המכללה האקדמית אשקלון) הינו מרצה בכיר,ד"ר אבי ששון (לימודי ארץ ישראל
.4
 מורשת, חוקר ובעל ניסיון רב בסוגיית שימור,)(בהליכים לקידום לדרגת פרופ' חבר
 ד"ר ששון הוא חוקר פורה וסוקר. במכללה האקדמית אשקלון,ותולדות ארץ ישראל
 מזה מספר שנים משמש ד"ר ששון כיו"ר ציבורי מתנדב.מבוקש של אתרים שונים בארץ
.בוועדת השימור הציבורית מחוז דרום והנגב
 כל ארבעת המועמדים ראויים לכהן כחברים במועצה,המועצה להשכלה גבוהה מבקשת להדגיש כי
 שני הראשונים הינם בעלי מעמד אקדמי בכיר במיוחד,המייעצת למוזיאון הכנסת ואולם
.והמתאימים ביותר לתפקיד









.ד

 עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הסיעוד: החלטה1463/13
) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה27.10.2020( בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א
:להבטחת איכות והחליטה כלהלן
,בהתאם לתוכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד שאושרה בוועדת משנה להערכת איכות ובמל"ג
.במהלך שנה"ל תשפ"א ייבדקו תוכניות הלימודים בתחום סיעוד
להלן ההרכב המאושר
Prof. Lynn Kilbride, Dundee University, Committee Chair. (Expertise: former nurse, diabetes
and neuro oncology).
Prof. Joyce J. Fitzpatrick, Frances Payne Bolton School of Nursing; Case Western Reserve
University. (Expertise: Health care delivery systems, public policy of health care, geriatric mental
health issues, leadership).
Prof. Greer Glazer, University of Cincinnati College of Nursing, Academic service partnerships.
(Expertise: domestic violence, Women's Health, former nurse).
Prof. Barbara Medoff-Cooper (Emerita), University of Pennsylvania, infant development.
(Expertise: feeding behaviors in high-risk infants, and infant temperament).
Prof. Yaffa Zisk-Rani, Hebrew University of Jerusalem. (Expertise: Pediatric acute pain
assessment and management, Pediatric trauma, Patient and family centered care, Child
involvement in everyday healthcare decisions, Quality of life in chronic disease).
Prof. Michal Granot, University of Haifa. (Expertise: Tridimensional Personality, pain,
women Childbirth).
Prof. Barbara Resnick, University of Maryland. (Expertise: Geriatric, Motivation in Older Adults,
Optimizing Function and Physical Activity, Health Promotion Dissemination, and Implementation
Research Measurement).
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