האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

החלטות ודיווחים מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' )55 (634
שהתקיימה בירושלים ובאמצעות "זום" ביום י"ג בחשון תשפ"ב )(19.10.2021

********
החלטות
 1797/13החלטה :מינוי פרופ' יוסי מקורי כיו"ר ות"ת
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון מקדים בהצעת יו"ר
המל"ג למנות את פרופ' יוסף מקורי ליו"ר הות"ת ,ואישרה את המינוי.
המינוי מותנה באישור סופי של המל"ג ,שיתקיים לאחר ובכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
ומסקנותיה ולאחר חתימתו של פרופ' מקורי על הסדר למניעת ניגוד עניינים הנלווה להחלטת הוועדה.
המינוי ייכנס לתוקפו לאחר ובכפוף לאמור למשך שלוש שנים.

 1798/13החלטה :הסמכה זמנית )שניה( עד סוף שנה"ל תשפ"ב למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק
תואר ראשון "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בתושב"ע במסלול היסודי )א'-ו'(
על בסיס כלל החומרים שהוגשו לה ,לרבות דו"ח ההתפתחות שהגישה מכללת תלפיות על אודות תוכנית
הלימודים )תש"פ-תשפ"א( ,חוות דעת הסוקרים והתייחסות המוסד לחוות דעת הסוקרים ,מחליטה
המל"ג בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לרוח
חינוך הוראה ואומניות מיום  17.8.2021כלהלן:
להודות לפרופ' ישעיהו גפני ופרופ' שלם יהלום על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
לקבוע כי בתוכנית הלימודים ישנם ליקויים משמעותיים אשר אינם מבטיחים רמה אקדמית
.2
נאותה כמפורט בחוות הדעת וביניהם :המכללה לא פעלה לעבות את סגל ההוראה הליבתי בתוכנית
כפי שנדרשה לעשות בשלב הבדיקה הקודמת לקראת הסמכה) .בדו"ח ההסמכה נדרשה המכללה
לקלוט שני חברי סגל בכירים בסגל הליבה במשרה מלאה וקבועה( ,בנוסף לכך סגל ההוראה
בתוכנית מתבסס על חברי סגל שלא עומדים בקריטריונים אקדמיים בסיסיים )תואר שלישי
בתחום ,ניסיון בהוראה ,ניסיון מחקרי וכד'(.
יחד עם זאת ולאור התחייבות המוסד לתקן את הליקויים במהלך תשפ"ב ,מחליטה מל"ג להאריך
.3
את ההסמכה )בפעם השנייה( עד סוף שנה"ל תשפ"ב.
רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשפ"ג ,פתיחת מחזור חדש בשנה"ל תשפ"ג ,ומתן הסמכה
.4
בתוכנית מותנים באישור מל"ג ובכפוף לחוות דעת חיוביות של הסוקרים לכך שהמכללה פעלה
ליישום הערות הסוקרים ,לרבות:
תכני התוכנית ,היקף הנושאים והתחומים הנלמדים בתוכנית ובאופן ספציפי יש להוסיף
א.
את הנושא של ההלכה הקדומה בתוכנית.
ת.ד ,4037 .ירושלים  ,91040טלP.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402 .
www.che.org.il | email: academi@che.org.il
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קיומו של סגל ליבתי וסגל נוסף והתאמתו לתוכנית ,ההרכב המגדרי שלו וסוגיות נוספות
ב.
הקשורות לסגל.
גיוון דרכי הערכה בקביעת הציון הסופי בקורסים בתוכנית.
ג.
עדכון רשימות הקריאה והקפדה על היקפם בהתאם למקובל.
ד.
במהלך תשפ"ב ,ולא יאוחר מסוף פברואר  ,2022תגיש המכללה דו"ח התקדמות מפורט תוך
התייחסות ,בין היתר ,להערות הסוקרים ולתיקון הליקויים כמפורט לעיל.
בהתאם להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה",
אם בסוף תקופת ההסמכה התוכנית עדין לא תעמוד בדרישות האקדמיות לא ניתן יהיה להאריך
את ההסמכה פעם נוספת.

 1799/13החלטה :הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2024לקריה האקדמית אונו להעניק
תואר שני ) (M.A.בחינוך
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות בנושא בקשת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני )(M.A.
בחינוך והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' אריה קיזל ופרופ' שרגא פישרמן על עבודתם וחוות דעתם.
.1
.2
.3

.4

להאריך את ההסמכה הזמנית של הקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני ) (M.A.בחינוך בשלוש
שנים )עד אוקטובר .(2024
על המוסד לממש בפועל את התיקונים והעדכונים בתוכנית עליהם הצהיר .לקראת תום התקופה
או מוקדם יותר ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,לרבות ,מעקב אחר יישום
ההצהרות בפועל.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.07.2014ועודכנה ביום
 13.11.2018בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 1800/13החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2024לשנקר .הנדסה .עיצוב .אמנות
להעניק תואר שני ) (M.Des.ללא תזה בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' קימל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
.1
.2

.3
.4

להסמיך את שנקר ,הנדסה .עיצוב .אמנות .להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.Des.בעיצוב ופיתוח
משחקים דיגיטליים לתקופה של שלוש שנים )עד אוקטובר  .(2024לקראת תום התקופה וכתנאי
לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
לקראת תום התקופה יתבקש המוסד להציג סיפורי בוגרים מוצלחים ולהראות כיצד בוגריו
מקדמים את המחקר בתחום או את התעשייה המקומית.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  13.11.2018בנושא "הגבלת מספר
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
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 1801/13החלטה :הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון ) (B.A.בחינוך
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות בנושא בקשת המכללה למינהל לקבל הסמכה להעניק תואר
ראשון ) (B.A.בחינוך ,והחליטה כלהלן:
.1

להודות לסוקרים פרופ' יוסף קליין ופרופ' שרגא פישרמן על עבודתם ועל חוות דעתם.

.2

להסמיך את המסלול האקדמי של מכללה למינהל להעניק תואר ראשון ) (B.A.בחינוך.

 1802/13החלטה :הסמכה לאוניברסיטת אריאל בשומרון להעניק תואר שני ) (M.A.עם וללא תזה במורשת
ישראל
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות בנושא שבנדון ,והחליטה כלהלן:
להודות לחברי הוועדה המקצועית בראשות פרופ' גליל על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
.1
.2

להסמיך את אוניברסיטת אריאל בשומרון להעניק תואר שני ) (M.A.עם וללא תזה במורשת
ישראל.

 1803/13החלטה :בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר
"בוגר בהוראה" ) (B.Ed.Mus.חד-חוגי "בהוראת הנגינה בקבוצות" במסלול רב-גילאי )א'-י"ב( לתואר
"בוגר בהוראה" ) (B.Ed.Mus.ב"הוראת מוזיקה " במסלול הרב-גילאי )א'-י"ב( ולהסמיכה להעניק
את התואר בשם הזה
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות בנושא בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לשנות
את שם תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.Mus.חד-חוגי "בהוראת הנגינה בקבוצות"
במסלול רב-גילאי )א'-י"ב( לתואר "בוגר בהוראה" )" (B.Ed.Mus.בהוראת המוזיקה" במסלול רב-גילאי
)א'-י"ב( ) (Multi-Age Track: Music Educationוהיא מחליטה כלהלן:
.1
.2

להודות לסוקר פרופ' מנחם צור על עבודתו וחוות הדעת שהגיש.
לאשר את בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לשינוי כינוי התואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.Mus.חד-חוגי ב"הוראת הנגינה בקבוצות" במסלול הרב-גילאי )א'-י"ב( לתואר "בוגר
בהוראה" ) (B.Ed.Mus.ב"הוראת המוזיקה" במסלול הרב-גילאי )א'-י"ב( ולהסמיכה להעניק את
התואר בשם זה.

 1804/13החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2024להעניק תואר שני ) (M.A.ללא
תזה בטיפול באמצעות אמנויות  -אמנות חזותית לאוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות אודות התוכנית שבנדון ,והיא החליטה כלהלן:
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.1

להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אפרת הוס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.

.2

להסמיך את אוניברסיטת בר אילן להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.A.בטיפול באמצעות אמנויות-

.3
.4

אמנות חזותית לתקופה של שלוש שנים )עד לאוקטובר .(2024
לקראת תום מועד ההסמכה הזמנית על המוסד להגיש דו"ח התפתחות ובו פירוט יישום דרישות
הוועדה המקצועית.
ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014ועודכנה ביום ,13.11.2018
בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 1805/13החלטה :בקשת אמונה-אפרתה  -מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך לשינוי של סימול התואר B.Ed.

בתיאטרון לתואר  B.Ed.F.A.בתיאטרון;  B.Ed.באמנות לתואר  B.Ed.F.A.באמנות; ו B.Ed.-בעיצוב
תקשורת חזותית לתואר  B.Ed.Des.בעיצוב תקשורת חזותית ולהסמיכה להעניק את התואר בסימולים
אלו
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות בנושא בקשת המכללה האקדמית לחינוך אמונה-אפרתה לשינוי
סימול התארים בתוכניות בעיצוב ואמנות והחליטה לאשר את בקשת המכללה ולהסמיכה להעניק את
התארים כלהלן:
שם התוכנית
אמנות במסלול יסודי )א'-ו'(
אמנות במסלול חט"ב )ז'-ט'(
תיאטרון במסלול הרב גילאי
)א'-י"ב(
עיצוב תקשורת חזותית
במסלול יסודי )א'-ו'(
עיצוב תקשורת חזותית
במסלול חט"ב )ז'-ט'(

סימול
מקורי

סימול חדש

B.Ed.
B.Ed.
B.Ed.

B.Ed.F.A.
B.Ed.F.A.
B.Ed.F.A.

B.Ed.

B.Ed.Des.

B.Ed.

B.Ed.Des.

 1806/13החלטה :בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון
) (B.A.ב"מינהל מערכות בריאות" ל"ניהול מערכות בכירות" ולהסמיכו להעניק תואר זה
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום ,17.8.2021
בעניין בקשת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לשנות את שם התוכנית במינהל מערכות בריאות והיא
מחליטה לאשר את שינוי שם תוכנית הלימודים "מינהל מערכות בריאות" ל"ניהול מערכות בריאות"
ולהסמיך את המוסד להעניק תואר זה.

 1807/13החלטה :הארכת הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2024להעניק תואר שני )(M.A.
ללא תזה בפסיכולוגיה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים
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בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 19.10.2021בנושא שבנדון ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' בן אשר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את המלצת הוועדה ,ולהאריך את הסמכתו של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בשלוש
.2
שנים ,עד אוקטובר  ,2024להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.A.בפסיכולוגיה חינוכית.
.3
.4
.5

לקראת תום תקופת ההסמכה התוכנית תיבדק ,ובכלל זה יישום המלצות הוועדה משלב הבדיקה
הנוכחי.
המוסד יוכל לפנות למל"ג ,בכל עת טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית ,בבקשה להקדים את
בדיקת תיקון הליקויים.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי
שעודכנה ב.13.11.2018-

 1808/13החלטה :הארכה "טכנית" בחצי שנה של ההסמכה הזמנית למרכז האקדמי למשפט ולעסקים
להעניק תואר ראשון ) (B.A.חד-חוגי בניהול מערכות בריאות
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
להאריך באופן "טכני" בחצי שנה )עד אפריל  (2022את ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז האקדמי למשפט
ולעסקים להעניק תואר ראשון ) (B.A.חד-חוגי בניהול מערכות בריאות.

 1809/13החלטה :פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Arch.בארכיטקטורה במכללה האקדמית
להנדסה ע"ש סמי שמעון
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה רפואה ושלוחות מחו"ל אשר התייחסה
לשינויים שנעשו בתכנים ובסגל המיועד ללמד בתוכנית הלימודים לתואר ראשון )(B.Arch.
בארכיטקטורה של המכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון ,שפתיחתה אושרה על ידי המל"ג ביום
 ,23.2.2021והיא מחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' נורית ליסובסקי על עבודתה ועל ההמלצה
.1
שהגישה.
בהתבסס על המלצות הוועדה המקצועית ,ותשובת המכללה לפיה קבלה על עצמה לבצע את כל
.2
המלצות הוועדה המקצועית ,האישור שניתן למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח
את תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון בארכיטקטורה ולרשום אליה תלמידים יישאר על
כנו ,אך זאת בתוספת התנאים שלהלן.
הוועדה המקצועית תתבקש להמשיך ולבחון את תוכנית הלימודים הלכה למעשה כמפורט
.3
בהמלצה זו.
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על המוסד להגיש עד חודש דצמבר  2021דיווח על יישום בפועל של הערות הוועדה המקצועית
המתייחסות לפתיחת התוכנית )סעיפים  1-4ברישא של חוות הדעת( .עמידת המכללה בהתניות אלו
תהיה תנאי לרישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשפ"ג.

.5

לקראת סוף שנת הלימודים תשפ״ב )יוני  ,(2022יגיש המוסד דיווח נוסף על יישום בפועל של כל
יתר המלצות הוועדה המקצועית .אישור לפתיחת השנה השנייה למחזור הלימודים הקיים
ולפתיחת השנה הראשונה של מחזור הלימודים החדש בתשפ״ג מותנה בדו״ח חיובי של הוועדה
המקצועית על אודות התוכנית הנדונה על כל היבטיה ,ועמידתה של המכללה בהתניות השונות
המפורטות בהמלצת הוועדה המקצועית.

 1810/13החלטה :אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון להארכת הסמכה להעניק
תואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסה אזרחית
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה רפואה ושלוחות מחו"ל ,והיא מחליטה לאשר
את מינוי הוועדה לבחינת הארכת ההסמכה של אוניברסיטת אריאל בשומרון להעניק תואר ראשון
) (B.Sc.בהנדסה אזרחית כלהלן:
•

פרופ' יגאל שוחט  -המחלקה להנדסה אזרחית ,אוניברסיטת בן גוריון ,יו"ר

•

פרופ' רחל בקר  -הפקולטה להנדסת מבנים וסביבה ,הטכניון

•

ד"ר רמי עיד  -המחלקה להנדסת בניין ,המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

 1811/13החלטה :אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב,
לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Sc.ללא תזה בהנדסה רפואית
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה רפואה ושלוחות מחו"ל ,והיא מחליטה לאשר
את הרכב הסוקרים הבאים לבדיקת בקשת אפקה -המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב ,לפתוח
תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.Sc.בהנדסה רפואית:
•

פרופ' דפנה וייס -הפקולטה להנדסה ביו-רפואית ,הטכניון

•

פרופ' עידית אברהמי-המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה ,אוניברסיטת אריאל בשומרון

 1812/13החלטה :בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.S.N.בסיעוד
במסגרת המח"ר
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,פארה רפואה ושלוחות מחו"ל על אודות בקשת
המכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.S.N.בסיעוד במסגרת המח"ר,
והיא מחליטה כלהלן:
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לאפשר למכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.S.N.בסיעוד
במסגרת המח"ר.
בתום שנה מהפעלת התוכנית ,ימונה סוקר לבדיקת התוכנית וזהותה לתוכנית האם ,לרבות הזהות
בין הקורסים ,זהות סגל ההוראה ,זהות הבחינות ומועדיהן .בנוסף ,ובהתאם ל"נוהל פתיחת
תוכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות" ,עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת
החרדית ,ימונה סוקר לבדיקה השוואתית נוספת.

 1813/13החלטה :בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי במכון ערבה
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
לפיתוח ומדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה .לאור חוות הדעת של אגפי ות"ת/מל"ג ,ובהתבסס על החלטת
ות"ת לפיה אין מניעה ,במישור התכנוני והתקציבי ,לאשר את בקשת אוניברסיטת בן גוריון לקיים
לימודים )מקבץ קורסים בנושאי סביבה וקיימות( מחוץ לקמפוס הראשי ,במכון הערבה ללימודי הסביבה
שבקיבוץ קטורה ,היא מחליטה לאשר את הבקשה מהנימוקים שלהלן:
בהתאם לנתוני האוניברסיטה ,הצהרותיה והתחייבויותיה ,הבקשה עומדת בקריטריונים
.1
הרלוונטיים הקבועים בהחלטת המל"ג מיום  19.3.2019בעניין לימודים מחוץ לקמפוס:
לאוניברסיטה קיימת הכרה קבועה מאת המל"ג.
א.
הלימודים המוצעים אינם פוגעים באיתנות הפיננסית של המוסד.
ב.
על פי הצהרת המוסד מובטח כי האיכות האקדמית של הלימודים המתקיימים מחוץ
ג.
לקמפוס הראשי אינה נופלת ברמתה מזו של הלימודים המתקיימים בקמפוס הראשי.
קיימת קרבה גיאוגרפית לסביבה מחקרית ייחודית או התנסות מעשית בתשתית ייחודית
ד.
מרוחקת.
לאחר בחינת הבקשה ,בהתבסס על חוות הדעת של אגפי ות"ת כאמור ועל החלטת ות"ת בנושא
.2
מיום  ,2.9.2021ולאור השיקולים המפורטים בסעיף א' 7להחלטת המל"ג מיום  ,19.3.2019ובכלל
זה היקף הלימודים המצומצם יחסית מחוץ לקמפוס והעובדה כי לא צפויה פגיעה במוסדות אחרים
באזור ,מחליטה המל"ג לאשר את בקשת אוניברסיטת בן-גוריון לקיים קורסים אקדמיים בהיקף
של עד  30נ"ז מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד ,במכון הערבה ללימודי סביבה ,אשר בקיבוץ
קטורה שבערבה.

 1814/13החלטה :המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חריגה מההנחיות התאגידיות למוסדות
להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום  17.8.2021בעניין חריגות המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
מההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות והחלטת המל"ג על הניהול
האקדמי .החריגות הן כלהלן:
משך כהונת יו"ר הוועד המנהל של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל ,עו"ד זאכי כמאל,
.1
עולה על  12שנים.
עו"ד זאכי כמאל מכהן במקביל כיו"ר הוועד המנהל וגם כיו"ר האסיפה הכללית.
.2
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בנוסף ,עו"ד כמאל מכנה עצמו במכתבים מטעם המכללה כנשיא המכללה ,למרות שהוא אינו יכול
.3
לשאת בתפקיד זה מאחר שאינו פרופסור כנדרש בהנחיות המל"ג ,וזאת למרות בקשות חוזרות
ונשנות מטעם המל"ג כי יפסיק לכנות את עצמו נשיא המכללה.
לאחר שעיינה בתכתובות הרבות עם הנהלת המכללה ולאחר שוועדת המשנה שמעה את נציגי המכללה,
פרופ׳ רנדה עבאס ועו״ד זאכי כמאל ,מחליטה המל"ג כלהלן:
לראות בחומרה רבה את חריגות המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל מההנחיות
.1
התאגידיות וההחלטה על הניהול האקדמי.
יודגש כי המכללה קיבלה מספר התראות על ההפרות והתחייבה מספר פעמים לתיקונן ,אך לא
.2
עשתה כן עד היום.
לאור האמור המל"ג מחליטה לאפשר למכללה תקופת זמן אחרונה עד ליום  31.12.2021לאיתור
.3
ומינוי יו"ר ועד מנהל בהתאם להנחיות התאגידיות המעודכנות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם
אוניברסיטאות.
נוכח חומרת החריגות ונוכח העובדה כי למכללה חריגה קודמת אשר נדונה בפני הוועדה לפיקוח
.4
ואכיפה ,במידה והמכללה לא תמנה יו"ר ועד מנהל בהתאם להחלטות המל"ג עד ליום 31.12.2021
 יופסק רישום סטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ג וזאת עד שהמכללה תעמוד בהחלטות המל"ג.המועצה מבקשת לקבל התחייבות בחתימתו של עו"ד זאכי כמאל כי יחדל באופן מיידי מלכנות
.5
עצמו כנשיא.

 1815/13החלטה :אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב  -חריגה מההנחיות התאגידיות למוסדות
להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום  17.8.2021בעניין חריגת אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
מההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות בשל מינוי משנה לנשיא לעניינים
אקדמיים/רקטור למוסד שאינה בדרגת פרופסור כנדרש.
לאחר שקיבלה לידיה את התכתובות בנושא ולאחר שוועדת המשנה שמעה את נשיא המכללה ,פרופ' עמי
מויאל ,מחליטה המל"ג לאפשר למכללה לתקן את ההפרה עד לא יאוחר מחודש דצמבר  2022וזאת
מהנימוקים הבאים:
בהתאם למידע שהעביר המוסד ,רקטור המוסד מונתה לתפקידה עוד בטרם נכנסו ההנחיות
.1
התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות לתוקפן.
המכללה היא זו שיזמה והצהירה שקיימת חריגה אותה הם מבקשים להסדיר ,וזאת טרם כניסת
.2
ההנחיות התאגידיות המעודכנות לתוקף.
לפי הצהרתו של נשיא המכללה ,תיק המינויים לדרגת פרופסור של רקטור המכללה עומד להיות
.3
מוגש לוועדה העליונה במל"ג למינוי פרופסור במהלך שנת תשפ"ב.
עד לחודש דצמבר  2022על המכללה לעדכן את המל"ג בדבר עמידה בהנחיות התאגידיות.
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 1816/13החלטה :סדרי עדיפות וקידום התחומים הנדרשים בתוכניות לימודים לתואר אקדמי בהוראה במגזר
החרדי
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ההיגוי
להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום  12.9.2021וות"ת מיום ה 29.9.2021-בנושא סדרי
העדיפות וקידום התחומים הנדרשים בתוכניות לימודים לתואר אקדמי בהוראה במגזר החרדי.
מל"ג מאמצת את ההמלצות וקובעת כי:
קיים צורך תכנוני בהגדלת מספר המורים החרדים בעלי תואר אקדמי בכלל ובפרט בתחומים
.1
הבאים:
•

.2

מקצועות הליבה  -מתמטיקה ,אנגלית ,מדעים ,עברית

• מקצועות נוספים  -גיל הרך ,קידום נוער ,חינוך בלתי פורמלי ,חינוך גופני ,מוסיקה ,אומנות
וייעוץ חינוכי
לאור האמור ,מל"ג מבקשת מות"ת לבחון אפשרות לפעול לעידוד המוסדות והסטודנטים לתיעדוף
תחומי החינוך וההוראה הנדרשים ,כמפורט לעיל .כמו כן מל"ג תבחן ותעדכן את התחומים
הנדרשים בשיתוף עם משרד החינוך ,אחת ל 3 -שנים.

 1817/13החלטה :צרכי האוכלוסיה החרדית בפריפריה הגיאוגרפית ובבית שמש
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ההיגוי
להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום  12.9.2021בהמלצת ות"ת מיום ה 29.9.21 -בנוגע
לצורך התכנוני בפתיחת מענים אקדמיים לאוכלוסייה החרדית בעיר בית שמש ,ובפריפריה הגיאוגרפית
בצפון ובדרום.
לאור הפיזור הדמוגרפי והגיאוגרפי של החברה החרדית כיום והגידול הצפוי בשנים הקרובות במספר
החרדים בפריפריה הגיאוגרפית הצפונית והדרומית ובעיר בית שמש ומאחר שהמענים האקדמיים
הקיימים כיום ,מרוכזים באזור ירושלים והמרכז ,מחליטה מל"ג לקדם הקמת מענים אקדמיים ייעודיים
לאוכלוסייה החרדית בצפון הארץ ,בדרום הארץ ובבית שמש בהתאם לאפשרויות הקיימות ,כדלהלן:
לאור התנאים הקיימים לעניין מרחק בין המוסד האקדמי למח"ר אשר אינם מאפשרים הקמת
.1
מח"ר בעיר בית שמש ,יש לעודד אפשרות של הקמת פלטפורמה בעיר באמצעות הליך תחרותי,
זאת לצד האפשרות הקיימת לפתיחת כיתות של האו"פ.
בצפון ובדרום קיים צורך תכנוני בפתיחת מענים אקדמיים לאוכלוסייה החרדית .טרם קבלת
.2
החלטה ,תימשך הבחינה לגבי המענה המתאים ביותר לאור הפיזור הגיאוגרפי הגבוה והרכב
האוכלוסייה בכל אחד מהאזורים וכן לגבי האפשרויות המעשיות לקידום הנושא בין היתר בבחינה
מול המוסדות להשכלה גבוהה ,והנושא יובא לדיון נוסף.

 1818/13החלטה :דחיית החלת עדכון מדיניות  2020בנוגע להגדרת החריגים בשנה למכללה האקדמית הדסה
ולבצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ההיגוי
להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום  12.9.2021ובהמלצת ותת מיום  29.9.2021בנושא
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דחיית יישום עדכון המדיניות בשנה בנוגע לקבלת סטודנטים בוגרי חו"ל למכללת הדסה ולבצלאל ,ולהלן
החלטתה:
בהמשך לפניית בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב והמכללה האקדמית הדסה ירושלים ,בבקשה
.1
לדחיית יישום המדיניות העדכנית ביחס להכללת סטודנטים חרדים בוגרי מוסדות מחו"ל במסגרת
החריגים להגדרת חרדי לצורך קבלה למסגרות החרדיות ,ונוכח טענתם בדבר אי בהירות החלטת
המדיניות המעודכנת מאפריל  2020בעניין קבלת סטודנטים חרדים בוגרי מוסדות בחו"ל
שכתוצאה ממנה טעו בהבנתה ,ועל מנת למנוע פגיעה בסטודנטים שהתקבלו ובהתחייבות
המוסדות כלפיהם ,מחליטה המל"ג לאפשר למוסדות האמורים באופן חד פעמי וביחס לשנה"ל
הקרובה ]תשפ"א -תשפ"ב[ בלבד ,לקבל סטודנטים חרדים בוגרי מוסדות מחו"ל אשר השלימו את
הרשמתם והתקבלו למוסד עד ליום ) 8.8.2021המועד בו נשלחה פניית המוסדות בעניין(.
האישור כפוף לכך ששיעור החריגים האחרים שיתקבלו לא יעלה על ) 10%כפי שנקבע במדיניות
.2
הקודמת(.
האישור האמור מתבסס על כך שמל"ג שוכנעה בדבר חוסר ההבנה של המוסדות את המדיניות
.3
אשר נקבעה ,החשיבות באי הפגיעה בסטודנטים שנרשמו ,בעמידת המוסדות בהתחייבותם כלפי
הסטודנטים אשר התקבלו ללימודים במוסד ונוכח מספרם המועט יחסית של הסטודנטים
החרדים מחו"ל אשר התקבלו שלא במסגרת מכסת החריגים.
יודגש כי התקצוב שיינתן למוסדות אלה עבור הסטודנטים הנ"ל יהיה שוויוני בהתאם לתקצוב
.4
ות"ת עבור סטודנטים חרדים המתקבלים במסגרת החריגים ,כפי שנעשה ביחס לכלל המוסדות,
כלומר ינתן תקצוב הוראה בלבד.

 1819/13החלטה :עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום לימודי הרוקחות
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021אישרה המועצה להשכלה גבוהה את השינוי בהרכב
הוועדה להערכת איכות לימודי הרוקחות.
להלן הרכב הוועדה המעודכן:
•

Prof. Cate Whittlesea, Professor at University College London, United Kingdom.
(Pharmacy Practice) committee chair

•

Prof Linda Awdishu, Chair of the Division of Clinical Pharmacy, University College
)San Diego, USA. (Pharmacy Practice

•

Prof. Daniel Kurnik, Director of Clinical Pharmacology at Rambam Health Care
Campus and Clinical faculty member in the Medical School at the Technion, Israel.
)(Clinical pharmacology

פאר בריס-ברנע ,תרכז את עבודת הוועדה
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********
דיווחים
דיווח :משיכת בקשת עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )(M.Sc.
ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021רשמה לפניה המועצה להשכלה גבוהה את הודעת עזריאלי
מכללה אקדמית להנדסה ירושלים על אודות משיכת הבקשה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא
תזה ) (M.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול.

דיווח :משיכת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בניהול
מאבי אנוש וייעוץ ארגוני
בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב ) (19.10.2021רשמה לפניה המועצה להשכלה גבוהה את הודעת המכללה
האקדמית צפת על אודות משיכת הבקשה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בניהול
משאבי אנוש וייעוץ ארגוני.
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